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Sumário Executivo
Para a operacionalização do Plano Trienal de Actividades e Orçamento (2015-2017) a
CTC-COOP/ITC-F, em coordenação com os principais actores-chave do sector de uso e
aproveitamento da terra, produziu um Plano Operacional para o ano de 2015 que
serve de base de diálogo e avaliação, no fim do período em Dezembro.
Assim, com base no Plano Operacional de 2015 deram-se, até agora, passos
consistentes em direcção à institucionalização e consolidação do programa da CTCCOOP/iTC-F como entidade nacional e independente, através de acções internas de
capacitação como de expansão do âmbito de actividades e da rede de contactos.
O presente relatório faz referência ao período de Janeiro a Dezembro de 2015 e
caracteriza-se pelos seguintes aspectos:


Em resposta às mudanças estruturais e programáticas introduzidas pelo novo
Governo, houve a necessidade de visitar os Governadores, os Secretários
Permanentes e os Governos distritais das 8 províncias onde a iTC-F opera, para
apresentar a organização, seus resultados e método de intervenção, e discutir a
necessidade de reorganização dos Comités Provinciais de Acompanhamento
(CPAs).



Na prespectiva de expansão para as Províncias de Inhambane e de Maputo, foram
visitados em audiência os respectivos Senhores Governadores. Adicionalmente a
iTC-F foi contactada por OCB´s e ONGs nacionais com destaque para a Província de
Inhambane, solicitando apoio na intervenção junto das comunidades rurais, na
prespectiva de garantir o acesso seguro a terra e acções de advocacia.



Ainda relacionado com a nova estrutura ministerial, a CTC-COOP/iTC-F
enncomendou o “Estudo e Análise sobre as Implicações do Novo Ministério da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural para as Actividades da CTC-COOP/iTC-F
e seus Parceiros” (Anexo 7) que oferece uma série de sugestões de reflexão a
considerar tanto sobre o quadro legal como sobre o institucional.



Realizaram-se seminários provinciais para divulgação do Plano Trienal da CTCCOOP/iTC-F, os Termos de Referência (revistos) dos CPA´s e, a auscultação sobre
quem iria integrar estes importantes órgãos de apoio nas províncias;



Foi realizado um mapeamento de necessidades de apoio institucional nos governos
de 16 distritos e 8 municípios com o objectivo de analisar e aprofundar o
conhecimento sobre a capacidade de resposta daquelas entidades na área de
administração e gestão de terras e de outros recursos naturais;



Após a realização, no início do ano, de concursos públicos para implementação de
projectos comunitários, foram contratados os Provedores de serviços apurados e
iniciada a implementação de 38 projectos comunitários. Foram neste âmbito

1

Fundação Iniciativa para Terras Comunitárias (em formação)
Relatório Anual
Janeiro a Dezembro 2015

desembolsados 69% do orçamento dos projectos com potencial para o alcance das
seguintes metas previstas no quadro lógico do corrente ano:
a. Delimitação de 247 comunidades;
b. Demarcação de parcelas de 201 Associações Agropecuárias (AAPs);
c. Legalização de 483 Organizações Comunitárias de Base (OCBs);
d. Apoio a 115 comunidades no acesso aos 20% provenientes das taxas de
exploração florestal e faunística;
e. Produção de 247 Agendas Comunitárias de Desenvolvimento, resultantes da
preparação social;
f. Estabelecimento de 36 sinergias;
g. Assistir 76 comunidades a entrar em processos de parcerias económicas com
investidores privados;
h. Contactar 15 potenciais investidores, para discutir possibilidades de
estabelecimento de parcerias.


Foi realizada a 14ª Reunião do Comité Nacional de Aconselhamento da CTCCOOP/ITC-F, em Moatize na província de Tete, entre os dias 15 e 16 de Junho do
corrente ano, antecedido de uma visita de campo a uma comunidade reassentada
em Mwaladzi, no distrito de Moatize e uma mesa redonda subordinada ao tema
“Indústria Extractiva e o Desenvolvimento Comunitário Local: Lições Aprendidas e
Modelos de Boas Práticas”.



A CTC-COOP/iTC-F participou no seminário promovido pela Cooperação Suíça(SDC)
para seus parceiros, ocorrido na cidade de Nampula, entre os dias 30 Junho e 02 de
Julho corrente. Participaram ainda neste, o CTV, o Observatório do Meio Rural
(OMR) e a INOVAGRO. O principal objectivo do evento era o de encorajar maior
interacção entre estas organizações, todas beneficiárias de fundos da SDC.



Participação VIII Sessão do Fórum de Consulta sobre Terras (FCT), realizado na
cidade da Beira, entre os dias 08 e 09 de Outubro do corrente ano, onde foi
endossado e aprovado por unanimidade a abordagem de Preparação Social nos
processos de delimitação de terras. Esta acção foi o culminar da participação da
CTC-COOP/iTC-F em seminários de preparação a nível central e outros regionais Sul
(Manhiça), Centro (Quelimane), e Norte (Pemba), entre Maio e Julho.



A CTC-COOP/iTC-F participou em encontros internacionais, com destaque para a
Reunião Anual do Banco Mundial, em Washington, onde sugeriu o principio de
“Delimitação Primeiro”; Foi convidada pelo Instituto para Pobreza, Terra e Estudos
Agrários (PLAAS - Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies), da Universidade
de Western Cape, em Cape Town, RSA, à conferência da Aliança Económica da
BRICS sobre a Segurança Alimentar; e, ao Fórum da International Land Coalition
(ILC)em Dakar no Senegal, a convite da Open Society Foundation (OSF) para
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partilhar a experiência da iTC, onde foi replicada a apresentação feita ao Banco
mundial, referida acima.


A CTC-COOP/iTC-F realizou uma reunião geral da equipa, em Tete, em Janeiro, para
estabelecimento de objectivos corporativos e individuais e desenho do
Cronograma Anual de Actividades.



No concernente a componente de género e diversidade, apesar do quadro lógico
de 2015 não apresentar indicadores específicos sobre actividades a ela
relacionadas, registamos uma percentagem de 51,8% de participação das mulheres
do total dos beneficiários das delimitações e demarcações e desta percentagem,
37% são de mulheres membros das OCBs ( Associações e CGRN). Foi ainda
efectivada uma visita de apoio técnico da Consultora de Género e Diversidade do
NRI à CTC-COOP/iTC-F, com o objectivo de avaliar o actual estágio da iTC e a revisão
dos instrumentos de recolha e monitoria das actividades em género e diversidade. A
consultora manteve uma série de encontros envolvendo as Comunidades,

Provedores de Serviços e parceiros da CTC-COOP/iTC-F das províncias de Gaza,
Manica e Sofala, e vários outros parceiros e instituições ao nível de Maputo.


Realizadas visitas de monitoria aos projectos comunitários lançados, com o
envolvimento dos membros dos órgãos de apoio e estruturas locais de governação.



Participação de 3 técnicos da iTC, em Maputo na capacitação Tailor Made Training
(TMT), cujo o tema era “uso de tecnologias de mapeamento de baixo custo na
administração de terras em Moçambique promovida pela DINAT do MITADER em
parceria com a Universidade de Twente, faculdade da ITC da Holanda. A
capacitação era dirigida aos técnicos de cadastro do DINAT, sobre uso de
tecnologias de mapeamentos na administração de terras. A iTC foi igualmente
solicitada a apresentar a sua abordagem e métodos de delimitação comunitária.



Foram realizadas reuniões de continuidade com Provedores de Serviços e Serviços
Provinciais de Geografia e Cadastro, com vista a encorajar a conclusão dos
processos de delimitação/demarcação dos anos transactos e organizar a entrega
dos produtos às comunidades beneficiárias. Deste exercício resultou a entrega
formal de 17 Certidões Oficiosas e de 49 DUATs.



Para responder às lacunas identificadas pela Avaliação Organizacional (COCA) de
Setembro de 2014, foi contratada a Consultora KPMG, através de um concurso
direcionado a 3 entidades, para providenciar Assistência Técnica na Melhoria dos
Sistemas de Controlo Interno. Foi contratado um especialista em Recursos
Humanos para iniciar os desenhos de políticas e liderar o processo de contratação
de novos membros para a equipa. Foram contratados serviços de apoio e
equipamento para estabelecimento de uma plataforma informática de
comunicação e gestão, a ser testada no momento, para posterior implantação a
nível nacional. Entre outros assinalamos a aquisição do sistema SharePoint para
gestão documental e de projectos, o PRIMAVERA, para contabilidade, recursos
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humanos e gestão de contratos de produtos e serviços, para fortificar o sistema de
Procurement.


Com vista a uma maior robustez no âmbito da gestão e controle interno, foram
realizadas capacitações a mencionar: (i) Realização, em Nampula, da capacitação
em sistemas de controlo interno para Contabilistas e Assistentes Administrativos
da CTC-COOP/iTC-F; (ii) Realização, em Manica, da capacitação em planificação
segundo os Resultados e Gestão de contratos para Gestores e Oficiais de Campo
facilitada pela empresa KPMG e (iii) Realização da capacitação dos administrativos
e contabilistas na operacionalização do pacote PRIMAVERA, para contabilidade,
recursos humanos e gestão de contratos de produtos e serviços, em Manica em
Outubro corrente;



Para o reforço da equipa, foram lançados concursos públicos e contratados(as)
técnicos(as) para preenchimento de vagas para (2) Gestores Provinciais (Cabo
Delgado e Nampula); (3) de Oficiais de Campo (Nampula, Niassa, e Cabo Delgado);
de (2) Contabilistas para Niassa e Zambézia; de (1) Assistente Administrativo para
Manica, e de um Gestor de Administração e Recursos Humanos para Maputo.
Estão em curso os processos de avaliação para o concurso lançado para as vagas de
oficiais de campo para Manica e Cabo Delgado. Estão em aberto as vagas para as
contratações de Assistente Administrativo para sede em Maputo e um Gestor de
Informática para Maputo.



Foi realizada, durante os meses de Abril e Maio, uma auditoria externa às contas
da CTC-COOP/iTC-F, pela empresa de consultoria Ernst & Young para o período
compreendido entre 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2014. De notar que a
qualidade de resposta da Ernest & Young começa a ser preocupante, como aliás de
grande parte de outros fornecedores de bens e serviços. Vamos considerar ser
cada vez mais rigorosos na atribuição de contratos, incluindo os de auditoria, a
partir do próximo exercício.



A CTC-COOP/iTC-F conta agora com Contratos de Financiamento, que cobrem o
período 2015-2017, assinados com cinco Organizações Internacionais, a saber:
Embaixada do Reino dos Países Baixos (Nov 2014), Cooperação Suíça (Dez 2014),
Embaixadas Reais da Dinamarca e da Suécia (Maio 2015) e, Departamento para o
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (Junho 2015).



No contrato assinado com a Embaixada do Reino dos Países Baixos (EKN), foi
adicionada uma responsabilidade para a CTC-COOP/iTC-F, com base na qual a
nossa organização assume a tarefa de consignar fundos atribuídos por esta
Embaixada à ORAM Nampula e integrar os seus relatórios, tal como fazemos nesta
edição, nos processos de prestação de contas da CTC-COOP/iTC-F.



Deste contrato resultou outro contrato com a ORAM Nampula que obriga a CTCCOOP/iTC-F a manter um sistema de comunicação regular, para análise e
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harmonização de ideias e métodos de actuação. Estes encontros têm decorrido
razoavelmente bem mas, precisam de ser melhor estruturados.


Realização da segunda auditoria externa organizacional (COCA), em Setembro
passado, para verificar a robustez dos sistemas de controlo interno da CTCCOOP/iTC-F .



O processo de institucionalização da Fundação CTC-COOP/iTC-F sofreu uma queda
de ritmo nos primeiros meses do ano, devido, possivelmente, à tomada de posse
do novo governo e à reestruturação dos vários ministérios. Com vista a uma maior
celeridade do processo, foi contratado o Senhor Fernando Songane como
Secretário Executivo do Corpo de Garantes.



A CTC-COOP/iTC-F foi contactada pela Direcção Nacional de Terras para se
pronunciar sobre que contribuição poderá dar para o programa “Terra Segura” do
Governo que perspectiva atingir 5 milhões de DUATs e 4 mil Delimitações em cinco
anos. A CTC-COOP/iTC-F apresentou uma proposta de duplicar os resultados de
2015, em primeiro lugar, na condição de (i) se estabelecer uma metodologiapadrão de Preparação Social em todo o país; (ii) de nos serem disponibilizados
recursos (cerca de USD 4 milhões); e, (iii) se agilizar a aprovação da iTC-F, para
aumentar a nossa capacidade de angariação de recursos.



Mantivemos negociações com a Open Society Foundation (OSISA) para a assinatura
de um Contrato de Parceria.



Iniciámos também negociações para a formação de um Consórcio com a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), o CESC e o CIP, para a
operacionalização de Fundos de Desenvolvimento Comunitário (FCs). O objectivo é
explorar as oportunidades e estratégias de operacionalização de um dispositivo
legal de 2008 que dá espaço legal para o estabelecimento de Fundos de
Desenvolvimento Comunitário (FCs), de modo a alargar o âmbito dos benefícios de
Lei (florestas e fauna bravia, minas, petróleo e gás, etc.) a que as comunidades têm
direito provenientes das receitas adquiridas pelo do Estado pela exploração de
recursos naturais.



Foi realizado entre os dias 16 a 18 de Novembro, a 15a Reunião do Comité Nacional
de Aconselhamento (CNA), na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, que
foi antecedido de visita de campo e uma mesa redonda com lema “o impacto das
delimitações e demarcações de terras na promoção de Desenvolvimento
económico”.



Em coordenação com o CFJJ, a CTC-COOP/iTC-F financiou a realização de um Curso
de Capacitação de Lideranças Comunitárias em Direito dos Recursos Naturais e
Desenvolvimento. O curso beneficiou 60 paralegais das comunidades de todas as
províncias do país e culminou com a realização de uma Conferência para aprovação
dos Estatutos dos Paralegais a ser submetido ao Ministério da Justiça.
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Dado ao facto dos contratos de implementação dos projectos comunitários terem
sido assinados entre Julho e Agosto, muitos dos produtos esperados dos projectos,
não foram alcançados até finais de Dezembro, esperando que os mesmos sejam
alcançados no final da implementação dos projectos entre Março a Maio de 2016.



A CTC-COOP/ITC-F até a 31 de Dezembro de 2015 teve uma execução orçamental
na ordem de USD 4.740.667 equivalente a 82% do orçamento anual de USD
5.777.223. O grau de execução foi afectado em grande medida pelos fundos de
Projectos, dado que os contratos de implementação dos projectos comunitários,
ocorreu entre os meses de Julho e Agosto com grande parte dos projectos com a
duração de 8, 9 a 10 meses. Deste modo os projectos terão seu términos entre
Março a Maio de 2016 altura em que serão efectuados os respectivos
desembolsos.

De uma forma resumida, a tabela 1 apresenta os principais resultados alcançados,
quando comparados com as metas previstas na matriz lógica para o ano 2015.

Tabela 1: Resultados alcançados comparados com as metas na matriz lógica
Período em análise: Ano 2015
Resultado/Indicador

Meta

Resultados
(Dezembro 2015)

Resultado 1: Melhoria de gestão da terra e recursos naturais, a nível local, conduzido pelas comunidades e
alinhado ao processo de planeamento e desenvolvimento territorial do Distrito
Indicador de resultado 1.1.a: Número de
delimitações de terras comunitárias
efectuadas (Comunidades delimitadas) Delimitações iniciadas no campo e
submetidas aos SPGC para tramitação

247

5 Certidões emitidas;
119 processos de delimitação
em tramitação nos SPGC;
127 Delimitações no campo

Indicador de resultado 1.1.b: Número de
demarcação de terras de associações
efectuadas (Associações com áreas
demarcadas)
- Demarcações iniciadas no campo e
submetidas aos SPGC para tramitação -

42 processos de DUAT em
Tramitação;
153 Processos de DUAT em
campo

201

Indicador de resultado 1.1.c: Número de
beneficiários de delimitação e demarcação

247.000

503.087 beneficiários
(51.8% de Mulheres)

Indicador de resultado 1.2.a: Número de
hectares assegurados como resultados
resultados de actividades de delimitação e
demarcação de terras - submetidos para
tramitação

370.500

390.476 Ha assegurados
(com processos emitidos)
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Período em análise: Ano 2015
Resultado/Indicador

Indicador de resultado 1.3.a: Proporção de
mulheres, membros de Organizações
Comunitárias de Base (OCBs) - AAPs e
CGRN

Meta

53%

Resultados
(Dezembro 2015)
9.418 beneficiários de
Organizações comunitárias de
Base (Associações + CGRN)
37% destes beneficiários são
mulheres

Resultado 2: Os investidores e o Estado participam lado a lado com as comunidades na partilha de
benefícios gerados da exploração das terras e dos recursos naturais locais
Indicador de produto 2.1: Número de
comunidades beneficiárias de 20% de
taxas de exploração florestal, como
resultado das intervenções da iTC
assegurado

115

9 Comunidades já beneficiam; 7
Comunidades estão em
processo;
34 comunidades com potencial
para beneficiarem dentro do
ano em curso.

Indicador de produto 2.2: Agendas de
desenvolvimento comunitário elaboradas e
entregues as comunidades e autoridades
locais de administração (Administrador,
Chefe do Posto e Chefe da Localidade)

247

45 Agendas já produzidas;
204 em processo

Actividade em curso
Indicador de resultado 2.3: Melhorado e
uniformizado a abordagem de capacitação
de CGRN sobre gestão de terras e recursos
naturais

Elaborado o primeiro
rascunho de um guião de
capacitação dos CGRN

Elaborado e circulado
internamente os Termos de
Referência para elaboração do
guião.

Resultado 3: Pontes institucionais construídos para atrair acordos de investimento economicamente mais
rentáveis e inclusivos com programas de investimento público

Indicador de produto 3.1: Número de
sinergias estabelecidas entre a iTC e vários
Instituições/programas de
desenvolvimento para desenvolvimento de
OCBs e/ou comunidades

Indicador de produto 3.2: Número de
comunidades assitidas para iniciarem
processos de negociação de parcerias com
investidores privados

36

Parcerias estabelecidas com
FDC e PROIRRI. Em negociação
estabelecimento de parcerias
com WEEFECT, IFAD, DINAT
Há potencial para mais sinergias
com projectos em
implementação nas províncias
Manica, Sofala e Nisassa

76

10 comunidades assistidas no
âmbito da criação das
capacidades internas e de
gestão organizacional.
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Período em análise: Ano 2015
Resultado/Indicador

Indicador de produto 3.3: Número de
novas comunidades com parcerias
efectivamente estabelecidas com privados,
como resultado das intervenções da CTCCOOP/iTC-F.

Meta

3

Resultados
(Dezembro 2015)

2 Associações beneficiaram de
fundos de FDD, para Construção
de carteiras escolares pela
Kenmare e Venda de pescado.

3 Investidores contactados até
ao momento. Foram discutidos
as principais áreas de
15
intervenção e potencias
comunidades para o
estabelecimento de parcerias.
Resultado 4: A capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F , PSs e outros agentes de mudança local
(SDAEs, SPGCs, Governos Distritais, Postos Administrativos) é reforçada para a proteger os bens das
comunidades e promover acordos entre comunidade e investidores

Indicador de resultado 7: Número de
investidores contactados/abordados pela
iTC para promoveram e estabelecerem
parcerias

Indicador de produto 4.1: Estabelecidos
mecanismos para garantia de gestão
eficiente de recursos e mecanismos de
gestão de comunicação e informação a
nível da CTC-COOP/iTC-F

Indicador de produto 4.2: Número de
provedores de serviço, membros dos
governos distritais, e equipa da CTCCOOP/iTC-F, treinados sobre máteria
relaccionadas com a gestão e
administração de terras, Género e
Diversidade, Colheita de Mudanças, etc.

Indicador de produto 4.3: Garantida a
assistência técnica á CTC-COOP/iTC-F, para
reforço da capacidade de controlo interno
da capacidade de controlo interno

Sistemas de gestão (Base
de Dados e Sistemas de
Comunicação interna e de
partilha de informação)
funcionais testados,
adoptados e funcionais

Sistema informático
estabelecido e funcional (Base
de Dados, Email corporativo,
Website e Sistema documental
– Sharepoint)

160

20 técnicos da CTC-COOP/iTC-F
capacitados sobre planificação;
11 técnicos da iTC capacitados
sobre funcionamento do
PRIMAVERA
36 colaboradores capacitados
sobre procedimentos internos e
definição objectivos
76 técnicos PS capacitados
sobre Procedimentos e de
gestão financeira

CTC-COOP/iTC-F com
capacidade interna
desenvolvida para
assegurar funcionamento
da fundação

Administradas capacitações
sobre controle interno, com
base num contrato de
assistência com a KPMG
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Período em análise: Ano 2015
Resultado/Indicador

Indicador de produto 4.4: Revisão e ajuste
interno das principais ferramentas,
procedimentos e manuais da CTCCOOP/iTC-F (Manual de preparação social,
Manual de Monitoria, Estratégia de
comunicação, Estratégia de Género, etc.)

Meta
Ferramentas,
procedimentos e
documentos da CTCCOOP/iTC-F adoptados pela
equipa e seus órgãos
+
Plano de acção sobre
Género e Diversidade,
integrado na Estratégia de
Género

Resultados
(Dezembro 2015)
Elaboradas e partilhadas fichas
de monitoria com a equipa e
membros do CPA
Contratada uma consultoria
sobre género e discutidas
potenciais indicadores de
género e sua integração na
estratégia de género

Resultado 5: Iniciativas da instituição para melhorar as políticas e o quadro legislativo existente, relativo à
terra e aos recursos naturais
4 estudos de casos elaborados.
Indicador de produto 5.1: Número de
Estudos de casos e artigos relaccionados
com a intervenção da CTC-COOP/iTC-F
elaborados e publicados nos canais
apropriados

Indicador de produto 5.2: Acções de
advocacia e partilha de lições em eventos
ligados a gestão e administração de terras
a nível Nacional

16

Iniciados o processo de
harmonização de
procedimentos de
delimitação de terras
comunitárias a nível
Nacional
+
Disseminada a abordagem
de Preparação Social e
vantagens da sua
integração nos processos
de delimitação de terras
comunitárias

Existe potencial para realização
de mais estudos uma vez que os
projectos estão em
implementação

A CTC-COOP/iTC-Fcontribuiu na
elaboração do guião
metodológico de Delimitação e
R-DUATs no âmbito do
programa do Terra Segura
A CTC-COOP/iTC-Fapresentou a
abordagem de Preparação
o
Social no 8 Fórum de Consulta
sobre Terras, e o mesmo foi
endossado como sendo uma
ferramenta útil no processo de
Delimitação de terras
comunitárias
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1

Introdução
O presente relatório de actividades é referente ao período de Janeiro a Outubro de
2015 no âmbito do 1º ano de implementação do Plano Trienal de Actividades da CTCCOOP/ITC-F. As acções aqui realizadas foram centradas fundamentalmente em dois
principais aspectos, o desenvolvimento institucional e capacitação do pessoal da iTC-F
e a implementação de projectos comunitários.
A Fundação Iniciativa para Terras Comunitárias (CTC-COOP/iTC-F), em formação,
iniciou em 2006, como um projecto denominado Iniciativa para Terras Comunitárias
(iTC), uma experiência pioneira de parceria estratégica, envolvendo activamente o
Governo moçambicano, os parceiros de desenvolvimento/agências de cooperação, a
sociedade civil e o sector privado, lado a lado com organizações que trabalham no
desenvolvimento das comunidades rurais.
A Iniciativa para Terras Comunitárias (CTC-COOP/iTC-F), é financiada por um grupo de
cinco doadores, liderados pela Embaixada do Reino dos Países Baixos1 e cobre,
actualmente as províncias de Cabo Delgado, Gaza, Manica, Nampula, Niassa, Sofala,
Tete e Zambézia. A CTC-COOP/iTC-F, foi concebida para fortalecer a capacidade e
proteger os direitos das comunidades rurais, para assegurar a posse da terra e outros
recursos naturais, bem como para promover a sua gestão e utilização sustentável, com
vista a contribuir para o crescimento económico e desenvolvimento no meio rural.
O documento encontra-se estruturado de forma a reportar sobre actividades
realizadas, por cada resultado, conforme exposto na matriz lógica, a execução
financeira e considerações sobre constatações, para reflexão, complementado com
uma série de anexos, contendo, inclusivé, alguns documentos produzidos durante o
ano de 2015.

1

O grupo dos doadores: inclui além da Embaixada do Reino dos Países Baixos (RNE), a Agência Suíça para o Desenvolvimento e
Cooperação (SDC), a Agência Sueca de Desenvolvimento e Cooperação Internacional (SIDA), O Departamento para o
Desenvolvimento Internacional Britânico (DFID e, a Embaixada Real da Dinamarca.
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2

Resultados
Este capítulo apresenta de forma analítica os resultados alcançados durante o período
nas oito (8) províncias de intervenção. Os principais subcapítulos apresentados estão
alinhados com a matriz lógica, que é apresentada no anexo 1.

2.1

Resultado 1: Melhoria de gestão da terra e outros recursos naturais, a
nível local, conduzido pelas comunidades e alinhado ao processo de
planeamento e desenvolvimento territorial do Distrito

2.1.1 Projectos de apoio às comunidades
Até à data, foi iniciada a implementação de 38 projectos a nível das oito províncias,
implicando a realização de 247 delimitações de terras comunitárias e 201
demarcações. O resumo dos resultados alcançados em função das metas previstas
para o ano de 2015, é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2: Ponto da situação Resultados esperados pelos projectos aprovados
Províncias

No.
Delimitações

No.
Demarcações

No.
AAPs

No.
CGRN

No.
Comunidades
abrangidas

Cabo Delgado

22

32

32

22

22

87,476

Gaza

23

7

14

24

26

58,918

Manica

27

35

35

27

27

37,335

Nampula

59

29

47

59

59

78,124

Niassa

38

44

48

37

37

62,870

Sofala

13

21

21

13

13

33,231

Tete

28

11

17

28

28

27,571

Zambézia

37

22

22

37

37

126,958

247

201

236

247

249

512,483

Total

Estimativa de
Beneficiários

A maior parte dos projectos estão ainda em campo, em diferentes fases de
implementação, porém, muitos destes já iniciaram com o processo de criação de
CGRN, que representa um dos grandes pilares para sustentar a gestão comunitária da
terra e outros recursos naturais.
2.1.2 Mapeamento dos Distritos
Ainda dentro do período, foram realizados inquéritos a nível dos SDAE, SDPI,
Municípios e Governos Distritais, com objectivo de avaliar a capacidade institucional
existente a nível distrital na área de administração e gestão de terras, para obter uma
ideia de como mitigar a possível pressão que as intervenções da CTC-COOP/iTC-F
podem exercer sobre as autoridades locais, por aumentar a demanda sobre registo e
certificação de uso.
Os principais critérios para selecção dos distritos para mapeamento incluíram:
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Os que não tiveram apoio do programa GesTerra;



Potencial de conflitos de terra;



Potencial para investimentos;



Densidade populacional;



Localização: corredor de desenvolvimento (Prosavana, BAGC, etc.)

As principais conclusões do mapeamento são:


Apesar do município, o SDAE e SDPI desenvolverem actividades um pouco distintas
no que tange à administração de terras, há espaço para melhorar a coordenação
entre estas instituições;



A capacidade instalada no sector de cadastro deve ser melhorada, de forma a
responder aos desafios actuais de administração de terras, principalmente a nível
local;



Há necessidade urgente de se operacionalizar o SiGiT a todos níveis, como forma
de melhorar a gestão de informação cadastral,



Melhorar o acesso à informação cadastral, que pode ser de domínio público, como
forma de aumentar a transparência e gestão;

O estudo permitiu igualmente tecer algumas recomendações dentre as quais se
incluem:


Promover capacitações que podem ajudar a melhorar o desempenho do sector de
administração de terras;



Disseminar a abordagem de Preparação Social;



Aplicação das Agendas Comunitárias de Desenvolvimento;



Melhorar a planificação com base no uso de informação cadastral de terras.

Os resultados deste levantamento ajudaram a CTC-COOP/iTC-F a planificar algumas
actividades para o ano 2016, como forma de contribuir para o desenvolvimento do
sector de terras.
Expansão para as Províncias de Inhambane e Maputo

Apesar de não estar totalmente consolidado, há alguma certeza que a CTC-COOP/iTC-F
vai expandir a sua intervenção para as províncias de Inhambane e Maputo. Algumas
actividades desenvolvidas de forma a contribuir para a materialização desta expansão
são:


Encontro com Governador da província de Maputo que acolheu favoravelmente a
proposta de intervenção da CTC-COOP/iTC-F;
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Encontro com o Governador da província de Inhambane, no dia 26 de Outubro, em
Inhambane, que anuiu favoravelmente à intervenção da CTC-COOP/iTC-Fnesta
província;



Análise de provisão de serviço de projectos que podem complementar esforços da
CTC-COOP/iTC-F;

Independentemente das actividades acima descritas, a expansão para as províncias de
Inhambane e Maputo vai exigir:


Realização de estudos, avaliações estratégicas definição da abordagem de
intervenção para priorizar as intervenções e as respectivas áreas geográficas,
acções previstas para finais do corrente ano;



Consolidação das infraestruturas da CTC-COOP/iTC-F (pessoal, escritórios, meios
circulantes, etc.) e,



Criação dos Comités Provinciais de Acompanhamento (CPAs).

2.1.3 Melhoria das metodologias
2.1.3.1

Preparação Social
Durante o período em análise, a iTC finalizou a elaboração de uma versão melhorada
do Guião de Preparação Social, que está a ser aplicado pelos provedores de serviço na
implementação de projectos de 2015.
Em resposta à abertura da Direcção Nacional de Terras (DINAT), a abordagem de
Preparação Social foi apresentada durante a VIII reunião do Fórum de Consulta Sobre
Terras, onde foi igualmente endossada para sua aplicação como uma abordagem a ser
integrada nas actividades de delimitação de terras comunitárias.

2.1.3.2

Revisão das metodologias da Delimitação e produção de um Guião
No mês de Setembro, a CTC-COOP/iTC-F teve a oportunidade de trabalhar com uma
parte da equipa da unidade técnica do projecto “Terra Segura”, onde foi harmonizado
o procedimento metodológico para a Delimitação de Terras no contexto do Terra
Segura. Este trabalho permitiu integrar a abordagem de preparação social, como parte
integrante da metodologia de Delimitação de terras comunitárias, e outros passos
ligados a empoderamento das comunidades.
A CTC-COOP/iTC-F deverá analisar os outros guiões existentes de Delimitação, como
por exemplo o do CTV e finalizar de modo a servir de guião de consulta dos provedores
de serviço que vão implementar actividades de delimitação de terras comunitárias.
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2.2

Resultado 2: Investidores e o Estado participam junto com as
comunidades na partilha de benefícios gerados da exploração das terras
e dos recursos naturais locais
O resultado 2 tem duas metas para 2015. A primeira é apoiar um total de 115
comunidades a aceder aos 20% da Taxa de Exploração Florestal e Faunístico. Dos
projectos contratados 115 comunidades têm potencial para se beneficiarem destes
20% provenientes das taxas de exploração florestal e faunística bem como têm a
possibilidade, com a intervenção da CTC-COOP/iTC-F, de melhorar a gestão dos
recursos florestais e faunísticos. Até a data a CTC-COOP/iTC-F registou um total de 9
comunidades que se beneficiaram efectivamente dos 20% da referida taxa, em 2015,
nas províncias de Nampula e Niassa cobrindo um total de MZN 272.914,00 recebidos.
Entretanto, um total de 7 comunidades estão em negociações, e 34 comunidades têm
um potencial para se beneficiarem dos 20% de taxas de exploração florestal.
O processo para o apoio de comunidades para aceder aos 20% da taxa de exploração
florestal e faunístico pela CTC-COOP/iTC-F passa por (i) fazer um levantamento das
comunidades onde houve ou haja exploração de recursos naturais para junto das
instâncias competentes se solicitar a canalização dos benefícios devidos a estas; (ii)
organizar as comunidades, visto que muitas delas demonstram incapacidade de abrir
conta bancária e nos casos em que elas a possuem não estão devidamente organizadas
e apresentam dificuldades para uma gestão transparente das taxas em benefício das
comunidades; e (iii) assistí-las no processo de negociação com o governo para o acesso
aos 20% das taxas de exploração dos recursos florestais e faunísticos.
Entretanto, a prática mostra que devido a curta duração dos projectos comunitários o
efeito destas intervenções em algumas comunidades pode acontecer depois do
encerramento dos mesmos. Por exemplo, das 6 comunidades que efectivamente
beneficiaram-se das taxas de exploração dos recursos florestais e faunísticos
nomeadamente Cololone (Ribaue), Pilivili, Nailocone, Camuana (Moma), Maririmue
(Mecuburi) na província de Nampula e Pindura (Majune) na província de Niassa todas
as 5 de Nampula foram apoiados pela CTC-COOP/iTC-F em projectos já encerrados e a
de Niassa dum projecto em implementação.
Estes resultados são possíveis porque a CTC-COOP/iTC-F apoia as comunidades na
capacitação sobre seus direitos ao abrigo da Lei de Terras, Florestas, Minas e demais
leis sobre recursos naturais, delimita e regista a área das comunidades e constitui
comité local que representa a comunidade nas questões de terra e outros recursos
naturais. A preparação e a capacidade criada nas comunidades obrigam aos
interessados na exploração dos recursos comunitários a fazerem consultas
comunitárias com actas devidamente assinadas pelos membros das comunidades.
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Tabela 3: Número de Comunidades beneficiárias de 20% de taxas de exploração de recursos
florestais e faunísticos
Meta

No.(Comunidades(que(
beneficiaram(de(20%

No.(de(comunidades(em(
negociação(dos(20%

No.(de(comunidades(com(
potencial(para(20%

Cabo(Delgado

7

0

3

4

Gaza

5

0

0

5

Manica

24

0

2

11

Nampula

8

5

0

10

Niassa

8

4

0

0

Sofala

13

0

2

4

Tete

28

0

0

0

Zambézia

22

0

0

0

115

9

7

34

Total

A meta prevista para número de Agendas Comunitárias de Desenvolvimento para o
período em referência era de 247, que corresponde ao mesmo número de
comunidades delimitadas, mantendo o princípios de que todas as comundiades
delimitadas devem beneficiar de uma preparação social, resultando numa Agenda
Comunitária. O processo de elaboração destas está em curso em todas as
comunidades beneficiárias de projectos contratados em 2015. Para assegurar que a
meta seja cumprida com a devida qualidade a CTC-COOP/iTC-F elaborou um guião
orientador de preparação social e partilhou em Setembro de 2015 com todos os
provedores de serviços implementadores de projectos comunitários e não só. A CTCCOOP/iTC-F continua providenciando apoio técnico regular aos implementadores dos
projectos e conduz monitorias participativas, envolvendo os implementadores,
comunidades, CTC-COOP/iTC-F e CPA. No entanto, nenhuma agenda comunitária foi
concluída de momento dos projectos em implementação. Assim, a CTC-COOP/iTC-F
espera apresentar estas metas à medida que estas forem sendo finalizadas e serão
reportadas no próximo relatório.
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Tabela 4: Agendas Comunitárias de Desenvolvimento
Meta

No.(de(Agendas(
Comunitárias(elaboradas

No.(de(Agendas(em(
elaboração

N.(de(Agendas(na(fase(de(
campo

Cabo(Delgado

22

0

0

22

Gaza

23

0

0

23

Manica

27

0

16

11

Nampula

59

0

0

59

Niassa

38

0

0

38

Sofala

13

0

5

8

Tete

28

0

24

4

Zambézia

37

0

0

39

247

0

45

204

Total

2.3

Resultado 3: Pontes institucionais construídas para atrair acordos de
investimento economicamente mais rentáveis e inclusivos com
programas de investimento público
Uma das metas do resultado 3 é o estabelecimento de 8 sinergias entre a CTCCOOP/iTC-F e várias Instituições/programas de desenvolvimento para
desenvolvimento de OCBs e/ou comunidades das quais 3 terão que ser alcançadas no
primeiro semestre. Com os projectos em implementação pelo menos 36 sinergias
entre a CTC-COOP/iTC-F e parceiros poderão ser estabelecidas com o fim da
implementação destes projectos. Até a data nenhuma sinergia foi formalmente
registada. Entretanto vários contactos e processos já iniciaram como é exemplificado a
seguir.
Algumas das potenciais instituições para estabelecimento de sinergias são a Rovuma
Landscape, PROMER, PLEXUS e JACARANDA em Cabo Delgado; Açucareira de Xinavane,
Visão Mundial, Gapi e PAMRDC em Gaza; Coutada-9, Portucel, Proirri, OLAM,
Operadores Florestais, Fundação Micaia e Ndzara Yapera em Manica; Rovuma
Landscape, PROSAVANA, ARENA e PROMER em Niassa; Envalor, Portroge, Grupo
Maeva, PROIRRI e exploradores florestais em Sofala; MLT,PROMAC e Total Land Care
em Tete; e INOVAGRO e FDD na Zambézia.
Entretanto, durante o período do relatório na Zambézia, a CTC-COOP/iTC-F manteve
contactos como parte do mecanismo para estabelecimento de sinergias entre a iTC e
outras instituições nomeadamente: CTA/Conselho Empresarial; Governo da Província;
Direcção Provincial da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural; Direcção Provincial de
Agricultura e Segurança Alimentar da Zambézia (DPASAZ); IBIS/Centro de
Desenvolvimento e Capacitação da Sociedade Civil; Instituições académicas;
Mecanismos do
REDD+; Programa de Desenvolvimento Social da Portucel
Moçambique (PDSP). Como resultado, estão em processo discussões para finalização
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de alguns acordos/MOU formais e informais entre CTC-COOP/iTC-F e algumas destas
instituições. Por outro lado a INOVAGRO apresenta-se com grande potencial para
estabelecimento de parceria com a CTC-COOP/iTC-F nas suas actividades de
delimitação de terras comunitárias e capacitação de paralegais nas áreas da sua
intervenção.
As sinergias vão permitir que comunidades e associações abrangidas pelos projectos
da CTC-COOP/iTC-F e programas de desenvolvimento possam beneficiar-se da
complementaridade das várias acções disponíveis. Isso requer acções deliberadas de
coordenação entre as partes nomeadamente a CTC-COOP/iTC-F e outros actores na
promoção de desenvolvimento comunitário ou investidores. Isto exige que a iTC seja
cada vez mais proactiva e ousada a estimular tal coordenação em prol do
desenvolvimento das comunidades e OCBs.
A segunda meta do Resultado 3 é assegurar que até Dezembro de 2015 comunidades
assistidas pela CTC-COOP/iTC-F iniciem processos de negociação de parcerias com
investidores privados. Contudo, os projectos contratados oferecem potencial para 76
comunidades poderem ser assistidas a iniciarem processos de negociação de parcerias
com investidores privados no fim de implementação dos projetos comunitários.
No período do projecto em referência foram já iniciadas negociações entre 10
comunidades da província de Niassa e a Majune Safari, Safrique Safari e Montes
Monzale em Ecoturismos-Safari em Majune; Floresta de Niassa e Green Resources em
Plantações florestais nos distritos de Sanga, Ngauma e Chimbonila; Teodoro Reis,
SAWERS CAP LTD e King Way Ltd em Concessão/ licenças de exploração Florestal nos
distritos de Majune e Mecanhelas; Associação Comunitária de Carvoeiros em
Concessão/ licenças de exploração Florestal nos distritos de Sanga e Ngauma;
PROSAVANA e Tenga Farm na área agrícola nos distritos de Mecanhelas e Majune.
As parcerias que se vislumbram nestes projectos são especialmente na produção
agrícola para o mercado de culturas de alto valor comercial como o gergelim,
hortícolas, cana sacarina, banana, litchies e culturas industriais como o girassol, soja,
tabaco e algodão entre outras. Estas parcerias beneficiarão particularmente as
associações agropecuárias e envolvem tanto o sector privado como programas de
desenvolvimento em todas as províncias de intervenção da CTC-COOP/iTC-F como
ilustra a tabela 5 abaixo.
Tabela 5: Número de sinergias estabelecidas entre a CTC-COOP/iTC-F e várias Instituições /
programas de desenvolvimento para desenvolvimento de OCBs e/ou comunidades.
Província

Cabo
Delgado

Metas
até
Junho
2015

3

Metas
Globais
2015

8

Número de
Sinergias
Planificadas

4

Número de
Sinergias
Efectivamente
Estabelecidas

Em progresso

Tipo de
Sinergia
Efectivamente
Estabelecida

Nome das
Instituições/programas de
desenvolvimento na sinergia

Em progresso

Rovuma Landscape,
JACARANDA, Mofid, Pacific,
DDI, Jacarandá, Agropec,
OIKOS/PROMER e Eco
energia; AMA, REDD+,
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Província

Metas
até
Junho
2015

Metas
Globais
2015

Número de
Sinergias
Planificadas

Número de
Sinergias
Efectivamente
Estabelecidas

Tipo de
Sinergia
Efectivamente
Estabelecida

Gaza

2

Em progresso

Em progresso

Manica

7

Em progresso

Em progresso

Nampula

6

Em progresso

Em progresso

Niassa

4

Em progresso

Em progresso

Sofala

5

Em progresso

Em progresso

Tete

3

Em progresso

Em progresso

Zambézia
5
Em progresso
Em progresso
Total
36
*PAMRDC – Plano Multissectorial de Redução de Desnutrição Crónica

Nome das
Instituições/programas de
desenvolvimento na sinergia
PLEXUS
Açucareira de Xinavane,
Visão Mundial, Gapi,
PAMRDC *
Coutada-9, Portucel, Proirri,
OLAM, Operadores
Florestais, Fundação Micaia,
ZharaYapera
Investimentos do programa
ProSavana, PROMER, SPFFB2
e Empresas de exploração
florestal no âmbito da
implementação e fiscalização
dos planos de maneio
florestal, Empresas
fomentadoras de algodão,
soja e gergelim e FDD3.Rovuma Landscape,
PROSAVANA, ARENA e
PROMER.
Envalor, Portroge, Grupo
Maeva, PROIRRI,
exploradores florestais
MLT, PROMAC e Total Land
Care
INOVAGRO, FDD

Importa enfatizar o papel da CTC-COOP/iTC-F no processo de facilitação do
estabelecimento das parcerias, mediação de conflitos e potenciação para o equilíbrio
de género na tomada de decisão dentro das associações e consideração da mitigação
das mudanças climáticas no desenho e implementação dos planos de negócio objecto
de parcerias envolvendo as comunidades e OCBs.

2

SPFFB – Serviços provinciais de floresta e fauna bravia.
FDD – Fundo de desenvolvimento distrital.

3
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A tabela 6 abaixo apresenta detalhes do tipo de parcerias iniciadas em Niassa.
Tabela 6. Matriz das oportunidades de parcerias entre comunidades e sector privado na

Província de Niassa.
Áreas de
intervenção

Ecoturismo –
Safari

Plantações
florestais

Concessão/
licenças de
exploração
Florestal

Nome das
empresas
Majume Safari,
Safrique Safai e
Montes
Monzale

Floresta de
Niassa e Green
Resources

Distrito

Majune

Tipo de parceria
Gestão integrada de
recursos naturais
(participação
comunitária na
fiscalização) e
perspetiva de
produção de mel.

Benefícios
As comunidades
beneficiam dos 20% da
taxa de exploração dos
recursos faunístico. Venda
de mel à empresa e
mineração artesanal
Apoio com meios de
produção de mudas e
assistência técnica nas
áreas das comunidades e
fomento de mel nas
comunidades.
Fundo de
desenvolvimento
comunitário alocados as
comunidades pela área
cedidas para plantações
Processo de organização
comunitária de modo que
as comunidades possam
passar a beneficiar dos
20% da taxa de exploração
florestal.

Sanga,
Ngauma e
Chimbonila

Fomento de plantações
florestais comunitárias;
Produção de mel

Teodoro Reis,
SAWERS CAP
LTD e King Way
Lda

Majune e
Mecanhelas

Gestão integrada dos
recursos naturais
(participação
comunitária na
fiscalização)

Associação
Comunitária de
Carvoeiros

Sanga e
Ngauma

Gestão integrada dos
recursos naturais

Comercialização de carvão

Mecanhelas

Produção e
comercialização de soja

Associações com terras
demarcadas a
beneficiarem de apoio em
insumos agrícolas e apoio
técnico na produção e
comercialização de soja

Majune

Fomentos de culturas
de rendimento –
produção e
comercialização
agrícola

Titulação das áreas das
associações e delimitação
das áreas comunitárias

PROSAVANA
Agricultura

Tenga Farm

A terceira meta do Resultado 3 é assegurar que 3 novas comunidades estabeleçam
parcerias efectivas com privados como resultado das intervenções da CTC-COOP/iTC-F.
A natureza da actividade faz com que seja difícil planificar com certa exactidão no
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momento de adjudicação dos projectos aos implementadores quais parcerias serão
efectivas. Esta situação obriga a que a CTC-COOP/iTC-F a seja mais proactiva e
inovativa nesta matéria. Para o efeito a CTC-COOP/iTC-F e os provedores de serviços
contratados adoptam mecanismos que promovam uma deliberada aproximação da
CTC-COOP/iTC-F e provedores de serviços aos investidores operando na área de
implementação do projecto e não só. Isto saindo do pressuposto que a formalização
das terras das comunidades automaticamente estimula a atracção de investidores a
estabelecerem parcerias com as comunidades com terras delimitadas ou associações
cujas terras tenham sido demarcadas. Isto pressupõe uma adequada divulgação das
comunidades e associações assistidas pela CTC-COOP/iTC-F e uma consciencialização
dos potenciais investidores e programas de desenvolvimento.
Durante o período coberto pelo relatório, a CTC-COOP/iTC-F registou já na província de
Nampula 2 associações que se beneficiaram do estabelecimento de parcerias com o
FDD e com a empresa de exploração de areias pesadas em Moma. Destas parcerias
resultou que a Associação de Carpinteiros de Pilivili teve acesso do FDD (Fundo de
Desenvolvimento Distrital) um montante total de MZN 1.151.850,00 e que permitiu
posteriormente a assinatura de 4 contratos com Kenmar para o fabrico e fornecimento
de carteiras escolares e janelas. Associação OVUKULA OHAWA que se beneficiou MZN
100.000,00 do FDD para compra e venda de pescado e melhoria no sistema de
conservação deste. O objectivo central que é de garantir que comunidades
estabeleçam parcerias com sector privado ainda não foi alcançado, e continua a ser
um desafio pois, está dependente da capacidade dos CGRN e das próprias
comunidades em negociarem oportunidades durante os processos de consulta
comunitária.
A última meta do Resultado 3 é assegurar que 15 investidores sejam
contactados/abordados pela iTC para estabelecerem parcerias com comunidades
rurais em 2015. Dada a dificuldade em identificar potenciais investidores interessados
nas parcerias com as comunidades, esta acção é tida como contínua ao longo de todo
o período de implementação dos projectos contratados.
Entretanto, até ao momento, a CTC-COOP/iTC-F iniciou discussões com a ENVALOR
(Sena), através dos Senhores Kent Kerr e Lauren Thomas com encontros em Maputo,
Chimoio e Caia. A Envalor solicitou a intervenção/apoio da CTC-COOP/ITC-F no sentido
de delimitar e realizar a Preparação Social da Comunidade de Candea, no Posto
Administrativo de Sena no distrito de Caia em Sofala, dada a oportunidade de
estabelecimento de parceria entre a Envalor e a comunidade na produção de cana
sacarina para produção de combustíveis. Este apelo surge na sequência dos resultados
positivos alcançados com as comunidades já delimitadas e capacitadas de Muanalavo
no mesmo Posto administrativo. Em resultado da chamada de ideias realizada na sede
do distrito esta comunidade foi seleccionada e integrada no lote dos projectos
comunitários a implementar no corrente ano.
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2.4

2.4.1

Resultado 4: A capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F, Provedores
de Serviços e outros agentes de mudança local (SDAEs, SPGCs, Governos
Distritais, Postos Administrativos) é reforçada para a proteger os bens
das comunidades e promover acordos entre comunidades e investidores
Fortalecimento Institucional da CTC-COOP/iTC-F
Com vista a ultrapassar os desafios constantes no plano de actividades, foram
realizadas as seguintes actividades:
(i)

Consolidação da identidade corporativa: Realizaram-se no período várias acções
com destaque para:
a. A primeira reunião de toda a equipa da CTC-COOP/iTC-F na cidade de Tete,
entre os dias 19 a 23 de Janeiro de 2015, para o estabelecimento de
objectivos corporativos e individuais, apresentação e discussão dos
regulamentos internos e dos RH, o cronograma de actividades e o respectivo
plano de acção. Este foi um momento oportuno para conhecimento mútuo
dos membros da equipa a todos os níveis e poderem, deste modo, melhor se
interagirem e desenvolver ideias e propostas em prol da instituição.
b. Realização em Nampula, entre os dias 28 a 31 de Julho, da capacitação em
sistemas de controlo interno para Contabilistas e Assistentes Administrativos
da CTC-COOP/iTC-F;
c. Realização em Manica, entre os dias 16 a 21 de Agosto, da capacitação em
planificação por Resultados e Gestão de contratos para Gestores e Oficiais de
Campo facilitada pela empresa KPMG; e,
d. Realização, entre os dias 28 de Outubro a 04 de Novembro, em Manica, da
capacitação dos administrativos e contabilistas na operacionalização do
pacote PRIMAVERA, para contabilidade, recursos humanos e gestão de
contratos de produtos e serviços, em Outubro.

(ii)

Contratação de novos membros para a equipa: Foram lançados concursos
públicos, antecedidos por concursos internos para provimento de vagas em
cumprimento dos procedimentos acordados sobre o tratamento de
preenchimento de vagas na Organização, que determina a oferta de candidaturas
a nível interno em primeira mão. Neste sentido para o provimento de vagas de
Gestor Provincial das Províncias de Nampula, Cabo Delgado e Tete, os respectivos
Oficiais de Campo transitaram por mérito para os referidos postos. Em resultado
do concurso público nacional foram igualmente contratados dois (2) Oficiais de
Campo para as Províncias de Niassa e Nampula, três (3) contabilistas para as
províncias de Niassa, Zambézia e Manica como reforço da equipa e contratado
um (1) Gestor dos Recursos Humanos baseado em Maputo.
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(iii)

Aquisição de meios e equipamentos: No âmbito do reforço da capacidade
institucional da iTC com o objectivo de responder cabalmente aos seus
objectivos estratégicos de melhor servir as comunidades onde intervém,
foram adquiridas quatro (4) viaturas com destaque para a zona norte do
País.

2.4.1.1 Revisão dos Sistemas Internos e Ferramentas de Trabalho
Com foco em mitigar com a máxima rapidez algumas das lacunas identificadas pela
Avaliação de Capacidade Organizacional (COCA) de Setembro 2014, foi contratada a
KMPG, através de um concurso dirigido a empresas previamente selecionadas (KPMG,
Delloite e Ernest & Young) para realizar uma análise situacional e desenvolvimento de
um Plano de Acção, para um Projecto de Assistência Técnica (PAT) de Fortalecimento
da Gestão Financeira e dos Mecanismos de Controlo Interno da CTC-COOP/iTC-F. O
primeiro passo foi um diagnóstico situacional. Foram identificadas necessidades de
reforço nas áreas financeira, administrativa e de gestão de informação. Foi produzido
um plano de acção, em grande parte a ser implementado no segundo semestre do
corrente ano. O cronograma de acção, já em curso, para implementação do PAT que
passa pela revisão dos instrumentos de gestão e manuais de procedimentos e, a
formação do pessoal, entre Maio e Dezembro de 2015.
Para o efeito realizaram-se capacitações às equipas da iTC nomeadamente (i)
Realização em Nampula da capacitação em sistemas de controlo interno para
Contabilistas e Assistentes Administrativos da CTC-COOP/iTC-F; (ii) Realização em
Manica da capacitação em planificação por Resultados e Gestão de contratos para
Gestores e Oficiais de Campo ambas facilitadas pela empresa KPMG.
Está também em acção o estabelecimento de uma plataforma de comunicação e
informação. Foram adquiridos e instalados dois servers e o respectivo software para o
efeito. Até agora já está em funcionamento o servidor central da iTC e está acontecer a
configuração dos computadores nos escritórios provinciais para conexão com o
servidor central, no âmbito do estabelecimento do SharePoint que incluiu a instalação
e operacionalização do pacote informático Primavera, tendo para o efeito ocorrida a
capacitação dos contabilistas e administrativos da CTC-COOP/iTC-F. Muito em breve
decorrerá a capacitação para a equipa técnica e de gestão.
Ocorreram em paralelo a transferência da Base de Dados da CTC-COOP/iTC-F para o
servidor central e do website para o domínio itc-f.org ainda em curso.
2.4.1.2 Estrutura organizacional
De acordo com o Plano de actividades para 2015 estavam previstas contratações para
preenchimento de vagas em Cabo Delgado e Nampula para Gestores Provinciais;
Niassa, Cabo Delgado, Manica e Sofala para os Oficiais de Campo; Contratação de
gestor dos RH, processo inserido na contratação do consultor para o estabelecimento
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da política dos RH, Tecnologias de Informação (TI) e contabilistas para Niassa e
Zambézia.
Neste sentido e de acordo com o regulamento interno da CTC-COOP/ITC-F, em
cumprimento dos procedimentos acordados sobre o tratamento de preenchimento de
vagas na Organização, que determina a oferta de candidaturas a nível interno em
primeira mão, e concurso público como passo subsequente foram realizados os
seguintes concursos:

2.4.1.3



Concurso interno para provimento de vagas para Gestores Provinciais de Cabo
Delgado e Nampula, do qual concorreram e foram apurados os respectivos Oficiais
de campo nomeadamente Zena Sixpence e Mussa Chovieque para Cabo Delgado e
Nampula respectivamente aonde se encontram a exercer as respectivas funções.



Concurso público nacional para provimento de vagas para Oficias de Campo nas
Províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, donde foram apurados e
contratados Domingos Chale para Cabo Delgado, Assane Amade para Nampula e
Ezequiel Ussene para Niassa.



Concurso interno para o provimento de vaga para Oficial de Campo para Tete, que
concorreu e foi apurado o colega Domingos Chale que para o efeito foi transferido
de Cabo Delgado para Tete, abrindo assim uma vaga de oficial de campo para Cabo
Delgado.



Concurso
público
nacional
para
provimento
de
vagas
para
contabilistas/administrativos para Niassa e Zambézia donde foram apurados e
contratados a Senhora Sandra Da Silva para Niassa e o senhor Francisco Mirembo
para Zambézia.



Concurso público nacional para a vaga de Gestor de Recursos Humanos e
Administração, donde foi apurado e contratado o senhor Leonel Sarmento.



Lançado concurso público para as vagas de contabilistas para as províncias de
Zambézia e Manica&Sofala que foram preenchidas por Chicaico Sacuata Namame e
Alberto Manjate respectivamente. De referir que a vaga de contabilista da
Zambézia, contratado ainda este ano, o seu contrato foi rescindido por omissão de
informação no seu CV e no processo da sua candidatura.



Lançado o concurso público para provimento de vagas para Oficial de Campo para
Manica e Cabo Delgado, onde foram apurados Milton Chaúque para Cabo Delgado
e Yolanda Sambane para Manica respectivamente.

Estratégia de sustentabilidade
A CTC-COOP/iTC-F irá revisitar o documento produzido pela EUROSIS e começar a
explorar alternativas de operacionalizá-lo, e reservar fundos para realização de uma
consultoria para elaboração de uma estratégia empresarial da CTC-COOP/iTC-F
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(geração de receitas, redução ou subsídios aos custos de delimitação e
cofinanciamento de actividades e programas provinciais por terceiros). Estes serão os
primeiros passos para a identificação das principais linhas de sustentabilidade que
deverão ser desenvolvidas em 2016 e 2017.
2.4.1.4

Teoria de Mudança, Matriz Lógica e Definição dos Indicadores
No período, foi actualizado a matriz lógica com uma ligeira reformulação dos
Outcomes pela equipa CTC-COOP/iTC-F em Português, de modo a captar e comunicar
o teor destes grandes objectivos que a CTC-COOP/iTC-F espera conseguir ao longo do
período trienal e actualizadas as metas para o corrente ano.
Os números da Matiz Lógica foram todos revistos para reflectir o que realmente
esperamos alcançar até ao final do ano, altura em que planeamos apresentar um
formato de planificação e orçamentação baseado em resultados, cujo exercício
decorreu em Agosto passado em Manica envolvendo a equipa técnica da CTCCOOP/iTC-F.

2.4.2

Género e diversidade
Para 2015 estavam previstas 4 actividades de destaque no âmbito de Género e
diversidade, a mencionar:
1. Capacitação para o staff e novos provedores de serviços em Género e
diversidade.
2. Conduzir encontros provinciais de partilha das experiências na
implementação da estratégia de género e diversidade entre os técnicos dos
provedores de serviço para maior apropriação.
3. Assegurar a integração por província dos aspectos de género e diversidade
nos projectos desenhados pelos provedores de serviço, assim como no seu
plano de monitoria.
4. Disseminação dos resultados e lições aprendidas na área de género e
diversidade e promoção do uso efectivo das informações em futuras
planificações com Provedores de serviço, dentro da CTC-COOP/ITC-F e outros
parceiros.
As actividades 1 e 3 aconteceram de maneira contínua. As capacitações foram
realizadas em exercício, a medida que a gestão provincial contratava um novo
provedor de serviço e ou fosse admitido um novo colega, e ainda quando num
processo de monitoria se note alguma lacuna sobre aspectos de integração de género
e diversidade na implementação dos projectos comunitários.
Para as actividades 2 e 4 que previam conduzir encontros específicos de partilha e
disseminação dos resultados e experiências na área de género, estas actividades não
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foram realizadas tal como previstas, visto que o processo de sua preparação está em
curso com a preparação do documento das mudanças alcançadas, ao nível das
intervenções da iTC no país. Este documento adicionado ao processo de
documentação de lições específicas com apoio da posição de oficial de género já
prevista, irão permitir de forma sistemática realizar as actividades 2 e 4.
Apesar do quadro lógico de 2015 não apresentar indicadores específicos sobre
actividades relacionadas com o género e diversidade, foi possível trabalhar nesta
componente e atingir uma percentagem de 51,8% de participação das mulheres do
total dos beneficiários das delimitações e demarcações e desta percentagem, 37% são
de mulheres membros das OCBs ( Associações de diferentes ambitos e Comités de
Gestão de Recursos Naturais).
Para o alcance destes indicadores no período em análise e com vista a promover um
impacto positivo nos homens, mulheres e grupos vulneráveis, a equipe da CTCCOOP/iTC-F, aquando do desenho das Notas Conceptuais e no lançamento dos
concursos públicos para implementação dos projectos comunitários, trabalhou em
estreita colaboração com os Provedores de Serviços (PS), providenciando informação
pertinente no quadro da elaboração das propostas técnicas e financeiras. Esta acção
tinha em vista a observação estrita da Estratégia de Género e Diversidade, com
solicitação de indicação clara nas propostas, da estratégia a ser implementada de
modo a abranger todos os segmentos das comunidades abrangidas nas diferentes
intervenções da CTC-COOP/iTC-F.
Mas para 2016 esta situação já foi acautelada de modo que o quadro lógico apresente
indicadores que nos permitam medir a quanto se vai na integração de Género e
Diversidade nas intervenções da iTC.
Em Setembro 2015 a iTC beneficiou duma consultoria financiada pelo DFID no âmbito
do MOLA e realizada pela senhora Lora Forsythe do NRI, que deixou como principais
recomendações para iTC as seguintes:


Desenvolver mensagens harmonizadas sobre género e diversidade a serem
dessiminadas pelos provedores de serviço;



Aumentar as capacidades dos provedores de serviço em matérias de domínio
da lei de terra e direitos das mulheres;



Rever o manual de preparação social e integrar aspectos sensíveis ao género e
diversidade;



Contractar um (a) oficial de Género e Diversidade;



Promover encontros anuais ao nível das provincias entre o staff da CTCCOOP/iTC-F e provedores de serviços, para a apresentação e discussão sobre as
mudanças alcançadas;
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Desenvolver instrumentos de aprendizagem para aumentar a capacidade dos
provedores de serviço em matéria de género e diversidade e lei de terra.

Deste trabalho, constatou-se que a CTC-COOP/iTC-F apresenta um rácio equilibrado de
participação de homens e mulheres nas suas actividades, apesar do facto de alguns
instrumentos de recolha de informação precisarem de ser adequados à nova fase para
a qual a CTC-COOP/iTC-F pretende caminhar. Esta situação remete à necessidade de se
considerarem os indicadores qualitativos no sentido de melhor interpretar os
resultados alcançados até ao momento e para o futuro.
Paralelamente às recomendações, a equipa da iTC está a trabalhar de forma a
melhorar os indicadores que reflectem o progresso da integração de abordagens de
género e diversidade a nível das comunidades, com envolvimento de todos actores da
cadeia de delimitação de terras comunitárias.
Esta em desenho um plano de acção para responder a estas constatações cuja
efectividade terá lugar em 2016, e serão integrados na matriz lógica.
Ao nível da equipa da CTC-COOP/iTC-F registou-se igualmente um esforço para
incorporar mulheres na equipa de gestão ao seleccionar pela primeira vez uma mulher
para o cargo de Gestão Provincial para a província de Cabo Delgado.
2.4.3

Comunicação e divulgação
A interacção da CTC-COOP/iTC-F com terceiros, no período em referência, foi feita em
parte, através de visitas e trocas de correspondência com os novos governos
Provinciais e Distritais, autoridades locais, comunidades, bem como os parceiros de
cooperação para apresentação da missão, visão e objectivos da CTC-COOP/iTC-F.
Foi feita a divulgação da CTC-COOP/iTC-F com a participação em vários eventos de
âmbito provincial e distrital com destaque para:


Cerimónias de entrega de DUATs dos projectos antigos envolvendo os órgãos de
comunicação;



Apresentação no MITADER – DINAT na perspectiva da discussão do SIGIT e
incorporação da abordagem de intervenção da CTC-COOP/iTC-F com destaque para
integrar a Preparação Social na agenda do próximo FCT;



Sessões de Observatório de Desenvolvimento das Províncias;



Participação nos seminários à convite dos vários parceiros;



Encontros com potenciais parceiros para discussão de potenciais oportunidades de
colaboração;



Cerimónias de lançamento dos projectos comunitários com envolvimento dos
membros do governo do distrito e órgãos locais de governação, para além dos
membros dos CPA´s e imprensa; e,
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Manutenção publicação regular de notícias e Estudos-de-caso no website
www.itc.co.mz.

Entre outros eventos de interacção destacar a Reunião de parceiros da Cooperação
Suíça que se realizou em Nampula, entre os dias 30 de Junho e 02 de Julho de 2015, e
em Maputo no dia 23 de Setembro de 2015. O primeiro encontro envolveu a
Cooperação Suíça (SDC) e parceiros financiados por estes, nomeadamente: CTCCOOP/iTC-F, CTV, OMR - Observatório do Meio Rural e INOVAGRO.
O encontro tinha como principal objectivo criar um espaço para reflexão entre os
vários parceiros financiados pela Cooperação Suíça no concernente aos direitos de uso
da terra e como gerar sinergias entre os mesmos.
O Programa contemplou um dia de reunião, visita de campo e audiência com o
Governo.
Da reunião podemos constatar o seguinte:


OMR: dedica-se essencialmente à pesquisa no quadro legal legislativo advogando
essencialmente ao nível do Governo central. Possuem muitas publicações de
acesso livre no seu website. Foi também recomendado que esta instituição
trabalhe em maior coordenação com as outras instituições (CTV, CTC-COOP/iTC-F,
INOVAGRO), de modo a identificar casos de pesquisa em resultado das nossas
actividades de campo. Concordou-se igualmente sobre a necessidade de o OMR
promover debates nas Províncias e a divulgação das obras da CTC-COOP/iTC-Fe
outros parceiros na sua Biblioteca electrónica aberta. Esta instituição vai realizar
muito em breve uma pesquisa em Manica sobre o garimpo e a CTC-COOP/iTC-F
solicitou que fosse contactada quando se iniciar a actividade no terreno.



INOVAGRO - Inovação para Agronegócios - é uma instituição que facilita a ligação
entre as Associações para acesso aos insumos, produção e mercados nas cadeias
de valor de culturas como gergelim, soja, feijões e milho junto das associações.
Está baseada em Nampula e com intervenções em Gurué. Com esta organização, as
sinergias possíveis com a CTC-COOP/iTC-F são as de integrar as AAP em que CTCCOOP/iTC-Finterveio, de modo a incluí-las nas cadeia de valor dos produtos citados
e na possibilidade de a iTC intervir junto as AAPs onde a INOVAGRO se encontra a
operar. A grande preocupação desta organização é a de criar condições para
legalização das AAPs e da terra. Neste sentido ficou decidido que quer a iTC
(Nampula e Zambézia) bem como a INOVAGRO, deverão apresentar as OCB´s
legalizadas e delimitadas/demarcadas que possam beneficiar da intervenção da
INOVAGRO e por sua vez esta apresentar a lista de OCB´s com necessidade de
apoio na legalização da Terra. INOVAGRO Vai muito em breve operar em Cabo
Delgado e Nampula.



CTV: Com esta organização a oportunidade e o convite formulado, é a de
colaboração no trabalho em curso inerente a Metodologias de Delimitação e
Demarcação em coordenação com a DINAT.
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2.4.4

O Segundo encontro realizado no dia 23 de Setembro promovido pelo domínio de
Governação e envolveu todos os parceiros financiados no País pela SDC com o
intuito de avaliar e redefinir as suas acções para o próximo triénio.

Cobertura de Regiões Estratégicas
A CTC-COOP/iTC-F tem vindo a acompanhar com interesse as discussões acerca de
desenvolvimentos em zonas economicamente promissoras, tal como as regiões
cobertas pelo Gás Liquefeito, o Corredor de Nacala e o desvio do Rio Lúrio, no Norte, a
intervenção planeada da PORTUCEL, a zona Franca de Mocuba e o trabalho da Agência
do Vale do Zambeze, na região Centro e, de uma maneira mais estruturada, sobre o
PROSAVANA, nas regiões Centro e Norte e, o PROSUL, a Sul.
Mantemos, no entanto o princípio de intervir com antecedência para assegurar que as
comunidades estão devidamente preparadas para lidar e beneficiar de potenciais
interações com esses investimentos e, acima de tudo, prevenir conflitos, usando o
método de Preparação Social como instrumento-base.
Enquanto procuramos documentar melhor sobre estas várias iniciativas, priorizámos,
em coordenação com as autoridades locais, assegurar uma cobertura de um total de
13 distritos nas províncias abrangidas pelo PROSAVANA, a saber:
Tabela 7: Distritos abrangidos pelo PROSAVANA

Nampula

Zambézia

Niassa



Malema



Alto Molócue



Cuamba



Ribaué



Gurué



Mecanhelas



Mecuburi



Mandimba



Lalaua



Ngaúma



Monapo



Majune



Sanga

As intervenções nestas comunidades estão orientadas para divulgação e capacitação
sobre a legislação sobre terras e outros recursos naturais, criação de Comités de
Gestão de Recursos Naturais (CGRNs), legalização de Associações Agropecuárias,
delimitação de terras comunitárias, demarcação de terras das Associações, produção
de Agendas de Desenvolvimento Comunitário, os potenciais instrumentos de acesso a
crédito rural na zona e, no caso específico do PROSAVANA, alertar as comunidades
sobre a componente de segurança da terra que este programa promete desenvolver.

28

Fundação Iniciativa para Terras Comunitárias (em formação)
Relatório Anual
Janeiro a Dezembro 2015

A título ilustrativo, cremos que será útil partilhar nossas reflexões sobre a visita de
campo que realizámos, recentemente, com a Cooperação Suíça e parceiros, à
comunidade de Mutapua, distrito de Mecuburi, posto administrativo de Namina. O
distrito de Mecuburi mantém-se como um dos distritos prioritários da CTC-COOP/iTCF, por se localizar ao longo do corredor de Nacala e ser abrangido pelo projecto
ProSavana.
A comunidade de Mutapua é uma das sete que foi assistida pela CTC-COOP/iTC-F em
2011, no âmbito do projecto de “apoio as delimitação de terras e recursos
comunitários nas áreas de investimento florestal no distrito de Mecuburi”, no processo
de resolução do conflito que se havia instalado entre as comunidades locais e a
empresa Lúrio Green Resources, vocacionada à plantação florestal.
Apesar de a CTC-COOP/iTC-F já ter intervido há algum tempo naquele lugar, pudemos
aperceber-nos de que a sua intervenção contribuiu para o desenvolvimento de um
relacionamento muito salutar entre a comunidade e a empresa de reflorestamento - a
Green Resources. De acordo com as intervenções dos membros da comunidade
representados pelo CGRN e da empresa, reconhecem que embora no início houvesse
desconfiança por parte da empresa, em particular, a intervenção da CTC-COOP/iTC-F
foi de muita importância para a melhoria do ambiente naquele lugar.
2.4.5

Coordenação de actividades
No âmbito do cumprimento das recomendações no que concerne à coordenação geral
da transformação institucional e às lacunas identificadas pela Avaliação Organizacional
(COCA), sobre a coordenação e acompanhamento das actividades a nível local, foi
realizada a reestruturação dos Comités Provinciais de Acompanhamento do programa
(CPAs). Esta medida é em resultado da alteração da metodologia de contratação de
Provedores de Serviço (PS) para as intervenções. Antes a CTC-COOP/iTC-F esperava
que o PS apresentasse uma proposta de trabalho que era avaliada por Equipas
Técnicas de Avaliação (ETAs), para depois passarem ao endosso dos CPAs e ao
financiamento. Na nova abordagem a CTC-COOP/iTC-F já produz Notas Conceptuais,
pelo que se tornou desnecessário manter as ETAs.
Uma inovação positiva dos TdR para os CPAs é que a Presidência do órgão é rotativa
com uma periodicidade anual.
Para a concretização destas alterações, foram realizados seminários em todas as 8
províncias para divulgação do plano trienal da CTC-COOP/ITC-F, os TdR do CPA e a
auscultação sobre quem poderia integrar este importante órgão na província dentre o
Governo, a sociedade civil, o sector privado, a Academia e representantes dos
camponeses. Neste sentido foram constituídos ao nível das Províncias os CPAs
apresentados na Tabela 8.
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Tabela 8: Composição dos membros do CPA por Província
Instituições e Membros Representantes do CPA
Nº

2.4.6

Província
Governo

Sociedade
civil

Academia

Sector
Privado

Rep.
Produtores

SPGC

UPC

SPGC

1

C. Delgado

DPTADeR

FOCADE

UNILURIO

CEP

2

Gaza

DPTADeR

FONGA

IISC(Ex
ARPAC)

CEP

3

Manica

ADEM

ISPM

CEP

4

Nampula

DPTADeR

INOVAGRO

Universidade
a Politécnica

Green
Resources

UGC

SPGC

5

Niassa

DPASA

We Effect

UP

Green
Resources

UPCN

SPGC

6

Tete

DPASA

ADELT

UP

BONIMAR

-

SPGC

7

Sofala

DPTADER

UPAC

UNIZAMBEZE

CEP

-

SPGC

8

Zambézia

DPASA

NAFEZA

UP

CTA

UPCZ

SPGC

-

SPGC
SPGC

Reunião do Conselho Nacional de Aconselhamento (CNA):
Realizou-se na Vila de Moatize, distrito do mesmo nome na Província de Tete, no dia
de 16 de Junho a 14ª reunião do CNA. Estiveram no evento 50 participantes, entre
membros de pleno direito do CNA, Chefes dos SPGCs de todas as Províncias do país,
membros do governo local, pessoal da iTC e outros convidados.
A reunião foi antecedida de uma visita de campo à comunidade de Mwaladzi, uma das
comunidades do distrito de Moatize em Tete, situada no posto administrativo de
Cambulatsitsi, que foi alvo de reassentamento no âmbito da exploração do carvão
mineral. A deslocação àquela zona permitiu aos participantes do encontro interagir
com as famílias reassentadas e apreciar as acções desenvolvidas pelo consórcio estatal
indiano, International Coal Ventures Limited (ICVL), no âmbito do seu programa de
Responsabilidade Social Corporativa.
Foi também realizada uma Mesa Redonda sob o lema “Indústria Extractiva e o
Desenvolvimento Comunitário Local: - Lições Aprendidas e Modelos de Boas Práticas”.
Participaram cerca de 100 convidados para ouvir apresentações da Direcção Provincial
dos Recursos Minerais e Energia de Tete, da ICVL, do Projecto das Areias Pesadas de
Moma, da empresa HCB, e do PROSAVANA.
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O objectivo deste evento foi o de promover a partilha de habilidades, experiências e
lições sobre métodos e abordagens na área da industria extractiva que contribuam
para a promoção de um desenvolvimento mais rápido, equilibrado e sustentável no
seio das comunidades rurais. A abertura formal do evento foi dirigida pela Secretária
Permanente da Província de Tete. No seu discurso, sublinhou a importância da mesa
redonda por complementar a agenda nacional do governo no combate à pobreza. Em
anexo (7) partilhamos a síntese da reunião do CNA.
Nos dias 16 á 18 de Novembro, foi realizada a 15 a Reunião do Comité Nacional de
Aconselhamento (CNA), na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. A reunião foi
antecedida de uma visita de campo a comunidade de Muaja e Nipataco, no distrito de
Ancuabe, onde os membros do CNA tiveram a oportunidade de ver os desafios das
relacionados com a gestão de recursos naturais nas comunidades que vivem em zonas
de conservação. Antes da reunião, foi igualmente realizada uma mesa redonda, com o
lema “O impacto das delimitações e demarcações de terras na promoção de
desenvolvimento económico”, e tinha como objectivos: (i) partilhar exemplo de
actividades económicas beneficiando comunidades em resultado da delimitação e
demarcação de terras”; (ii) partilhar para vários actores de desenvolvimento, sobre as
vantagens de “Delimitação primeiro” na promoção de desenvolvimento rural.
2.4.7

Fórum de Consulta de Terras (FCT)
Realizou-se na cidade da Beira, província de Sofala entre os dias 08 e 09 de Outubro a
VIII sessão do FCT, presidida pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural e contou com a participação do Governo representado por membros do
Conselho de Ministros, Governadores provinciais, Administradores distritais,
presidentes de Municípios, técnicos dos vários ministérios e direções nacionais,
provinciais e distritais, líderes locais, sector privado e a sociedade civil. Coube a CTCCOOP/iTC-F a participação no 1º Painel subordinado ao tema programa terra segura e
a apresentação e endosso da abordagem de Preparação Social nos processos de
delimitação de terras que foi aprovada por unanimidade. Esta acção foi o culminar da
participação da CTC-COOP/iTC-F em seminários de preparação a nível central e outros
regionais Sul (Manhiça), Centro (Quelimane), e Norte (Pemba), entre Maio e Julho.

2.4.8

Value for Money
Até o momento a CTC-COOP/iTC-F tem experimentado cálculos de Value for Money
(VfM) somente dentro da componente de “eficiência”, e muito pouco sobre (i)
economia, (ii) efectividade e (iii) equidade. Este exercício ajudou a iTC a identificar
custos unitários médios de actividades de delimitação e demarcação de terras e a
analisar a eficiência orçamental de projectos de delimitação e demarcação. Durante
este período a iTC iniciou discussões com o DFID para harmonizar uma abordagem que
satisfaça as necessidades de todos de uma forma prática. Estamos agora em posse de
uma planilha de análise que nos parece robusta. A CTC-COOP/iTC-F vai trabalhar em
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identificar indicadores que complementam todas as cadeias de VfM e uma análise
qualitativa de aspectos relacionados com (i) visibilidade; (ii) mudanças de
comportamento; (iii) sinergias e parcerias e outros. Espera-se que para o plano do ano
2016, estes indicadores sejam definidos e integrados na matriz lógica para o ano 2016.
2.4.9

Apoio ao processo eventual de actualização cadastral das áreas delimitadas
No período em análise, a CTC-COOP/iTC-F colaborou no processo de operacionalização
do SiGIT (Sistema de Gestão de Informação sobre Terras) em coordenação coma a
DINAT.
Para além da discussão dos assuntos relacionados com as fichas do SiGIT, a CTCCOOP/iTC-F, com vista a melhorar o sistema de informação e mapeamento que
permite uma melhor planificação das actividades e espelhar com imagens os seus
resultados, sugeriu a discussão de temas que ainda se encontram em análise a
mencionar:

2.5



Partilha de informação produzida no processo de Delimitação de terras
comunitárias pela iTC, com o SiGIT;



Acesso à informação (Shapefiles) das comunidades delimitadas e DUATs dentro das
comunidades delimitadas;



Análise de processo de tramitação de processos de demarcação de associações e
delimitação de terras comunitárias através do SiGIT;



Controle de qualidade de informação: elaboração de sistema de procedimentos de
controle de dados;



Sistema de alerta nas consultas comunitárias em caso de grandes investimentos
em comunidades delimitadas.

Resultado 5: Iniciativas nacionais para melhorar as políticas e o quadro
legislativo existente, relativo à terra e aos outros recursos naturais
Durante o período a CTC-COOP/iTC-F teve encontros estratégicos com diferentes
instituições, como forma de partilhar a sua abordagem e prever potencial de futuras
sinergias, que possam complementar os esforços da iTC depois de assegurada a terra
das comunidades e capacitados seus membros. Destes encontros, destacam-se os
seguintes:


Em resposta às mudanças estruturais operadas com a eleição do novo governo, e
sobre o aglutinamento de três sectores (Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural)
em um só Ministério, encomendámos o “Estudo e Análise sobre a Implicações do
Novo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural para as Actividades
da CTC-COOP/iTC-F e seus Parceiros”, para visualizar as oportunidades e desafios
de funcionamento que se podem antever à partida. O relatório, vem anexo a este
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documento como Anexo 6 e, traz algumas observações e análises que poderão ser
úteis para o funcionamento dos parceiros do sector, tanto no que concerne a
aspectos legais como estruturais;


Encontro entre a CTC-COOP/ITC-F (escritórios de Niassa), a WE EFECT e a
Universidade de Gothenburg, onde foi-nos apresentada a proposta de um estudo,
que vai integrar aspectos relacionados com (i) Delimitação de terras comunitárias
(impactos, desafios) e (ii) Desenvolvimento local através de demarcação de terras;



Encontro entre a CTC-COOP/ITC-F (escritórios da Zambézia) e a IBIS, que serviu de
partilha de abordagem e documentos de funcionamento de ambas as instituições;



Participação da CTC-COOP/ITC-F (escritórios de Gaza) na Conferência da
Universidade Pedagógica sob o lema “Resiliência e empoderamento das
comunidades face aos riscos ambientais”, que aconteceu na província de Gaza;



Participação da CTC-COOP/ITC-F (escritórios de Manica e Nacional) na visita da
Ministra Britânica para o Desenvolvimento Internacional, onde foram apresentados
e evidenciados alguns resultados da iTC;



Participação da CTC-COOP/ITC-F na conferência internacional do Banco Mundial,
apresentando a abordagem de “delimitação primeiro” e a vantagens da preparação
social;



Participação da CTC-COOP/ITC-F no fórum internacional da International Land
Coalition (ILC) e no painel de discussão da Open Society Foundation (OSF), onde foi
apresentada a abordagem de intervenção da iTC, incluindo a preparação social e
sua integração em processos de delimitação;



Participação na conferência da PLAAS, da Universidade do Cabo Ocidental, na RSA,
sobre os BRICs e a Segurança Alimentar;



Reuniões regulares de concertação com a ORAM Nampula, sempre que foi
necessário, para discutir processos mais eficientes de colaboração;



Recebemos a visita do Representante da JICA, para explorar formas de colaboração
no futuro;



Estamos a verificar últimos acertos com a Open Society da África do Sul, para
formalizar um acordo de parceria.


A CTC-COOP/iTC-F em parceria com as organizações da sociedade Civil,
nomeadamente o FDC e a CESC, constituíram um Consórcio de Organizações
da Sociedade Civil para a Facilitação dos Fundos de Desenvolvimento
Comunitário abreviadamente designado por FC´s. A principal área de interesse
do consórcio é a facilitação dos Fundos de Desenvolvimento Comunitário, em
especial os processos de alimentação de tais fundos com base nas receitas
provenientes da exploração da terra e outros recursos naturais pelos
investidores e outros operadores, de indemnizações decorrentes da cedência
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de terras ocupadas pelas comunidades e famílias locais aos investidores e de
emergência de parcerias de partilha de terras e benefícios económicos entre
Comunidades e investidores no contexto da exploração da terra e outros
recursos naturais. O Consórcio tem como objectivo primário servir de espaço
para a partilha de conhecimentos e informações, maximização de recursos
humanos, financeiros e tecnológicos em prol do fortalecimento da acção
individual dos seus membros. O consórcio serve igualmente de espaço para a
concertação de posições e implementação de acções comuns, em especial nos
planos de advocacia, monitoria e avaliação da governação sobre matérias de
interesse dos seus membros. Para o efeito, realizou-se a 18 de Dezembro, uma
Mesa Redonda com principal objectivo de objectivo explorar as oportunidades
e estratégias de intervenção das OSC na facilitação dos Fundos de
Desenvolvimento Comunitário (FCs), incluindo os processos de sua criação e
institucionalização, bem como de canalização dos valores que as comunidades
têm direito nos termos da lei (florestas e fauna bravia, minas, petróleo e gás,
etc.), sejam os provenientes do Estado, sejam os provenientes dos investidores.
Neste evento, a iTC passou a assumir o papel de Secretariado dada a sua
experiência acumulada na ligação com as comunidades.


Em coordenação com o Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) e na
prossecução dos objectivos de formação de Paralegais, decorreu no período de
07 a 11 e 14 a 18 de Dezembro a Capacitação de Lideranças Comunitárias em
Direito dos Recursos Naturais e Desenvolvimento . A formação beneficiou de
sessenta (60) integrantes das lideranças comunitárias de todo o país. Os
mesmos foram distribuídos em duas turmas de 30 (trinta) formandos cada
uma, correspondendo cada turma a um curso. A capacitação culminou com a
realização de uma Conferência para aprovação dos Estatutos de Paralegais a
ser submetido ao Ministério da Justiça pelo CFJJ.
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3

Orçamento
O orçamento da CTC-COOP/iTC-F para o 2015 teve como base, por um lado, os
níveis/tectos projectados pelo Plano Trienal 2015-2017 e por outro lado, a necessidade
de financiamento de projectos para a CTC-COOP/iTC-F. Assim, este orçamento dividese em duas componentes, nomeadamente: orçamento de funcionamento/operacional
e orçamento para o financiamento de actividades do projecto.

3.1

Orçamento Geral
O orçamento geral para as actividades de 2015 para iTC-F totaliza USD 5.777.223. Este
subdivide-se em orçamento para funcionamento de USD 1.950.334, orçamento para
actividades em projectos comunitários de USD 2.691.276 e orçamento para fundos
consignados a ORAM Nampula de USD 1.135.613.

3.2

Execução Financeira
Dos fundos recebidos até 31 de Dezembro de 2015, no âmbito dos contratos assinados
com os doadores, totalizaram USD 5.416.476. Estes fundos permitiram uma execução
financeira na ordem de USD 4.740.668 que representa 87% dos fundos desembolsados
pelos doadores, dos quais USD 1.953.341 equivalente a 36% foi utilizado para as
actividades comunitárias dos projectos geridos directamente pela CTC-COOP/ITC-F,
USD 897.897 equivalente a 16.5% foi utilizado para as actividades comunitárias dos
projectos geridos pela ORAM Nampula e USD 1.889.428 equivalente a 34.5% foi
utilizado para fazer face a despesas operacionais, como ilustra a tabela 9, de fluxo de
caixa a baixo:
Tabela 9: Fluxo de Caixa

#

Descrição

Nota

TOTAL USD

ORIGEM DE FUNDOS
Transferências da HOLANDA

1 825 559,39

Transferências da SUIÇA

843 935,21

Transferências da SUÉCIA

1 028 984,56

Transferências da DINAMARCA

408 128,59

Transferências do DFID

1 309 867,80

TOTAL DE FUNDO RECEBIDOS

5 416 475,55

APLICAÇÃO DE FUNDOS

Nota

TOTAL USD
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I. Projectos Comunitários

1 629 216,45

II. Seminários e Formações

166 076,25

III. Monitoria & Acompanhamento

39 876,91

IV. Coordenação

118 172,37

TOTAL ACTIVIDADES - PROJECTOS

1 953 341,98

V. Custos Correntes

1 352 303,57

VI. Coordenação e Monitoria

85 652,08

VII. Bens Imobilizados

184 877,60

VIII. Consultoria & Auditoria Externa

100 615,78

IX. Desenvolvimento Capacidade Instituicional

165 978,88

TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS

1 889 427,91

X. Fundos Consignados_ORAM Nampula

897 897,00

TOTAL DE APLICAÇÕES DE FUNDO

4 740 666,89

Saldo do Fluxo de Caixa

675 808,66

Diferença cambial

646 715,79

Saldo em Banco a 31.12.2015

1

1 322 524,44

Nota1:
Este montante refere-se ao saldo nas contas bancárias da CTC-COOP/ITC-F.
Contas

MZN

Cambio

Maputo USD 11124416010002
Maputo MZN 11124416010001

USD
660 292,70

28 137 537,80

44,85

Chimoio USD 11617311810002

627 369,85
2 434,56

Chimoio MZN 11617311810001

217 914,40

44,85

4 858,74

Gaza MZN 1161895110001

146 257,63

44,85

3 261,04
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Tete MZN 11744149010001

193 859,80

44,85

4 322,40

Zambezia MZN 11645102310001

224 446,38

44,85

5 004,38

Nampula MZN 11650747710001

299 482,63

44,85

6 677,43

Niassa MZN 11670467810001

150 351,02

44,85

3 352,31

C Delgado MZN 11792552010001 222 053,97

44,85

4 951,04

TOTAL

3.3

1 322 524,44

Execução Orçamental
Do compromisso assumido no total de USD 5,777,223, até a 31 de Dezembro de 2015,
a CTC-COOP/ITC-F teve uma execução na ordem de USD 4,740,667 equivalente a 82%
do orçamento anual.
Tabela 10: Mapa de Execução Orçamental
Descrição
ORÇAMENTO

REALIZADO

SALDO
%
ORÇAMENTAL

Projetos Comunitários
Seminários e Formações
Monitoria & Acompanhamento
Coordenação
Total Atividades - Projetos

2 356 017,79
175 676,25
40 747,70
118 834,08
2 691 275,82

1 629 216,45
166 076,25
39 876,91
118 172,37
1 953 341,98

726 801,34
9 600,00
870,79
661,71
737 933,84

69%
95%
98%
99%
73%

Custos Correntes
Coordenação e Monitoria
Bens Imobilizados
Consultoria & Auditoria Externa
Desenvolvimento
Capacidade
Institucional
Total Custos Operacionais

1 377 250,85
103 796,93
194 286,34
105 000,00
170 000,00

1 352 303,57
85 652,08
184 877,60
100 615,78
165 978,88

24 947,28
18 144,85
9 408,74
4 384,22
4 021,12

98%
83%
95%
96%
98%

1 950 334,12

1 889 427,91

60 906,21 97%

Fundos Consignados
Total Geral

1 135 613,10
5 777 223,04

897 897,00
4 740 666,89

237 716,10 79%
1 036 556,15 82%

O desempenho da execução orçamental foi de certo modo afectada, pelo facto da
contratação dos projectos comunitários ter ocorrido entre os meses de Julho e Agosto
e com a duração variável entre os 6, 8 a 10 meses. Deste modo parte dos fundos
contratados serão desembolsados entre os meses de Janeiro a Maio de 2016.
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3.4

Plano de Tesouraria I Trimestre
Como esta ilustrado pelo fluxo de Caixa, por razões da entrada de maior valor de
fundos ter acontecido no ultimo trimestre do ano de 2015, uma parte das actividades
de projectos terão de ser realizadas no primeiro trimestre de 2016 como podemos ver
no plano de tesouraria, na tabela 11 abaixo:
Tabela 11: Plano de Tesouraria para o I Trimestre
CTC-COOP PLANO TESOURARIA JANEIRO a ABRIL de 2016
Nota
1º Trimestre
TOTAL USD

3.5

Disponibilidade 31.01.16 em USD

1 322 524,00

Contribuição Esperada
DFID
HOLANDA
SUIÇA
SUECIA
DINAMARCA
OUTROS

1 097 939,00

392 750,00
50 000,00

1 097 939,00
655 189,00
392 750,00
50 000,00

Despesa Actividades Produtivas
Projecto comunitario - 2015 em Curso
Projecto comunitario - 2016
Formação e seminarios
Monitoria
Fundos consignados ORAM NPL
Coordenação (NAC, CPA e Outros)

1 519 567,00
726 801,00
28 300,00
60 500,00
14 250,00
677 716,00
12 000,00

1 519 567,00
726 801,00
28 300,00
60 500,00
14 250,00
677 716,00
12 000,00

Despesa Actividade Operacional
Despesa com Pessoal
Renda Escritorio
Consultorias & Auditoria
Outras despesas operacionais

555 328,75
336 882,00
51 562,50
34 873,00
132 011,25

555 328,75
336 882,00
51 562,50
34 873,00
132 011,25

Saldo em USD

345 567,25

655 189,00

Fontes de Financiamento
Como mostra o plano de tesouraria, a CTC-COOP/ITC-F para este período conta com a
contribuição do DFID que foi recebida em Dezembro de 2015, contribuição da
Dinamarca (DANIDA) prestação referente a 2015 mas que será recebida em 2016, a
contribuição da HOLANDA para o período de 2016 e a contribuição da OSISA referente
a 2015 a sere recebida em 2016.
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4

Observações Finais
Temos a sublinhar que os primeiros seis meses deste ano foram marcados por desafios
relativamente fora do normal no contexto de actuação da iTC, pois, em primeiro lugar,
envolveram um grande esforço de negociações contratuais com os Parceiros de
Financiamento, nas quais foi necessário harmonizar expectativas diversas tanto a nível
organizacional como programático. Estas negociações prolongaram-se por grande
parte do período, tendo o último contrato apenas sido assinado na primeira semana
de Junho. O efeito imediato deste processo foi o início tardio do ciclo de projectos,
pois era preciso assegurar que tivéssemos a garantia de financiamento, para poder
contratar os Provedores de Serviço. Este assunto está agora terminado e o ciclo de
projectos foi iniciado.
Em segundo, foi o processo, obviamente, ainda não terminado, de construção de uma
identidade nacional, da estruturação dos quadros e do estabelecimento das várias
normas e políticas que vão orientar o funcionamento da organização, com destaque
para o Regulamento Geral Interno, a revisão dos Manuais de Administração e Finanças,
as regras de Procurement e, as de orientação dos Provedores de Serviço. Este exercício
envolveu a capacitação do pessoal, a reestruturação dos Órgãos de Apoio Provinciais
(CPAs) e, claro, na preparação da implementação do Programa.
Finalmente, e provavelmente o maior de todos, foi o da contratação de serviços de
apoio para preencher algumas das lacunas identificadas na Avaliação Organizacional
de Setembro de 2014 (COCA) que envolveu a contratação de Assistência Técnica para
reforçar os sistemas de controle interno, a aquisição de tecnologia e software para
estabelecimento de uma plataforma informática de comunicação, contabilidade e,
gestão de recursos humanos e de contratos, em rede, incluindo a contratação de
serviços de auditoria externa para o exercício de 2014.
Em geral, há que referir que a equipa está motivada e paulatinamente, cada vez mais
concertada, na nova forma de actuação. As relações da CTC-COOP/ITC-F/iTC-F com os
vários parceiros, incluindo o Governo, são salutares, com potencial de se tornar ainda
melhor.
Há, no entanto, duas grandes preocupações que de algum modo ultrapassam o poder
de resolução da equipa: (i) a aprovação da Fundação pelo Conselho de Ministros, que
continuaremos a trabalhar ao longo do próximo semestre; e (ii) a qualidade de serviços
oferecidos por terceiros que vão requerer uma atenção especial do nosso sistema
administrativo, a todos os níveis, para o exercício de 2016 em diante. Pois nem sempre
a oferta correspondeu ao produto final. Esta preocupação é particularmente
identificada na qualidade de resposta dos provedores de serviços de informática e, no
de auditoria externa, cujo desempenho deixou muito a desejar, pela fraca qualidade e
pelo não cumprimento de prazos. Cremos que a contratação de um Gestor de
Informática irá contribuir para mitigar parte deste problema.(x)
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Anexo 1: Matriz Lógica
NOME DA INSTITUIÇÃO

Fundação (em Formação) iniciativa para Terras Comunitárias [CTC-COOP] - Matriz do Quadro Lógico para o ano 2015

RESULTADO 1

INDICADOR DE PRODUTO 1.1

Melhoria de gestão da terra e
recursos naturais, a nível local,
conduzido pelas comunidades e
alinhado ao processo de
planeamento e desenvolvimento
territorial do Distrito

Número de delimitações de terras
comunitárias efectuadas (Comunidades
delimitadas) - Delimitações iniciadas no
campo e submetidas aos SPGC para
tramitação

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado

Alcançado
Número de demarcação de terras de
associações efectuadas (Associações
com áreas demarcadas)
- Demarcações iniciadas no campo e
submetidas aos SPGC para tramitação -

Planificado

Alcançado
Número de beneficiários de delimitação
e demarcação

Meta Global do Ano 2015
(Dezembro 2015)
Iniciados:
247 Delimitações

427 Emitidos
54 Em tramitação
8 no Campo
(até Novembro de 2014)

5 Emitidos
119 em Tramitação
127 em Campo
Iniciadas:
201 Demarcações

316 Emitidos
199 Em tramitação
21 no Campo
(até Novembro de 2014)

Observações e Comentários
Até final do mês de Dezembro tivemos 5
certidões oficiosas emitidas e com
grande parte em tramitação, e nenhum
título de DUAT emitido, estando em
campo e em tramitação. O resultado
alcançado prende-se pelo facto dos 40
projectos contratados em 41 distritos ter
apenas ocorrido entre Julho e Agosto de
2015. contratualmente, prevê-se o seu
términos em grande parte para o mês de
Abril de 2016. Pelos ditames processuais,
esperamos o cumprimento de grande
parte das metas ao longo do 1º trimestre
de 2016.

42 em Tramitação
153 Em campo

Planificado

247,000
1,259,508
(51% Mulheres)
[até Novembro de 2014]

503,087
(51.8% Mulheres)

Alcançado
Fonte

RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Riscos
Potencial falta de priorização dos SPGC´s
e governos distritais pela pressão de
alcance das metas no âmbito de terra
segura sendo esta uma prioridade do
governo
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RESULTADO 1

INDICADOR DE PRODUTO 1.2

Melhoria de gestão da terra e
recursos naturais, a nível local,
conduzido pelas comunidades e
alinhado ao processo de
planeamento e desenvolvimento
territorial do Distrito

Número de hectares assegurados como
resultados de actividades de
delimitação e demarcação de terras submetidos para tramitação

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado
3,428,529 ha Delimitados;
24,170 ha Demarcados
(até Novembro de 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)
370,500 ha
Correspondentes a 247
processos de Delimitação
iniciados e submetidos aos
SPGC

Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Proporção de mulheres, membros de
Organizações Comunitárias de Base
(OCBs) - AAPs e CGRN
Planificado

53%

31,679 Beneficiarios das OCB
(52 % Mulheres)
[até Novembro de 2014]

Alcançado

Até ao final do período atingimos cerca
de 105% das metas previstas em relação
ao nº de hectares de terras comunitárias
a assegurar. Com os processos em
tramitação esperamos atingir a fasquia
dos 134%.

390,476 ha Emitidos
109,011 em Tramitação

Alcançado

INDICADOR DE PRODUTO 1.3

Observações e Comentários

9,418
(37% Mulheres)

Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Riscos
Crescente número de comunidades e
áreas a demarcar acima das
competências das autoridades de nível
provincial, o que pode levar aos SPGC a
serem mais sépticos na tramitação
desses processos; O processo de
transição do Governo Províncial para
MITADER e Conflitos entre comunidades
na definição dos limites que podem
atrasar o processo.
Observações e Comentários
37% de alcance de mulheres por si só
não é pouco; entretanto o desejo é
atingir acima de 50%. A iTC está investir
em si na área de gênero como parte de
esforço para o alcance desta meta junto
das comunidades quer em acções de
advocacia e capacitações sobre género e
diversidade tendentes a envolver cada
vez mais as mulheres e outros estratos
sociais vulneráveis, no processo de
gestão de organizações comunitárias.
Constitui um desafio por ser um processo
longo e moroso, mas que esperamos
atingir no fim da implementação dos
projectos em curso.
Riscos
Hábitos culturais que possam emperrar
na adesão/apropriação das mulheres no
processo
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RESULTADO 2

INDICADOR DE PRODUTO 2.1

Os investidores e o Estado
participam lado a lado com as
comunidades na partilha de
benefícios gerados da exploração
das terras e dos recursos naturais
locais

Número de comunidades beneficiárias
de 20% de taxas de exploração
florestal, como resultado das
intervenções da iTC

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

115

70
(até Novembro de 2014)

9 Já Beneficiam
7 estão em processo
34 são potenciais

Alcançado

Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

INDICADOR DE PRODUTO 2.2
Agendas de desenvolvimento
comunitário elaboradas e entregues as
comunidades e autoridades locais de
administração (Administrador, Chefe do
Posto e Chefe da Localidade)

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

247
383 Elaboradas
30 Em elaboração
(até Novembro 2014)

45 Em elaboração
204 Potenciais

Alcançado
Fonte

Melhorada e uniformizada a abordagem
de capacitação de CGRN sobre gestão
de terras e outros recursos naturais

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Elaborado o primeiro
rascunho de um guião de
capacitação dos CGRN

Planificado

A abordagem da iTC consiste em
identificar comunidades com potencial
para benefício de 20% durante o
levantamento de prioridades; faz esforço
para durante a implementação dos
projectos todas as comunidades com
potencial para beneficiarem-se dos 20%
estejam preparadas e pelo menos iniciem
o processo conforme o
regulamentado.Esta meta esta longe de
ser atingida de momento e muito
dependente da existência de
exploradores madeireiros e ou de
concessões florestais nas comunidades
com os processos em campo. A
esperança é dos processos em
tramitação, haja condições de
elegibilidade por parte dos SPFFB.
Riscos
Apropriação dos fundos pelas autoridades
locais para fins não preconizados e ou
desvios de aplicação dos mesmos nas
comunidades beneficiárias e inegibilidade
nas comunidades aonde não haja
exploração madeireira e ou de
concessões.
Observações e Comentários
Esta meta é passível de ser ultrapassada
até Abril de 2016, tomando em
consideração os processos em curso. As
comunidades precisam de um
instrumento de planificação local, no que
tange a gestão de recursos naturais, e
que sirva igualmente de instrumento de
negociação com investidores
Riscos

RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

INDICADOR DE PRODUTO 2.3

Observações e Comentários

Fraco desempenho dos PS na
implementação do processo de
preparação social que culmina na
elaboração das agendas.

Observações e Comentários
Elaborado um draft em circulação interna
a ser submetido à Direcção Nacional de
Terras (DINAT) em Finais de Fevereiro

N/A

Alcançado

Em curso
Fonte
RelatórIos deda consultoria + Relatórios da iTC

Riscos
Nao envolvimento/aceitação da DINAT,
autoridade responsável pela validação e
apropriação do guião de capacitação.
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RESULTADO 3

INDICADOR DE PRODUTO 3.1

Pontes institucionais construídos
para atrair acordos de investimento
economicamente mais rentáveis e
inclusivos com programas de
investimento publico

Número de sinergias estabelecidas
entre a iTC e vários
Instituições/programas de
desenvolvimento para desenvolvimento
de OCBs e/ou comunidades

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Planificado

36

Alcançado

2 (FDC e PROIRRI)

Fonte
Relatórios de Monitorias + Memorandus estabelecidos
+ Relatórios da iTC

INDICADOR DE PRODUTO 3.2

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Número de comunidades assitidas para
iniciarem processos de negociação de
parcerias com investidores privados
Planificado

76

Alcançado

10

Fonte
Realtórios da iTC

Observações e Comentários
Actividade em curso com potenciais
parceiros como PROIRRI, Mondikidi,
PROSAVANA entre outros. De acordo com
a experiência das intervenções da iTC,
este é um processo cujo resultado se
alcança a longo prazo e muitas das vezes
depois da intervenção da iTC. Durante a
implementação do projecto podem-se
vislumbrar oportunidades, aproximam-se
as partes e iniciam-se o longo processo
que pode resultar ou não, apesar de
haver interesses comuns entre diferentes
actores e instituções para complementar
os esforços iniciados pela iTC. O desafio
é estabelecer uma forma de formalização
das partes interessadas a interagir.
Riscos
Falta de participação envolvimento de
instituições e ou programas de
desenvolvimento em acolher as OCB´s
com DUAT´s estabelecido.
Observações e Comentários
Dos processos em curso estamos aquem
do alcance da meta, todavia espera-se
que das acções em campo se possam
identificar mais comunidades e ou
potenciais investidores interessados em
estabelecer parcerias com as
comunidades legalizadas e capacitadas
com potencial. Esta meta é muito
dependente da existência de investidores
privados interessados em investir e ou a
estabelecer parcerias com as
comunidades. Um facto adquirido é que
as comunidades que vão estabelecer
parcerias precisam de especial atenção e
requerem suporte constante dos PS, da
iTC e das organizações governamentais
locais
Riscos
Disponibilidade e viabilidade dos planos
de investimento dos investidores; Fraca
cultura de parceria das comunidades;
Fraco interesse dos investidores em
entrar em parcerias com as comunidades
numa situação em que elas não têm um
bem para comparticiparem.
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RESULTADO 3

INDICADOR DE PRODUTO 3.3

Pontes institucionais construídos
para atrair acordos de investimento
economicamente mais rentáveis e
inclusivos com programas de
investimento publico

Número de novas comunidades com
parcerias efectivamente estabelecidas
com privados, como resultado das
intervenções da iTC.

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Planificado

3

Alcançado

0
Fonte
Relatórios da iTC + Base de Dados

INDICADOR DE PRODUTO 3.4
Número de investidores
contactados/abordados pela iTC para
promoveram e estabelecerem parcerias

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Observações e Comentários
Não houve comunidades com parcerias.
Porém, duas Associações beneficiaram de
FDD, uma para contrução de carteiras
escolares e outra para pescado.

Riscos
Incumprimento dos acordos e ou a
Viabilidade ecconómica dos planos de
negócios ou acordos estabelecidos

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Planificado

15

Alcançado

3
Fonte
RelatórIos (síntese) de encontros com investidores +
Relatórios da iTC

Observações e Comentários
Este é um processo contínuo e
decorrente das actividades de
implementação dos projectos
comunitários. Esperamos poder no
decurso das actividades de campo e
aquando da elaboração das agendas
comuntárias no âmbito da preparação
social, de poder identificar potenciais
investidores a contactar.
Riscos
Financiamentos disponíveis para
implementação das parcerias
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RESULTADO 4

INDICADOR DE PRODUTO 4.1

A capacidade institucional da iTC-F,
PSs e outros agentes de mudança
local (SDEAs, SPGCs, Governos
Distritais, Postos Administrativos) é
reforçada para a proteger os bens
das comunidades e promover
acordos entre comunidade e
investidores

Estabelecidos mecanismos para
garantia de gestão eficiente de
recursos e mecanismos de gestão de
comunicação e informação a nível da
iTC

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado
Estabelecido um servidor
central + elaborados guiões
de partilha de informação
para actualização do website e
newsletter
Alcançado

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)
Sistemas de gestão (Base de
Dados e Sistemas de
Comunicação interna e de
partilha de informação)
funcionais testados,
adoptados e funcionais
Base de Dados funcional
Email corporativo funcional
Sharepoint instalado (com
lacunas)
Website funcional
(desactualizado)

Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC
INDICADOR DE PRODUTO 4.2
Número de provedores de serviço,
membros dos governos distritais, e
equipa da iTC, treinados sobre máteria
relaccionadas com a gestão e
administração de terras, Género e
Diversidade, Colheita de Mudanças,
etc.

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Observações e Comentários
Apesar de estabelecido os sistemas de
gestão e de partilha de informação,
ressentimo nos bastante da capacidade
de provisão de serviço de informática de
modo a permitir um funcionamento pleno
dos sistemas e infraestrutura instalada,
aliada a fraca qualidade da rede de
internet nas provincias. Este facto
remete-nos a pensar em contratar a
tempo inteiro um técnico de informática
e estabelecer linhas dedicadas de modo a
operacionalizar e manter os sistemas em
todos os escritórios da CTC-COOP.
Riscos
Capacidade e qualidade de Provisão de
serviço e de internet no País

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Planificado

160

Alcançado

20 iTC - Planificação
11 iTC - PRIMAVERA
36 Colaboradores Procedimentos internos
76 Provedores Procedimentos de Gestão
Financeira
Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Desta actividade apenas realizamos a
capacitação do pessoal da CTC-COO de
de Provedores de Serviços. A capacitação
inicialmente prevista para as equipas
técnicas distritais sobre tramitação
processual, legislação de terras e outros
recursos naturais não se realizou no
período por razões organizativas e
disponibilidade tardia de fundos(Dfid) na
época prevista. Actividade transita para
2016.

Riscos
Disponibilidade de fundos e dos PS e
membros das instituições públicas
disponíveis a participar
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RESULTADO 4

INDICADOR DE PRODUTO 4.3

A capacidade institucional da iTC-F,
PSs e outros agentes de mudança
local (SDEAs, SPGCs, Governos
Distritais, Postos Administrativos) é
reforçada para a proteger os bens
das comunidades e promover
acordos entre comunidade e
investidores

Garantida a assistência técnica á iTC,
para reforço da capacidade de controlo
interno

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Actividade realizada na íntegra pela
iTC com capacidade interna KPMG no âmbito do contrato de
desenvolvida para assegurar implementação do Projecto de
funcionamento da fundação Fortalecimento da Gestão Financeira e
Controlo Interno

Planificado
N/A

Contratada KPMG e
capacitada a equipa da iTC

Alcançado

Fonte

Riscos

RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

INDICADOR DE PRODUTO 4.4
Revisão e ajuste interno das principais
ferramentas, procedimentos e manuais
da iTC (Manual de preparação social,
Manual de Monitoria, Estratégia de
comunicação, Estratégia de Género,
etc.)

Observações e Comentários

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)
Ferramentas, procedimentos
e documentos da iTC
adoptados pela equipa e seus
órgãos
+
Plano de acção sobre Género
e Diversidade, integrado na
Estratégia de Género

Planificado

Disponibilidade dos beneficiários e da
contratada na provisão de serviço e no
acompanhamento.
Observações e Comentários
Actividade realizada na íntegra tendo
sido inclusive no âmbito da disseminação
dos procedimentos elaboradas brochuras
de bolso dos principais regulamentos e
procedimentos internos por todo o
pessoal da CTC-COOP

N/A

Alcançado

Novas fichas de Monitorias
elaboradas e disseminadas à
equipa e CPA
+
Consultoria sobre género
realizada
(em discussão indicadores)
Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Riscos
Utilidade/aplicabilidade e apropriação das
ferramentas fornecidas pelos
beneficiários
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RESULTADO 5

INDICADOR DE PRODUTO 5.1

Iniciativas da instituição para
melhorar as políticas e o quadro
legislativo existente, relativo à terra
e aos recursos naturais

Número de Estudos de casos e artigos
relacionados com a intervenção da iTC
elaborados e publicados nos canais
apropriados

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Planificado

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

16
3 Artigos
4 Estudos de caso

Alcançado

4
Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

INDICADOR DE PRODUTO 5.2

Referência de Base
(2006 - Dezembro 2014)

Acções de advocacia e partilha de
lições em eventos ligados a gestão e
administração de terras a nível
Nacional

Planificado

Alcançado

Meta Global do Ano
(Dezembro 2015)

Iniciados o processo de
harmonização de
procedimentos de delimitação
de terras comunitárias a nível
Nacional
+
Disseminados a abordagem
de Preparação Social e
Já foram partlhadas o
vantagens da sua integração
primeiro documento das lições
nos processos de delimitação
aprendidas da iTC (8 anos de
de terras comunitárias
intervenção) na conferência
Nacional da iTC em 2014

Observações e Comentários
Maior parte dos estudos de caso em
processo de compilação e finalização
dado que os mesmos terem sido
identificados aquando da implementação
dos projectos em curso. Espera-se a
conclusão até finais do I trimestre de
2016.

Riscos
Fraco envolvimento das partes
envolvidas na identificação, mediação e
compilação dos estudos de caso

Observações e Comentários
Tem havido muito entusiasmo e
aceitação da abordagem da iTC na
harmonização dos processos, o destaque
vai para a aceitação do endosso pela iTC
da abordagem de Preparação Social junto
do MITADER.

Contribuido para a elaboração
do Guião DelCom e
funcionamento do SiGIT
+
Preparação Social endossada
no 8o FCT
Fonte
RelatórIos de progresso de provedores de serviço +
Relatórios da iTC

Riscos
Fraco envolvimento e apropriação por
parte da DINAT do MITADER
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Anexo 2: Projectos a implementar em 2015
Província de Sofala

Província de Cabo Delgado
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Província de Manica:
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Província de Gaza:

51

Fundação Iniciativa para Terras Comunitárias (em formação)
Relatório Anual
Janeiro a Dezembro 2015

Província de Niassa:
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Província de Tete:
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Província da Zambézia:
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Província de Nampula:
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Anexo 3: Orçamento Geral CTC-COOP/ITC-F
#

Descrição
1 I. Projectos Comunitarios
Sub total
2 II. Seminarios e Formações
Sub total
3 III. Monitoria & Acompanhamento
Sub total
4 IV. Coordenação
Sub total
Total Actividades - Projectos

5 V. Custos Correntes
Sub total
6 VI. Coordenação e Monitoria
Sub total
7 VII. Bens Imobilizados
Sub total
8 VIII. Consultoria & Auditoria Externa
Sub total
9 IX. Desenvolvimento Capacidade Instituicional
Sub total
Total Custos Operacionais
10 X. Fundos Consignados
ORAM Nampula
Sub total
Total Fundos Consignados
Total Geral

ORÇAMENTO

Maputo

2 356 017,79

-

175 676,25
40 747,70

94 930,80
-

Gaza

Chimoio

155 481,98
-

465 726,93
70 310,79

CUSTOS REALIZADOS 2015
Tete
Zambezia

114 850,98
-

207 139,39
-

SALDO
REALIZADO ORÇAMENTAL %

Nampula

Niassa

C. Delgado

337 868,47

228 082,41

120 066,30

834,66

-

1 629 216,45

726 801,34 69%

166 076,25

9 600,00 95%

-

4 408,42

14 965,24

4 065,44

4 430,60

7 960,80

1 515,28

2 531,12

39 876,91

870,79 98%

118 834,08
2 691 275,82

16 756,88
111 687,68

3 000,38
162 890,78

39 493,05
590 496,02

3 053,94
121 970,37

2 573,24
214 143,24

6 390,99
353 054,91

2 060,55
231 658,24

44 843,33
167 440,75

118 172,37
1 953 341,98

661,71 99%
737 933,84 73%

1 377 250,85

138 111,48

152 791,98

406 581,98

115 556,49

98 864,54

232 167,51

84 770,70

123 458,89

1 352 303,57

24 947,28 98%

103 796,93

876,36

697,21

80 075,17

343,11

461,10

2 097,94

956,88

144,31

85 652,08

18 144,85 83%

194 286,34

177 200,00

-

815,21

1 660,55

-

883,79

-

4 318,04

184 877,60

9 408,74 95%

105 000,00

21 000,00

588,97

79 026,81

-

-

-

100 615,78

4 384,22 96%

170 000,00
1 950 334,12

39 761,85
376 949,69

154 078,16

124 928,96
691 428,13

117 560,15

99 325,64

1 288,07
236 437,32

85 727,58

127 921,23

165 978,88
1 889 427,91

4 021,12 98%
60 906,21 97%

1 135 613,10
1 135 613,10
1 135 613,10
5 777 223,04

488 637,37

316 968,94

1 281 924,15

239 530,52

313 468,88

589 492,23

317 385,83

295 361,99

897 897,00
897 897,00
897 897,00
4 740 666,89

237 716,10
237 716,10 79%
237 716,10 79%
1 036 556,15 82%

-

-
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Anexo 4: Orçamento de Funcionamento
#

Descrição

ORÇAMENTO

V. Custos Correntes
Salario Bruto
954 233,04
INSS
58 403,25
Rendas
167 120,79
Agua
1 521,25
Electricidade
3 537,82
Segurança
32 474,07
Comunicação
31 884,94
Combustivel
31 901,41
Taxas de circulação para viaturas
1 295,23
Manuntenção de viaturas
36 700,00
Manuntenção de escritorios
7 400,00
Seguro para viaturas
22 222,22
Seguro para saude
8 707,94
Seguro para Laptop
266,67
Seguro para desktop
Material de escritorio & limpeza
16 504,72
Despesas bancarias
3 077,50
Sub total
1 377 250,85
VI. Coordenação e Monitoria
Transporte nacional
18 641,59
Transporte internacional
5 555,56
Perdiem internacional
3 886,54
Perdiem nacional
24 996,36
Acomodação internacional
3 333,33
Acomodação nacional
47 383,55
Sub total
103 796,93
VII. Bens Imobilizados
Ar condicionados
883,79
Cadeiras
5 330,00
Secretarias
1 820,00
Mesas para reunião
1 950,00
Armarios
5 382,26
Retroprojector
764,53
Caluladoras para contabilidade
480,00
Gileiras
750,00
Laptop
9 660,55
Desktop
3 450,00
Printer
4 815,21
Viaturas de serviços
159 000,00
Sub total
194 286,34
VIII. Consultoria & Auditoria Externa
Auditoria externa
30 000,00
Apoio instituicional
25 000,00
Consultoria em gestão financeira
50 000,00
Sub total
105 000,00
IX. Desenvolvimento Capacidade Instituicional
Formação/Marketing/Promoção da iTC-F 120 000,00
Formação em IT
50 000,00
Sub total
170 000,00
Total Geral - Operacional Cost
1 950 334,12

DESPESAS 2015
Tete
Zambezia

Maputo

Gaza

Chimoio

85 615,83
4 411,59
42 000,00
363,14
246,38
4 526,45
948,10
138 111,48

111 513,69
7 297,38
12 498,96
204,86
214,07
6 978,44
1 643,14
3 632,68
36,70
4 893,25
1 263,38
316,32
2 212,91
86,20
152 791,98

292 652,17
19 065,01
14 400,00
1 159,71
397,55
9 020,12
16 663,27
10 593,80
85,87
11 308,61
1 632,14
20 000,00
2 612,23
6 650,43
341,06
406 581,98

75 734,51
4 756,11
16 819,57
519,88
4 885,32
1 670,26
4 584,70
2 593,02
554,43
3 268,96
169,72
115 556,49

876,36
876,36

360,17
337,04
697,21

15 419,05
5 150,00
3 435,78
20 977,53
3 200,00
31 892,80
80 075,17

177 200,00
177 200,00

-

21 000,00
21 000,00

588,97
588,97

39 761,85
39 761,85
376 949,69

154 078,16

SALDO
ORÇAMENTAL

Nampula

Niassa

C. Delgado

REALIZADO

66 582,94
4 054,95
20 963,16
30,58
152,91
350,92
2 584,75
366,97
48,93
1 430,58
764,53
1 464,83
68,50
98 864,54

174 974,75
11 900,10
10 991,28
458,72
6 334,40
3 485,44
5 692,98
16 286,22
284,40
1 252,94
414,37
91,90
232 167,51

57 789,21
2 145,66
17 306,73
30,58
595,50
3 113,21
1 123,73
2 128,61
444,80
92,66
84 770,70

72 869,06
4 485,50
27 663,47
197,76
1 284,40
5 800,46
6 472,17
1 568,84
1 389,90
1 259,56
365,32
102,45
123 458,89

937 732,15
58 116,31
162 643,19
1 623,49
3 027,52
33 369,66
33 477,65
29 553,18
1 295,23
40 276,58
5 758,45
20 000,00
8 707,94
14 821,62
1 900,59
1 352 303,57

16 500,89
286,94
4 477,60
(102,24)
510,30
(895,59)
(1 592,71)
2 348,23
0,00
(3 576,58)
1 641,55
2 222,22
0,00
266,67
1 683,10
1 176,91
24 947,28

297,24
45,87
343,11

461,10
461,10

728,50
1 369,44
2 097,94

244,65
284,10
428,13
956,88

144,31
144,31

16 540,06
5 150,00
3 719,88
22 968,85
3 200,00
34 073,29
85 652,08

2 101,53
405,56
166,66
2 027,51
133,33
13 310,26
18 144,85

815,21
815,21

1 660,55
1 660,55

-

883,79
883,79

-

2 804,28
764,53
749,24
4 318,04

883,79
2 804,28
764,53
749,24
1 660,55
815,21
177 200,00
184 877,60

(0,00)
2 525,72
1 820,00
1 950,00
5 382,26
0,00
480,00
0,76
8 000,00
3 450,00
4 000,00
(18 200,00)
9 408,74

26 269,73
3 366,97
49 390,11
79 026,81
75 089,76
49 839,20
124 928,96
691 428,13

117 560,15

127 921,23

26 269,73
24 366,97
49 979,08
100 615,78

3 730,27
633,03
20,92
4 384,22

116 139,68
49 839,20
165 978,88
1 889 427,91

3 860,32
160,80
4 021,12
60 906,21

99 325,64

1 288,07
1 288,07
236 437,32

85 727,58
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Anexo 5: Orçamento de Projectos
#

Descrição

ORÇAMENTO

I. Community Projects
Land communits projects
2 356 017,79
Sub total
2 356 017,79
II. Training and Seminars
Gender and development
30 000,00
GPS (UCM)
GIS (UCM)
Project management
30 967,35
Institutional capacities of the itc-f governnent partners
45 095,00
Provincial seminars
69 613,90
National seminars
Sub total
175 676,25
III. Monitory and Follow Up
Provincial monitory and follow up
25 163,00
Regional monitory and follow up
4 031,75
National monitory and follow up
11 552,95
Sub total
40 747,70
IV. Coordination
National coordination comnitte
100 895,26
Provincial coordination comnitte
7 938,82
Sharing of learnt ressous
10 000,00
Sub total
118 834,08
Total Geral
2 691 275,82

Maputo

-

Gaza

Chimoio

155 481,98
155 481,98

465 726,93
465 726,93

Budget 2015-2017
Tete
Zambezia

114 850,98
114 850,98

207 139,39
207 139,39

Nampula

Niassa

C.Delgado

SALDO
REALIZADO ORÇAMENTAL

337 868,47
337 868,47

228 082,41
228 082,41

120 066,30
120 066,30

1 629 216,45
1 629 216,45

726 801,34
726 801,34

20 400,00
30 967,35
45 095,00
69 613,90
166 076,25

9 600,00
(0,00)
0,00
9 600,00

24 786,66
3 698,42
11 391,83
39 876,91

376,34
333,33
161,12
870,79

100 633,55
7 758,82
9 780,00
118 172,37
1 953 341,98

261,71
180,00
220,00
661,71
737 933,84

20 400,00

30 967,35
45 095,00
29 435,80
94 930,80

13 256,88
3 500,00
16 756,88
111 687,68

39 343,44
-

70 310,79

834,66
-

-

4 408,42

4 015,24

4 065,44

4 430,60

4 408,42

10 950,00
14 965,24

4 065,44

4 430,60

2 233,94
820,00

1 599,77
973,47

3 053,94
121 970,37

2 573,24
214 143,24

2 205,28
795,11
3 000,38
162 890,78

32 643,76
3 349,30
3 500,00
39 493,05
590 496,02

834,66

-

-

4 518,96
3 000,00
441,83
7 960,80

1 515,28

1 832,70
698,42

1 515,28

2 531,12

2 999,37
611,62
2 780,00
6 390,99
353 054,91

1 143,12
917,43

44 551,44
291,90

2 060,55
231 658,24

44 843,33
167 440,75
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Anexo 6: Relatório da ORAM Nampula
Mapa de Controlo Orcamental
De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2015
EM USD

a)

CENT RO DE CUST OS

A

SALÁRI OS

A1

Sub-total do Gabinete do delegado

A2

Sub-total do sector de Admin. e Financas

A3

Sub-total do sector de Terras

b)

c)

d)

e)

f)

ORCAMENT O

GAST OS

GAST OS

T OT AL DE

ANUAL

(JAN - JUN)

(JUL - DEZ)

GAST OS

56 650

24 900

31 750

56 650

-

100%

82 716

30 600

52 116

82 716

-

100%

229 250

63 700

160 417

224 117

5 133

98%

36 622

13 165

23 450

36 615

7

100%

405 238

132 365

267 733

400 098

5 140

99%

41 557

16 501

17 840

34 341

7 216

83%

446 795

148 866

285 572

434 438

12 357

97%

SALDO

GRAU DE
EXECUÇÃO%

Gabinete do delegado

Sector de Administracao e Financas

Sector de Terras e Desenvolvimento

Pessoal de Apoio
A4 Sub-total do pessoal de apoio
A5
TOTAL
DE CUSTOS
C/
(A5=A1+A2+A3+A4)

PESSOAL

Outros custos com pessoal
A6 Sub-total de Outros Custos com Pessoal
A7 Sub-total de Custos com pessoal +outros
Oustos com Pessoal (A7=A5+A6)
B
B1

CUSTOS FI XOS
Escritório-Nampula
Sub-Total de Custos Fixos-Nampula

Escritório Sub-Delegações
B2
Sub-Total de Custos
Delegações

Fixos

B3 TOTAL DOS CUSTOS FI XOS

(B3=B1+B2)

C

54 790

48 259

3 234

51 493

3 297

94%

31 166,85

9 075,00

20 833,52

29 908,52

1 258

96%

85 957

57 334

24 067

81 401

4 556

95%

Sub-

BENS DE CAPI TAL
MEI OS TRANSPORTE

C1 Sub-Total de Meios de Transporte

134 783

127 815

1 065

128 880

5 903

96%

21 754

15 913

1 486

17 399

4 355

80%

6 401

400

1 566

1 966

4 435

31%

162 938

144 128

4 116

148 244

14 693

91%

695 689

350 328

313 756

664 084

31 605

95%

337 242

85 037

145 501

230 538

106 704

68%

EQUI PAMENTO DE ESCRI TORI O
C2 Sub-Total de Equipamento de Escritorio
EQUI PAMENTO DE CAMPO
C3 SUB-Total de Equipamento de Campo
C4 TOTAL DOS BENS BENS DE CAPI TAL
(C4=C1+C2+C3)
C5
TOTAL
DO
PESSOAL+CUSTOS
FI XOS+BENS DE CAPI TAL (C5=A7+B3+C4)
D CUSTOS VARI AVEI S
D1 Sub-Total de Custos Variaveis
E DESPESAS ESPECI AI S/OUTROS CUSTOS
E1 Sub-Total Outros Custos
E
TOTAL
PROGRAMA
GERAL
(E=A7+B3+C4+D1+E1)

102 681
1 135 613

1 054
436 419

2 220
461 478

3 274
897 897

99 407
237 716
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Anexo 7: Estudo e Análise das Implicações do Novo Ministério –
MITADER (Em documento separado)
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Anexo 8: Síntese da 15ª Reunião do CNA – Pemba (Documento
separado)
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