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Sumário Executivo
Este relatório refere-se a actividades da CTC-COOP/iTC-F realizadas no período de Janeiro a
Dezembro de 2016 e é apresentado por resultados contra o modelo habitual que era por
actividades. A equipa ainda está em processo de adaptação ao modelo e, por isso, tal poderá de
uma ou de outra forma se ver reflectido na qualidade da sua apresentação.
No ano de 2016, deram-se avanços significativos em direcção à institucionalização e consolidação
do programa e da imagem da CTC-COOP/iTC-F como entidade nacional e independente, através
de acções internas de capacitação, assim como de expansão do horizonte de actividades e da
rede de contactos, incluindo sinergias estratégicas com parceiros do sector público e privado,
incluindo internacionais.
A 18 de Outubro de 2016, o Conselho de Ministros da República de Moçambique, aprovou a
resolução (No. 35/2016) que reconhece a Iniciativa para Terras Comunitárias como fundação.
Como resultado, encontram-se já em curso acções para a operacionalizar a Fundação,
nomeadamente, (i) o registo e estabelecimento legal da Fundação; (ii) o estabelecimento dos
seus órgãos sociais e de governação; (iii) a estruturação da capacidade operacional da Fundação
no que toca aos recursos humanos, escritórios, imagem, entre outros; (iv) a absorção da CTCCOOP e a transferência dos seus activos para a Fundação; e (v) a estruturação da CTC-COOP como
braço comercial da Fundação.
No âmbito dos projectos comunitários contratados, há a reportar o seguinte:


Da meta de 354 certidões oficiosas, deram entrada nos SPGC´s e estão em tramitação 303
processos de delimitação ao longo do ano de 2016 abrangendo um total de cerca de
2.827.903,68 ha;



257 processos de DUATS em processo de tramitação nos SPGC dos 260 da meta;



Abrangidos cerca de 399.065 beneficiários de delimitação e demarcação, dos quais 54%
mulheres;



Foram realizadas cerca de 11 por reuniões de continuidade com Provedores de Serviços e
Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC) nas províncias de Cabo Delgado, Gaza,
Zambézia e Manica envolvendo os Gestores Provinciais, Chefes dos SPGC e PS´s com vista a
encorajar a conclusão dos processos de delimitação/demarcação dos anos transatos e
organizar a entrega dos produtos às comunidades beneficiárias;



Foram realizadas em média 3 visitas por projecto, de monitoria aos projectos comunitários
em curso, com o envolvimento dos membros dos órgãos de apoio e estruturas locais de
governação incluindo o Corpo dos Garantes;

O presente relatório faz referência as actividades realizadas no período de Janeiro a Dezembro
de 2016, com enfoque aos seguintes aspectos:
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Na perspectiva de expansão para as Províncias de Inhambane e de Maputo, a CTC-COOP/iTCF realizou visitas de trabalho à província de Inhambane para recolha de informação preliminar
para o início da avaliação estratégica. Nestas visitas foram contactados os principais actores
ligados ao sector tanto do sector público como do privado, incluindo duas audiências com o
governador da província;
Foram realizadas a duas reuniões ordinárias do Comité Nacional de Aconselhamento (CNA)
da CTC-COOP/ITC-F: (i) 16ª Reunião realizada cidade de Inhambane, entre os dias 6 e 7 de
Junho do corrente ano, antecedida de uma mesa redonda bastante concorrida, subordinada
ao tema “Desafios e Oportunidades de gestão e administração de terras para definição de
prioridades de intervenção da CTC-COOP/iTC-F em Inhambane”; e, (ii) a 17ª reunião,
realizada no dia 30 de Novembro de 2016, na cidade da Beira, província de Sofala, antecedida
de uma visita de campo à comunidade de Muda Macequesse no distrito de Nhamatanda, e
de uma mesa redonda, subordinada ao tema “Áreas de conservação comunitárias:
perspetivas e abordagens para a sua operacionalização”.
A CTC-COOP/iTC-F participou pela 4ª vez consecutiva na Conferência Anual do Banco
Mundial, em Washington DC. A Conferência Internacional sobre Terras e Pobreza, aconteceu
entre os dias 14 e 18 de Março de 2016, sob o lema “Scaling up responsible Governance on
Land” (“Melhorar a Responsabilidade da Governação sobre a Terra”);
Na perspectiva de reforçar a capacidade operacional da organização, foi criada a Unidade de
Pesquisa e Tecnologia (UPT) composta por quatro funções nucleares, uma já ocupada pelo
Gestor de Conhecimento (baseado em Chimoio), mais um Gestor de IT, um Gestor de
Projectos e um Gestor de Metodologias, todos baseados em Maputo. Foram igualmente
contratados dois Oficiais de Campo para Manica e Cabo-Delgado respectivamente;
Realizaram-se no período em alusão, três (3) Reuniões Técnicas, em Janeiro, Junho e em
Setembro e um Retiro de Equipa, em Janeiro. Estas últimas visam reforçar o espírito de
equipa, construir identidade e, fomentar a partilha de responsabilidades e aquisição de
competências através de acções de formação. Nesta perspectiva, na reunião de Janeiro a
equipa da CTC-COOP/iTC-F teve uma palestra sobre liderança e relações públicas, ministrada
pela empresa “Rios de Sena”. As reuniões técnicas de Junho em Inhambane e Setembro em
Nacala, eram de planificação e de estabelecimento de objectivos organizacionais para o Plano
e Orçamento para as Actividades de 2017;
Devido à situação de insegurança, resultante dos conflitos armados, com maior incidência na
região centro do país, a CTC-COOP/iTC-F desenvolveu uma análise de risco sobre os possíveis
impactos dos conflitos político-militares em Moçambique e suas potenciais formas de
mitigação. Elaborou-se um documento que apresenta um mapeamento das áreas geográficas
actuais e planificadas de intervenção da CTC-COOP/iTC-F no presente ano fiscal, com impacto
ou com riscos de sofrer em resultado do presente conflito político-militar. As províncias de
Sofala, Manica e Zambézia são as mais afectadas num momento em que aumenta a incerteza
sobre o agravamento do conflito dentro e para fora destas províncias;
Foi realizada uma Auditoria Externa às contas da CTC-COOP/iTC-F pela empresa de
consultoria Ernest & Young, relativo ao período Janeiro-Dezembro 2015. A auditoria foi
positiva em geral, tendo identificado alguns aspectos relativamente fáceis de acomodar
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e/operacionalizar, nomeadamente, o controle de talões de embarque e o controle do
movimento de viaturas, que na verdade já estão em prática na organização.
Realizaram-se três eventos na Província de Nampula em coordenação com a Cooperação
Suíça (SDC), a saber; (i) Visita do Embaixador no âmbito do desenho do plano estratégico de
intervenção da Cooperação Suíça em Moçambique para os próximos 3 anos; (ii) Uma
Auditoria Interna (da Cooperação Suíça) que envolveu a visita a dois de seis projectos
comunitários em implementação e, (iii) a realização de um seminário envolvendo todos os
programas financiados pela SDC no âmbito do Estudo sobre a “Governação Inclusiva de
Terras em Moçambique”.
No âmbito da colaboração entre a CTC-COOP/iTC-F e a DINAT – Direcção Nacional de Terras,
a CTC-COOP/iTC-F angariou recursos suplementares que estão ser aplicados para explorar e
recomendar métodos inovadores na implementação do Programa “Terra Segura”. Tal vai
consistir numa parceria entre a CTC-COOP/iTC-F, a DINAT e a empresa privada EXI, para
realizar um exercício de “Harmonização do Guião Metodológico da Regularização de DUATs
com o de Delimitações Comunitárias” e, o seu registo no Atlas Cadastral. Ainda nesta
perspectiva, realizou-se entre os dias 05 a 09 de Dezembro de 2016 a capacitação da equipa
e dos técnicos dos PS´s e bem como da CTC-COOP/iTC-F, antes de se iniciarem as actividades
de campo. Espera-se que até 2 Maio de 2017 possamos apresentar o relatório preliminar
sobre as principais constatações.
Na mesma perspectiva, foi estabelecida outra parceria com a empresa de consultoria Terra
Firma para a realização de um estudo de base, para efectuar um levantamento sistemático
de todos os mapas resultantes das delimitações comunitárias efectuadas pela CTC-COOP/
iTC-F, e confrontá-las com os dados reais das comunidades. Esta medida visa mapear as
lacunas identificadas no formato das áreas comunitárias apresentadas nos esboços
disponíveis nos SPGCs das províncias para propor medidas de melhorias no que concerne ao
registo espacial de delimitações;
A Direcção da CTC-COOP/iTC-F manteve a função de Coordenação do Consórcio para Fundos
Comunitários que integra a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), o
Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), Mulher Género e
Desenvolvimento (MUGEDE) e o Centro de Integridade Pública (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, cuja
abertura permite a criação de Fundos de Desenvolvimento Comunitário (FCs), de modo a
alargar o âmbito dos benefícios fiscais e não só a que as comunidades têm direito,
provenientes das receitas adquiridas pelo Estado, pela exploração de recursos naturais
estabelecidos por Lei (ex.: Leis de Florestas e Fauna Bravia, de Minas, Petróleo, Gás, etc.).
Durante o período de Janeiro a Dezembro de 2016 foram recebidos um total de USD
7.419.824 dos Parceiros de Financiamento. O saldo inicial transitado de 2015, de USD
1.328.661,00 e a indeminização recebida da seguradora, no valor de USD 14.590, foi
acrescido ao valor recebido, o que totalizou USD 8.763.075.
No período em análise, foram desembolsados um total de USD 5.219.912 equivalente a 60%
do total dos fundos disponíveis. Do valor desembolsado, USD 3.154.649,00 (equivalentes a
uma execução de 60% dos fundos gastos) foi para pagamento de despesas relacionadas com
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o fundo de projectos implementados pela CTC-COOP/iTC-F e USD 2.065.263,00 (equivalente
a 40%) para pagamento das despesas operacionais ou de funcionamento.
As flutuações cambiais e a severa desvalorização do Metical em relação, particularmente ao
Dólar Norte-americano, incluindo o seu impacto sobre as outras moedas (ex.: a Libra
Esterlina, devido ao referendo de saída do Reino Unido da União Europeia) poderão ter
efeitos sobre o orçamento da CTC-COOP/iTC-F a médio prazo. Por enquanto, é ainda possível
gerir as perdas, fazendo uso dessas flutuações com uma manutenção cautelosa da conta em
USD da organização.
Devido à introdução do conceito de ano económico Junho-Maio, para acomodar mais
realisticamente o ciclo de projectos, a nossa equipa constatou a necessidade de começar a
negociar com os Parceiros de Financiamento, a disponibilidade de fundos do Plano
Operacional 2017, uma vez que o ciclo de projectos de 2017 só termina em meados de 2018.
Isto irá implicar que a CTC-COOP/iTC-F terá de manter operações e, naturalmente, custos,
referentes a 2017 durante os primeiros seis meses de 2018.
Apresentamos tal como referido no plano, o resultado do exercício de recolha das mudanças
alcançadas nas comunidades, com o objectivo de monitorar a ocorrência ou não de mudanças
ou histórias de sucesso que podem estar aliadas às intervenções da CTC-COOP/iTC-F através
dos seus projectos comunitários.
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Introdução
Este relatório resulta da operacionalização do Plano Anual 2016 que está directamente ligado a
implementação do Plano Trienal de Actividades e Orçamento (2015-2017) da CTC-COOP/iTC-F e
visa contribuir para a prestação de contas sobre as actividades levadas a cabo pela equipa da
CTC-COOP/iTC-F, Provedores de Serviços em coordenação com o Comité Nacional de
Aconselhamento (CNA) e Comités Provinciais de Acompanhamento (CPA), no período que vai de
Janeiro a Dezembro de 2016.
O documento encontra-se estruturado em cinco (5) partes, nomeadamente: (1) referente às
Actividades realizadas, resultados alcançados baseados no Plano de Actividades para 2016 que
inclui factores-chave e principais questões que afectam a implementação; (2) Constrangimentos
observados; (3) Gestão de contractos (4) Execução financeira; e (5) Considerações finais. Incluise aqui um capítulo exclusivamente dedicado a Mudanças Alcançadas no Anexo 2.
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Actividades realizadas e resultados alcançados baseados no Plano de 2016
De Janeiro a Dezembro de 2016 a CTC-COOP/iTC-F desenvolveu acções referentes a preparação, lançamento de concursos e
contratação de projectos comunitários, monitoria e acompanhamento das actividades dos projectos, que incluíram cerimónias de
lançamento de projectos comunitários, acompanhamento do processo de tramitação processual das delimitações e demarcações,
acompanhamento das capacitações aos Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN) e das associações agropecuárias (AAP),
elaboração das agendas comunitárias, emissão de certidões oficiosas e títulos de DUATs bem como as cerimónias de entrega de
produtos às comunidades beneficiárias.
A Tabela 1 apresenta os resultados alcançados ao longo do ano de 2016.
Tabela 1: Resultados alcançados de acordo com os indicadores e metas estabelecidas para 2016
Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

Resultado 1: Assegurados direitos de posse e criadas as capacidades das comunidades para gestão de terra e outros recursos naturais.
Progresso Geral do Resultado 1:
A dinâmica de implementação de projectos subentende, em primeiro lugar a (i) selecção e contratação dos Provedores de Serviço; (ii) o
lançamento dos projectos ao nível da província, distrito e comunidades-alvo; (iii) a realização de um levantamento de linha de base; (iv) e a
sensibilização das comunidades, lideranças e diferentes actores interessados nos assuntos de terra e outros recursos naturais. Em seguida, os
Provedores de Serviço elaboram e submetem relatórios de início, em resultado do qual recebem o pagamento dos primeiros 20% do valor do
projecto. Para 2016, as metas previstas são 354 delimitações e 260 demarcações.
Devido à introdução do conceito de ano económico Junho-Maio, para acomodar mais realisticamente o ciclo de projectos, a nossa equipa
constatou a necessidade de começar a negociar com os Parceiros de Financiamento, a disponibilidade de fundos do Plano Operacional 2017,
uma vez que o ciclo de projectos de 2017 só termina em meados de 2018. Isto irá implicar que a CTC-COOP/iTC-F terá de manter operações e,
naturalmente, custos, referentes a 2017 durante os primeiros seis meses de 2018.
Um outro constrangimento é a situação político-militar prevalecente no país que traz a incerteza da implementação dos projectos de 2016 tal
como aprovados. Isso levou a CTC-COOP/iTC-F a elaborar uma análise de risco e potenciais medidas de mitigação, na forma de um plano
alternativo, que foi anexo ao relatório do 1º semestre (Janeiro a Junho).
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Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

Produto 1: Assegurada a posse de terra e outros recursos naturais
 # de delimitação realizadas (incluindo número de processos submetidos aos SPGC);
 # de demarcações realizadas (incluindo número de processos submetidos aos SPGC);
 # de beneficiários de delimitação e demarcação (% de mulheres);
 # de hectares de terras registados através de delimitação de terras comunitárias
 # de certidões entregues as comunidades
 # de DUATs entregues as associações
Progresso Geral do Produto 1:








354
260
N/A
N/A
354
260








303
257
399,065 (54%)
2,827,903.68 ha
100
103

Devido à situação de insegurança, resultante dos conflitos armados, com maior incidência na região centro do país, a CTC-COOP/iTC-F
desenvolveu uma análise de risco sobre os possíveis impactos dos conflitos político-militares em Moçambique e suas potenciais formas de
mitigação. Elaborou-se um documento que apresenta um mapeamento das áreas geográficas actuais e planificadas de intervenção da CTCCOOP/iTC-F no presente ano fiscal, com impacto ou com riscos de sofrer em resultado do presente conflito político-militar. As províncias de
Sofala, Manica e Zambézia são as mais afectadas num momento em que aumenta a incerteza sobre o agravamento do conflito dentro e para
fora destas províncias. Esta situação motivou o arranque tardio dos projectos comunitários para 2016. Todavia ao longo do período em análise
registamos ao longo do ano o cumprimento das metas em cerca de 86% para as delimitações realizadas (incluindo os processos em tramitação
nos SPGC) e cerca de 99% para as demarcações realizadas (incluindo os processos em tramitação nos SPGC). Como lição aprendida deste
processo, sentimos que a celebração do contrato entre a CTC-COOP/iTC-F e os Provedores de Serviços poderiam constituir um marco importante
como indicador de desempenho, dado que esta é a premissa para o alcance das metas acordadas.
Produto 2: Organizações Comunitárias de Base legalizadas e capacitadas em gestão de terra e outros recursos naturais
 # de certidões de registo entregues aos CGRNs;
 354
 100
 # de certidões de registo entregues as associações
 265
 103
Progresso Geral do Produto 2 (incluindo o levantamento das principais estratégias, sua efectividade e lições aprendida):
Estes resultados ainda não estão concluídos para a entrega as comunidades, sendo que na sua maioria dos processos dos projectos de 2016,
nas províncias estão na fase de tramitação nos SPGC e outra parte em campo. Nesta fase temos a província de Gaza ligeiramente atrasada em
relação as outras e as províncias de Tete e Niassa já com algumas certidões emitidas. Com vista ao alcance das metas, foi levado a cabo um
trabalho de recalendarização das actividades junto dos provedores de serviços, com vista a não comprometer o ciclo de projectos 2017. Como
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Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

lição apreendida pode-se concluir que é possível implementar o projecto em média de 6-9 meses dependendo da equipe técnica dos provedores
de serviços, vias de acesso e uma situação político-militar estável.
Produto 3: Comunidades com clareza da importância do plano de desenvolvimento baseado na terra e outros recursos naturais
 # de Agendas Comunitárias de Desenvolvimento elaboradas e entregues as comunidades
Progresso Geral do Produto 3:

 354

 100

Grande parte destas agendas estão em elaboração, atendendo e considerando ao estágio actual de implementação dos projectos comunitários
tal como foi acima mencionado. Todavia, no âmbito dos esforços conjuntos realizados de recalendarização das actividades, para o alcance deste
produto, foi recomendado aos Provedores de Serviços, que ao longo da implementação dos projectos possam por um lado envolver os membros
das equipas técnicas distritais e a equipa da CTC-COOP/iTC-F, partilhando os drafts das agendas para por um lado permitir o seu envolvimento
aquando da elaboração da mesma e na perspectiva de se irem apropriando das agendas no âmbito da planificação futura dos planos de
desenvolvimento distritais.

Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

Resultado 2: Promovida a operacionalização da legislação sobre a canalização dos benefícios as comunidades através da criação de parcerias
e sinergias com o sector Público e Privado
Progresso Geral do Resultado 2:
A CTC-COOP/iTC-F juntamente com os Provedores de Serviço promoveu encontros com as autoridades administrativas locais, sector privado e
outras ONGs que desenvolvem actividades nestas comunidades, de modo a alertar sobre as oportunidades e potencialidades das comunidades
que ambos têm no processo de uso e exploração da terra e de outros recursos naturais. Destes encontros foi possível chegar ao estabelecimento
de algumas parcerias como é o caso do Parque Nacional da Gorongosa em Sofala, e sinergias com a organização FUNDAÇÃO MICAIA em Manica,
com os SPFFB na perspectiva de benefício dos 20% para as comunidades elegíveis e com a Cooperativa Alemã- DGRV em Sofala na promoção
de cooperativismo leiteiro. Estas acções permitem melhor coordenar as acções concertadas entre os diferentes parceiros de modo a permitir a
promoção de DEL ao nível da comunidade.
Produto 1: Estabelecidas parcerias e sinergias institucionais que promovam a legislação para canalização dos benefícios as comunidades
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Produtos/Indicadores
 # de sinergias e parcerias institucionais estabelecidas entre a CTC-COOP/iTC-F e instituições
Publico e Privado
 # de parcerias e sinergias estabelecidas entre as comunidades e os sectores Público e Privado
Progresso Geral do Produto 1:

Meta 2016

Realizado 2016

 16

 16

 8

 12

Verificam-se resultados significativos no estabelecimento de sinergias entre a CTC-COOP/iTC-F e Instituições/programas de desenvolvimento,
para desenvolvimento de OCBs e/ou comunidades, bem como no número de investidores contactados para a promoção de estabelecimento
de parcerias. Estes resultados sugerem a necessidade de trabalho adicional e, talvez, especializado a ser feito com os investidores, que os
encoraje a consolidar acordos de parceria efectiva com as comunidades. Em Gaza, no distrito de Macia, a Associação Agropecuária de Manzir
estabeleceu uma parceria com a ICEP-Chokwe (empresa agroindustrial) para produzir sementes de arroz num sistema de out growers,
cultivando 450 dos 600 ha de terra. A mesma associação está listada na bolsa de Mercadorias de Moçambique, onde processam e comercializam
arroz a retalhistas em todo o país. A iTC apoiou no registo de suas terras e capacitação para a associação.
Em Gaza, distrito de Mapai, a comunidade Machaila cedeu sua licença de produção de carvão vegetal à uma empresa privada por três anos.
Como parte do acordo a comunidade recebe receitas, bem como oportunidades de emprego dentro da empresa. O iTC delimitou a comunidade,
legalizou e treinou o Comitê de Gestão de Recursos Naturais (CGRN).
Na Zambézia, distrito de Ile, quatro comunidades (Mualama, Herema, Nacupeia e Mucomo) iniciaram negociações com a PORTUCEL para
beneficiar do Programa de Desenvolvimento Social, financiado pelo IDA-Banco Mundial. A iTC tem apoiou na delimitação da área das
comunidades e na legalização e capacitação dos Comitês de Gestão de Recursos Naturais (CGRN).
Em Nampula, distrito de Monapo, uma associação de mulheres estabeleceu uma parceria com PROSAVANA através de esquemas de crédito
agrícola para desenvolver uma produção de aves e hortícolas para o mercado local. Esta associação foi legalizada e demarcada através de fundos
iTC em 2016.
Em Nampula, distrito de Malema, a comunidade Nipacué estabeleceu uma parceria com um empresário local para gerir e explorar uma
Concessão Florestal. A comunidade foi delimitada, legalizada e treinada pela ITC.
Em Sofala, distrito de Gorongosa, onze associações de agricultores estabeleceram uma parceria com a GAPI para promover o agronegócio
através de esquemas de crédito. Todas as associações têm seus DUATs, certificados de legalização e, foram submetidos a uma sessão de
treinamento com fundos iTC.
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Em Sofala, o distrito de Nhamatanda, a Associação Muda Massequece, estabeleceu uma parceria com a Açucareira de Mafambisse SARL (uma
subsidiária da Tongat Hulett Sugar South Africa) para explorar 100 ha para a produção de açúcar orgânico. A associação contou também com o
apoio dos programas PROIRRI e BAGC para melhorar os regimes de irrigação. A iTC legalizou a associação e registou o DUAT para a associação.
Em Manica, distrito de Gondola, nove associações de agricultores estabeleceram sinergias com a UCAMA para promover uma iniciativa de
transferência de tecnologia para a produção agrícola. A iniciativa é financiada pelo Noroeste People's Aid. A iTC apoiou legalizando as
associações e na obtenção de DUATs.
Em Manica, distrito de Manica, oito associações de agricultores estabeleceram uma parceria com OCODEMA, FAO e PROMAC para desenvolver
uma agricultura sustentável através da capacitação (Farmers Field School) e do estabelecimento de um armazém melhorado. Estas associações
foram apoiadas pela iTC através de legalização e DUATs.
Produto 2: Canalizados os 20% das receitas geradas na exploração florestal as comunidades

 # de Comités de Gestão de Recursos Naturais que se beneficiam dos 20% da exploração dos

 8

 17

recursos naturais
Progresso Geral do Produto 2:
A legalização dos CGRN’s aliada a sua capacitação e abertura de contas bancárias permitiu o aumento de CGRNs a beneficiarem-se deste direito
estatuído. Constitui ainda um desafio, a utilização dos montantes alocados às comunidades na perspectiva de geração de renda por um lado e
por outro na gestão dos RNs existentes nas comunidades beneficiárias.

Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

Resultado 3: Melhorada a capacidade institucional e organizacional da CTC-COOP/iTC-F e dos parceiros Publico e Privado com vista a
protecção dos activos comunitários e promoção de uso e gestão sustentável de terra e outros recursos naturais.
Progresso Geral do Resultado 3:


A rúbrica de desenvolvimento da capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F, Provedores de Serviços e os Governos Locais, contempla
investimentos na capacidade técnica (capacitações específicas em áreas temáticas relevantes no âmbito da administração e gestão de terras),
assim como apoio em equipamentos e/ou material técnico que visa garantir a implementação das acções que garantam o alcance dos
resultados esperados no ano em referência.
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Um grande esforço foi envidado no sentido de melhorarmos o domínio quer do staff da CTC-COOP/iTC-F bem como dos provedores de serviços
de modo a que as abordagens e a eficiência de intervenção da CTC-COOP/iTC-F seja viável e custo eficiente na implementação dos projectos.
Aprendemos do processo que sem a capacitação dos parceiros e dos Provedores de serviços no uso e aplicação da das ferramentas e legislação
pertinente, afecta no alcance dos resultados dentro dos prazos inicialmente e racionalmente previsíveis. Aprendemos igualmente que há
necessidade de uma maior interacção de todas as partes envolvidas na cadeia da tramitação processual desde o distrito à província, desde a
fase de planificação das actividades, á monitoria conjunta das actividades para o alcance dos resultados almejados.
Produto 1: Melhorada a capacidade institucional, organizacional e técnica da CTC-COOP/iTC-F e seus parceiros
 % de Investimento alocado para o desenvolvimento da capacidade institucional da CTCCOOP/iTC-F
 % de Investimento alocado para o desenvolvimento da capacidade institucional dos Provedores
de Serviços;
 % de Investimento alocado para o desenvolvimento da capacidade institucional das instituições
do Governo
Progresso Geral do Produto 1:


 50%

 69%

 20%

 21%

 30%

 10%

No concernente ao desenvolvimento da capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F, foram realizadas várias actividades com destaque para:
(i) Realizadas três (3) Reuniões Técnicas de equipa, em Janeiro, Junho e Setembro. As reuniões visavam reforçar o sentido de equipa e de
identidade, e, fomentar a partilha de responsabilidades e aquisição de competências, através de acções de formação levadas a cabo nesses
encontros; (ii) revisão da Política da Organização para Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção, para melhorar a já existente; (iii)
produzido um Manual de Bolso de Políticas Internas abarcando as áreas de Recrutamento e Selecção; Assistência Médica e Medicamentosa;
Avaliação de Desempenho; Remuneração e, Faltas, Licenças e Ausências; Foi apresentada a nova versão do Manual de Procedimentos
Administrativos e Financeiros; (iv) Capacitações beneficiando 02 membros da equipa em Gestão de Contratos e Procurement, em Windhoek
– Namíbia e todos os contabilistas sobre o Sistema de Fecho de Contas no Sistema Primavera; (v) Contratações para preenchimento de 2 vagas
na posição de Oficial de Campo para as províncias de Cabo Delgado e Manica, Contratação de 1 técnico para a vaga de Oficial de Campo para
a Zambézia, em virtude de a anterior titular estar a desempenhar as funções de Oficial de Género e Diversidade e de 01 Agente de Serviços
(Jardineiro) para Nampula; (vi) Aquisição de bens, meios e equipamentos diversos dentre 03 viaturas novas para Nampula, Niassa e Zambézia
e de outros meios de trabalho para os novos contratados e reposição de material obsoleto, com destaque para 03 laptops para um dos novos
Oficiais de Campo e reposição para 02 contabilistas; (vii) Mudança de escritórios nas províncias de Maputo, Cabo Delgado e Zambézia,
motivados por maior espaço e menor custo; (viii) Realização de Auditoria Financeira Externa de 2015 para avaliar o grau de cumprimento das
actividades de controlo interno e de procedimentos contabilísticos financeiros; (ix) participação na FACIM e (x) descentralização de serviços e
tomada de decisão através da delegação de competências de Gestão de Contratos aos Gestores Provinciais e estabelecimento de uma Unidade
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de Pesquisa e Tecnologia (UPT), com a função integrada de realizar acções de auditoria interna, refinar metodologias, processar e divulgar
informação sobre resultados, e a manutenção da plataforma de tecnologias de informação, entre outras.
 Investimentos dedicados a capacidade institucional dos Provedores de Serviços: Realizaram-se capacitações beneficiando técnicos dos
Provedores de Serviços contratados para a implementação de projectos comunitários, sendo 12 pessoas em Gestão Financeira e 21 (dos quais
5 mulheres) em procedimentos de Delimitação de Terras Comunitárias, tanto para assegurar qualidade na implementação dos actuais
projectos, como em preparação para futuras oportunidades de trabalho com CTC-COOP/iTC-F. Ainda durante este período foi elaborado um
Guião de Delimitação de Terras Comunitárias, que vai orientar melhor os Provedores de Serviço no cumprimento das principais etapas da
delimitação de terras comunitárias. Este guião, é a combinação do quadro legal (Anexo Técnico do Regulamento da Lei de Terras em vigor) e
procedimentos de delimitação na abordagem da CTC-COOP/iTC-F, e espelha as principais etapas do processo, desde a informação, divulgação
e sensibilização, até à entrega pública de produtos da delimitação. Este guião servirá de base para a capacitação de Provedores de Serviço que
vão implementar futuros projectos, e também para Técnicos de Cadastro que são responsáveis por algumas etapas do processo de delimitação.
 No âmbito dos Investimentos dedicados a capacidade institucional dos Governos Locais: Com a DINAT, iniciou um projecto-piloto com o
objectivo de harmonizar as metodologias de delimitação e demarcação de terras, projecto resultante da angariação de recursos suplementares
provenientes da Embaixada do Reino dos Países Baixos, com vista a testar métodos inovadores na implementação do Programa “Terra Segura”
envolvendo a CTC-COOP/iTC-F, a DINAT e a empresa EXI; Na mesma perspectiva, foi estabelecida outra parceria com a empresa de consultoria
TERRA FIRMA para a realização de um estudo de base, para efectuar um levantamento sistemático de todos os mapas resultantes das
delimitações comunitárias efectuadas pela CTC-COOP/iTC-F, e confrontá-las com os dados reais das comunidades.
Produto 2: Efectividade dos custos operacionais (Aumentos dos custos de implementação e redução dos custos operacionais)
 Rácio da aplicação de fundos de projectos e o total dos custos operacionais, incluindo salários
por ano (custos de projecto/custos operacionais)
Progresso Geral do Produto 2:

 70/30

60/40%

Até Novembro do presente ano registamos uma melhoria do rácio da aplicação dos fundos comparativamente a linha de base no passado durante
a vigência da fase de projecto. Há todavia a necessidade de se envidarem esforços continuamente de modo a melhorarmos continuamente este
rácio.
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Resultado 4: Iniciativas locais de melhoria do ambiente legislativo, da legislação e políticas sobre terras e outros recursos naturais
Progresso Geral do Resultado 4:
Como resultado geral CTC-COOP/iTC-F nota-se de uma maneira geral que em resultado da partilha da informação e a troca de experiências,
permite por um lado a réplica das boas práticas ao nível comunitário e um maior relacionamento com os diferentes parceiros que directa ou
indirectamente influenciam a boa gestão dos RNs. Isso até certo modo facilita uma melhor percepção e estabelecimento de sinergias tendentes
a promoção do DEL nas comunidades delimitadas.
Produto 1: Disseminadas experiencias e lições sobre a gestão de terras a nível nacional e internacional
 # de contribuições temáticas sobre gestão e dinâmica de terras e outros recursos naturais em
 30
 3
encontros nacionais e internacionais
 # de estudos de caso realizados sobre a gestão de terras e outros recursos naturais, incluindo os  9
 6
CGRNs;
 # de estudos de casos sobre a participação das mulheres não posições de tomadas de decisões
 9
 0
nas OCB que lidam com a terra e outros recursos naturais
Progresso Geral do Produto 1 (incluindo o levantamento das principais estratégias, sua efectividade e lições aprendida):
Na perspectiva de disseminação e ou partilha de experiências para melhorar políticas e legislação relativas a administração e gestão de terras e
outros recursos naturais a CTC-COOP/iTC-F participou em vários eventos com destaque para: (i) A coordenação de actividades do Consórcio de
Fundos Comunitários, do qual é membro, com a FDC, CESC, MUGEDE e CIP com o objectivo de operacionalizar os Fundos de Desenvolvimento
Comunitário, em especial, os processos de canalização de fundos provenientes de indemnizações decorrentes da cedência ou exploração da
terra e outros recursos naturais por investidores; (ii) participação, pela 4ª vez consecutiva, na Conferência Internacional do Banco Mundial sobre
Terra e Pobreza, em Washington D.C., nos E.U. América, sob o lema “Scaling up responsible Governance on Land” (Melhorar a Responsabilidade
da Governação sobre a Terra) a CTC-COOP/iTC-F fez uma apresentação com sugestões sobre os desafios ligados com administração de terras
para melhorar a segurança dos direitos da terra das comunidades rurais; (iii) O desenho, em fase de finalização, dos Termos de Referência (TdR)
para contratar um(a) consultor(a) para produzir um manual de capacitação de CGRN; (iv) Junto com a DINAT – Direcção Nacional de Terras e as
empresas EXI e Terra Firma, a CTC-COOP/iTC-F mobilizou recursos suplementares através da Embaixada do Reino dos Países Baixos que estão
ser aplicados na implementação do Programa “Terra Segura” de uma forma inovadora, num exercício que vai culminar com a harmonização do
desenho do guião metodológico da Regularização de DUATs (RDUATs) com o de Delimitações Comunitárias (DELCom); (v) realizados 2 encontros
de divulgação do Guião de Preparação Social para 28 participantes dos quais 6 mulheres, dentre membros dos Órgãos de Apoio e Provedores
de Serviço em Manica e em Sofala; (vi) Participação em 2 encontros provinciais de divulgação de boas práticas e lições aprendidas em encontros
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técnicos de REED+ realizadas em Manica, promovidos pelo núcleo do REED+ do MITADER e envolvendo diferentes parceiros com interesse na
área; (vii) Participação da CTC-COOP/iTC-F nos Seminários regionais de preparação do FCT realizados em Pemba, Tete e Xai-Xai com as
apresentações em Tete e Pemba da abordagem da CTC-COOP/iTC-F; e (viii) realização de Seminários Provinciais de partilha dos resultados e
lições aprendidas dos projectos comunitários implementados no qual participam os senhores Administradores Distritais, os SDAEs, SDPIs, PSs,
líderes comunitários e representantes das comunidades membros do CPA, dentre outros parceiros.

Produtos/Indicadores

Meta 2016

Realizado 2016

Resultado 5: Assegurar a capacidade para promoção de oportunidades iguais para mulheres e homens no acesso a recursos económicos,
incluindo terra e outros recursos naturais, através da participação e liderança na tomada de decisões a nível das comunidades
Progresso Geral do Resultado 5:
Dada a importância das questões de Género e Diversidade nas intervenções da CTC-COOP/iTC-F, abriu-se no quadro do pessoal uma posição
para lidar de forma específica com estas questões. No âmbito da sua integração a função, foi concebido um plano para assegurar a análise e
posterior proposta de melhoria da estratégia de Género e Diversidade e das abordagens da CTC-COOP/iTC-F de modo a harmonizá-las
assegurando a integração dos aspectos sensíveis ao género e diversidade. Do trabalho realizado de análise do ponto de situação da instituição
no trabalho com as questões de género reconhece-se que há espaço para melhoria na forma como aborda, colhe os dados, interpreta e reporta
a questão de género e diversidade, incluindo aspectos qualitativos inerentes a integração de Género e Diversidade nas OCBs quanto a:





Equidade na tomada de decisão/controlo na gestão da terra e outros recursos naturais;
Equidade no acesso a terra e outros recursos naturais;
Equidade no uso e aproveitamento da terra e outros recursos naturais;
Equidade na tomada de decisão/controlo na gestão dos recursos financeiros provenientes do uso e aproveitamento da terra e outros
recursos.
Foram capacitados 157 técnicos dos provedores de serviço de modo a dotá-los de conhecimento para garantir a integração dos aspectos de
género e diversidade nas actividades dos projectos comunitários que visam assegurar a posse segura de terra e outros recursos naturais assim
como a valorização dos mesmos pelas comunidades.
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Falando sobre a implementação dos projectos do ciclo 2016, esta iniciaram tardiamente a sua implementação dado a incerteza que pairava
sobre o conflito político militar a que o país esteve mergulhado, onde a parte das zonas de implementação esteve afectada directa e
indirectamente através das vias de acesso as comunidades beneficiárias.
Apesar da situação acima indicada, foi possível em quatro meses de implementação alcançar alguns resultados aceitáveis, onde se perspectiva
que no fim do ciclo estaremos cobrindo os indicadores em cerca de 90%.
Produto 1: Provedores de Serviços treinados em Género e Diversidade
 # de técnicos de provedores de serviço capacitados para assegurar a sensibilidade de Género
nas comunidades
Progresso Geral do Produto 1:

 125

 177

Foi possível alcançar este produto em cerca de 150%, considerando o cometimento da instituição com a integração dos aspectos sensíveis ao
género e diversidade assim como dos provedores de serviço que se interessaram em melhorar cada vez mais o seu conhecimento sobre as
questões de género e diversidade e sua ligação com os recursos naturais.
Foi um momento de grande interação entre o facilitadores e os capacitados visto que todos os presentes já tinham uma base sólida sobre as
questões de gênero e faltava apenas a harmonização das metodologias quando se trata de projectos financiados pela CTC-COOP/iTC-F.
Uma lição aprendida neste processo foi que o tempo alocado para as capacitações que foi muito reduzido e criando deste modo a necessidade
de se fazer a réplica das capacitações em intervalos curtos de tempo para permitir a sua eficácia e colher os resultados pretendidos. A fraca
participação das mulheres e raparigas nestas capacitações tendo-se apresentado como principal causa a fraca alfabetização desta camada social
e o fraco envolvimento destas nas actividades dos projectos nas comunidades. Dizer que do total de técnicos capacitados apenas 21 eram do
sexo feminino. Para ultrapassar esta situação nas comunidades foram estabelecidos critérios de seleção de facilitadores que incluem do sexo
feminino para suprir a fraca participação destas nas capacitações e outras actividades relacionadas com vista o seu empoderamento.
Produto 2: Aumento da igualdade de participação entre homens e das mulheres no processo de tomada de decisões
 % de mulheres nos cargos de liderança nas OCBs que lidam com a terra e outros recursos
naturais;
 % de associações de mulheres com título de DUAT;
 % de associações de mulheres preparadas para aceder aos fundos de desenvolvimento (FDD,
Créditos bancários, etc..) e outras fontes de financiamentos

 15%

 16%

 15%
 8%

 5%
 1%
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Progresso Geral do Produto 2:
Uma das principais estratégias usadas para aumentar a participação das mulheres no processo de tomada de decisão foi influenciar nas normas
estatutárias das OCBs a presença de mulheres nos órgãos de tomada de decisão. Como lição aprendida é que numa fase inicial precisamos
influenciar os resultados sendo que a posterior existe o potencial destes mesmos resultados virem a surgir naturalmente.
Para os restantes indicadores é ainda prematuro, sendo que um deles está dependente do arranque do projecto RDUAT que esta na fase de
assinatura de contratos que em breve irá iniciar as suas actividades no campo.
Para o 3º indicador as AAPs na sua maioria ainda se encontram na fase de constituição e legalização sendo que até ao fim do ciclo de
implementação poderemos apresentar o resultado.
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Resultado 6: Assegurar capacidades que contribuam para implementação e melhoria das estratégias para redução da vulnerabilidade dos
impactos às mudanças climáticas a nível das comunidades.
Progresso Geral do Resultado 6:
Na componente Mudanças climáticas, a CTC-COOP/iTC-F dedicou atenção a estudar os documentos existentes sobre Mudanças climáticas (a
qual já define áreas de intervenção ao nível do país e descreve as especificidades e características de cada região do país), ferramentas e
experiências de outras organizações como a CARE que já tratam este assunto a bastante tempo, com vista a permitir a formulação de um guião
orientador para a integração de acções de sensibilização, mitigação e adaptação às mudanças climáticas nas actividades da CTC-COOP/iTC-F à
semelhança da Estratégia de género e diversidade.
A CTC-COOP/iTC-F tem realizado algumas actividades nesta componente na sensibilização as comunidades sobre os efeitos nefastos das
queimadas descontroladas e a redução do desmatamento, bem como actividades inerentes a agricultura de conservação no âmbito da
implementação dos projectos comunitários.
Deste exercício foi criado um resultado relacionado com a importância de assegurar um conhecimento adequado a nível da equipe técnica da
CTC-COOP/iTC-F e dos Provedores de Serviços, com vista a documentar e disseminar boas práticas a nível local, das estratégias de adaptação a
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vulnerabilidade das mudanças climáticas. Para tal, foram criados três indicadores dentre eles qualitativos e quantitativos, que possam responder
ao Resultado 6 e foram já integrados nos planos e projectos a serem implementados no ciclo de projectos 2017.
Produto 1: Aumento da capacidade de percepção e implementação das medidas sobre as mudanças climáticas a nível comunitário
 Documentar experiencias sobre as actividades promovidas nas comunidades no âmbito das
 0
 24
mudanças climáticas;
 # de técnicos de provedores de serviço capacitados para assegurar a integração de mudanças
 0
 160
climáticas nas comunidades;
 # de pessoas nas áreas de intervenção da CTC-COOP/iTC-F que implementam medidas de
 0
 5000
adaptação a mudanças climáticas (resiliência infraestrutural; mitigação de impactos negativos;
energias renováveis e fomento de culturas tolerantes a secas).
Progresso Geral do Produto 1 (incluindo o levantamento das principais estratégias, sua efectividade e lições aprendida):
Nesta fase de implementação dos projectos ainda não é possível apresentar os resultados dos indicadores propostos, estando-se ainda na fase
de levantamento ao nível das comunidades das situações e experiências de prevenção, adaptação, mitigação aos efeitos das mudanças
climáticas.
Está em draft ainda o desenho de um guião orientador para a integração das mudanças climáticas nas actividades da CTC-COOP/iTC-F, um
instrumento que vai ajudar não somente a equipe técnica, mas também a instituição a se posicionar no seu trabalho nesta componente o que
anteriormente era feito olhando para as situações pontuais de cada área de implementação de projecto.
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Factores-chave para o alcance dos resultados
Fazendo uma leitura do que influenciou, pela positiva, o desempenho da CTC-COOP/iTC-F em
2016, podemos enumerar alguns factores-chave CTC-COOP/iTC-F como:













O nível de desenvolvimento institucional. A criação e operacionalização de vários
instrumentos de funcionamento. O investimento na capacitação dos membros da equipa,
fora e depois replicada para aos demais colegas dentro do país. A título de exemplo 02
membros da equipa em Gestão de Contratos e Procurement, em Windhoek – Namíbia e todos
os 14 contabilistas e administrativos sobre o Sistema de Fecho de Contas no Sistema
Primavera.
O envolvimento mais activo das estruturas locais no processo de implementação dos
projectos. Ajudou para a sua apropriação e para a celeridade na tramitação dos processos.
Alguns administradores já manifestam particular interesse em apoiar as associações
legalizadas no âmbito das intervenções da CTC-COOP/iTC-F, procurando contemplá-los com
os Fundos de Desenvolvimento dos Distritos (FDD); e nos distritos afectados pelos conflitos
militar (Tambara, Guro, Macossa, Caia, Chemba, Mossurize) as lideranças locais,
particularmente os SDAEs, acompanharam as actividades no terreno enquanto não era
possível o pessoal da CTC-COOP/iTC-F lá chegar, e ofereceram seus pareceres sobre os
relatórios de progresso submetidos pelos provedores de serviço à CTC-COOP/iTC-F.
As acções de sensibilização e divulgação dos projectos ajudaram no envolvimento e
apropriação dos beneficiários na hora de implementação.
O envolvimento dos membros dos CPAs dão credibilidade acrescida aos processos de
priorização, monitoria e supervisão dos projectos.
A realização de seminários provinciais com a presença de actores relevantes foi chave na
divulgação dos conceitos e abordagens da CTC-COOP/iTC-F assim como partilha na colecta
de ideias para o melhoramento das intervenções no terreno.
Algumas províncias experimentaram replicar os seminários de partilha de resultados ao nível
dos distritos. O resultado foi de grande impacto e adiciona valor ao processo de disseminação
e divulgação das intervenções.
A capacitação dos técnicos dos provedores de serviços sobre o Anexo Técnico e metodologia
da Preparação Social contribuiu significativamente para a melhoria da qualidade dos
trabalhos de delimitação.
A participação activa do CPA no processo de monitoria dos projectos comunitários, incluindo
o SPGC tem contribuído de forma significativa para correções dos desvios encontrados na
implementação dos projectos comunitários pelos provedores de serviço.
O aumento de números de técnicos dos SPGC e a sua alocação aos distritos estratégicos está
de certa forma a contribuir para responder a demanda da CTC-COOP/iTC-F na província face
aos desafios que a instituição enfrenta.
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Gestão de Contratos
No âmbito da implementação dos projectos comunitários previstos para o ciclo de 2016, foram
lançados concursos públicos, avaliados e contratados 50 projectos comunitários, num valor total
contratado de MZM 151,183,330.21. Deste valor foram desembolsados MZM 3,866,739.82,
representando uma execução financeira na ordem dos 2.56%.
De referir que Os contratos com os Provedores de Serviços para implementação de Projectos
comunitários, foram assinados entre Agosto e Outubro de 2016 tendo o lançamento de Projectos ocorrido
na sua maioria entre os meses de Setembro e Novembro de 2016. Os primeiros desembolsos ocorreram
em Novembro de 2016 num valor total de MZM 29 106 964,55 correspondente 19.25 % do total de
contratos.

A tabela 2 seguinte apresenta o peso de cada província na implementação dos projectos
comunitários para 2016.
Tabela 2: Valores Contratados no Ciclo de 2016
Província

Total de
Projectos

Valor Contratado

Percentagem

Niassa

7

18,272,971.50

12.09%

Cabo – Delgado

5

14,639,775.00

9.68%

Nampula

6

20,136,566.30

13.32%

Zambézia

7

21,565,246.37

14.26%

Tete

6

13,876,525.05

9.18%

Manica

7

26,919,835.00

17.81%

Sofala

7

23,265,430.00

15.39%

Gaza

5

12,506,981.00

8.27%

50

151,183,330.21

100.00%

Até 31 de Dezembro de 2016 estávamos em 19.25% de execução financeira tendo a província de
Manica com maior peso, representando 18% do total do orçamento.
As províncias de Niassa, Zambézia, Manica e Sofala detêm o maior número de projectos, com 07
cada uma delas. No Geral, todos os projectos encontram-se bem encaminhados e avançados.
O total de desembolsos e nível de execução financeira por projecto e por província são apresentados na
tabela seguinte.
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Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

ROADS

Lago

Cobu
é

ESTAM
OS

Mand
imba

UCA

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Apoio à organização comunitária,
mitigação de conflitos e promoção de
estabelecimento de parcerias para o
uso e aproveitamento sustentável da
terra e outros recursos naturais

1Sep16

Mitan
de

Apoio à delimitação de terras
comunitárias e demarcação de terras
das associações agro-pecuárias da
União Zonal de Congerenge, no PA
Mitande, Distrito de Mandimba

Metar
ica

Metar
ica Sede

ORAM

Nipep
eI

Nipep
eMutu
mar

ORAM

Nipep
e II

Nipep
e
Sede Tamic
a

CCM

Maua

Maua

Apoio à delimitação de terras
comunitárias e empoderamento das
comunidades para participação
activa na gestão e utilização
sustentável da terra e outros
recursos naturais PA Sede
Apoio à delimitação de terras
comunitárias e empoderamento das
comunidades na participação activa
na gestão e utilização sustentável da
terra e de outros recursos naturais
nas comunidades de Namahire,
Vanhiua, Muetapua, Tiqueliua,
Namipaua, Metarica Lúrio, Mutumar,
e Nhamapasso no Posto
Administrativo de Nipepe Sede na
Localidade de Mutumar
Apoio à delimitação de terras
comunitárias e empoderamento das
comunidades para sua participação
activa na gestão e utilização
sustentável da terra e de outros
recursos naturais no PA Sede Localidades de Tamica
Apoio à delimitação de terras
comunitárias e organização
comunitária para uso sustentável da
terra e outros recursos naturais no
Posto Administrativo de Maúa Sede
no Distrito de Maúa.

NIASSA

Posto
Admi
nistra
tivo

Nome do Projecto

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

31May
-17

2,864,
907.00

572,98
1.40

1Sep16

31May
-17

2,876,
635.00

575,32
7.00

20%

1Sep16

31May
-17

2,775,
437.40

555,08
7.48

20%

1Sep16

31May
-17

2,108,
469.00

530,13
4.62

25%

1Sep16

31May
-17

2,650,
673.10

421,69
3.80

16%

1Sep16

31May
-17

2,582,
450.00

516,49
0.00

20%
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NAMPULA

GAZA

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Posto
Admi
nistra
tivo

Nome do Projecto

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

CCM

Marr
upa

Marr
upa Sede

Apoio à organização comunitária
para gestão sustentável da terra e
outros recursos naturais no Posto
Administrativo de Marrupa Sede no
Distrito de Marrupa

1Sep16

31May
-17

2,414,
400.00

482,88
0.00

ATEDEC
O

Bilene
Chók
wè

Delimitação de terras para
consolidação dos direitos das
Comunidades de Bilene e Chókwe

26Oct16

26Jul17

2,549,
803.00

0.00

0%

EL
MOND
OE
ACOSA
DE

Chibu
to

Mess
ano,
Maziv
ila e
Chile
mben
e
Male
hice e
Tchai
mite

Segurança da Terra e Envolvimento
comunitário na gestão de recursos e
produção de mel, no distrito de
Chibuto

7Nov16

7Aug17

2,039,
930.00

407,98
6.00

20%

SIMAS
CONSUL
TING,
E.I.
ACOSA
DE

Chigu
bo

Chigu
bo Sede

9Nov16

9Aug17

2,439,
050.00

487,81
0.00

20%

Guijá

27Oct16

27Jul17

2,774,
680.00

554,93
6.00

20%

CONSÓ
RCIO
DCO E
TERRA
SUL

Maba
lane

Chivo
ngoe
ne,
Muba
ngoe
ne e
Nalaz
e
Mess
ano,
Maziv
ila e
Chile
mben
e
Chuh
ulo

Posse de Terra e fortalecimento dos
produtores de carvão vegetal e
capacitação de cinco comunidades
no posto administrativo de Chigubo
Delimitatação de terras e
fortalecimento Comunitário e
Capacitação de 7 comunidades nos
Postos Administativos de
Mubangoene, Chivongoene e Nalaze
no distrito de Guijá

Delimitatação de terras comunitárias
em Mabalane e capacitação de 7
comunidades nos Postos
Administrativos de Mabalane sede e
Combomune, no distito de Mabalane

8Nov16

8Aug17

2,703,
518.00

0.00

0%

Projecto de empoderamento das
comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação
activa em programas de
desenvolvimento local

6Oct16

6Oct17

2,676,
767.50

535,35
3.50

20%

Terra
Nossa

Male
ma
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CABO-DELGADO

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Forum
Terra

Lalau
a

Meti

UPC

Lalau
a

Kulima

Posto
Admi
nistra
tivo

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Projecto de empoderamento das
comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação
activa em programas de
desenvolvimento local

25Oct16

Meti

Projecto de empoderamento das
comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação
activa em programas de
desenvolvimento local

Mecu
buri

Muite

OVINHA

Mecu
buri

Muite

AENA

Mem
ba

Mazu
a

ADEL Cabo
Delgado

Chiúr
e

Chiúr
eSede

Ecoterr
a

Chiúr
e

Namo
gelia

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

25Oct17

3,439,
622.02

687,92
4.40

6Oct16

6Oct17

3,748,
690.00

749,73
8.00

20%

Projecto de empoderamento das
comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação
activa em programas de
desenvolvimento local

6Oct16

6Oct17

3,277,
520.00

655,50
4.00

20%

Projecto de empoderamento das
comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação
activa em programas de
desenvolvimento local
Projecto de apoio ao
desenvolvimento organizacional e
formalização de terras comunitárias
na área de mineração nas
comunidades do posto
administrativo Mazua

6Oct16

6Oct17

3,420,
685.00

589,74
0.00

17%

6Oct16

6Oct17

3,573,
281.78

714,65
6.36

20%

Projecto para a Formalização da
Segurança de Posse de Terra e Uso
Sustentavel de Recursos Naturais nas
comunidades de Namitil,
Nivenevene, Megaruma, Nacivare,
Manresse e Mecopote; distrito de
Chiúre, Província de Cabo Delgado
Projecto de Apoio a Melhoria de
Capacidade Organizacional das
Organizações Comunitárias de Base e
Melhoria da Segurança de Posse de
Terra, Distrito de Chiúre

13Oct16

13May
-17

1,700,
630.00

340,12
6.00

20%

10Oct16

10Jul17

3,084,
885.00

616,97
7.00

20%

Nome do Projecto
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TETE

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Posto
Admi
nistra
tivo

Consórc
io
Kuwuka
JDA &
Ecoterr
a

Namu
no

Namu
noSede,
Mach
oca,
Meloc
oe
Hucul
a

FRUTIC
ADE

Mont
epuez
/Mue
da

Nego
mano
e
Nairo
to

Conselh
o
Provinci
al da
Juventu
de Cabo
Delgado

Muid
umbe
/Mue
da

AMFermino

Angó
nia

Muid
umbe
-Sede,
Miten
da e
Chitu
nda
(Muid
umbe
)
Chap
a
(Mue
da)
Dómu
è

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Projecto de apoio à organização
comunitária das comunidades para
uso e gestão sustentável dos
recursos naturais e promoção do
desenvolvimento local em 9
comunidades dos postos
administrativos de Namuno Sede,
Machoca, Meloco e Hucula; distrito
de Namuno, Província de Cabo
Delgado
Projecto de apoio à organização
comunitária, mitigação de conflitos e
promoção de estabelecimento de
parcerias para o uso e
aproveitamento sustentável da terra
e outros recursos naturais nas
comunidades de Negomano sede,
Ninga, Navahara, Nacaca e Chitande
no distrito de Mueda e; Natulo,
Nanhupo, Ntele, Xixano, Nacololo,
Ntola e Lusaka, no distrito de
Montepuez, Província de Cabo
Delgado
Projecto de Promoção de Segurança
de Posse de Terra e Uso Sustentável
de Recursos Naturais nos Distritos de
Muidume e Mueda, Província de
Cabo Delgado

13Oct16

Delimitação de terras comunitárias,
capacitação legalização de terras
para Associações de Produtores da
localidade de Ndaula no Posto
administrativo de Dómué, Distrito de
Angónia.

Nome do Projecto

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

13Aug17

2,975,
785.00

595,15
7.00

14Oct16

14Oct17

3,748,
090.00

749,61
8.00

20%

13Oct16

13Oct17

3,130,
385.00

626,07
7.00

20%

11Oct16

11Jun17

1,906,
591.05

381,31
8.21

20%
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ZAMBÉZIA

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Posto
Admi
nistra
tivo

Nome do Projecto

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

ADS

Tsang
ano

Tsang
anoSede

Delimitação Comunitária,
Capacitação e Legalização das
Associações da localidade de
Tsangano-sede Posto Administrativo
de Tsangano sede Distrito de
Tsangano

11Oct16

11Jun17

2,580,
640.00

516,12
8.00

ASA

Mará
via

Fíngo
è

Apoio a melhoria de capacidade
organizacional das OCBs e melhoria
da segurança de posse de terra na
localidade de Fingoé sede, Posto
administrativo de Fingoé no distrito
de Marávia.

11Oct16

11Jun17

2,224,
775.00

444,95
5.00

20%

ADELT

Maca
nga

Chidz
olom
ondo

Melhoria da capacidade
organizacional das OCBs e acesso aos
benefícios resultantes da taxa de
exploração dos recursos florestais
em dez (10) comunidades do Posto
administrativo de Chidzolomondo.

11Oct16

11Jun17

2,343,
311.00

468,66
2.20

20%

Associa
ção
Pemben
uca

Chiút
a

Kazul
a

11Oct16

11Jun17

2,210,
418.00

442,08
3.60

20%

Aceagrá
rios

Cahor
aBassa

Chiti
maSede

11Oct16

11Jun17

2,610,
790.00

522,15
8.00

20%

MOSER
CON

Mocu
ba

Mocu
baSede

Apoio a melhoria da capacidade
organizacional das OCBs e acesso
seguro a terra das comunidades de
Nyanthumbi, Chithapsu, Gawe,
Machinga e Chipiri sede
pertencentes a localidade de Chipiri
no posto administrativo de Kazula
distrito de Chiúta.
Apoio na delimitação de terras
comunitárias, legalização das AAPs e
CCP e promoção de
sinergias/parcerias entre
comunidades e outros atores de
desenvolvimento nas 11
comunidades das localidades de
Chitima sede, Nhabando e
Nhacapiriri.
Apoio à melhoria organizativa para a
prevenção e mitigação de conflitos
de terra e outros recursos naturais
nas comunidades de Namagoa e
Namuthu

3Oct16

3May
-17

2,774,
470.00

554,89
4.00

20%
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Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Posto
Admi
nistra
tivo

CODESA

Mocu
ba

Muge
ba

Apoio à melhoria organizativa e
capacidade negociativa das
comunidades com vista a prevenção
e mitigação de conflitos de terra e
outros recursos naturais

11Oct16

ADECOZ
A

Ile

Socon
e

PRODEA

Ile

Socon
e

SIDE

Gurué

Tetet
e

Apoio as comunidades de Herema,
Jorge, Macopola, Momiua, Mualama
e Nacecua na delimitação de terras
comunitárias, demarcação de areas
para as Associações e a prevenção e
mitigação de conflitos com
investidores privados e promoção de
sinergias/parcerias entre
comunidades e os investidores
privados
Apoio as comunidades de Injojo,
Lava, Matanha, Macuro-licó,
Muarula, Mucatxa, Muchimua,
Muha, Muhelele, Mulecua,Munela,
Nahela, Nahano,Namaroi, Namirua,
Nantala,Sampaio e Santos a para a
delimitação de terras com vita a
prevenção e mitigação de conflitos
com investidores privados e
promoção de parcerias entre
comunidades e os investidores
privados
Apoio à melhoria organizativa,
negociativa, uso e gestão da terra e
outros recursos naturais nas
comunidades de Tetete

Molu
mbo

Molu
mboSede

Apoio na delimitação de terras
comunitárias, demarcação de áreas
para as Associações, prevenção e
mitigação de conflitos e promoção de
sinergias/parcerias entre
comunidades e outros atores de
desenvolvimento nas comunidades
de Binosse, Camuana, Capitão-Mor,
Cemo, João, Juliua, Kuankwicha,
Mahatxa, Ndarama e Nsua

PROSPE
CTUS

Nome do Projecto

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

11Jun17

2,944,
000.00

588,80
0.00

3Oct16

3Jun17

2,190,
600.00

438,12
0.00

20%

3Oct16

3May
-17

5,213,
488.58

1,042,6
97.72

20%

3Oct16

3Jun17

3,015,
367.29

603,07
3.46

20%

3Oct16

3Jun17

2,729,
085.50

571,20
7.00

21%

29

MANICA

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

Posto
Admi
nistra
tivo

Nome do Projecto

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

RADEZA

Lugel
a

Muab
anam
ae
Tacua
ne

Apoio na promoção da participação
comunitária para a protecção e
conservação da biodiversidade do
Monte Mabo

10Oct16

10Jun17

2,698,
235.00

539,64
7.00

UDS

Tamb
ara

Nhac
afula

Olho firme das comunidades e
associações agro-pecuárias de
Tambara

17Oct16

17Jun17

4,160,
300.00

832,06
0.00

20%

M&MConsult
ores

Guro

Gurosede
e
Mung
ari

24Oct16

24Jul17

3,195,
750.00

629,21
0.00

20%

UDS

Manic
a

Messi
ca e
Mavo
nde

17Oct16

17Oct17

5,151,
050.00

1,030,1
20.00

20%

Fórum
Terra

Gond
ola

17Oct16

17Jun17

3,584,
550.00

716,91
0.00

20%

Caritas

Sussu
nden
ga

Garantir Acesso Seguro a Terra e
Outros Recursos Naturais através da
Legalização de Terras das
Comunidades do Distrito de
Sussundenga

24Oct16

24Jun17

2,861,
410.00

572,28
2.00

20%

M&MConsult
ores

Moss
urize

Amat
ongas
,
Incho
pe e
Cafu
mpe
Rotan
da e
Sussu
nden
ga Sede
Dacat
a,
Chiur
airue
e
espun
gaber
a

Desenvolvimento comunitário
através de Delimitação das
Comunidades e Demarcação de
Terras das Associações
Agropecuárias no distrito de Guro, da
Província de Manica.
Apoio às Comunidades do Distrito de
Manica através de Delimitação de
suas Terras e Demarcação de
Parcelas das Associações AgroPecuárias na Perspectiva de se
Promover o Desenvolvimento Local
Projecto de valorização comunitária
através da legalização da terra e
recursos naturais

Projecto de Promoção de
Capacidades às Comunidades do
Distrito de Mossurize através de
Legalização de suas Terras e
Capacitação dos Membros das
Organizações Comunitárias de Base.

11Oct16

11May
-17

2,885,
675.00

577,13
4.80

20%
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SOFALA

Nome
do
Provedo
r de
Serviço

Distri
to

CEDECA
-UP

Mach
aze

Save

CEDECA

Mach
anga

Goon
da e
Muxu
ngue

KULIMA

Chiba
bava

AMPDC

Búzi

Goro
ngosa
-sede,
Nham
adzi e
Pung
ue
Buzisede
e
Estaq
uinha

CEPEC

Muan
za

AAC

Posto
Admi
nistra
tivo

Data
do
Cont
rato

Fim
do
Proj
ecto

Projecto de apoio para delimitação e
demarcação de terras das
comunidades e associações agropecuárias do Distrito de Machaze,
Província de Manica

17Oct16

Apoio a Organização Comunitária e
Promoção de Desenvolvimento
Económico através de Uso e
Aproveitamento Sustentável da Terra
e Outros Recursos Naturais nas
Comunidades do Distrito de
Machanga
Garantir Acesso Seguro a Terra e
Outros Recursos Naturais através de
Delimitação das Comunidades e
Demarcação de Terras das
Associações Agro-Pecuárias no
distrito de Chibabava, Província de
Sofala
Delimitação das comunidades de
Grudja e demarcação de áreas das
AAPs da Vila-sede de Búzi, GuaraGuara, Inhaurongue e Estaquinha

Galin
ha

Goro
ngosa

Galin
ha

CEPLAG
A

Chem
ba/Ca
ia

CADEC
O

Marín
guè

Chem
basede,
Chira
mba e
Muli
ma
Canxi
xe e
Subue

Nível
de
Execu
ção
Finan
ceira
20%

Orçam
ento

Total
de
Desem
bolsos

17Oct17

5,081,
100.00

1,016,2
20.00

17Oct16

17Jun17

3,027,
650.00

605,53
0.00

20%

11Oct16

11Jun17

2,910,
800.00

582,16
0.00

20%

11Oct16

11Jul17

3,976,
600.00

795,32
0.00

20%

Revitalização do Comité de Gestão
dos Recursos Naturais através de
Redimensionamento do Regulado de
Galinha

13Oct16

13Jun17

2,956,
540.00

591,30
8.00

20%

Apoio na legalização das associações
agro-pecuárias e preparação social
nas comunidades do Distrito de
Gorongosa
Legalização de terra e recursos
naturais nos Distritos de Chemba e
Caia e potenciação de
sinergias/parcerias sustentáveis

12Oct16

12Jul17

2,938,
840.00

587,76
8.00

20%

11Oct16

11Jun17

3,871,
500.00

774,30
0.00

20%

Phatani nfuma na phaza no distrito
de Marínguè, provincia de Sofala

11Oct16

11Jun17

3,583,
500.00

716,70
0.00

20%

Nome do Projecto
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Conseguiu-se no âmbito da gestão do processo de procurement, reduzir o período de tempo entre a
assinatura do contrato e o lançamento dos projectos, para um período máximo de 15 dias. Igualmente
registou-se um esforço no sentido de cada provedor de serviços implementar somente um projecto, com
excepção da província de Niassa.
Importa ainda realçar os seguintes aspectos:








Assinado um contrato de 12 meses com a EXI, que visa contribuir para a Regularização de
DUATs (RDUATs) nas zonas rurais de Moçambique no âmbito do Programa “Terra Segura”
usando a metodologia de “Delimitação Primeiro”, no valor global de USD 53,235.00
(Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Dólares Americanos);
Assinado um contrato de parceria com a TERRA FIRMA, 06 meses, que visa a realização
de um estudo de base designado por “Projecto de Mapeamento de Direitos
Comunitários”, no valor global de USD 75,043.25 (Setenta e Cinco Mil, Quarenta e Três
Dólares Americanos e Vinte e Cinco Cêntimos);
Em Novembro de 2016 efectuou-se o pagamento da primeira tranche à EXI, no valor de
USD 2,067 226,2;
A TERRA FIRMA recebeu durante o ano de 2016, o valor global de USD 10 006,48,
repartidos em duas tranches de USD 3 752,16 em Setembro, e outra de USD 6 254,32 em
Novembro, situando-se o nível de execução financeira em 13%.

Fundos suplementares
No âmbito do Pilar 5, a CTC-COOP/iTC-F identificou uma oportunidade de intervenção
especificamente orientada para contribuir para o alcance de parte das metas do Programa “Terra
Segura”, lançado pelo Governo de Moçambique em Abril de 2015, com o objectivo de regularizar
5 milhões de DUATs (R-DUATs) e delimitar 4 mil comunidades em todo o país, num horizonte
temporal de cinco anos. Esta intervenção visa trazer inovação técnica e metodológica,
demonstrar a utilidade do método de Preparação Social, na prática e, para advogar a importância
estratégica da aplicação do princípio de “Delimitação Primeiro”.
Com o princípio da “Delimitação Primeiro” pretende-se, antes de mais, salvaguardar os direitos
das comunidades no seu todo, assim como criar consciência, através de sessões de capacitação,
com vista a melhorar a gestão dos recursos naturais existentes no local. Por outro lado, esta
abordagem contribui para a redução do risco de conflitos de terra entre e ‘intra’ comunidades,
tendo em conta que dentro das comunidades, nem todos os membros serão beneficiários da
regularização por ocupação de boa-fé. Do ponto de vista de abordagem, esperamos que este
exercício traga resultados encorajadores nos processos de regularização de direitos, no
concernente a custos de implementação e integração nos processos de administração de terras
a nível nacional, seguindo abordagens de “fit-for-purpose”, recomendada e administrada à
DINAT pela KADASTRE International, e pela Universidade de Twente.
Em termos específicos, a intervenção visa (i) Contribuir para a melhoria da técnica e metodologias
de regularização e registo de terras, via inovação, com a demonstração da utilidade do método
de Preparação Social na prática e, advogar a importância estratégica da aplicação do princípio de
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“Delimitação Primeiro”; (ii) Contribuir para a meta do Governo de Moçambique de regularização
de cinco (5) milhões de DUATs (R-DUATs) e delimitar 4,000 comunidades no país no final de cinco
(5) anos; e (iii) Recensear lacunas no sistema de registo espacial das delimitações de terras
comunitárias em vigor e propor medidas de melhoria.
Para efeito angariaram-se recursos suplementares provenientes da Embaixada do Reino dos
Países Baixos, que estão a ser aplicados para introduzir métodos inovadores na implementação
do Programa “Terra Segura”. Tal consistiu (i) estabelecimento de uma parceria entre a iTC, a
DINAT e a empresa EXI, para um exercício de harmonização do desenho do guião metodológico
da Regularização de DUAT com o de Delimitações Comunitárias e, no registo no Atlas Cadastral;
e (ii) outra parceria com a empresa de consultoria TERRA FIRMA para a realização de um estudo
de base, para efectuar um levantamento sistemático de todos os mapas resultantes das
delimitações comunitárias efectuadas pela iTC, e confrontá-las com os dados reais das
comunidades.
No âmbito desta iniciativa foram capacitados 20 pessoas da equipe técnica da CTC-COOP/iTC-F,
das oito (8) províncias em que trabalha. Adicionalmente, foram capacitados 12 pessoas, da
equipe técnica dos Provedores de Serviços que irão implementar a abordagem harmonizada, nas
províncias selecionadas. Espera-se que os resultados alcançados deste exercício contribua para
o alcance da meta global estipulada pelo Governo de Moçambique no final dos cinco anos da sua
implementação, conforme ilustrado na tabela 3.
Tabela 3: Resultados de delimitações e R-DUATs esperados
Província

Gaza

Zambézia

Nampula

Total

Distrito

No. Delimitações

No. Demarcações
(Associações)

No. R-DUATs
(estimativa)

Bilene

6

4

1000

Mandlakazi

6

6

1000

Mocuba

8

4

1000

Gurue

9

5

1200

Lalaua

7

4

1000

Malema

7

3

1300

43

26

6500

No âmbito da colaboração entre a CTC-COOP/iTC-F, EXI e a DINAT – Direcção Nacional de Terras,
no exercício de harmonização e desenho do guião metodológico da Regularização de DUATs
(RDUATs) com o de Delimitações Comunitárias (DELCom) foram realizadas as seguintes
actividade, com os seguintes resultados:
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Análise da metodologia de delimitação utilizada pela CTC-COOP/iTC-F, em conjunto com a de
R-DUAT com o objectivo de harmonização das duas;
Desenvolvimento da metodologia única e harmonizada, com o respectivo guião
metodológico;
Ajuste do aplicativo SiGiT a metodologia harmonizada;
Desenvolvimento de materiais de capacitação;
Capacitação dos técnicos de provedores de serviço seleccionados (vide a tabela seguinte), e
membros da equipa técnica da CTC-COOP/iTC-F, abrangendo cerca de 25 pessoas, entre os
dias 5 e 7 de Dezembro. A capacitação teve como objectivos cumpridos:
 Introduzir o programa de Terra Segura;
 Introduzir os temas de Sensibilização, do Género e da Resolução de Conflitos;
 Explicar o que são zonas de exclusão;
 Introduzir o conceito de Processo, Actividade e Tarefa
 Apresentar a metodologia Harmonizada DelCom + RDUAT;
 Colher subsídios para melhorar a metodologia Harmonizada FFP DelCOM e RDUAT;
 Etapas da Delimitação Comunitária e Manuais em vigor para CTC-COOP/iTC-F;
 Capacitar os técnicos na utilização da ferramenta SiGIT mobile e SiGIT Cloud;
 Colher subsídios para melhorar as ferramentas.

Ainda durante a capacitação, foi efectuado um teste das ferramentas no campo para analisar a
precisão dos diferentes instrumentos propostos para o uso na metodologia harmonizada. Este
teste foi levado a cabo na comunidade de Manzir, na província de Gaza.
As actividades no âmbito desta iniciativa de inovação continuam em curso, sendo as fases
seguintes as de contratação dos provedores de serviço, e ilações das lições aprendidas e melhoria
da metodologia e instrumentos do processo harmonizado.
O segundo exercício de inovação, está em curso com a TERRA FIRMA a realização de um estudo
de base para a harmonização dos processos de ilustração espacial das Delimitação de terras
comunitárias, usando informação sobre as delimitações actualmente existentes. O objectivo
principal é de identificar uma metodologia para abordar as fraquezas do sistema actual de registo
e elaborar propostas e protocolos para melhorar a qualidade e quantidade de informação
espacial em relação às comunidades delimitadas a nível nacional.
Neste exercício de inovação, foi efectuado o levantamento sistemático de todos os mapas
resultantes das delimitações comunitárias efectuadas pela CTC-COOP/iTC, dados existentes na
DINAT e outras fontes. Em termos geográficos, seis províncias foram visitadas e recolhidas
informações relevantes para a análise e comparação dos resultados. No entanto falta por visitar
as províncias de Maputo, Inhambane, Sofala e Manica. Ademais, foram identificados como alguns
dos principais desafios deste processo os seguintes:


Existência fontes de informação com dados diferentes;
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Dificuldades na identificação dos processos das comunidades delimitadas;
Nos SPGCs e outras instituições;
Em alguns SPGCs os shapefiles estão disponíveis apenas no SIGIT.

O processo de digitalização dos esboços disponibilizados pelos SPGC e outros, confrontação com
dados disponíveis de outras fontes, analise e identificação de potenciais fontes do problema
encontra-se na sua fase final. Note que este exercício visa responder aos problemas identificados
no formato das áreas comunitárias apresentadas nos esboços disponíveis nos SPGCs das
províncias para através do mesmo, recensear e propor medidas de correção no que concerne ao
registo espacial de delimitações. As principais constatações até então são:











Algumas províncias aparecem com números e áreas totais das delimitações que são menores
em comparação com os dados compilados dos relatórios da DINAT – os casos de Maputo,
Gaza, Inhambane, Sofala, Zambézia e Cabo Delgado.
A província do Niassa tem menos 11 comunidades na lista nominal, mas apresenta uma área
total delimitada que fica muito em cima (2.1m ha) da área indicada pela DNAT.
Algumas tabelas dos atributos dos shapefiles não apresentam informações relevantes como:
Área da comunidade e Nome da comunidade;
Sobreposição entre parcelas/shapefiles;
Shapefiles apresentam figuras geométricas (quadrado, retângulo, triângulo), o que não
correspondem com a realidade dos limites das comunidades;
As tabelas dos atributos possuem informações diferentes:
Alguns shapefiles não apresentam nenhuma informação na tabela dos tributos;
Localização errada das parcelas/shapefiles;
Existem casos que a tabela de atributos (localização) diverge com a localização dos shapefiles,
particularmente no distrito (ex. Província de Niassa: Mandimba, no atributo enquanto que os
shapefiles das mesmas parcelas estão localizados no distrito de Mecanhelas).

Subvenção de fundos
Ao abrigo de um contrato de financiamento assinado entre CTC-COOP/iTC-F e a Embaixada do
Reino dos Países Baixos, foi delegada à CTC-COOP/iTC-F a responsabilidade de receber e canalizar
fundos acordados e atribuídos à ORAM pela referida Embaixada, para a implementação do seu
Plano Estratégico 2015-2017 com enfoque na abordagem CaVaTeCo - Cadeia de Valor de Terras
Comunitárias.
Neste período foram realizadas actividades atinentes a abordagem CaVaTeCo, que basicamente
consistiram em três componentes, designadamente: (i) Capacidade institucional das
comunidades locais; (ii) Uso e gestão da terra e recursos naturais; e (iii) Exercício de direitos.
O programa opera nas Províncias de Nampula nos distritos de Malema, Ribaue, Mecuburi,
Murrupula, Moma, Larde, Angoche, Liúpo, Rapale e em Cabo Delgado em Mueda, Nangade e
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Muidumbe. Os fundos angariados foram aplicados para o reforço da capacidade institucional das
comunidades locais através de criação e capacitação dos comités de gestão de recursos naturais,
capacitação das associações comunitárias em diferentes áreas e assessoria das comunidades no
estabelecimento de parcerias com o governo e sector privado e delimitação de quatro novas
comunidades nos distritos de Malema e Ribaué em Nampula. Foi feita a reformulação das metas
e indicadores do quadro lógico não só nas parcerias estabelecidas, mas também em função da
situação política e económica do país, principalmente no segundo semestre do ano. Para mais
detalhes, vide o relatório em anexo 3.
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Constrangimentos
A CTC-COOP/iTC-F vê como um grande desafio, o desfasamento entre o ciclo dos projectos e o
ciclo dos desembolsos. A consequência disso é a percepção de que os projectos iniciam num ano
fiscal e terminam no outro, dificultando a planificação e a avaliação de desempenho. Neste
sentido, ficou concordado na última reunião do CNA, em Junho, na cidade de Inhambane em se
estabelecer dois ciclos de trabalho. Um ciclo económico a funcionar de Junho de um ano a Maio
do ano seguinte, ligado aos projectos e um ciclo fiscal, tal como actualmente, entre Janeiro e
Dezembro. Por exemplo, o plano de actividades para o ano de 2017 foi aprovado, pelo menos na
generalidade, pelos Parceiros de Financiamento no CNA Novembro de 2016, para garantir
previsibilidade orçamental e permitir que o ciclo de projectos se inicie mais cedo. O acordo sobre
este procedimento é crucial, para melhorar o desempenho do programa.
Um outro constrangimento é a situação político-militar prevalecente no país que traz a incerteza
da implementação dos projectos de 2016 tal como aprovados. Isso levou a CTC-COOP/iTC-F a
elaborar uma análise de risco e potenciais medidas de mitigação, na forma de um plano
alternativo, que foi anexo ao relatório do 1º semestre (Janeiro a Junho).
Um constrangimento recorrente continua a ser o da qualidade dos Provedores de Serviços, de
um modo geral. Enquanto ao nível da implementação de projectos a CTC-COOP/iTC-F pode e se
organiza para providenciar apoio institucional, já não se pode dizer o mesmo ao nível do
fornecimento de outros produtos de mercado, sejam eles instrumentos de gestão ou
tecnológicos. Estes constrangimentos verificam-se tanto a nível da qualidade em relação à oferta
quanto no cumprimento de prazos. Acreditamos que a introdução a médio prazo de um
instrumento para gerir Acordos de Níveis de Serviço (i.e. Service Level Agreements) possa vir a
impor maior responsabilidade neste capítulo. Este facto irá certamente afectar a implementação
dos projectos em 2017, ultimo ano de implementação de projectos deste triénio, dado que
grande parte dos Provedores de Serviços ainda estarão implementando os projectos de 2016.
Olhando para aspectos específicos, durante o ano de 2016, uma série de factores desafiaram o
progresso das intervenções da CTC-COOP/iTC-F em relação às metas esperadas. As dificuldades
práticas enfrentadas geraram algumas lições aprendidas importantes, que são, a seguir,
discutidas, juntamente com as ações tomadas para tornar a implementação eficaz e eficiente.

A nível da CTC-COOP/iTC-F


Atraso no arranque dos projectos comunitários devido a uma combinação de factores que
inclui o recrudescimento na altura da tensão política militar e a não adequação do período
do ciclo dos projectos comunitários. Há necessidade de adequar o ano de actividades da CTCCOOP/iTC-F e o ano económico dos parceiros de financiamento permitindo assim
desembolsos de fundos aos Provedores de Serviços para implementação de projectos
comunitários quanto antes e continuar a melhorar a planificação do ciclo projectos por parte
da CTC-COOP/iTC-F;
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Desafios práticos no processo de operacionalização dos aspectos de género e diversidade e
mudanças climáticas ao nível da equipa. A equipa técnica tem-se engajado em várias sessões
de discussão para afinar a metodologia e ferramentas a considerar para assegurar adequada
integração desses aspectos nas intervenções da CTC-COOP/iTC-F. E está planificada
capacitação da equipe que será depois replicada aos provedores de serviço em matéria de
género e diversidade e mudanças climáticas;
Embora a organização tenha adquirido 3 novas viaturas em 2016, as operações ainda têm
sido comprometidas devido à avaria constante de viaturas nas várias províncias com
destaque para Cabo-Delgado, Gaza e Manica. A reparação destas consome, portanto, grande
parte de seus orçamentos. A organização continua empenhada para a aquisição de mais
meios circulantes para colmatar a actual insuficiência.
A plataforma informática ainda não está operacional a nível online. Já se utilizam
instrumentos contabilísticos e administrativos nos escritórios, mas ainda existem limitações
de interligação online por ainda se estar a negociar o equilíbrio entre os vários provedores de
Maputo e com os das províncias.

Ao nível do Governo








A mudança de quase todos os SDAEs e de alguns Administradores distritais afectaram parte
do nosso desempenho, sobretudo, na tramitação processual dos documentos das
comunidades para a emissão de certidões oficiosas das comunidades e DUATs para as áreas
demarcadas pertencentes as associações. Isso ditou a necessidade de realizar novas
apresentações da CTC-COOP/iTC-F aos novos governos distritais; Muitas dessas
apresentações ocorreram durante as sessões dos governos distritais, conselhos consultivos e
outros encontros;
Na província de Gaza, acreditamos que por falta de conhecimento sobre o trabalho da CTCCOOP/iTC-F e, também, provavelmente, da legislação sobre terras pelo governo de
Mabalane, em particular, constituiu uma barreira para a conclusão e continuidade da
intervenção da CTC-COOP/iTC-F no distrito, onde ainda está pendente um projecto do ciclo
de 2015. A CTC-COOP/iTC-F já se apoiou do CPA para sensibilizar o governo do distrito mas
mostrou-se não suficiente esta acção; A realização periódica de seminários regionais de
sensibilização e divulgação da legislação (Lei de Terras, Florestas e Fauna Bravia, Ambiente,
Ordenamento Territorial, Órgãos locais) direcionados aos Governos distritais pode ajudar na
troca de experiências entre os governos distritais;
Um projecto que estava a ser implementado pela CEDECA no distrito de Marromeu seus
processos para obtenção de seis (6) DUATs encontram-se encravados no Gabinete da
Governadora Provincial o que está a ditar o atraso para o fecho deste projecto apesar das
Certidões Oficiosas se encontrarem nas mãos do provedor de serviço.
A entrada nos novos distritos de intervenção como Nipepe, Maua e Metarica na província de
Niassa implicou esforços redobrados para divulgação da CTC-COOP/iTC-F, visto que em
alguns destes distritos o provedor de serviços também é “novo”.
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Ao nível de Provisão de Serviços
Diálogo permanente com os Provedores de Serviços, sobre as normas e procedimentos da CTCCOOP/iTC-F;




A fraca capacidade institucional de alguns Provedores de Serviços influenciou no
cumprimento dos prazos para o fecho dos projectos, como são os casos do projecto de
Mocímboa da Praia, implementado pela União Provincial de Camponeses, projecto de
Nicoadala implementado pela TERRA AMIGA, a ADS para o projecto de Chemba e Nguarirai
para o projecto de Guro e Macossa. Nestes dois últimos casos foi necessário subcontratar um
outro provedor de serviço para prosseguir com a implementação do projecto. A capacitação
contínua aos provedores de serviço sobre as abordagens e sistemas da CTC-COOP/iTC-F e
uma supervisão mais participativa como a que se planeia pôr em prática em 2017, poderão
ajudar a incentivar a melhoria da capacidade institucional dos provedores de serviço;
Alguns provedores de serviço mais antigos tem sido os mais relutantes em assimilar
mudanças nos procedimentos da CTC-COOP/iTC-F, e são os que menos leem os contratos
assinados bem como os manuais dos procedimentos partilhados. Uma atenção especial é
dada pelas equipas provinciais para que todo provedor de serviço conheça os termos de
contrato para assegurar a eficiência desejada na implementação dos projectos comunitários;

No âmbito Político-militar, Ambiental e socioeconómico








A tensão Político militar afectou a implementação de projectos em alguns distritos como
Chemba, Caia e Marromeu, Marínguè e Machanga em Sofala; Guro, Macossa, Ngurirai, Bárue,
Manica e Tambara e Mossurize na província de Manica; e a não intervenção no distrito de
Morrumbala na Zambézia. A CTC-COOP/iTC-F compensou as metas identificando
intervenções em áreas que se mostraram mais seguras;
Durante o ano de 2016 a seca condicionou severamente a realização dos projectos
comunitários, nos distritos de Guijá, Mabalane e Chigubo. Devido à gravidade da seca, o INGC
ainda está a distribuir alimentos às populações destes distritos. Prevê-se que a distribuição
de alimentos termine em fins de Março, altura esperada para as primeiras colheitas; A
totalidade das intervenções da CTC-COOP/iTC-F em Gaza esta sob influência da bacia do rio
Limpopo e sofrem efeitos ciclos de inundações e secas.
As chuvas intensas que se fizeram sentir afectou na sua maioria as vias de acesso o que
dificultou o contacto com o grupo alvo. Exemplos dos distritos de Sussundenga, Machaze e
Manica na província de Manica; Machanga, Buzi e Muanza na província de Sofala, os distritos
de Chibuto, Guijá, e em geral o norte de Gaza, bem como na província de Cabo Delgado entre
outros.
A prática de queimadas descontroladas continua sendo uma acção que merece atenção
especial, pois embora as acções de sensibilização estejam a ser levadas a cabo nas
comunidades nada parece estar a mudar;
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O retraimento de investimentos em Gaza reduziu as expectativas de realização de algumas
sinergias/parcerias planificadas com investimentos públicos e privados. Os seguintes
investimentos estão lentos ou paralisados:
 PROSUL, progresso lento;
 Progresso do projecto de areias pesadas, com mais de 15 anos sem avanços significativos;
 Estagnação do projecto MAI (Massingir Agro-Industrial);
 Reassentamento muito lento (Massingir e Chibuto);
 Wanbao em processo de reorientação e com uma progressão lenta, dadas as
enxurradas/inundações consecutivas registadas nos últimos dois anos;
A formalização das parcerias entre comunidades e investidores continua a ser um desafio,
isto é, os investidores têm receios de aceitar ou formalizar parcerias preferindo agir de boafé nas suas relações. E nem todas as comunidades assistidas têm o privilégio de ter
investidores. Alternativamente a CTC-COOP/iTC-F irá capitalizar o apoio às comunidades para
elas próprias lideraram o desenvolvimento económico através da exploração directa dos
recursos naturais; Bem como irá reforçar a sua capacidade de atrair parceiros para
complementarem as suas intervenções, como são os casos do programa Landscape, REDD+,
Inovagro, Portucel, WWF e outros para o estabelecimento de sinergias; Uma outra alternativa
seria a CTC-COOP/iTC-F angariar fundos para ensaiar o financiamento de microprojectos
comunitários baseando-se na agenda comunitária de desenvolvimento.
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Execução Financeira
Durante o período de Janeiro a Dezembro de 2016 foram recebidos um total de USD 7.419.824
em fundos dos Parceiros de Financiamento. A este valor foi-lhe adicionado o saldo transitado de
2015 no valor de USD 1.328.661 e a indeminização recebida da seguradora, no valor de USD
14.590, o que totalizou USD 8.763.075. como disponibilidade para as actividades em 2016. Estes
fundos serviram para custear
despesas relacionadas com os projectos comunitários e
despesas operacionais ou de funcionamento.
Durante este período, foram desembolsados USD 5.219.912, o que representa cerca de 60% dos
fundos disponíveis. O montante total gasto é classificado em dois, um dos pagamentos de
projectos, efectuados a partir do fundo do projecto (um total de USD 3.154.649, representando
cerca de 60% das despesas totais) e o segundo os gastos operacionais (um total de USD
2.065.263, representando cerca de 40% das despesas totais). Os detalhes são apresentados no
Mapa de Origem e Aplicação dos Fundos, na Tabela 4.
Tabela 4- Mapa de Origem Aplicação de Fundos

Nota
Descrição/Categoria
Recebimentos
Saldo Inicial em 01,01,2016
Recebimentos
Indeminizações

1
2

Total de recebimentos
Pagamentos - Fundo Projecto
Projectos comunitarios nos padrões iTC-F
Seminarios e Formações
Monitoria & Acompanhamento
Coordenação
Total de pagamento fundo projecto

3

Pagamentos - Fundo Operacional
Custo com Pessoal
Encargos operacionais
Bens imobilizados
Total de pagamento fundo Operacional

4

Pagamentos - Fundo Subvenções
Subvenções
Total de pagamento Fundo Subvenções

5

Total de pagamentos
Excesso dos recebimentos sobre pagamento
Adiantamento a trabalhadores
Diferenças cambias
Saldo final em Caixa e Bancos

31 Dezembro
2016
Orçamento

31 Dezembro
2016
Actual

6 749 590
-

1 328 662
7 419 824
14 590

-

670 234
14 590

6 749 590

8 763 075

-

684 823

2 440 000
242 000
57 000
194 000
2 933 000

1 727 449
236 215
29 928
153 914
2 147 505

712 551
5 785
27 072
40 086
785 495

1 370 028
816 414
135 000
2 321 442

1 197 000
738 608
129 655
2 065 263

173 028
77 806
5 345
256 179

1 495 148
1 495 148

1 007 144
1 007 144

488 004
488 004

6 749 590

5 219 912

1 529 678

-

6

-

31 Dezembro
2016
Balanço

3 543 163
5 497
34 509
3 583 169
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Notas ao Fluxo de Caixa
(1) Saldo transitado de 2015
Este valor representa o total de fundos recebidos e não utilizados em 2015, mas comprometidos
para o pagamento dos projectos contratados e iniciados em 2015 com o seu fim de acordo com
os contratos para 2016
Tabela 5- Fundos transitados de 2015 por parceiro
Doadores

Data

DFID

31.12.2015

950 319,56

Holanda

31.12.2015

378 342,00

TOTAL

Valor

1 328 661,56

(2) Fundos Recebidos dos Parceiros de Financiamento
Tabela 6- Desembolso por parceiro em 2016
DOADORES
DFID
EKN - Reino Países Baixos
SIDA- Suécia
SDC- Suíça
DINAMARCA
OSISA
TOTAL

Moeda

Valor Original

GBP
USD
SEK
CHF
USD
USD

1 600 000,00
3 142 873,00
8 500 000,00
800 000,00
389 631,53
99 970,00

Câmbio
1,291
1,000
0,109
0,997
1,000
1,000

Contravol em
USD
2 065 437,26
3 142 873,00
923 957,02
797 954,79
389 631,53
99 970,00
7 419 823,60

%
28%
42%
12%
11%
5%
1%
100%

(3) Projectos Comunitários
Este valor de USD 1.727.449 é o total de Pagamentos efectuados aos provedores de serviços
contratados em 2015 e em 2016 para implementar as actividades de delimitação, demarcação,
preparação social das comunidades tendo em conta a lei de terra e a constituição e legalização
dos órgãos e associações das comunidades. Este pagamento foi efectuado com os recursos
financeiros transitados do período 2015 e os recebidos no período. O total será o somatório do
pagamento dos projectos de 2015 e os de 2016, tal como ilustram as tabelas 7 e 8 abaixo.
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Tabela 7- Pagamentos de projectos contratados em 2015
Name of Service Provider

District

Administrative Post

Disbursements
2016

1 ESTAMOS

Chimbonila

2 ORAM Niassa

Majune

3 CCM

Sanga

4 ROADS

N´gaúma

5 UCA & ORAM

Mecanhelas

6 ACOSADE

Guijá

7 ATEDECO

Bilene

Messano e Macuane

27 745,57

8 LUPA

Mabalane

9 ORAM Gaza

Mandlakazi

10 SIMAS Consulting, EI
11 Terra Nossa

Chigubo
Malema

Chimbonila

26 753,08

Muaquia e Majune Sede

27 670,65

Sanga sede

26 095,13

Itepela

26 722,14

Entrelagos

31 738,51

Mubangoene e Chivongoene

32 587,24

Combomune e Mabalene-sede

32 614,50

Chibonzane, Nguzene e Chidenguele

25 827,51

Chigubo

30 470,88

Mutuali

50 385,18

12 SoldMoz

Liupo

Quinga

48 734,73

13 Servicoop

Malema

Mutuali

52 160,44

14 Servicoop

Mugincual

Quixaxe

56 671,48

15 KULIMA

Munapo

Monapo

46 984,23

16 KULIMA

Munapo

17 Land Service Lda

Chiúre

18 Fórum Terra Cabo Delgado
19 União P. Camponeses C D

Ituculo

55 450,29

Katapua e Ocua

34 724,94

Montepuez

Mirate

30 249,05

Mocímboa

Diaca e Mocimboa Sede

29 070,46

20 ADS-ACÇÃO DESENV.SOCIAL Changara

Chioco

16 479,07

21 GEO TOP, LDA

Tsangano

Ntengo Wambalame

16 278,87

22 ASSOCIAÇÃO PEMBENUCA

Cahora Bassa

Chitima e Chintholo

15 043,97

23 TERRA NOSSA

Angonia

Monequera e Namingona

16 455,37

24 ACEAGRÁRIOS

Marara

Cachembe

16 495,92

25 Terra amiga

Nicoadala

Nicoadala sede

36 181,11

26 SIDE LDA

Mopeia

Mopeia sede

23 244,59

27 SIDE LDA

Gurue

28 Consorcio CODESA/SERCON

Mocuba

29 Prospectus Consultoria

Gurue

30 M & M Consultores

Chimoio

31 Caritas Messica

Manica

32 Associacao Nguarirai

Guro e Macossa

33 ORAM Manica

Macate

34 UDS

Manica e Vanduzi

35 ORAM Sofala

Caia

36 ADS

Chemba

37 AMPDC
38 CEDECA
TOTAL Projectos 2015

Lioma

24 220,39

Mocuba sede

30 417,59

Lioma sede

41 020,37

Catandica Sede e Nhampassa

26 640,98

Messica

34 612,97

Vila de Guro

44 295,08

Macate Sede e Marera

29 415,34

Mavonde, Missica e Vanduzi sede

38 166,33

Caia Sede, Murraca e Sena

40 962,29

Chemba sede, Mulima e Chiramba

22 610,52

Buzi

Inhamizua

25 520,65

Marromeu

Chupanga

24 936,67
1 215 654,08
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Tabela 8- Pagamentos de projectos contratados em 2015
Name of Service Provider

District

1 ESTAMOS

Chimbonila

2 ORAM Niassa

Majune

3 CCM

Sanga

4 ROADS

N´gaúma

5 UCA & ORAM

Mecanhelas

6 ACOSADE

Guijá

7 ATEDECO

Bilene

8 LUPA

Mabalane

9 ORAM Gaza

Mandlakazi

10 SIMAS Consulting, EI

Chigubo

Administrative Post

Disbursements
2016

Chimbonila

26 753,08

Muaquia e Majune Sede

27 670,65

Sanga sede

26 095,13

Itepela

26 722,14

Entrelagos

31 738,51

Mubangoene e Chivongoene

32 587,24

Messano e Macuane

27 745,57

Combomune e Mabalene-sede

32 614,50

Chibonzane, Nguzene e Chidenguele

25 827,51

Chigubo

30 470,88

11 Terra Nossa

Malema

Mutuali

50 385,18

12 SoldMoz

Liupo

Quinga

48 734,73

13 Servicoop

Malema

Mutuali

52 160,44

14 Servicoop

Mugincual

Quixaxe

56 671,48

15 KULIMA

Munapo

Monapo

46 984,23

16 KULIMA

Munapo

Ituculo

55 450,29

17 Land Service Lda

Chiúre

Katapua e Ocua

34 724,94

18 Fórum Terra Cabo Delgado

Montepuez

Mirate

30 249,05

19 União P. Camponeses C D

Mocímboa

Diaca e Mocimboa Sede

29 070,46

20 ADS-ACÇÃO DESENV.SOCIAL Changara

Chioco

16 479,07

21 GEO TOP, LDA

Tsangano

Ntengo Wambalame

16 278,87

22 ASSOCIAÇÃO PEMBENUCA

Cahora Bassa

Chitima e Chintholo

15 043,97

23 TERRA NOSSA

Angonia

Monequera e Namingona

16 455,37

24 ACEAGRÁRIOS

Marara

25 Terra amiga

Nicoadala

26 SIDE LDA

Mopeia

27 SIDE LDA

Gurue

28 Consorcio CODESA/SERCON

Mocuba

29 Prospectus Consultoria

Gurue

30 M & M Consultores
31 Caritas Messica
32 Associacao Nguarirai

Guro e Macossa

33 ORAM Manica

Macate

34 UDS

Manica e Vanduzi

35 ORAM Sofala

Caia

36 ADS

Chemba

37 AMPDC
38 CEDECA
TOTAL Projectos 2015

Cachembe

16 495,92

Nicoadala sede

36 181,11

Mopeia sede

23 244,59

Lioma

24 220,39

Mocuba sede

30 417,59

Lioma sede

41 020,37

Chimoio

Catandica Sede e Nhampassa

26 640,98

Manica

Messica

34 612,97

Vila de Guro

44 295,08

Macate Sede e Marera

29 415,34

Mavonde, Missica e Vanduzi sede

38 166,33

Caia Sede, Murraca e Sena

40 962,29

Chemba sede, Mulima e Chiramba

22 610,52

Buzi

Inhamizua

25 520,65

Marromeu

Chupanga

24 936,67
1 215 654,08
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Tabela 9- Pagamentos de projectos contratados em 2016
Nome do Proponente

Distrito

1

ROADS

Lago

Posto Administrativo

Total de Desembolsos
9 742,02

2

ESTAMOS

Mandimba

9 780,42

3

UCA

Metarica

9 449,11

4

ORAM

Nipepe I

9 040,65

5

ORAM

Nipepe II

7 265,55

6

CCM

Maua

8 817,30

7

CCM

Marrupa

8

ATEDECO

Bilene-Chókwè

Messano, Mazivila e Chilembene

8 710,41

9

EL MONDO E ACOSADE

Chibuto

Malehice e Tchaimite

7 041,16

10

SIMAS CONSULTING, E.I.

Chigubo

Chigubo -Sede

8 347,82

11

ACOSADE

Guijá

Chivongoene, Mubangoene e Nalaze

9 446,63

12

CONSÓRCIO DCO E TERRA SUL

Mabalane

Messano, Mazivila e Chilembene

9 213,65

13

Terra Nossa

Malema

Chuhulo

14

Forum Terra

Lalaua

Meti

11 623,55

8 267,12

9 126,08

15

UPC

Lalaua

Meti

12 635,40

16

Kulima

Mecuburi

Muite

11 092,86

17

OVINHA

Mecuburi

Muite

10 016,35

18

AENA

Memba

Mazua

12 061,14

19

ADEL - Cabo Delgado

Chiúre

Chiúre-Sede

20

Ecoterra

Chiúre

Namogelia

10 462,20

21

Consórcio Kuwuka JDA & Ecoterra

Namuno

Namuno-Sede, Machoca, Meloco e Hucula

10 105,02

22

FRUTICADE

Montepuez/Mueda

Negomano e Nairoto

12 633,44

24

Conselho Provincial da Juventude Cabo Delgado
AM-Fermino

25

5 930,34

Angónia

Muidumbe-Sede, Mitenda e Chitunda (Muidumbe)
Chapa (Mueda)
Dómuè

ADS

Tsangano

Tsangano-Sede

8 811,37

26

ASA

Marávia

Fíngoè

7 646,32

27

ADELT

Macanga

Chidzolomondo

8 034,39

28

Associação Pembenuca

Chiúta

Kazula

7 599,32

29

Aceagrários

Cahora-Bassa

Chitima-Sede

8 910,08

30

MOSERCON

Mocuba

Mocuba-Sede

31

CODESA

Mocuba

Mugeba

32

ADECOZA

Ile

Socone

7 534,43

33

PRODEA

Ile

Socone

17 430,94
10 234,61

23

Muidumbe/Mueda

10 611,16
6 604,63

9 445,94
10 000,96

34

SIDE

Gurué

Tetete

35

PROSPECTUS

Molumbo

Molumbo-Sede

36

RADEZA

Lugela

Muabanama e Tacuane

37

UDS

Tambara

Nhacafula

13 982,95

38

M&M-Consultores

Guro

Guro-sede e Mungari

10 662,44

39

UDS

Manica

Messica e Mavonde

17 225,05

40

Fórum Terra

Gondola

Amatongas, Inchope e Cafumpe

12 098,03

41

Caritas

Sussundenga

Rotanda e Sussundenga - Sede

42

M&M-Consultores

Mossurize

Dacata, Chiurairue e espungabera

43

CEDECA-UP

Machaze

Save

16 997,52

44

CEDECA

Machanga

Goonda e Muxungue

10 274,82

45

KULIMA

Chibabava

Gorongosa-sede, Nhamadzi e Pungue

46

AMPDC

Búzi

Buzi-sede e Estaquinha

13 381,54

47

CEPEC

Muanza

Galinha

10 042,01

48

AAC

Gorongosa

Galinha

49

CEPLAGA

Chemba/Caia

Chemba-sede, Chiramba e Mulima

13 037,46

50

CADECO

Marínguè

Canxixe e Subue

12 094,59

Total Projectos 2016

9 712,97
9 196,36

9 730,57
9 810,01

9 892,27

9 984,07

511 795,01
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(4) Encargos Operacionais
As despesas operacionais foram na sua totalidade financiadas por fundos recebidos no período
e para o período 2016.
Tabela 10-Encargos operacionais
Rubricas
Rendas
Agua & Electricidade
Segurança
Comunicação
Combustível
Taxas de circulação para viaturas
Manutenção & Reparação
Seguros
Coordenação e Monitoria Escritorios
Consultoria & Auditoria
Desenvol. Capacidade Institucional
Outras despesas
Total

Orçamento
2016
206 250,00
14 750,00
55 725,00
86 625,00
38 100,00
750,00
46 537,50
36 212,50
122 045,00
104 619,00
70 000,00
34 800,00
816 414,00

Realizado
2016
208 636,46
6 424,20
28 995,82
88 540,82
20 059,50
419,46
47 675,42
29 480,51
117 694,84
100 030,93
57 892,47
32 757,15
738 607,58

Saldo do
Orçamento
- 2 386,46
8 325,80
26 729,18
- 1 915,82
18 040,50
330,54
- 1 137,92
6 731,99
4 350,16
4 588,07
12 107,53
2 042,85
77 806,42

Execução
Orçamental

90%

(5) Fundos de subvenção
O saldo desta rubrica refere-se aos valores transferidos para ORAM Nampula ao abrigo de um
contrato de financiamento assinado entre CTC-COOP/iTC-F e a Embaixada do Reino dos Países
Baixos em que foi delegada à CTC-COOP/iTC-F a responsabilidade de receber e canalizar fundos
acordados e atribuídos à ORAM pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, para a
implementação do seu Plano Estratégico 2015-2017. O Relatório detalhado sobre estes fundos
vai em anexo.
Tabela 11-Fundos transferidos para ORAM Nampula
Fundos Transferidos para ORAM Nampula
Transferencia 16 Janeiro 2016
Transferencia 26 Fevereiro 2016
Transferencia 23 Marco 2016
Transferencia 16 Agosto 2016
Transferencia 09 Setembro 2016
Total

USD
171 698,00
204 430,76
150 000,00
50 000,00
431 015,00
1 007 143,76
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(6) Saldos em Bancos
Tabela 12 - Lista Contas Bancárias por Província
Bancos

Bci- Maputo USD 11124416010002
Bci- Maputo MZN 11124416010001
Bci- Chimoio USD 11617311810002
Bci- Chimoio MZN 11617311810001
Bci- Gaza MZN 1161895110001
Bci- Tete MZN 11744149010001
Bci- Zambezia MZN 11645102310001
Bci- Nampula MZN 11650747710001
Bci- Niassa MZN 11670467810001
Bci- C Delgado MZN 11792552010001
Total de Bancos
Caixa

Gaza
Chimoio
Tete
Niassa
Nampula
Cabo Delgado
Zambezia
Total de Caixa
Total Disponibilidade

31 Dezembro 2015
USD
3 524 947
9 246
36
10 441
22 159
540
2 139
7 913
501
5 164
3 583 086
31 Dezembro 2015
USD

31 Dezembro 2015
MZM
246 746 297
647 194
2 532
730 856
1 551 146
37 818
149 730
553 913
35 083
361 470
250 816 039
31 Dezembro 2015
MZM

1
22
2
32
9
16
1
82

89
1 550
127
2 234
634
1 134
65
5 833

3 583 169

250 821 872
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Considerações Finais
É evidente o crescimento do perfil da CTC-COOP/iTC-F no contexto nacional, incluindo o
internacional. Temos recebido um número crescente de convites para integrar consórcios ou
submeter propostas de intervenção, devido particularmente ao reconhecimento do papel da
Preparação Social na consciencialização comunitária. Estes convites são tratados com cuidado,
pois estamos ainda em fase crucial de desenvolvimento organizacional e, corremos o risco de
inflacionar a nossa capacidade de resposta, caso aceitemos todas as propostas. Por outro lado,
levanta-se aqui uma questão fundamental, relativa ao perfil que a CTC-COOP/iTC-F quer para si
no futuro (ex.: ser gestora de programas ou implementadora). Este é um debate para o exercício
de planificação relativo ao Plano Estratégico 2018-23 a ocorrer em breve.
Espera-se que com o início de implementação do ciclo de projectos para o ano 2016 impulsione
no próximo semestre a realização das actividades planificadas e o alcance das metas esperadas
para o ano 2016. Enquanto isso, de acordo com as realizações e as condições financeiras
disponibilizadas, pode-se afirmar que a CTC-COOP/iTC-F teve uma boa execução no período em
análise.
Em resultado das constatações, recomendações da mesa redonda e da audiência concedida por
Sua Excelência o Governador de Inhambane aos membros do CNA, permitiram colher dados que
encorajem a expansão das actividades da CTC-COOP/iTC-F para esta província, com indicação
precisa dos distritos e áreas de enfoque para intervenção.
Constitui um desafio de momento o estabelecimento pleno e operacional da estrutura operativas
da Fundação de modo a ter a Fundação em pleno funcionamento.
Constituiu um facto de realce o acolhimento positivo pelos Parceiros de Financiamento e do
Comité Nacional de Aconselhamento, à nossa recomendação sobre o ciclo económico de
projectos, pelo facto de estar desfasado do ano fiscal.
Contamos, com alguma ansiedade, no resto do período de implementação, poder testar uma
parceria efectiva com a DINAT e a EXI, no âmbito do programa “Terra Segura”. E por essa via,
poder confirmar a operacionalidade, não só de uma parceria tripartida saudável, como a de uma
metodologia que possa agregar o exercício de delimitações, demarcações e processamento de
informação, num só pacote. Como resultado consequente, esperamos também poder aflorar as
dinâmicas de custos e de capacidade, a nível local.
Estamos confiantes, no que concerne à já antiga preocupação sobre as limitações e o potencial
impacto nocivo do estatuto legal dos CGRNs que a decisão da CTC-COOP/iTC-F de se juntar em
Consórcio com a FDC, CESC e MUGEDE, possa vir a médio prazo a contribuir para dissipar os
constrangimentos que agora persistem e até, alargar o leque de benefícios para as comunidades.
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Anexos
Anexo 1: Projectos Contratados para o Ciclo 2016 por Província.
NIASSA
Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

ROADS

Lago

Apoio à organização comunitária, mitigação de conflitos e promoção de
estabelecimento de parcerias para o uso e aproveitamento sustentável
da terra e outros recursos naturais

2,864,907.00

2

ESTAMOS

Mandimba

Apoio à delimitação de terras comunitárias e demarcação de terras das
associações agro-pecuárias da União Zonal de Congerenge, no PA
Mitande, Distrito de Mandimba

2,876,635.00

3

UCA

Metarica

Apoio à delimitação de terras comunitárias e empoderamento das
comunidades para participação activa na gestão e utilização
sustentável da terra e outros recursos naturais PA Sede

2,775,437.40

ORAM

Nipepe I

Apoio à delimitação de terras comunitárias e empoderamento das
comunidades na participação activa na gestão e utilização sustentável
da terra e de outros recursos naturais nas comunidades de Namahire,
Vanhiua, Muetapua, Tiqueliua, Namipaua, Metarica Lúrio, Mutumar, e
Nhamapasso no Posto Administrativo de Nipepe Sede na Localidade de
Mutumar

2,108,469.00

5

ORAM

Nipepe II

Apoio à delimitação de terras comunitárias e empoderamento das
comunidades para sua participação activa na gestão e utilização
sustentável da terra e de outros recursos naturais no PA Sede Localidades de Tamica

2,650,673.10

6

CCM

Maua

Apoio à delimitação de terras comunitárias e organização comunitária
para uso sustentável da terra e outros recursos naturais no Posto
Administrativo de Maúa Sede no Distrito de Maúa.

2,582,450.00

7

CCM

Marrupa

Apoio à organização comunitária para gestão sustentável da terra e
outros recursos naturais no Posto Administrativo de Marrupa Sede no
Distrito de Marrupa

2,414,400.00

Nome do
Proponente

Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1,700,630.00

4

NIASSA

Nome do
Proponente

CABO-DELGADO

ADEL - Cabo Delgado

Chiúre

2

Ecoterra

Chiúre

Projecto de Apoio a Melhoria de Capacidade Organizacional das
Organizações Comunitárias de Base e Melhoria da Segurança de Posse
de Terra, Distrito de Chiúre

3,084,885.00

Namuno

Projecto de apoio à organização comunitária das comunidades para uso
e gestão sustentável dos recursos naturais e promoção do
desenvolvimento local em 9 comunidades dos postos administrativos
de Namuno Sede, Machoca, Meloco e Hucula; distrito de Namuno,
Província de Cabo Delgado

2,975,785.00

Montepuez / Mueda

Projecto de apoio à organização comunitária, mitigação de conflitos e
promoção de estabelecimento de parcerias para o uso e
aproveitamento sustentável da terra e outros recursos naturais nas
comunidades de Negomano sede, Ninga, Navahara, Nacaca e Chitande
no distrito de Mueda e; Natulo, Nanhupo, Ntele, Xixano, Nacololo, Ntola
e Lusaka, no distrito de Montepuez, Província de Cabo Delgado

3,748,090.00

Conselho Provincial da
Projecto de Promoção de Segurança de Posse de Terra e Uso Sustentável
Juventude - Cabo
Muidumbe / Mueda de Recursos Naturais nos Distritos de Muidume e Mueda, Província de
Delgado
Cabo Delgado

3,130,385.00

3

4

5

CABO-DELGADO

1

Projecto para a Formalização da Segurança de Posse de Terra e Uso
Sustentavel de Recursos Naturais nas comunidades de Namitil,
Nivenevene, Megaruma, Nacivare, Manresse e Mecopote; distrito de
Chiúre, Província de Cabo Delgado

Consórcio Kuwuka JDA
& Ecoterra

FRUTICADE
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NAMPULA
Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

Terra Nossa

Malema

Projecto de empoderamento das comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação activa em programas de
desenvolvimento local

2,676,767.50

2

Forum Terra

Lalaua

Projecto de empoderamento das comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação activa em programas de
desenvolvimento local

3,439,622.02

UPC

Lalaua

Projecto de empoderamento das comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação activa em programas de
desenvolvimento local

3,748,690.00

Kulima

Mecuburi

Projecto de empoderamento das comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação activa em programas de
desenvolvimento local

3,277,520.00

5

OVINHA

Mecuburi

Projecto de empoderamento das comunidades e associações para a
defesa de seus direitos e participação activa em programas de
desenvolvimento local

3,420,685.00

6

AENA

Memba

Projecto de apoio ao desenvolvimento organizacional e formalização de
terras comunitárias na área de mineração nas comunidades do posto
administrativo Mazua

3,573,281.78

Nome do
Proponente

Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

MOSERCON

Mocuba

Apoio à melhoria organizativa para a prevenção e mitigação de conflitos
de terra e outros recursos naturais nas comunidades de Namagoa e
Namuthu

2,774,470.00

2

CODESA

Mocuba

Apoio à melhoria organizativa e capacidade negociativa das
comunidades com vista a prevenção e mitigação de conflitos de terra e
outros recursos naturais

2,944,000.00

Ile

Apoio as comunidades de Herema, Jorge, Macopola, Momiua, Mualama
e Nacecua na delimitação de terras comunitárias, demarcação de areas
para as Associações e a prevenção e mitigação de conflitos com
investidores privados e promoção de sinergias/parcerias entre
comunidades e os investidores privados

2,190,600.00

PRODEA

Ile

Apoio as comunidades de Injojo, Lava, Matanha, Macuro-licó, Muarula,
Mucatxa, Muchimua, Muha, Muhelele, Mulecua,Munela, Nahela,
Nahano,Namaroi, Namirua, Nantala,Sampaio e Santos a para a
delimitação de terras com vita a prevenção e mitigação de conflitos
com investidores privados e promoção de parcerias entre comunidades
e os investidores privados

5,213,488.58

SIDE

Gurué

Apoio à melhoria organizativa, negociativa, uso e gestão da terra e
outros recursos naturais nas comunidades de Tetete

3,015,367.29

2,729,085.50

2,698,235.00

3
4

NAMPULA

Nome do
Proponente

ZAMBÉZIA

3

5

ZAMBÉZIA

4

ADECOZA

6

PROSPECTUS

Molumbo

Apoio na delimitação de terras comunitárias, demarcação de áreas para
as Associações, prevenção e mitigação de conflitos e promoção de
sinergias/parcerias entre comunidades e outros atores de
desenvolvimento nas comunidades de Binosse, Camuana, Capitão-Mor,
Cemo, João, Juliua, Kuankwicha, Mahatxa, Ndarama e Nsua

7

RADEZA

Lugela

Apoio na promoção da participação comunitária para a protecção e
conservação da biodiversidade do Monte Mabo
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TETE
Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

AM-Fermino

Angónia

Delimitação de terras comunitárias, capacitação legalização de terras
para Associações de Produtores da localidade de Ndaula no Posto
administrativo de Dómué, Distrito de Angónia.

1,906,591.05

2

ADS

Tsangano

Delimitação Comunitária, Capacitação e Legalização das Associações da
localidade de Tsangano-sede Posto Administrativo de Tsangano sede
Distrito de Tsangano

2,580,640.00

3

ASA

Marávia

Apoio a melhoria de capacidade organizacional das OCBs e melhoria da
segurança de posse de terra na localidade de Fingoé sede, Posto
administrativo de Fingoé no distrito de Marávia.

2,224,775.00

ADELT

Macanga

Melhoria da capacidade organizacional das OCBs e acesso aos
benefícios resultantes da taxa de exploração dos recursos florestais em
dez (10) comunidades do Posto administrativo de Chidzolomondo.

2,343,311.00

5

Associação
Pembenuca

Chiúta

Apoio a melhoria da capacidade organizacional das OCBs e acesso
seguro a terra das comunidades de Nyanthumbi, Chithapsu, Gawe,
Machinga e Chipiri sede pertencentes a localidade de Chipiri no posto
administrativo de Kazula distrito de Chiúta.

2,210,418.00

6

Aceagrários

Cahora-Bassa

Apoio na delimitação de terras comunitárias, legalização das AAPs e CCP
e promoção de sinergias/parcerias entre comunidades e outros atores
de desenvolvimento nas 11 comunidades das localidades de Chitima
sede, Nhabando e Nhacapiriri.

2,610,790.00

Nome do
Proponente

Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

CEDECA

Machanga

Apoio a Organização Comunitária e Promoção de Desenvolvimento
Económico através de Uso e Aproveitamento Sustentável da Terra e
Outros Recursos Naturais nas Comunidades do Distrito de Machanga

3,027,650.00

2

KULIMA

Chibabava

Garantir Acesso Seguro a Terra e Outros Recursos Naturais através de
Delimitação das Comunidades e Demarcação de Terras das Associações
Agro-Pecuárias no distrito de Chibabava, Província de Sofala

2,910,800.00

AMPDC

Búzi

Delimitação das comunidades de Grudja e demarcação de áreas das
AAPs da Vila-sede de Búzi, Guara-Guara, Inhaurongue e Estaquinha

3,976,600.00

CEPEC

Muanza

Revitalização do Comité de Gestão dos Recursos Naturais através de
Redimensionamento do Regulado de Galinha

2,956,540.00

5

AAC

Gorongosa

Apoio na legalização das associações agro-pecuárias e preparação
social nas comunidades do Distrito de Gorongosa

2,938,840.00

6

CEPLAGA

Chemba/Caia

Legalização de terra e recursos naturais nos Distritos de Chemba e Caia
e potenciação de sinergias/parcerias sustentáveis

3,871,500.00

7

CADECO

Marínguè

Phatani nfuma na phaza no distrito de Marínguè, provincia de Sofala

3,583,500.00

4

TETE

Nome do
Proponente

3
4

SOFALA

SOFALA
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MANICA
Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

UDS

Tambara

Olho firme das comunidades e associações agro-pecuárias de Tambara

4,160,300.00

2

M&M-Consultores

Guro

Desenvolvimento comunitário através de Delimitação das Comunidades
e Demarcação de Terras das Associações Agropecuárias no distrito de
Guro, da Província de Manica.

3,195,750.00

3

UDS

Manica

Apoio às Comunidades do Distrito de Manica através de Delimitação de
suas Terras e Demarcação de Parcelas das Associações Agro-Pecuárias
na Perspectiva de se Promover o Desenvolvimento Local

5,151,050.00

Fórum Terra

Gondola

Projecto de valorização comunitária através da legalização da terra e
recursos naturais

3,584,550.00

Caritas

Sussundenga

Garantir Acesso Seguro a Terra e Outros Recursos Naturais através da
Legalização de Terras das Comunidades do Distrito de Sussundenga

2,861,410.00

6

M&M-Consultores

Mossurize

Projecto de Promoção de Capacidades às Comunidades do Distrito de
Mossurize através de Legalização de suas Terras e Capacitação dos
Membros das Organizações Comunitárias de Base.

2,885,675.00

7

CEDECA-UP

Machaze

Projecto de apoio para delimitação e demarcação de terras das
comunidades e associações agro-pecuárias do Distrito de Machaze,
Província de Manica

5,081,100.00

Nome do
Proponente

Distrito

Nome do Projecto

Orçamento

1

ATEDECO

Bilene-Chókwè

Delimitação de terras para consolidação dos direitos das Comunidades
de Bilene e Chókwe

2,549,803.00

2

EL MONDO E ACOSADE

Chibuto

Segurança da Terra e Envolvimento comunitário na gestão de recursos e
produção de mel, no distrito de Chibuto

2,039,930.00

SIMAS CONSULTING, E.I.

Chigubo

Posse de Terra e fortalecimento dos produtores de carvão vegetal e
capacitação de cinco comunidades no posto administrativo de Chigubo

2,439,050.00

ACOSADE

Guijá

Delimitatação de terras e fortalecimento Comunitário e Capacitação de
7 comunidades nos Postos Administativos de Mubangoene,
Chivongoene e Nalaze no distrito de Guijá

2,774,680.00

Mabalane

Delimitatação de terras comunitárias em Mabalane e capacitação de 7
comunidades nos Postos Administrativos de Mabalane sede e
Combomune, no distito de Mabalane

2,703,518.00

4
5

MANICA

Nome do
Proponente

3
4

5

GAZA

GAZA

CONSÓRCIO DCO E
TERRA SUL
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Anexo 2: Mudanças Alcançadas

Resultados do mapeamento das mudanças alcançadas em 2016
Como referido no plano de actividades para 2016, a CTC-COOP/iTC-F adoptou a metodologia de recolha
de mudanças alcançadas para verificar as transformações que estão ocorrendo nas comunidades como
resultado da sua contribuição no fortalecimento das comunidades para o uso e gestão dos recursos
naturais. Para 2016 a CTC-COOP/iTC-F planeou e implementou a visita de mais de 50 comunidades com o
objectivo de monitorar a ocorrência ou não de mudanças ou histórias de sucesso que podem estar aliadas
às intervenções da CTC-COOP/iTC-F através dos seus projectos comunitários.
As visitas feitas às diversas comunidades resultaram na recolha de um total de 28 mudanças alcançadas
(ver tabela a seguir), todas elas resultantes do trabalho iniciado pela CTC-COOP/iTC-F no âmbito da
preparação das comunidades e criação de bases para o desenvolvimento comunitário, o que facilitou a
intervenção dos demais actores, nomeadamente: o governo, sector privado, programas de
desenvolvimento local, CGRNs e Associações e as próprias comunidades, para a produção de efeitos
desejados que aqui vamos apresentar. Nestas visitas foram recolhidas mudanças que ocorreram tanto
neste ano (2016) e como nos anos passados uma vez não ser possível visitar as comunidades assistidas
pela CTC-COOP/iTC-F em todos anos.
Das 28 mudanças recolhidas e apresentadas na tabela que se segue, 19 mudanças se relacionam com o
Pilar 3, que tem a ver com o estabelecimento de parcerias economicamente rentáveis e inclusivos com
programas de desenvolvimento local (privados e públicos); 6 mudanças relacionam-se com o pilar 2, que
expressa sobre a necessidade de os Investidores e o Estado participarem junto com as comunidades na
partilha dos benefícios gerados da exploração da terra e outros recursos naturais locais; e finalmente, 4
mudanças foram identificadas como estando a responder ao pilar 1, em que a CTC-COOP/iTC-F trabalha
para assegurar a melhoria na gestão da terra e outros recursos naturais com a participação e
envolvimento efectivo das comunidades locais.
Para citar alguns exemplos, nesta secção serão apresentadas apenas algumas mudanças. Todavia, a
totalidade e os detalhes das mudanças recolhidas em 2016 e a contribuição da CTC-COOP/iTC-F para a
ocorrências dessas mudanças podem ser vistas na tabela que se segue.
Sobre as mudanças do pilar 3 – parcerias - onde se enquadraram a maioria das mudanças colhidas neste
ano, podemos destacar 2 mudanças. A primeira, aconteceu na província de Manica, distrito de
Sussundenga em 2015, em que o governo do distrito canalizou à associação Kubatana Parubudiriro, com
26 membros, o valor de 150 mil meticais, proveniente do FDD para aquisição de insumos e melhorar os
rendimentos de produção agrícola. No passado e com apoio da CTC-COOP/iTC-F, a associação havia-se
beneficiado de um regadio construído pela PROIRRI numa área de 95,74ha com título de DUAT obtido
com apoio da CTC-COOP/iTC-F. Neste momento a associação está a trabalhar em parceria com a
companhia de Vanduzi em regime de produção subcontrato na cultura baby corna. E a segunda mudança
aconteceu em 2015, no distrito de Buzi, província de Sofala, em que a associação Agropecuária Aliança
Juvenil beneficiou-se de donativos comparticipados da PROIRRI tendo adquirido uma viatura para
transporte e comercialização de produtos agrícolas para mercados preferidos da associação. Logo a
seguir, a associação assinou um Memorando de entendimento com a Companhia Chinesa para o fomento
de arroz no sistema de produção subcontrato, o que lhe permitiu receber um financiamento de
150.000,00Mt para a compra de insumos e receber assistência técnica da companhia Chinesa e garantia
de mercado.
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Como contribuição da CTC-COOP/iTC-F, no primeiro caso, a CTC-COOP/iTC-F apoiou a associação na
demarcação de 75,74 hectares de área de produção, na legalização da associação e capacitação sobre
recursos hídricos, plano de negócio, associativismo e sistemas de rega. E no segundo caso, a CTCCOOP/iTC-F apoiou a constituição e legalização da associação Aliança Juvenil, demarcação da sua parcela
de produção numa área de 307 hectares e na capacitação dos associados em matérias do associativismo
e mercados.
Sobre as mudanças do pilar 2 – partilha de benefícios – podemos destacar 2 mudanças das 6 recolhidas.
Uma das mudanças foi registada em Agosto do presente ano (2016) no distrito de Muembe, província de
Gaza, em que um total de 7 comunidades representadas pelos CGRNs, ambas com contas bancárias
abertas, negociaram com a nova empresa Niassa Petrol, detentora de DUAT das áreas da extinta empresa
New Forest, um acordo que obriga a nova empresa canalizar fundos para as comunidades no valor de
1.200.000 meticais (um milhão e duzentos mil meticais) anualmente, resultante da ocupação das suas
áreas para a plantação de Macadâmia, Pinho e Eucalipto. Neste momento as 7 contas bancárias têm um
saldo de 700.000 Meticais (setecentos mil meticais) resultantes dos primeiros depósitos. E a outra é da
província de Gaza, em que representantes das comunidades vivendo dentro do Parque Nacional do
Limpopo (PNL) receberam em Maio de 2016 o valor de MZM 1.000.000 (um milhão de meticais)
provenientes das receitas de exploração do Parque. O valor foi entregue pessoalmente pela Sua
Excelência, Governadora da Província de Gaza.
As acções levadas acabo pela CTC-COOP/iTC-F e que contribuíram em grande medida para a ocorrência
das mudanças cima são: (i) para o primeiro caso: apoio na delimitação das terras das comunidades,
produção de agendas comunitárias, criação e capacitação dos CGRN, abertura de conta bancária,
promoção de parceria com a empresa New Forest; (ii) já no segundo caso, destacamos a criação e
capacitação dos CGRNs das comunidades vivendo dentro do parque sobre direitos, legislação relevante,
sobre as formas alternativas de rendimento e sobre conservação.
Para as mudanças do pilar 1 – participação das comunidades na gestão dos recursos naturais-também
vale mencionar 2 mudanças. Na província de Nampula, concretamente no distrito de Liupo, os
representantes dos CGRNs pediram ao Governo do distrito a reestruturação dos conselhos consultivos
locais e distritais de modo a permitir a inclusão de representantes ou membros dos CGRNs como
representes das comunidades. O pedido foi formulado em Julho de 2016 pelos membros dos CGRNs
durante a cerimónia de entrega de produtos às comunidades. Actualmente os membros dos conselhos
consultivos são escolhidos pelos administradores e chefes dos postos, que nem sempre representam as
vontades e interesses das comunidades. As comunidades entendem ser necessário a sua participação nos
órgãos ou fóruns de tomada de decisões sobre o uso e gestão dos recursos naturais. A outra mudança
sobre esta matéria vem da província de Cabo Delgado, no distrito de Mueda, em que o CGRN da
comunidade de Nambungale impediu, em Maio de 2016, um singular de nacionalidade Chinesa a explorar
madeira na sua comunidade por vias ilegais, a troco de 180 mil meticais, destinados ao líder (60 mil
meticais) e aos membros do CGRN (120 mil meticais). De seguida, o CGRN comunicou ao governo do
distrito sobre o sucedido e ao mesmo tempo a comunidade mostrou-se aberta a colaborar com o governo
no licenciamento de um operador legalmente estabelecido na província e dessa forma receber benefícios
estabelecidos na legislação.
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Estas últimas mudanças foram motivadas basicamente pelas acções da CTC-COOP/iTC-F, nomeadamente:
apoio na capacitação das comunidades sobre seus direitos ao abrigo da lei de terras e demais leis de
recursos naturais; delimitação das terras das comunidades e constituição de CGRNs que servem de órgãos
de fiscalização dos recursos naturais e de defesa dos interesses comunitários.
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CTC-COOP/iTC-F - Mudanças alcançadas colhidas em 2016.
Nº

Província
/Distrito

Descrição de mudanças alcançadas ou histórias de sucesso

Contribuição da CTC-COOP/iTC-F

1

Niassa
/Muembe

Apoio na delimitação, produção de
agendas comunitárias, criação e
capacitação dos CGRN, abertura de
conta bancária, promoção de
parceria com a empresa New
Forest.

2

Niassa
/Mecanhelas

3

Niassa/Majune

4

Niassa/Lichinga

Em Agosto de 2016, no distrito de Muembe, província de Niassa, um
total de 7 comunidades representadas pelos respectivos CGRNs, ambas
com contas bancárias abertas, negociaram com a nova empresa Niassa
Petrol, detentora de DUAT das áreas da extinta empresa New Forest, um
acordo que obriga a nova empresa a canalização de fundos comunitários
no valor de 1.200.000 meticais (um milhão e duzentos mil meticais)
anualmente, resultante da ocupação das suas áreas para a plantação de
Macadâmia, Pinho e Eucalipto. Neste momento as 7 contas bancárias
têm um saldo de 700.000 (setecentos mil) Meticais.
Em Setembro de 2016, no distrito de Mecanhelas, província de Niassa, a
União Zonal de produtores de Chiposse submeteu uma proposta de
projecto para a produção e comercialização agrícola para cadeia de valor
da cultura do arroz à empresa de Microfinanças GAPI para aquisição de
um processador cujo pedido foi aprovado, aguardando apenas a sua
efectivação. Adicionalmente, a União estabeleceu uma parceria com o
ProSavana e a IIAM para a implantação de um campo para produção de
sementes básicas para multiplicação para a venda.
Em Agosto de 2014, no distrito de Majune, província de Niassa, a
Associação Malolodge com 11 membros, possuindo um título de DUAT
com 71,25 Hectares, beneficiou de apoio de crédito em espécie
composto por sementes melhoradas e herbicidas e assistência técnica
da Organização Mundiokide para uma produção orientada ao mercado.
Em Junho de 2014, a União de produtores de Lussanhando em parceria
com a UCA, beneficiaram de 4 juntas de boi e capacitação em tração
animal.
Em 2014, no distrito de Balama, província de Cabo Delgado, a empresa
Syrah Resources, com investimentos na comunidade de Nteta, aceitou
a inclusão da comunidade de Marica nas acções de responsabilidade
Social, por esta comunidade ceder parte da sua área para acomodar o
reassentamento das pessoas oriundas da comunidade de Ntete
abrangidas pelo investimento. A iniciativa foi do CGRN que negociou
com o Governo e com os representantes da empresa. Para o efeito, o

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
Delimitação de terras das
comunidades; criação e capacitação
dos CGRNs.

Cabo Delgado
/Balama
5

Significado da mudança em
relação aos objectivos da CTCCOOP/iTC-F
Partilha com as comunidades
os benefícios gerados da
exploração de recursos
naturais. Melhoria da
capacidade de negociação com
investidores.  Pilar 2

Apoio na obtenção de títulos de
DUAT das 7 áreas para as
associações da União Zonal de
Chiposse, capacitação em planos de
negócio e apoio na ligação com
GAPI/PROMER

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Pilar 3

Sensibilização dos membros,
legalização da Associação,
demarcação da área da associação
e elaboração do plano de negócios.

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Pilar 3

Apoio na capacitação em
associativismo, plano de negócio,
obtenção de título de DUAT

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias.  Pilar 3
Partilha com as comunidades
os benefícios gerados da
exploração de recursos
naturais.  Pilar 2
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Nº

Província
/Distrito

Cabo Delgado
/Montepuez
6

Cabo Delgado
/Mueda

7

Governo do distrito de Balama convidou os membros dos CGRN das
comunidades de Marica e Ntete para fazerem parte da comissão
distrital de reassentamento.
Em 2015, no distrito de Montepuez, o CGRN Mahepe entrou em acordo
com a empresa Yafei Comércio Internacional, concessionária florestal,
para esta poder usar a mão-de-obra da comunidade na exploração dos
recursos florestais como condição para o CGRN trabalhar com a
empresa no controlo dos furtivos. Adicionalmente, foram feitos outros
acordos com a comunidade no âmbito da responsabilidade social.
Em Maio de 2016, no distrito de Mueda, um singular de nacionalidade
chinesa se dirigiu à comunidade de Nambungale para convencer-lhes a
permitirem que ele explore a madeira existente na sua área, e como
troca receber 60 mil meticais para o líder comunitário e 120 mil
meticais para o CGRN. Em resposta, a comunidade não permitiu tal
acção, porque não se tratava de uma empresa ou pessoa licenciada e
com capacidade reconhecida para seguir o que está estipulado na
legislação florestal, nomeadamente a consulta comunitária e o
pagamento das taxas de licença de exploração, visto que é dessas taxas
que a comunidade se beneficiaria de 20%, que seriam muito mais que
180 mil meticais prometido. Para salvaguardar os interesses da
comunidade, esta fez uma carta ao Governo distrital informando-o
sobre o sucedido.

Contribuição da CTC-COOP/iTC-F

Significado da mudança em
relação aos objectivos da CTCCOOP/iTC-F

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
delimitação de terras das
comunidades, na criação e
capacitação dos CGRNs.

Partilha com as comunidades
os benefícios gerados da
exploração de recursos
naturais.  Pilar 2

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
delimitação de terras das
comunidades, criação e capacitação
dos CGRNs.

Melhoria da gestão da terra e
outros recursos naturais com a
participação activa das
comunidades locais.  Pilar 1

Cabo Delgado
/Namuno

Em de 2015, no distrito de Namuno, a Direcção Provincial de Pescas
apoiou com alvinos e melhoria de tanques piscícolas á duas
associações, nomeadamente, Associação Mãos Dadas e Associação
Agrícola, o que contribuiu para melhoria na produção e processamento
do peixe.

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
criação e capacitação das
associações

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias.  Pilar 3

Nampula
/Malema

Desde Maio de 2016, na comunidade de Somair, distrito de Malema,
está em curso a construção de uma ponte que liga à Sede do Posto
Administrativo de Mutuali a pedido da comunidade. A iniciativa foi do
CGRN que negociou com o grupo de agentes económicos baseados
naquela comunidade e que se dedica a exploração de pedras preciosas
para que estes construíssem uma ponte como sua obrigação no âmbito
da responsabilidade social e dessa forma se beneficiarem de seus

A CTC-COOP/iTC-F apoiou a
comunidade na capacitação sobre
os direitos das comunidades ao
abrigo da lei de terras, florestas,
minas e demais leis de recursos
naturais; delimitou e registou a
área da comunidade e constituiu

Comunidades locais
beneficiam-se da exploração
dos recursos naturais.  Pilar 2

8

9

Descrição de mudanças alcançadas ou histórias de sucesso
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Nº

Província
/Distrito

Nampula
/Monapo
10

Nampula
/Monapo

11

Nampula
/Liupo
12

Descrição de mudanças alcançadas ou histórias de sucesso

Contribuição da CTC-COOP/iTC-F

Significado da mudança em
relação aos objectivos da CTCCOOP/iTC-F

recursos naturais. A ponte beneficiará cerca de 1.334 habitantes
vivendo naquela comunidade e que estavam privados de comercializar
seus produtos agrícolas devido ao deficiente acesso.

um comité local para a gestão dos
recursos naturais e defesa dos
interesses comunitários

Em Abril de 2016, uma Associação de Mulheres composta por 14
membros localizada na comunidade de Nacololo no posto
administrativo de Monapo, distrito de Monapo, se beneficiou de um
crédito de MZM 50.000 para a implementação do seu plano de negócio
de criação de francos do projecto-piloto do ProSavana. O valor
recebido foi usado na aquisição de pintos, ração e medicamentos. Até
Setembro de 2016 já tinham sido feitas 3 vendas a grosso com um total
aproximado de 3.000 frangos, estimando-se em MZM 450.000 o valor
global conseguido.
Em Junho de 2016, o governo do distrito de Monapo cedeu/devolveu à
comunidade de Evate na localidade de Carapira uma área de 50
hectares para a produção agrícola, ao mesmo tempo disponibilizou um
trator para a lavoura da referida área como apoio do governo do
distrito. A iniciativa foi do CGRN da comunidade de Evate, que vendo
parte da sua área ociosa por pertencer a um privado que nunca
cumpriu com o seu plano de exploração, negociou com o governo do
distrito para a cedência/devolução da área para os membros da
comunidade fazerem o uso para agricultura. A resposta do governo não
tardou, foi positiva e acompanhada pela disponibilização de um trator
para a lavoura.

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
constituição, capacitação e
legalização da associação.
Adicionalmente, a CTC-COOP/iTC-F
apoiou na elaboração do plano de
negócio e submissão no projectopiloto do ProSavana para acesso
aos créditos agrícolas.

Comunidades/associações
estabelecem parcerias com
programas de desenvolvimento
local. Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias.  Pilar 3

A CTC-COOP/iTC-F apoiou a
comunidade na capacitação sobre
os direitos das comunidades ao
abrigo da lei de terras e demais leis
de recursos naturais; delimitou a
terra da comunidade e constituiu
um CGRN que serve também de
órgão de fiscalização dos recursos
naturais e de defesa dos interesses
comunitários

Melhoria da gestão da terra e
outros recursos naturais com a
participação activa das
comunidades locais.  Pilar 1

Em Agosto de 2016, o CGRN da comunidade de Cululo no distrito de
Liupo suspendeu a exploração de recursos florestais na sua
comunidade e impediu o carregamento da restante madeira já cortada
e contida no estaleiro do operador alegadamente porque este
operador não tinha licença de exploração daquele recurso e não queria
estabelecer qualquer acordo com o CGRN que beneficiasse a
comunidade.

A CTC-COOP/iTC-F apoiou a
comunidade na capacitação sobre
os direitos das comunidades ao
abrigo da lei de terras e demais leis
de recursos naturais; delimitou a
terra da comunidade e constituiu
um CGRN que serve também de
órgão de fiscalização dos recursos

Comunidades locais já usam
dispositivos legais para a
fiscalizar a exploração dos
recursos naturais. Melhoria da
gestão da terra e outros
recursos naturais com a
participação activa das
comunidades locais.  Pilar 1
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naturais e de defesa dos interesses
comunitários

Nampula
/Liupo

13

Em Julho de 2016, os representantes dos CGRNs do distrito de Liupo
pediram ao Governo do distrito a reestruturação dos conselhos
consultivos locais e distritais de modo a permitir a inclusão de
representantes ou membros dos CGRNs como representes das
comunidades. O pedido foi formulado pelos membros dos CGRNs
durante a cerimónia de entrega de produtos às comunidades.
Actualmente os membros dos conselhos consultivos são escolhidos
pelos administradores e chefes dos postos, que nem sempre
representam as vontades e interesses das comunidades.

14

Gaza/Bilene

Desde 2015 a Associação Agrícola Akiko de Manzir, do distrito de
Bilene, cedeu 113 hectares a um investidor privado (Sul-Africano) para
a produção da cana sacarina e em troca dessa cedência, a associação
recebe a produção dos 10% da área cedida. Adicionalmente o
investidor dá assistência técnica e compra a produção dos associados
nos cerca de 500 hectares remanescentes da associação.

Gaza/Bilene

Num acordo assinado em Agosto de 2016, no distrito de Bilene, em
Gaza, entre a comunidade de Macule e Herdade Liziria do Incomati,
uma empresa privada, a comunidade cedeu temporariamente a sua
área de 1.406 ha à Herdade Liziria do Incomati, para a produção de
arroz e em troca a empresa irá construir um sistema de irrigação numa
área de cerca de 450 hectares para a produção familiar e a empresa
promete dar assistência técnica e comprar a produção.

Gaza
/Chibuto

Desde 2015, no distrito de Chibuto, a Associação de Ex-Mineiros da
Aldeia Samora Machel, com Terra demarcada numa área de 149
hectares, tem-se beneficiado de vários apoios, a destacar:
fornecimento de motobomba e equipamentos (tubagem) para rega de
culturas através de TEBA; instalação de sistema de irrigação numa área

15

16

A CTC-COOP/iTC-F apoiou a
comunidade na capacitação sobre
os direitos das comunidades ao
abrigo da lei de terras e demais leis
de recursos naturais; delimitou a
terra da comunidade e constituiu
um CGRN que serve também de
órgão de fiscalização dos recursos
naturais e de defesa dos interesses
comunitários
Delimitação da Comunidade de
Manzir; legalização e capacitação
da Associação, demarcação de 600
hectares a favor da associação.

Comunidades interessadas em
participar de forma activa nos
órgãos ou fóruns de tomada de
decisões sobre o uso e gestão
dos recursos naturais. Melhoria
da gestão da terra e outros
recursos naturais com a
participação activa das
comunidades locais.  Pilar 1

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
delimitação da área da comunidade
e criação de CGRN.

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parceria
estabelecida e operacional.
Oportunidade para aumento
da renda dos Associados. 
Pilar 3
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com

Legalização e capacitação da
Associação, demarcação da terra
para emissão do Título de DUAT à
favor da associação.

Parceria estabelecida e
operacional. Assegurado o
mercado o mercado para os
associados.  Pilar 3
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programas de desenvolvimento
local.  Pilar 3

de cerca de 75 hectares de terra através do PNUD; e instalação de um
campo de multiplicação de sementes através de IIAM via Centro de
Formação Agrária de Maniquenique (Chibuto).

17

18

19

Gaza
/Massingir,
Mabalane e
Chicualacuala

Em Maio de 2016 três CGRN´s dos distritos de Massingir, Mabalane e
Chicualacuala, representantes das comunidades do Parque Nacional do
Limpopo (PNL) receberam MZM 1.000.000 (um milhão de meticais)
provenientes das receitas de exploração do Parque. O valor foi
entregue pessoalmente pela Sua Excelência, Governadora da Província
de Gaza

Criação e capacitação dos CGRNs
das comunidades vivendo dentro
do parque sobre direitos, legislação
relevante e sobre formas
alternativas de rendimento e sobre
conservação.

Comunidades locais
beneficiam-se da exploração
dos recursos naturais. Partilha
de benefícios gerados da
exploração de recursos
naturais.  Pilar 2

Gaza/Guija

Em 2015, Associação Agrícola de Javanhane, no distrito de Quija, com
10 hectares de terra irrigável, recebeu 400,000. 00 MT do FDD para
ampliar a sua área de produção e incrementar a produção de
hortícolas.

Legalização, capacitação da
Associação. Demarcação de Terras
e emissão dos respectivos DUATs

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias.  Pilar 3

Nos finais de 2015, no distrito de Gorongoza, membros da Associação
de Chibatano Nhailonga com o título de DUAT, beneficiaram-se de um
sistema de irrigação da ARA-Centro para produção de hortícolas e
desse modo aumentarem a sua produção e os volumes fornecidos aos
mercados de Gorongosa, Beira e Gondola (Manica).
A Associação Agropecuária de Muda-Massequesse, no distrito de
Nhamatanda, que recebeu um apoio da PROIRRI em 2015 na
montagem do sistema de irrigação numa área de 100 hectares, com um
contrato de produção com a companhia açucareira de Mafambisse,
neste ano (2016) a associação vendeu a sua produção no valor de MZM
2.808.015,00.

Constituição e legalização da
associação, demarcação da parcela
de produção e capacitação dos
associados em matérias do
associativismo
Constituição e legalização da
associação Muda-Massequece;
Demarcação da sua parcela de
produção agrícola de 100 há e
capacitação dos associados em
matérias do associativismo

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com
sector privado.  Pilar 3
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com o
sector privado na exploração
de recursos naturais.  Pilar 3

Sofala
/Gorongoza

Sofala/
Nhamatanda
20
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Sofala/Buzi

Em 2015, no distrito de Buzi, a associação Agropecuária Aliança Juvenil
beneficiou-se de donativos comparticipados da PROIRRI tendo adquirido
uma viatura para transporte e comercialização de produtos agrícolas.
Adicionalmente a associação assinou um Memorando de entendimento
com a Companhia Chinesa para o fomento de arroz no sistema de
produção subcontrato, o que lhe permitiu receber um financiamento de
150.000,00Mt para a compra de insumos e assistência técnica da
companhia Chinesa e garantia de mercado.

Constituição e legalização da
associação Aliança Juvenil;
Demarcação da sua parcela de
produção numa área de 307ha e
Capacitação dos associados em
matérias do associativismo

Tete/Tsangano

Em Julho de 2014, no distrito de Tsangano, 4 associações,
nomeadamente, Tiamike, Kachele, Unidade Chizondi e Chimwemwe
assinaram contratos com empresa Senwes através da PROMAC e BAGC
para a comercialização agrícola sobretudo soja, milho e feijões

Sensibilização dos membros,
legalização da Associação, apoio na
demarcação e elaboração do plano
de negócios.

Tete/Angónia

Em Setembro de 2014, no distrito de Angónia, as associações de
Mulanguene e Mpenha Sauca assinaram contratos com IAP, empresa
de comercialização de insumos agrícola, para a produção de sementes
no sistema de produção subcontrato e fornecer a empresa.

Apoio na legalização de AAPs
Apoio na sensibilização,
delimitação, produção de agendas
comunitárias,

Tete/Angónia

Em Maio de 2015, no distrito de Angónia, a Associação 25 de Setembro
de Bango em Monequera recebeu do Governo semente melhorada de
Milho para multiplicar em sistema de produção subcontrato e
posteriormente vender para a FAO.

Apoio na legalização de AAPs
Apoio na sensibilização,
delimitação, produção de agendas
comunitárias,

Zambézia
/Maganja da
Costa

Desde 2012, no distrito da Maganja da Costa, os membros do CGRN da
comunidade de Ruguria trabalham junto com o Governo a preservação
da lagoa de Ruguria através de ecoturismo, carpintaria, educação
ambiental, tendo sido construído um Lodge comunitário para a
exploração turística da lagoa de Ruguria com o apoio dos fundos do
Governo. Desde Maio de 2016 a Direcção Provincial de Turismo está a
trabalhar com o CGRN para a contratação de um operador turístico
para a viabilização do empreendimento.

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
delimitação da comunidade,
constituição de CGRN e elaboração
da agenda comunitária que incluía
a exploração turística da lagoa de
Ruguria.

21

22

23

24

25

Significado da mudança em
relação aos objectivos da CTCCOOP/iTC-F
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com o
sector privado na exploração
de recursos naturais.  Pilar 3

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com o
sector privado na exploração
de recursos naturais.  Pilar 3
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com o
sector privado na exploração
de recursos naturais.  Pilar 3
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com
programas de desenvolvimento
local.  Pilar 3.
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com
programas de desenvolvimento
local e sector privado para a
exploração de recursos
naturais.  Pilar 3
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Zambézia
/Mocuba

Desde Junho de 2016, no distrito de Mocuba, os membros dos CGRNs
das comunidades de Macuia e Etapu, ambas com contas bancárias e a
receberem os 20% das taxas de exploração floral, trabalham seriamente
na fiscalização dos recursos florestais e para o efeito receberam
celulares da ONG KUKUMBI para informarem ao concessionário e aos
técnicos do sector de florestas em caso de corte ilegal de madeira. Esta
acção aparece em reconhecimento da importância destes CGRNs na
fiscalização dos recursos naturais. Em troca, as comunidades recebem
mais dinheiro relativo aos 20% e recebem recompensas monetária por
cada denúncia apresentada aos técnicos do sector de florestas.
Em Junho de 2016, no distrito de Mopeia, a Associação 8 de Março,
detentora de título de DUAT numa área de 73,13 hectares, recebeu, no
âmbito do programa de Donativo Comparticipado do PROIRRI, um apoio
de um total de 10 bovinos, 3 carroças de tração animal, 3 charruas e 2
pulverizadores de dorso. A condição para se beneficiar desse donativo é
ter uma área de produção agrícola com título de DUAT.
Em 2015, no distrito de Sussundenga, província de Manica, o governo
do distrito canalizou à associação Kubatana Parubudiriro, com 26
membros, o valor de 150 mil meticais, proveniente do FDD.
Anteriormente, a associação se beneficiou de um regadio construído
pela PROIRRI numa área de 95,74ha. Neste momento a associação está
a trabalhar em parceria com a companhia de Vanduzi em regime de
produção subcontrato na produção da cultura baby corna.

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
delimitação da área das
comunidades, constituição de
CGRNs e elaboração de agendas
comunitárias.

Comunidades locais
beneficiam-se da exploração
dos recursos naturais. Partilha
de benefícios gerados da
exploração de recursos
naturais.  Pilar 2

A CTC-COOP/iTC-F apoiou a
associação na capacitação,
legalização e na obtenção do título
de DUAT numa área de 73,13
hectares.

Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com
programas de desenvolvimento
local.  Pilar 3
Pontes institucionais
construídas para promover
investimentos nas terras
comunitárias. Parcerias com
programas de desenvolvimento
local e sector privado na
exploração de recursos
naturais.  Pilar 3

26

Zambézia
/Mopeia
27

Manica
/Sussundenga
28

A CTC-COOP/iTC-F apoiou na
demarcação de 75,74 hectares de
área de produção, na legalização da
associação e capacitação sobre
recursos hídricos, plano de negócio,
associativismo e sistemas de rega.
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Anexo 3: Relatório Anual da ORAM do Programa ´´Cadeia De Valor de Terras
Comunitárias`` - CAVATECO - 2016
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