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Sumário Executivo
Este relatório é produzido no contexto do Plano Trienal de Actividades e Orçamento (2015-2017) da
CTC-COOP/ITC-F e refere-se às actividades realizadas entre Janeiro a Dezembro de 2017.
Das actividades planificadas para o ano em causa, destaque vai para o processo de institucionalização
da Fundação iTC. Deram-se avanços significativos na institucionalização da Fundação iTC, tendo
sidofeito o seu registo legal e instituídos os principais órgãos sociais da fundação.
Assinalou-se um ligeiro atraso no fecho do ciclo de projectos comunitários de 2016 que afectou,
subsequentemente, o ciclo de projecto de 2017. Este atraso foi, por um lado, devido a conflitos de terra
identificadis em algumas comunidades, na fase de confrontação de limites e, em outros, devido à
tensão e instabilidade política no centro do país e, aos conflitos de carácter militar no norte da província
de Cabo Delgado. Cerca de 60 comunidades previamente identificadas, tiverem que ser excluídas.
Destaque vai para Cabo Delgado, em que 6, tiveram de ser canceladas devido à situação de insegurança.
Contribuíram também para os atrasos, uma época particularmente severa de chuvas e, a habitual
demora na tramitação dos processos. Como medida de mitigação, e para assegurar o fecho com
qualidade, foram produzidas adendas, com cronogramas de actividades revistos, aos contratos dos
provedores de serviços afectados.
Das actividades realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2017, há a destacar as seguintes:
1) Foram realizadas reuniões de acompanhamento aos Provedores de Serviços e Serviços
Provinciais de Geografia e Cadastro, com vista a encorajar a conclusão dos processos de
delimitação/demarcação dos anos transactos e organizar a entrega de produtos às
comunidades beneficiárias.
2) Foi realizado, por via de concursos públicos, o processo contratação de 48 projectos
comunitários dos 50 planificados para 2017
3) Para 2017, as metas previstas eram de 375 delimitações e 232 demarcações. No período em
análise a CTC-COOP/iTC-F registou a realização de 420 delimitações e 192 demarcações,
correspondente a uma área total de 4,117,858.09 hectares. A diferença entre o planificado (45
delimitações a mais) e (menos 40 demarcações) deve-se ao facto de ter-se melhorado a
abordagem de interevenção, para o caso das delimitações onde, foram assistidas comunidades
em forma de clusters. Para o caso das demarcações, a realização de menos do que o planificado,
deve-se ao facto deste processo ter a sua aprovação a nível do Governador da provincia. Das
metas alcançadas em relação as delimitações, temos 215 de 2016 e 205 de 2017 e em relação
as demarcações temos 120 de 2016 e as restantes 72 de projectos iniciados em 2017.
4) Registou-se um levantamento de 7,159 parcelas individuais no âmbito do projecto piloto de
harmonização do processo de delimitação comunitária e regularização de ocupação de boa-fé
(DELCom/RDUAT) nas províncias de Gaza, Zambézia e Nampula. Todos os processos foram com
sucesso submetidos ao SiGIT e foram emitidos 4643, dos quais 2365 são DUATs pertencentes
a mulheres. No mesmo período foram entregues às comunidades um total de 225 certidões e
123 títulos de DUATs.
5) Na perspectiva de expansão para a Província de Inhambane, foi realizada a Avaliação
Estratégica de Inhambane, num contrato adjudicado ao Grupo Moçambicano da Dívida (GMD).
O contracto culminou com a produção dum relatório detalhado sobre as potenciais áreas de
intervenção tendo em conta a abordagem da iTC.

CTC-COOP: Relatório Anual de 2017

4

6) A CTC-COOP/iTC-F participou pela 5ª vez consecutiva entre 14 e 17 de Março de 2017,na
Conferência Anual sobre Terra e Pobreza do Banco Mundial, em Washington D.C., na qual
apresentou o tema "Territorial Planning at Community Level in Mozambique" (Planeamento
Territorial ao Nível Comunitário em Moçambique);
7) Realizaram-se as duas reuniões do Conselho Nacional de Aconselhamento/Conselho de
Parceiros. Uma Extraordinária, em Abril,para acelerar o processo de institucionalização da
Fundação. Deste encontro foi nomeado um grupo de trabalho constituído pelo Presidente do
CNA em exercício, representantes dos CPA's de Sofala e Gaza, da UNAC e do Forum Mulher,
para servirem de interlocutores com terceiros, sobre os assuntos ligados a operacionalização
da Fundação. A segunda, ordinária, em Novembro de 2017 em Quelimane, na qual se
constituíram, formalmente, o Corpo de Garantes, o Conselho de Parceiros e, foi nomeado o
Director Geral da Fundação iTC.
8) Foram realizadas visitas conjuntas de monitoria aos projectos comunitários, envolvendo, os
membros dos orgãos de apoio e estruturas locais de governação, incluindo do Corpo de
Garantes, com destaque para a participação deste orgão no Seminário Provincial da iTC-F em
Nampula;
9) Foi contratada em Maio, a Empresa de consultoria Internacional NIRAS, para conduzir a Revisão
de Meio Termo, acordada com os Parceiros de Financiamento, no âmbito da implementação
do Plano trienal da CTC-COOP/iTC-F no período 2015 a 2017. A apresentação do primeiro
esboço do relatório, do qual se extraiem resultados positivos, foi feita durante a reunião do
CNA de Junho, em Maputo;
10) Realizou-se a consolidação do plano de automatização já iniciado nos sistemas internos de
comunicação que incluem a plataforma electrónica, a operacionalização plena do ''SharePoint''
e do pacote Primavera para controle e gestão das actividades operativas da iTC-F e a
substituição de equipamento antigo e obsoleto tais como computadores, impressoras e outros.
11) A introdução da plataforma Office 365 trouxe robustez aos sistemas informáticos da
organização. O Skype for business trouxe estabilidade nas comunicações, tornando as reuniões
virtuais mais eficientes e produtivas. O SharePoint e OneDrive possibilitam agora o
armazenamento de informação na Cloud de modo a providenciar um repositório centralizado
e facilitar o acesso à informação. Através do Office 365 foi possível também actualizar a versão
do pacote Office profissional de todos colaboradores para a versão Office ProPlus 2016,
garantindo a recepção contínua de actualizações da Microsoft;
12) Foram contratados dois estudos, realizados pela UEM, por via de concurso público, sobre os
Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN´s): O primeiro com enfoque no seu
enquadramento legal; e, o segundo, para a sistematização e harmonização do Manual de
capacitação de CGRN. Os estudos visavam recolher informação e experiências no âmbito do
maneio comunitário, que possam iniciar debates sobre a melhoria da estrutura legal dos grupos
comunitários de base.
13) Foi também lançado e implementado o concurso para Concepção e Desenvolvimento do
Website, e de concepção e desenvolvimento de um vídeo institucional; O vídeo institucional foi
apresentado na conferência dos 10 anos da iTC realizado em Maputo.
14) No âmbito do provimento de vagas e na perspectiva de reforçar a capacidade operacional da
organização, foi contratado um Oficial de Campo para Cabo-Delgado, em resultado de uma vaga
criada pela saída do anterior Oficial de Campo nos finais de 2016;
15) Entre Junho e Julho, foi realizada a auditoria externa as contas da CTC-COOP/iTC-F de 2016,
pela Consultora BDO.
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16) Foram realizadas acções de monitoria e acompanhamento conjuntos ao projecto de
harmonização de metodologias piloto DELCOM-RDUAT em Gaza, Nampula e Zambézia, no
âmbito da parceria tripartida, entre a CTC-COOP/iTC-F, a DINAT - Direcção Nacional de Terras e
a empresa de consultoria informática EXI. Os resultados são encorajadores. Foi possível realizar
2,000 RDUATs em duas semanas, em Gaza. Mas, ainda existe espaço para testar o aplicativo de
registo cadastral (SiGIT Mobile), online.
17) A CTC-COOP/iTC-F participou em Washington entre os dias 31 de Maio e 01 de Junho num
evento a convite da Princeton University e a Fundação New America, que tinha como objectivo
difundir uma série de Estudos-de-caso conduzidos por dois doutorandos da Princeton University
em vários países do mundo, nomeadamente, Africa do Sul, Moçambique, Tanzânia, Jamaica,
Austrália, Canadá e Quirguízia, no âmbito de gestão e administração de terras. O evento foi
dirigido sob o lema "Innovations for Successful Societies";
18) O contrato de subvenção com a ORAM Nampula decorreu dentro do planificado. Iniciaram- se
discussões a nível técnico para harmonização de abordagens. A ORAM Nampula está a testar a
metodologia Cadeia de Valor de Terras Comunitárias (CaVaTeCo) que tem similaridades com a
da CTC-COOP/iTC-F e existem pontos de potencial complementariedade.
19) Foram iniciadas discussões para a elaboração da Estratégia 2019-2027 e do Programa 20192023 da CTC-COOP/iTC-F;
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Plano de 2017 - Actividades realizadas e resultados alcançados
De Janeiro a Dezembro de 2017 a CTC-COOP/iTC-F desenvolveu acções referentes a preparação e
lançamento de concursos para contratação de projectos comunitários, monitoria e acompanhamento
das actividades dos projectos, 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 de agendas comunitárias, emissão
de certidões oficiosas e títulos de DUATs bem como cerimónias de entrega de produtos às comunidades
beneficiárias.
A Tabela 1 apresenta os resultados alcançados ao longo do ano 2017.
Tabela 1 : Resultados alcançados de acordo com os indicadores e metas estabelecidas para 2017
Realizado de Janeiro
a Dezembro 2017
Resultado 1: Assegurados direitos de posse e criadas as capacidades das comunidades para gestão de terra e
outros recursos naturais.
• A implementação de projectos comunitários subentende a (i) selecção e contratação dos Provedores de
Serviço; (ii) a implementação dos projectos ao nível das comunidades-alvo; e (iii) a monitoria e fecho.Durante
a implementação os Provedores de Serviço elaboram e submetem relatórios de início, em resultado do qual
recebem o pagamento dos primeiros 20% do valor do projecto; Daí em diante, seguem-se os processos de
elaboração e submissão de relatórios de progresso pelos provedores de serviço que quando aprovados pelos
técnicos da CTC/COOP-iTC-F da respectiva província atraem cada um o desembolso de 30% do valor de
contrato. Um relatório final é elaborado e submetido depois da cerimónia de entrega de todos os produtos
contratados. A implementação dos projectos passam por monitorias e controle de qualidade instituídos na
organização. Para 2017, a CTC/COOP-iTC-F planificou realizar 375 delimitações e 232 demarcações.
Produtos/Indicadores

•

•

Meta 2017

Em 2017 a CTC/COOP-iTC-F excedeu em 12% as metas das delimitações ao realizar 420 delimitações e
realizou 83% das demarcações correspondentes a 192 demarcações. Destas metas alcançadas em relação as
delimitações, temos 215 de 2016 e 205 de 2017 e em relação as demarcações temos 120 títulos emitidos de
processos de 2016 e os restantes 72 de projectos comunitários iniciados em 2017.
Note-se que a tramitação de processos de demarcação leva mais tempo dada a a necessidade de aprovação
a nível do Governador da Provincia. Porém, em 2017 o processo conheceu melhorias fruto da constante
interação entre a CTC/COOP-iTC-F e as estruturas competentes (membros dos governos locais e SPGCs) e
melhoria da capacidade dos Provedores de Serviço em resultado dos treinamentos oferecidos no inicio da
implementação dos projectos. A área total delimitada e a demarcada no ano é 4,117,858.09 hectares. Um
total de 954,205 pessoas beneficiaram-se da formalização destas terras das quais 56% são mulheres (534,355
mulheres). Note-se que ainda foi possível efectuar a entrega de mais de 50% dos produtos das comunidades
assistidas, especificamente 60% das certidões de delimitação (225) e 53% dos títulos de DUATs das
associações (123).
Ainda em 2017 a CTC/COOP-iTC-F apoiou pela primeira vez o levantamento de 7,159 parcelas individuais no
âmbito do projecto piloto de harmonização do processo de delimitação comunitária e regularização de
ocupação de boa-fé naprovíncias de Gaza, Zambézia e Nampula. Dos processos submetidos ao SiGIT, 2240
DUATs foram já emitidos na província de Gaza e 2389 DUATs emitidos na província da Zambézia.

•
Produto 1: Assegurada a posse de terra e outros recursos naturais
• # de delimitações realizadas (incluindo numero de processos submetidos
aos SPGCs);
• 375
• # de demarcações realizadas (incluindo o número de processos
submetidos aos SPGCs);
• 232
• # de beneficiários de delimitações e demarcações (% de mulheres);
• N/A
• # de hectares de terras registados através de delimitação de terras
Comunitárias
• N/A
• # de certidões entregues as comunidades
• 375
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• # de DUATs entregues as associações
• # de RDUATs

• 232
N/A

123
7,159 (4629 emitidos)

As organizações de base comunitárias desempenham um papel importante no processo de uso, aproveitamento
e gestão da terra e outros recursos naturais comunitários. Em 2017 a CTC-COOP/iTC-F apoiou a legalização de
366 comités de gestão de recursos naturais (CGRNs) e 194 associações. Portanto, cerca de 98% de comités de
gestão de recursos naturais e 86% associações das metas registadas com apoio da CTC-COOP/iTC-F receberam as
suas certidões de registo. Note-se que o processo de entrega destes e outros documentos ocorre no culminar da
implementação dos projectos comunitários. E parte significativa dos projectos de 2017 não fecharam até o final
do ano razão pela qual parte desses documentos ficaram por entregar ao longo de 2018.
Produto 2: Organizações Comunitárias de Base legalizadas e capacitadas em gestão de terra e outros recursos
naturais
# de certidões de registo entregues aos CGRNs
375
366
• # de certidões de registo entregues as associações
232
194
Alinhada a planificação de delimitações e demarcações, o plano de 2017 tinha uma meta de registo de 375
CGRN e 237 associações no entanto, as metas definidas foram cumpridas em cerca de 98% para os comités de
gestão de recursos naturais e 82% das associações, foram registadas com apoio da CTC-COOP/iTC-F. No
entanto, grande parte das certidões e títulos serão entregues aos beneficiários á medida que as cerimónias de
entrega decorrerem, facto que acontece com o culminar da implementação dos projectos comunitários.
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
375
288
O processo de elaboração das agendas pela sua natureza é longo, fazendo com que grande parte destas fiquem
prontas somente no fim do período de implementação dos projectos comunitários. Entretanto, até ao final de
2017 mais de três quartos das agendas planificadas (288) já estavam finalizadas. Sabe-se que as outras agendas,
menos de um quarto, ficaram na altura em elaboração pelos provedores de serviço ou no processo de revisão e
controlo de qualidade pela CTC-COOP/iTC-F. A partilha com a CTC-COOP/iTC-F esta ligada ao controle de
qualidade, enquanto que a partilha com a equipa técnica distrital permite o seu envolvimento aquando da sua
elaboração, o que aumenta as chances para sua apropriação e uso no processo de planificação do distrito.
Realizado de
Meta 2017 Janeiro a Dezembro
2017
Resultado 2: Promovida a operacionalização da legislação sobre a canalização dos benefícios às comunidades
através da criação de parcerias e sinergias com o sector Público e Privado
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 para sinergias e parcerias com a CTC-COOP/iTC-F e com as
comunidades.
Produtos/Indicadores

Durante 2017 a CTC-COOP estabeleceu acordos de sinergia e parcerias com 12 instituições1, no âmbito da
prossecução da sua missão e visão, o que no entanto é significativo quando comparado ao ano de 2016, em que
foram realizadas 2 das 6 planificadas. Adicionalmente, a CTC-COOP promoveu o estabelecimento de 17 parcerias
e sinergias entre as comunidades e os sectores público e privado excedendo em 6% da meta definida para o ano
em causa. As acções da CTC-COOP permitiram que 107 Comités de Gestão de Recursos Naturais se beneficiassem
dos 20% das taxas de exploração dos recursos naturais, canalizadas pelo MITADER.
Produto 1: Estabelecidas parcerias e sinergias institucionais que promovam a legislação para canalização dos
benefícios as comunidades
• 28
12
• # de sinergias e parcerias institucionais estabelecidas entre a CTCCOOP/iTC-F e instituições Público e Privado
• 16
17
• # de parcerias e sinergias estabelecidas entre as comunidades e os
sectores Público e Privado

1

Descrição apresentada em anexo.
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Produto 2: Canalizados 20% das receitas geradas da exploração florestal as comunidades
• # de Comités de Gestão de Recursos Naturais que se beneficiam dos 20% da
exploração dos recursos naturais

• 20

• 107

Em 2017 o governo através do MITADER iniciou o processo de reforma no sector florestal, tendo
imposto restrições na exploração de algumas espécies florestais devido a crescente indicação de casos
de exploração ilegal. Embora as restrições impostas pelo MITADER tenham impactos significativos na
colecta de receitas que subsequentemente 20% é revertida para as comunidades, 107 comunidades se
beneficiaram dos fundos2. Este dado representa uma evolução em cerca de 535% do planificado para o
ano 2017. Esta melhoria eresultado da planificação estratégica levada a cabo nas províncias com
potencial florestal e faunístico, na qual a CTC-COOP/iTC-F reformulou a sua estratégia, passando a
incluir a consciencialização das autoridades governamentais e operadores, e a capacitação dos
Provedores de Serviço nas suas acções. Deste modo, a CTC-COOP/iTC-F em 2017 engajou-se em
discussões com as autoridades governamentais e operadores, assim como a consciencialização das
comunidades, legalização e capacitação dos CGRN's, e abertura de contas bancárias. No entanto,
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
Resultado 3: Melhorada a capacidade institucional e organizacional da CTC-COOP/iTC-F e dos
parceiros Público e Privado com vista a proteção dos activos comunitários e promoção de uso e
gestão sustentável de terra e outros recursos naturais.
A rubrica de desenvolvimento da capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F, Provedores de Serviços
e os Governos Locais, contempla investimentos na capacidade técnica (capacidades 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.
Um grande esforço foi envidado no sentido de se melhorar o domínio quer do staff da CTC-COOP/iTCF 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 das ferramentas
e legislação pertinente, afecta o 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 de tramitação processual desde o distrito à província, desde a fase de planificação
das actividades, a monitoria conjunta das actividades para o alcance dos resultados almejados.

Plano Estratégico e Programa da CTC-COOP/iTC-F
Durante 2017 foi iniciado o processo de desenvolvimento do Plano Estratégico e Programa da CTCCOOP, a olhar para um horizonte temporal de 2018-2023, e estrategicamente 2018-2027. Este
processo culminou com a elaboração de dois documentos. Estes documentos após análise dos
parceiros de financiamento, notou-se que carecem ainda de melhoria, ao mesmo tempo que se
notou a necessidade de extensão do contrato trienal 2015-2017 para terminar com o processo de
institucionalização da Fundação e criação de bases operacionais e estratégica sólidas. Assim, em
2018 irá se trabalhar na melhoria dos mesmos, com apoio técnico do programa LEGEND, financiado
pelo DFID.
2

Ver o quadro com descrição
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Avaliação estratégica de Inhambane
Na perspectiva de expansão para a Província de Inhambane, foi celebrado um contrato de Serviços
de Consultoria com o Grupo Moçambicano da Dívida (GMD) que realizou a Avaliação Estratégica
de Inhambane. O relatório final conclui que a província de Inhambane possui um potencial
substancial de recursos naturais que lhe colocam numa posição favorável rumo à redução da
pobreza. No entanto, as comunidades locais não se encontram suficientemente preparadas para
partilhar os ganhos decorrentes das dinâmicas locais. Um dos principais constrangimentos tem
sido o deficiente acesso à terra, o que resulta na perda de poderes para a sua participação positiva,
incluindo a perda das poucas posses e benfeitorias construídas ao longo dos tempos, perante uma
azáfama quase incontornável de exploração da terra e de outros recursos naturais protagonizada
por investimentos que vão fluindo em consequência das políticas e estratégias públicas do país.
Para complementar os resultados e as conclusões do relatório, esta em processo a elaboração do
plano de acção para identificação das actividades que farão parte do início das intervenções da iTC
na província, a partir de 2019, no âmbito do Plano Estratégico e Programa 2019-2022 (em
elaboração).
Estratégia de Comunicação
A Estratégia de Comunicação é um instrumento fundamental para a melhoria da imagem da iTC-F
juntos das diversas partes interessadas, podendo como consequência facilitar a realização, com
sucesso, das actividades programadas, para além da garantia da sustentabilidade financeira da
organização.
A estratégia de Comunicação vigente desde 2015 foi actualizada e está em fase de análise e
discussão, para a subsequente aprovação, devendo entrar em vigor com o início das actividades
da Fundação, em Outubro de 2018.
A revisão tem em vista aumentar o fluxo de informações sobre as actividades e serviços do
programa, com ênfase nos impactos e resultados alcançados durante o período de implementação.
Esta estratégia tem como objectivo: coletar, disseminar e trazer para a atenção do público
questões, relacionadas à gestão e administração de terras e outros recursos naturais, histórias de
sucesso sobre a implementação do programa iTC e realizações ao longo dos anos desde o
estabelecimento do programa.
Embora a iTC seja uma organização não comercial, a criação de uma marca forte será benéfica para
qualquer tipo de colaboração com as partes interessadas. Um dos principais objetivos da Estratégia
de Comunicação é, portanto, que a iTC se torne conhecida como a principal organização de direitos
de terra em Moçambique, pois este é um factor essencial para atrair recursos e investimentos
adicionais.
Foi também iniciado o processo de actualização da página Web da iTC, tendo sido redesenhada
com base em um Sistema de Gestão de Conteúdos moderno que trouxe uma nova imagem e mais
interação com os visitantes da página para além da compatibilidade com dispositivos como
telemóveis e tablets.
O novo website possibilitou também a interligação com contas da organização criadas em redes
sociais (Twitter, Facebook, LinkedIn e Youtube) para difundir de forma fácil, rápida e sem custos as
actividades realizadas pela organização nos diferentes locais de actuação.
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Melhoria de gestão de contratos
Neste componente foram realizadas as seguintes acções:
(i)
Actualização do modelo de contrato de Provisão de serviços dos projectos comunitários,
com vista a salvaguarda das intervenções seguras de implementação de projectos;
(ii)
Lançamento de Concursos públicos e Contratação de 48 projectos comunitários - Custo
global de MZM 146 549 012,41 ;
(iii)
Desembolsados cerca de MZM 194 556 736,66 de Projectos Comunitários - Destes, cerca
de MZM 129 704 491,10 são de projectos contratados em 2016, e MZM 64 852 245,55 de
projectos contratados em 2017;
(iv)
Implementação de Avaliação de desempenho dos PS - Uma necessidade premente, e em
função do crescimento qualitativo como organização;
(v)
Treinamento em Processo de Aprovação e pagamento de Despesa no Sistema Primavera Esta formação foi destinada aos Gestores Provinciais, Sectoriais e Coordenadores da iTC-F.
Sistema de avaliação de desempenho dos colaboradores
Início efectivo do Sistema de Avaliação de Desempenho e assinatura de acordo de
desempenho para todos os colaboradores - Este processo iniciou com o estabelecimento de
objectivos organizacionais e individuais, posteriormente intermediados por uma avaliação de
“meio-termo”, na qual se fez a revisão dos mesmos objectivos.
Desenvolvimento Institucional
•
Entrada em vigor do logbook e aquisição de 26 Logbooks electrónicos para todas
viaturas da organização - Este instrumento de Controle Interno, é um must para os Sistemas
de Gestão Organizacional.
•
Codificação dos bens da organização, para cadastro no sistema informático Identificação por etiquetas ou outros recursos semelhantes, os bens móveis e imóveis da iTCF.
•
Entrada em vigor da Política de Prevenção à Fraude e Corrupção, vulgo “Política AntiCorrupção” - Propusemos alterações à Política, no sentido de adequar-se à dinâmica
organizacional, e reduzir o risco do trabalhador em relação a esta política.
•
Contratação para provisão de vaga (Oficial de Campo para Cabo-Delgado) - Para
preenchimento da vaga, com a saída do anterior OC.
Mapeamento comunitário
Como resultado da participação da iTC na 18ª conferência do Banco Mundial sobre terras, a iTC
iniciou contactos com a CADASTA (www.cadasta.org) para desenvolvimento da abordagem de
mapeamento comunitário, que permite a produção de informação (espacial) que permite as
comunidades rurais e autoridades distritais, tomarem decisões sobre o uso de terras e outros
recursos naturais a nível comunitário, isto é, em comunidades delimitadas.
A colaboração com a CADASTA foi estabelecida e um piloto para afinar a metodologia foi
realizado na província de Gaza e Manica. Este piloto permitiu definir o tipo de dados a serem
colectados, a abordagem a ser utilizada no campo e a interação com plataformas de gestão de
dados existentes. O piloto permitiu igualmente ajustar a plataforma CADASTA, de forma a
permitir a importação de dados de parcelas individuais, como as resultantes de processos do
projecto Terra Segura, aumentando assim a disponibilidade de informação de uso de terra a
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nível das comunidades.
Os próximos passos da colaboração é de continuar com o exercício de colecta de dados em
comunidades delimitadas, focando no uso de Tablets, customizados com base em aplicativos
abertos, como é o caso de Open Data Kit (ODK) para a colecta de informação dos pontos de
interesse definidos pela comunidade durante a elaboração dos mapas participativos. O
principal resultado deste piloto é a elaboração de mapas para as comunidades rurais, com
detalhes sobre pontos de interesse relativos a uso de terras e outros recursos naturais na
comunidade.
Sistema de Mudanças Alcançadas
Apesar de ter sido planificada a colecta de mudanças em 60 comunidades, a iTC reservou o ano
2017 para rever as mudanças alcançadas colectadas nos anos anteriores. Este exercício fez
perceber que o processo actual não está devidamente sistematizado, de forma a perceber a
evolução dos efeitos em cada uma das comunidades. Assim, 2017 foi reservado para
desenvolver a metodologia sistemática de colecta de mudanças alcançadas. Como resultado,
foi estabelecido um formulário e disseminado a nível da equipa uma metodologia de colecta de
mudanças alcançadas que ajudem a colher lições, e consolidar abordagens para maximização
de oportunidades de desenvolvimento económico nas comunidades rurais.
A metodologia a ser implementada em 2018, em cerca de 200 comunidades, pretende colectar
os efeitos, as evidências e as condições que dão origem as mudanças registadas em
comunidades apoiadas pela iTC, mesmo que não estejam ligadas a gestão de terras e outros
recursos naturais. A metodologia está a ser testada e afinada, e o draft do guião pode ser
encontrado
através
deste
link:
http://www.itc.co.mz/wpcontent/uploads/2018/03/Mudancas-Alcancadas-Guiao-2018.pdf

Figura 1: Ilustração de parcelas registadas numa comunidade piloto
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Desenvolvimento da abordagem de value for Money (VfM)
Em Abril de 2017 finalizou-se a proposta preliminar da matriz de análise do VfM com indicadores
revistos pela equipe do DFID. Embora não se tenha incluído a componente de eficiência na matriz
aprovada, semestralmente é preparado um relatório que apresenta a análise dos indicadores na
componente: economia, eficácia e equidade. O relatório final 2017 apresenta em anexo a análise
completa do VfM.
Harmonização Delcom+RDUAT
No âmbito do projecto de harmonização DelCom+RDUAT foram efectuadas monitorias as
províncias de Gaza (Bilene e Guijá), Zambézia (Mocuba) e Nampula (Malema e Lalaua), onde já
tinham iniciado o processo de colecta de dados (registo de parcelas) e ficou claro a importância do
processo RDUAT iniciar depois de algumas etapas de delimitação terem iniciado, com incidência
para processo de Sensibilização e Preparação Social. As visitas foram sempre acompanhadas pelas
contrapartes da colaboração, a DINAT e a EXI. Ficou concordada a continuação de envolvimento
das gestões provinciais na monitoria das fases subsequentes, nomeadamente a fixação de editais
e emissão de DUATs.
Tecnologia de informação
A nível do sector de Tecnologias de Informação realizou-se a consolidação do plano de
automatização já iniciado nos sistemas internos que incluíam a renovação da infraestrutura
electrónica, operacionalização do “SharePoint” e do sistema Primavera para controle e gestão das
actividades operativas da iTC-F, bem como substituição de equipamento antigo e obsoleto como
computadores, impressoras e outros.
Foi feita a migração da rede de dados a interligar os 8 escritórios provinciais para a infraestrutura
de MPLS da Vodacom, que trouxe melhorias na qualidade das comunicações e estabilidade no
acesso aos diversos recursos internos.
A migração possibilitou ainda a centralização do acesso à internet em Maputo, minimizando os
custos de contratação de provedoras de internet locais nas províncias, e reduziu a vulnerabilidade
a ameaças cibernéticas resultantes do acesso desprotegido à internet, passando os mesmos a ser
geridos pela firewall localizada em Maputo.
Foi introduzido o Office 365, uma plataforma da Microsoft baseada em Cloud que trouxe robustez,
estabilidade e altos níveis de disponibilidade aos emails e demais recursos informáticos da
organização. O Office 365 possibilitou o maior proveito de aplicações como Skype for business para
comunicação, tornando a interação entre a equipa mais eficiente e produtiva, SharePoint e
OneDrive que possibilitaram a criação de um repositório comum para armazenamento de
informação da organização na Cloud. Através do Office 365 foi possível também actualizar a versão
do pacote Office Professional de todos colaboradores para a última versão e garantir a recepção
contínua de actualizações da Microsoft.
Neste mesmo período foi iniciado também um processo de definição de procedimentos específicos
para determinados aspectos de segurança, que deverá culminar no manual de Politicas de
Segurança de Informação da iTC-F.
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Monitoria e acompanhamento do Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros
Com vista ao reforço da sua capacidade no cumprimento dos procedimentos e controlo interno, a
CTC-COOP fez a divulgação da sua nova versão do Manual de Procedimentos Administrativos e
Financeiros para os utilizadores deste instrumento, nomeadamente, pessoal da Administração e
Recursos Humanos e Contabilistas.
O Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros elaborado em 2014 e actualizado em
Outubro de 2016 foi também objecto de avaliações pela equipe, para medir o grau do seu
cumprimento. Os relatórios referem que houve melhorias na aplicação do instrumento, não
obstante ainda existam alguns poucos aspectos que precisam de melhorar.
Monitoria e acompanhamento da capacidade da Administração e Contabilidade (Software
Primavera)
Os contabilistas e os assistentes administrativos-financeiros foram capacitados na
operacionalização do Software da Contabilidade Primavera, em uso nesta instituição. A
capacitação foi facilitada pela SOLUÇÃO GLOBAL, agente fornecedora dos serviços da Primavera e
contribuiu significativamente para reforçar a capacidade da área de contabilidade da CTC-COOP
em especial na automatização dos processos de autorização e aprovação para pagamentos.
Produto 1: Melhorada a capacidade institucional, organizacional e técnica da CTC-COOP/iTC-F e seus
Parceiros
Tabela 2: Alocação percentual de fundos para capacidade institucional da CTC-COOP/iTC-F e parceiros.
Indicador
% 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

Cumprimento
50%
30%
20%

Resultado 4: Iniciativas locais de melhoria do ambiente legislativo, da legislação e políticos sobre
terras e outros recursos naturais
Como resultado geral nota-se que em consequência da partilha de informação e 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 na boa gestão dos RNs. Isso até
certo modo facilita uma melhor percepção e estabelecimento de sinergias tendentes a promoção de
melhorias políticas e legislativas relativas a administração e gestão de terras e outros recursos naturais.
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Produto1: Disseminadas experiências e lições sobre a gestão de terras a nível nacional e internacional
Tabela 3: Resultados de Produto 1
Produtos/Indicadores
• # de contribuições temáticas sobre gestão e dinâmica de
terras e outros recursos naturais em encontros nacionais e
internacionais
• # de estudos de caso realizados sobre a gestão de terras e
outros outros recursos naturais, incluindo os CGRNs;

Realizado de Janeiro a
Dezembro de 2017

Meta 2017
•2

• 22

•1

• 16

• # de estudos de casos sobre a participação das mulheres em
posições de tomadas de decisão nas OCB que lidam com a
terra e outros recursos naturais
•8

•4

Os resultados alcançados no ano de 2017 são fruto de várias acções levadas a cabo ao nível
Internacional, Nacional e das províncias a destacar:
Estudos sobre CGRN: (i) enquadramento legal dos CGRN; (ii) Sistematização e harmonização do
Manual de capacitação de CGRN
A iTC lançou em Julho de 2017, dois concursos para estudos ligados à gestão de terras e outros recursos
naturais a nível comunitário: (i) enquadramento legal dos Comités de Gestão de Recursos Naturais e (ii)
elaboração do Manual de Capacitação para Comités de Gestão de Recursos Naturais. Ambos estudos
foram implementados pelo Centro de Estudos da Faculdade de Agronomia (CEAGRE) da Universidade
Eduardo Mondlane.
O concurso específico para a elaboração de um manual de capacitação para CGRN, surge em resposta
as lições compiladas da iTC, da qual verifica-se disparidade na capacidade dos CGRN estabelecidos,
como resultado de inexistência de um documento que orienta os provedores de serviço e outros actores
a transmitirem os conhecimentos básicos para funcionamento de um CGRN.
O estudo sobre enquadramento legal dos CGRN, teve como objectivo perceber a melhor figura
institucional que representa as comunidades, de forma a facilitar o seu engajamento em processos de
desenvolvimento.
O estudo teve a duração de três meses, e depois dos trabalhos de campo, a iTC organizou um workshop
para apresentar os resultados preliminares aos principais actores envolvidos em trabalhos ligados a
maneio comunitário. Os resultados apresentados confirmaram as lições reportadas pela iTC, com
destaque para:
•
•
•
•
•

Variação nas entidades (incluindo terminologia) das entidades que representam as comunidades
rurais;
Variação no processo de reconhecimento e legalização dos CGRN a nível nacional. Os requisitos são
variados.
Uso dos estatutos tipos de associações agropecuárias para a legalização de CGRN, reduzindo o valor
destas organizações comunitárias;
Falta de harmonização no conhecimento básico administrado aos CGRN;
Tendência de criação de CGRN para benefícios resultantes dos 20% das taxas de exploração
florestal;
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Estes resultados foram consensualmente percebidos e entendidos como desafios que precisam ser
ultrapassados, pelos participantes no evento. De entre vários actores, o evento contou com a presença
dos principais actores ligados a Maneio Comunitário de recursos naturais, incluindo a Direcção Nacional
de Terras, Direcção Nacional de Florestas e a Agência Nacional para Áreas de Conservação. As principais
recomendações do workshop foram:
•
•
•

Dada a importância, apresentar o tema na Conferência sobre Maneio Comunitário, em Fevereiro
de 2018;
Começar a desenhar os estatutos tipos do órgão que representa as comunidades: o Comité de
Gestão de Comunitária (CGC);
Aperfeiçoar o manual de forma que seja um documento que guie a capacitação dos membros dos
CGC em matérias específicas de terras e outros recursos naturais;

Figura 2: Um dos momentos da apresentação dos resultados dos estudos sobre CGRN
Com estas intervenções, a iTC espera os seguintes resultados:
•
•

Ajuste legislativo: Elaborados decretos específicos que orientem o processo de estabelecimento de
entidades que representem as comunidades rurais em qualquer processo de desenvolvimento;
Abordagem de capacitação: Harmonizados conteúdos básicos (sobre terras e outros recursos
naturais) que devem ser administrados às comunidades para serem membros activos em processos
de gestão sustentável de terras e outros recursos naturais
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Harmonização DelCOM e R-DUAT
O principal objectivo do projecto de harmonização da abordagem de regularização de ocupação de boa
fé (R-DUAT) com o processo de delimitação de terras comunitárias (DelCom), foi de fazer perceber a
necessidade da delimitação ser o primeiro passo, para permitir melhor engajamento e melhor alocação
no processo de regularização. O projecto que tem sido implementado em colaboração com a DINAT e
EXI, nas províncias de Gaza, Nampula e Zambézia, tem mostrados resultados promissores,
principalmente na abordagem, e a metodologia foi já reconhecida e publicada pela DINAT, durante o
Fórum Nacional de Consulta sobre Terras.
Em 2017, o projecto focou em implementar as actividades na província de Nampula, com base em uso
de ferramenta móveis (Tablets) para a colecta de dados alfanuméricos. Este exercício aconteceu, e teve
que ser interrompido devido a avaria nos servidores que estavam ligados ao SIGIT. Ainda neste período,
foi feita uma análise de custos relativos a este processo, que indica que a maior percentagem do custo
(41%) por unidade de R-DUAT emitido, está relacionada com aluguer de equipamento de alta precisão
(GPS diferenciais) para colecta de coordenadas das parcelas.

Identificação de oportunidades de melhorias no sistema de registo espacial das delimitações de
terras comunitárias
A qualidade da informação espacial de comunidades delimitadas é essencial, para garantir a
efectividade dos direitos comunitários registados. Assim foi contratada a Terra Firma para levar a cabo
um mapeamento dos direitos comunitários, com objectivo de (i) identificar uma metodologia para
abordar as fraquezas do sistema actual e elaborar propostas e protocolo para que seja possível
melhorar a qualidade e quantidade da informação espacial em relação às comunidades delimitadas; e
(ii) estabelecimento de um banco de dados espacial ao nível nacional que contém informação básica de
todas as comunidades locais que delimitaram os seus direitos adquiridos com base na legislação de
terras.
Este exercício foi baseado num processo de análise e triangulação de mapas participativos produzidos
durante o processo de Preparação Social, imagens satélites e Shapefiles resultantes de processos de
georeferenciamento das áreas comunitárias, elaboradas e arquivadas nos Serviços Provinciais de
Geografia e Cadastro (SPGC). O trabalho seguiu as seguintes etapas:
•

Preparação e desenho: nesta fase serão elaborados os protocolos para conduzir a análise dos
mapas, imagens e shapefiles e os contactos necessários com diferentes actores, para garantir a
implementação das actividades;
• Recolha de informação: que consistirá na compilação de toda informação referente a shapefiles de
áreas delimitadas, mapas participativos, imagens satélites na posse de Provedores de Serviços e
SPGC;
• Análise, transformação e correção piloto: nesta fase serão analisados os mapas, identificadas as
principais lacunas e, articuladas medidas de correção.
Apresentação de resultados: as conclusões advindas das lacunas evidenciadas e as ideias de melhorias
identificadas, serão compiladas e apresentadas em workshop na presença de actores interessados.
As principais constatações do estudo são:
•

Foram submetidas no sistema pelos SPGCs um total de 1,043 processos relativos às comunidades
delimitadas até Março de 2017, com um total de 1072 esboços identificados e colectados.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Não existe uma uniformização e consenso em relação as fases em que os técnicos de cadastro
(SPGCs, SDAEs, SDPI), participam no processo de delimitação. No geral, tem participado em fases
de esboço e sua memória, Devolução e/ou consulta comunitária, para além do lançamento do
projecto.
Falta de conhecimento e uniformização das técnicas e metodologias de delimitação comunitária,
por parte de alguns técnicos envolvidos, aliado aos dias reduzidos, particularmente na fase de
esboço e sua memória, contribui significativamente na qualidade de esboços de localização.
Os dias (2-3) reduzidos para levantamento das coordenadas durante o esboço e sua
memória/Georeferenciamento, faz com que os técnicos percorram apenas os vértices dos limites
das comunidades locais no acto de delimitação.
Tendo em conta que os esboços de localização produzidos com o uso do material e/ou equipamento
(GPS Garmin Etrex e Juno) disponível nos SPGCs, no geral, são de qualidade não satisfatória, a
qualidade pode ser melhorada pela capacitação dos técnicos em matéria de delimitação
comunitária aliada à utilização de tecnologias modernas para o efeito.
Apesar dos técnicos de SPGC, reconhecerem a importância dos mapas participativos e cartogramas,
estes no geral, não são usados durante a fase de esboço e sua memória e, não tem servido como
base para elaboração de esboços de localização.
O sistema de arquivo necessita de melhoria pois foram encontrados; (i) certidões sem referências
(número), (ii) processos incompletos (por vezes contendo apenas o esboço ou apenas a certidão),
e (iii) falta de uniformização nos procedimentos de levantamento das coordenadas, acrescido a
mapas participativos que não retratam os limites reais e com informações incompletas.
Com base nas informações constantes nos documentos nomeadamente, memórias descritivas e
mapas participativos, é possível a reconfiguração dos esboços com problemas. Estas
reconfigurações podem ser de dois tipos: (i) reconfiguração total – modificação de todos os limites
do esboço; e (ii) reconfiguração parcial – quando não existiam informações suficientes para se
realizar a reconfiguração total, ou quando parte do esboço se encontrava devidamente digitalizado.
O exercício permitiu identificar que cerca de 93% dos esboços apresentavam problemas diferentes,
desde diferenças de técnicas de georeferenciamento, baixa percentagem de mapas participativos,
mapas participativos sem informação ou incompletos ou sem indicação de limites, entre outros
acima já indicados. Estas limitações limitam o exercício de reconfiguração, permitindo reconfigurar
cerca de 8% dos esboços existentes.

Estudo sobre atribuição de DUATs em áreas com potencial para irrigação e envolvimento comunitário
Nos últimos 3 anos, no âmbito da implementação do projecto da PROIRRI (projecto de Irrigação
financiado pelo Banco Mundial), a iTC tem sido solicitada para criar uma das bases importantes para a
implementação do projecto, a legalização das associações e demarcação das suas parcelas de terra. De
forma a perceber como o processo de atribuição acontece nestes locais com potencial de irrigação, e
entender o papel das comunidades na gestão de bens comuns como água, a iTC em colaboração com a
Resiliência e Universidade de Wageningen, desenvolveram uma pesquisa nas províncias de Manica,
abrangendo as associações legalizadas pela iTC que beneficiaram de reabilitação e/ou construção de
sistemas de rega.
Em Dezembro de 2017, os resultados preliminares destes estudos foram apresentados durante os
seminários províncias da iTC, nas províncias de Manica e Sofala. Os principais resultados apontam para:
(i) necessidade de maior participação das associações e comunidades nos processos de legalização e
selecção de áreas para estabelecimento de regadios; (ii) necessidade de capacitação das associações
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em gestão de regadios e de negócios, para evitar fraco cometimento na manutenção e pagamento de
despesas resultantes de novos sistemas; (iii) necessidade de estabelecimento de uma entidade
comunitária responsável pela gestão de recursos naturais, incluindo hídricos.
Os relatórios preliminares estão a ser revistos pela equipa da iTC, enquanto os consultores elaboram
estudos de caso referente aos principais findings da pesquisa.

Conferência 10 anos iTC
Realizou-se no dia 21 de Junho de 2017, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, na
Cidade de Maputo, o Seminário sobre os Dez Anos da iTC com o intuito de partilhar os resultados
alcançados, as lições aprendidas e os desafios referentes ao contributo da instituição no complemento
aos esforços do Governo para o estabelecimento de um sistema sustentável de administração e gestão
de terras em Moçambique.
Estiveram presentes cerca de 80 participantes (23 mulheres), representando o Governo, Doadores,
Sector Privado, Academia, Sociedade Civil, Comunidades, Organizações Comunitárias de Base(OCB`s),
Associações Agro-Pecuárias, Provedores de Serviços, Corpo de Garantes da iTC, Direcção Executiva e
Técnicos da iTC.
O Programa do evento foi o seguinte: i) Intervenção da iTC; ii) Projecção do Vídeo sobre os 10 Anos da
iTC; iii) Intervenção da Direcção Nacional de Terras(DINAT); iv) Intervenção dos Doadores; v)
Testemunho das Comunidades; vi) Momento de Contribuições; e vii) Momento de Reconhecimento e
Menções. À parte formal seguiu-se um Momento de Confraternização.
Outras acções de destaque realizadas temos a mencionar:
A nível nacional
Participação nas reuniões preparatórias do Grupo de Reflexão para preparação dos temas para o
próximo Fórum de Consulta sobre Terras. Por parte da CTC-COOP/iTC-F foi proposto o tema 2017
"Conflitos sobre Terras e outros Recursos Naturais, e o Desenvolvimento Económico de
Moçambique";
Participação na IX Sessão do Fórum de Consulta sobre Terras (FCT) e lançamento do processo de
revisão da Política de terras em Moçambique, realizada entre s dias 08 e 09 de Novembro de 2017 em
Maputo;
Participação nos seminários regionais (Sul, Centro e Norte) de preparação da V conferência nacional
sobre o maneio Comunitário em Moçambique realizadas no mês de Setembro de 2017, nas províncias
de Gaza, Zambézia e Nampula.
A Nível Internacional
Participação pela 5ª- vez consecutiva na Conferência Anual do Banco Mundial, em Washington DC que
aconteceu entre os dias 14 e 18 de Março de 2017.
A CTC-COOP/iTC-F participou em Washington entre os dias 31 de Maio e 01 de Junho de 2017, num
evento a convite da Princeton University e da Fundação New América, que tinha como objectivo
difundir uma série de Estudos-de-Caso conduzidos por dois elementos da Princeton University em
vários países do mundo, nomeadamente, Africa do Sul, Mozambique, Tanzania, Jamaica, Australia,
Canada e Quirgmzia, no âmbito de gestão e administração de terras. O evento foi dirigido sob o lema
“Innovations for Successfull Societies";
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A nível Provincial
Província da Zambézia
(i)
Em coordenação com o Fórum das Organizações Não-Governamentais da Zambézia
(FONGZA), a iTC-F participou na reunião das ONG's com o Governo da Província da
Zambézia;
(ii)
Participou no seminário de início de mapeamento de áreas degradadas e desenho de
modelo de restauração;
(iii)
Grupo de Coordenação da Plataforma de Desenvolvimento Integrado da Zambézia;
(iv)
Participou na reunião provincial do REDD+ promovido pela representação de REED+
(DPTADER) e envolvendo diferentes parceiros com interesse na área, para eleição de
pontos focais para os grupos temáticos, onde a iTC foi escolhida para dirigir o grupo
temático de administração e gestão de terras no âmbito da operacionalização da
Plataforma de Desenvolvimento Integrado da Zambézia.
(v)

Para o ano de 2017, a iTC-F em colaboração com a Fundação MASC e no âmbito da
realização da reunião ordinária do CNA, promoveu uma mesa redonda onde participaram
várias entidades, dentre elas, membros do Governo, membros do CNA, grupo de
doadores, membros das comunidades, provedores de serviços, ONGs, sector privado e
outros convidados. Os temas discutidos versavam sobre os “desafios do alcance da
equidade de género no acesso a terra e outros recursos naturais e desafios do
envolvimento comunitário nos processos de aquisição de terra para projectos de
plantações florestais no País”.

(vi)

Por forma a aumentar a visibilidade da iTC na província, foi apresentado um programa
radiofónico “reportagem da semana” onde destacavam as actividades da iTC-F, sobretudo
da preparação social das comunidades e os produtos da preparação social.
Província do Niassa

(vii)

(viii) Seminário sobre gestão sustentável dos recursos naturais em Niassa, organizado
pelo MASC e ESTAMOS;

(viii)

Seminários sobre cadeia de valor de culturas de rendimento dos produtores ao longo do
corredor de desenvolvimento Lichinga - Pemba organizado pelo SNV no âmbito do
projecto DEMALIBA;

(ix)

Seminários sobre reflorestamento e gestão ambiental organizado pela Universidade Lúrio
de Unango;

(x)

Reunião com parceiros da sociedade civil do Niassa e com o Ministério Publico na pessoa
do Procurador Geral Adjunto da Republica, sobre desafios de gestão dos recursos naturais
e problemática do crime ambiental;

(xi)

Encontro com a Reserva Nacional do Niassa, no âmbito de sinergias de intervenção com
iTC-F na àrea da RNN que abrange as províncias de Niassa e Cabo Delgado;

(xii)

Encontro com o Weeffect no âmbito do memorando de entendimento para ações de
complementaridade no distrito de Metarica;

(xiii)

Produzidos dois estudos de caso no distrito de Nipepe, sendo: Delimitação como factor
de empoderamento das estruturas locais: comunidade de Nvotiua-Munhala no distrito de
Nipepe em Niassa, e outro estudo de caso intitulado Fiscalização de florestas: exemplo de
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uma actividade reforçada com o estabelecimento e capacitação de CGRN;
(xiv)

Seminário regional sobre maneio comunitário organizado pela Direcção Nacional de
Florestas;

(xv)

Foi realizado um seminário provincial de divulgação de resultados dos projectos de 2016;

(xvi)

Foi realizado uma capacitação sobre género e mudanças alcançadas onde estiveram
envolvidos os técnicos dos SPGC alocados aos distritos aonde a iTC esteve a intervir.

Província de Sofala
(xvii)
Preparados dois estudos de caso para as comunidades de Cundue e Nhamula em
Marromeu, no concernente a sinergias estabelecidas no âmbito de produção de
monografias dos estudantes universitários, e promoção da criação de gado caprino com
associações legalizadas pela iTC-F, assim como sinergias/parcerias estabelecidas no
âmbito da promoção de produção de cana sacarina, com a associação Muda Macequesse
em Nhamatanda.
Província de Gaza
(xviii)
Feitas 2 apresentações aos governos dos distritos de Chongoene e Mapai (distritos
recentemente criados);
(xix)

Apresentação no Seminário Regional-Sul sobre Maneio Comunitário de Recursos Naturais,
organizado pela Direcção Nacional de Florestas;

(xx)

Apresentação no Seminário sobre Harmonização de procedimentos para obtenção de
DUATs, organizado pela DPTADER de Gaza.

(xxi)

Produzidos dois estudos de caso, referentes as mudanças ocorridas em 2 comunidades no
distrito de Mandlakazi como resultado da contribuição da intervenção da iTC-F, ilustrando
o melhoramento das condições habitacionais de um dos membros de AAP produtora de
tijolos, fogões poupa lenha, utensílios ornamentais e domésticos usando argila. Esta AAP
tem conseguido contratos de fornecimento com entidades públicas e privadas. O outro,
ilustra a resolução/mitigação de conflito de limites de terras entre duas comunidades,
usando a delimitação participativa de terras.

Província de Cabo Delgado
(xxii)
Apresentações sobre a iTC, sua abordagem de intervenção e resultados alcançados nas
sessões dos Governos dos distritos de Nangade e Montepuez;
(xxiii)

Workshop sobre gestão integrada de paisagem de Cabo Delgado;

(xxiv)

Apresentação sobre a iTC, sua abordagem de intervenção e resultados alcançados no
encontro de partilha de experiências das ONGs e Sector Privado ligados as áreas de terras
e outros recursos naturais, promovido pela Embaixada da Holanda;

(xxv)

Realizado um estudo de caso sobre o CGRN de Nambogale, distrito de Mueda.

Província de Manica
(xxvi) Foi realizado um estudo de caso sobre áreas com DUAT e com produção por contratos
com associações de Belas.
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Resultado 5: Assegurar a capacidade para promoção de oportunidades iguais para mulheres e
homens no acesso a recursos económicos, incluindo a terra e outros recursos naturais, através da
participação e liderança na tomada de decisões a nível das comunidades.
Capacitações realizadas, guiões desenvolvidos e o acompanhamento das equipes para a inclusão dos
aspectos de género e diversidade nas actividades da iTC-F, estão a surtir efeitos no alcance das metas
propostas nos indicadores do quadro lógico. Mas os desafios ainda persistem no que toca a apropriação
desta abordagem por parte dos beneficiários e provedores de serviço. Um dos factores que contribui
para a lenta resposta a estes propósitos estão associados a factores culturais.
À luz deste acompanhamento, uma visita de trabalho a província da Zambézia, do Gestor de
Metodologias, Coordenador Nacional Adjunto de Programa, Oficial de Género e a equipe provincial, foi
possível apoiar a equipe Provincial da iTC e os PS´s no processo de recolha e análise de informação, com
base nas fichas de recolha desenhadas para captar aspectos de género e diversidade.
Esta acção de apoio continuou nas demais províncias e permitiu orientar as equipas técnicas e PSs a
trazer uma perspetiva qualitativa da equidade de género na tomada de decisão/controlo, na gestão,
acesso, uso e aproveitamento da terra e outros recursos naturais, assim como equidade na tomada de
decisão/controlo dos recursos financeiros dela provenientes. Este trabalho ajudou a melhorar a
qualidade dos relatórios de progresso nesta componente, e avaliar a evolução da integração das
questões de género e diversidade nas atividades da iTC a luz da abordagem desenvolvida e a
implementação da estratégia de género.
Tabela 4: Provedores de serviço treinados
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.

• 160

• 301

O processo de capacitação dos provedores de serviço da iTC desde 2016 ganhou uma nova abordagem,
com a preparação da equipe técnica (iTC e PS), para o início das suas actividades. Este processo é
conduzido pela equipe técnica da UPT assim como da Coordenação Nacional no sentido de transmitir
as abordagens de intervenção assim como partilhar o quadro lógico institucional, de modo que todos
trabalhemos para o alcance das metas propostas e acordadas com os parceiros de financiamento. Os
provedores de serviços das províncias de Gaza, Manica, Niassa, Sofala, Tete, Nampula, Zambézia e Cabo
Delgado beneficiaram-se de capacitações em Delimitação, Demarcação, Mudanças climáticas, Género
e diversidade e no caso especifico de Manica e Sofala beneficiaram-se adicionalmente de reciclagem e
capacitação sobre como reportar melhor os aspetos transversais nos seus relatórios de progresso, a luz
do actual modelo de relatório por resultados, para responder aos indicadores propostos na matriz lógica
da iTC-F, bem como a desenvolver histórias de sucesso. Em todos os locais onde a capacitação foi levada
a cabo, a província de Nampula se afigura a única em que teve a presença de participantes de sexo
feminino nas equipes dos técnicos dos provedores de serviço.
Esforços para a apropriação das metodologias recomendadas durante a capacitação são notórios nos
relatórios apresentados pelos provedores de serviço e pelos resultados alcançados até ao momento,
prevalecendo o desafio de acesso a fundos para a promoção de actividades de iniciativas locais por
parte de algumas associações com enfase para as associações lideradas por mulheres.
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Como resultado deste desafio foi possível capacitar cerca de 301 pessoas, excedendo a meta em 88%,
pelo facto de provedores de serviço terem feito a réplica das capacitações aos facilitadores
comunitários que são o elo de ligação entre a equipe técnica do provedor de serviço e as comunidades
beneficiárias.
Produto 2: Aumento da igualdade de participação entre homens e mulheres nos processos de tomada de
decisões

Tabela 5: Participação percentual de mulheres
• % 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

• 20%

• 21%

• 20%
• 12%

• 16,83
• 1,3 %

Com base na estratégia desenvolvida de influenciar os instrumentos orientadores das OCBs no acto da
sua criação e funcionamento (estatutos), esta sendo possível alcançar os resultados planificados, apesar
de ainda constituir um desafio o envolvimento qualitativo destas mulheres que estão em posição de
liderança. Ao ritmo que estamos caminhando e com o cometimento acrescido dos stakeholders
conseguimos atingir um resultado considerável dos propostos com a devida qualidade.
O grande constrangimento tem sido convencer aos homens a libertar suas esposas a fazer igualmente
aquilo que os homens fazem livremente, por exemplo, intervir nas reuniões. As comunidades têm sido
explicadas de que o tema sobre Género e diversidade visa a valorização das pessoas que socialmente
são excluídas ou se auto-excluem do processo de desenvolvimento local das suas comunidades, por
causa da sua condição social e as vezes física. São esclarecidas que perante a lei as pessoas são todas
iguais merecendo um tratamento igual na sociedade onde elas vivem. As pessoas com menor
capacidade precisam ser apoiadas para que consigam obter as mesmas oportunidades e capacidades
que as outras pessoas têm.
Para os indicadores propostos para o produto 2, constitui ainda um desafio para associações chefiadas
por mulheres o acesso aos fundos de desenvolvimento. Esta situação conduziu a iTC a reformular as
suas abordagens tendo no preciso ano de 2017, iniciado uma discussão interna para a inclusão na sua
abordagem o pilar de desenvolvimento económico local que basicamente vai lidar com estas questões
de sustentabilidade das OCBs apoiadas e capacitadas a seguirem adiante. A grande razão de difícil
captação desta informação está associada ao facto desta actividade estar fora do nosso controlo e
depender de terceiros para o efeito (sinergias e parcerias) que nem sempre é possível estabelecer.

Resultado 6: Assegurar capacidades que contribuam para a implementação e melhoria das
estratégias de redução da vulnerabilidade dos impactos as mudanças climáticas a nível das
comunidades.
Sendo as mudanças climáticas um tema transversal, cujos efeitos têm implicações na vida das
comunidades rurais, a iTC-F não poderia estar alheia no decurso das suas atividades pelo facto de estar
a trabalhar com recursos naturais sensíveis como a terra, onde com as alterações do clima, os efeitos
são devastadores no seio das comunidades rurais que a têm como o seu principal meio de vida. Em
finais de 2016, foi compilado um guião orientador para a integração das mudanças climáticas nas
atividades da iTC-F, e produzida uma ficha que auxiliou os implementadores de actividades a fazer um
mapeamento da situação real das comunidades beneficiárias, facilitando a definição das actividades
prioritárias para cada grupo de comunidades.
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No processo de sensibilização as comunidades, estas foram advertidas para a redução dos efeitos
negativos da alteração do clima, fruto da acção humana tais como: queimadas descontroladas,
desmatamento das florestas, incentivo a introdução de culturas de ciclo curto assim como tolerantes a
seca, e igualmente a construção de habitações em locais seguros não propensos a inundações. De
referir que este trabalho foi na sua maioria conduzido pelos provedores de serviço em parceria com as
instituições governamentais na sua maioria os SDAEs, e outras não governamentais que actuam nas
comunidades aonde a iTC-F intervêm. Até ao momento foi possível aprender que existem várias
abordagens e instituições que lidam com a matéria, o que tem contribuído para a captação das
informações existentes e disponíveis, e consequentemente uma resposta aos indicadores propostos na
matriz.
Produto 1: Aumento da capacidade de percepção e implementação das medidas sobre as mudanças
climáticas a nível comunitário.

Tabela 6: Capacidade de percepção sobre mudanças climáticas
Documentar experiências sobre as actividades promovidas nas comunidades
no âmbito das mudanças climáticas;
# de técnicos de provedores de serviço capacitados para assegurar a
integração de mudanças climáticas nas comunidades;
# de pessoas nas áreas de intervenção da CTC-COOP/iTC-F que implementam
medidas de adaptação a mudanças climáticas (resiliência infraestrutural;
mitigação de impactos negativos; energias renováveis e fomento de
culturas tolerantes a secas).

24

4

160

301

8000

569,871

Olhando para os resultados finais, principalmente a meta de 8,000 pessoas, foi possível abranger cerca
de 569,871 pessoas, por se tratar de um tema de grande interesse, as mensagens foram para além do
grupo alvo (Associações e CGRNs) tendo sido disseminada e acatada por outros membros das
comunidades (população das aldeias e povoações), porque os seus efeitos são sentidos no dia a dia de
qualquer membro da comunidade.
Contamos com experiências promovidas pelas comunidades como por ex: no distrito de Manica, onde
todos membros das 16 AAP's, de forma individual praticam a agricultura de conservação com
assistência do PROMAC num processo de sinergias estabelecidas com este projecto.
Em Guro dois líderes dos comités de gestão de recursos naturais assistidos pelo projecto da iTC-F no
posto administrativo de Mungari, nomeadamente Chivuli e Cacui iniciaram ao nível das suas
comunidades campanhas de sensibilização para fazer face a época das queimadas descontroladas, com
base em experiências passadas este fenómeno contribuiu com incalculáveis prejuízos nas suas
comunidades, incluindo de vidas humanas.
Na província de Gaza a produção de carvão vegetal usando técnicas inadequadas era uma prática
comum. Para mitigar este facto, 34 membros (24 homens e 9 mulheres) de 3 associações de produtores
de carvão vegetal do distrito de Mapai pertencentes as comunidades de Chicopo, Hariane e Mapungane
foram capacitados em técnicas de produção e conservação de recursos naturais, mais conhecido por
“Forno Casamance”. Esta técnica tem rendimentos acima de 70% e usa quase todas as partes das
árvores, reduzindo o desperdício de material vegetal por Forno.
No período em análise para além dos exemplos acima, as equipas dos provedores de serviços foram
incentivadas a incluir nas mensagens divulgadas durante as campanhas de sensibilização, assuntos
relacionados com as queimadas descontroladas, o desflorestamento e o uso exagerado de agro-
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químicos inorgânicos, falar de exemplos concretos dos seus efeitos. Esta abordagem tem contribuído
para uma rápida assimilação da informação e sua implementação, diferentemente da abordagem da
equidade de género e diversidade, que mexe com a mudança de um paradigma culturalmente instituído
cujos impactos são assumidos normais para a maior parte dos membros das comunidades.
Para colmatar a situação acima mencionada sobre vários conhecimentos e habilidades na integração
das mudanças climáticas nas comunidades, foi conduzida uma capacitação ao staff e provedores de
serviço, sobre uma abordagem que vai aglutinar e harmonizar os vários entendimentos e trazer uma
perspectiva para que os processos de colecta, análise e reporte de informação ao nível das províncias
seja uniforme e que apoie as comunidades a melhorarem os seus meios de vida, prevenindo, mitigando
e se adaptando aos efeitos das mudanças climáticas.

Factores-chave para o alcance dos resultados
Fazendo uma leitura do que influenciou, pela positiva, o desempenho da CTC-COOP/iTC-F em 2017,
podemos enumerar alguns factores-chave como:
•
•

•

•

•

•

O fim das hostilidades Político-militares na zona centro do país e a melhoria da mobilidade
entre as províncias e os distritos directa ou indirectamente afectados;
As visitas de monitoria e/ou supervisão aos projectos, envolvendo membros do CPA, das
comunidades e dos governos locais, forçaram melhorias no desempenho dos PSs, assim como
a apropriação por parte dos beneficiários e a flexibilização na tramitação dos processos ao nível
distrital;
As acções de advocacia durante a Preparação Social que influenciaram maior participação das
comunidades e envolvimento das autoridades locais, na implementação dos projectos, criando
interesse de outras comunidades circunvizinhas.
A apresentação da abordagem, resultados alcançados e lições aprendidas da iTC, junto dos
governos distritais, em sessões alargadas, permitiu uma melhor compreensão de contexto e a
flexibilização da tramitação processual nos distritos aonde decorreram mudanças de pessoal,
ao nível do Governo.
A introdução de um sistema automatizado de gestão de projectos, através do programa
PRIMAVERA, embora ainda em fase primária, trouxe maior eficiência na execução e registo das
transações.
O sistema de planificação que tem estado a sofrer melhorias metodológicas, cada vez mais
consistentes.
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Contrato de Subvenção com ORAM Nampula
A ORAM Nampula esta a desenvolver um piloto de um sistema denominado Cadeia de Valor de Terras
Comunitárias (CaVaTeCo) que tem como objectivo promover a instauração de títulos comunitários (CDUATs), ainda em discussão a nível técnico. A iTC tem interesse em perceber a aplicabilidade deste
conceito, uma vez que (Ver. Resultado 3, sobre trabalho com CADASTA) esta a desenvolver um método
de gestão de informação que se poderá interligar. Por outro lado, a ORAM Nampula usa o instrumento
ODK (Open Data Kit) no seu sistema de monitoria que também tem o potencial para ajudar a melhorar
os sistemas de gestão e processamento de informação da iTC.Assim sendo, durante o ano 2017, a ORAM
– Delegação de Nampula implementou os seguintes projectos inseridos no Programa CaVaTeCo,
financiado pela Embaixada do Reino dos Paises Baixos e intermediados pela iTC-COOP:
(i)

Projecto de “Reforço da Segurança de Posse e Gestão de Terras das Comunidades Locais em 8
Distritos da Província de Nampula”, financiado pela Rede Inkota, uma ONG Alemã;

(ii)

Projecto “Desenvolvimento da Capacidade Institucional e Advocacia”, financiados pela Care –
Moçambique;

(iii)

Projecto de Parceria Estratégica de Governação de Terras, financiado pela Oxfam Novib;

(iv)

Projecto de “Criação de Oportunidades e Alternativas Económicas Sustentáveis e Inclusivas em
Moçambique”, financiado pela Alianza Por la Solidariedade (APS), no âmbito do ''convénio 14C01-621 AECID”; e

(v)

Projecto LEGEND - Testando a abordagem “Cadeia de Valor da Terra Comunitária” (CaVaTeCo)
em Moçambique, implementado pelo consórcio Terra Firma, ORAM – Zambézia e ORAMNampula.

Assim, no período do presente relatório foram realizadas actividades de três componentes
nomeadamente: (i) Capacidade institucional das comunidades – as actividades desta componente
consistiram na constituição, legalização e capacitação de associações comunitárias em matéria de
associativismo (gestão institucional, papel e perfil dos órgãos sociais, princípios associativos), gestão
financeira e género, publicação de associações no Boletim da República; delimitação de áreas
comunitárias e demarcação de áreas de associações agropecuárias. Concretamente, foi facilitada a
criação de 8 associações comunitárias; legalização de 49 associações comunitárias, das quais 45 na base
da lei 8/98 e as outras 4 na base do decreto lei 2/2006. Foram capacitados 563 membros de 36
associações comunitárias em matéria de associativismo (gestão institucional, perfil e funções de órgãos
sociais, princípios associativos), gestão financeira e género. Foram publicadas estatutos de 16
associações no Boletim da República; (ii) Uso e Gestão da Terra e Recursos Naturais – foi facilitada a
elaboração de Planos de Uso de Terra e recursos naturais de 60 comunidades em 12 distritos das
províncias de nampula e Cabo Delegado. As 58 comunidades locais que elaboraram os seus planos de
uso de terra e recursos naturais envolveram as suas associações comunitárias e membros de conselhos
consultivos locais. E destes, 35 planos foram adoptados pelos membros das comunidades e legitimados
pelos governos distritais esperando a sua integração no Plano Económico e Social/Orçamento Distrital
(PESOD).

CTC-COOP: Relatório Anual de 2017

26

Em resumo, essas actividades foram executadas nas províncias de Nampula e Cabo Delgado e
resultaram em:
✓ Criação de 8 associações comunitárias;
✓ Legalização de 49 associações comunitárias;
✓ Capacitação de 563 membros de 36 associações comunitárias em matéria de associativismo
(funções dos órgãos sociais e funções dos membros de cada órgão social);
✓ Publicação de 16 associações comunitárias no Boletim da República;
✓ Sensibilização de 3.902 membros das comunidades, sensibilizados sobre os seus direitos
patentes na legislação moçambicana;
✓ Delimitação de 6 áreas comunitárias;
✓ Realizado um estudo de monitoria de parcerias das comunidades locais e investidores nacionais
e estrangeiros na província de Nampula;
✓ Entrega de 21 títulos de DUAT às associações agropecuárias beneficiárias; e
✓ Capacitação de 15 Comités de Gestão de Recursos Naturais sobre a planificação participativa e
prestação de contas.
Do lado da iTC há, também, na óptica de promoção do Desenvolvimento Local (DEL), há intenção de
explorar formas de criar continuidade e sustentabilidade das suas intervenções, tornando mais
consistente a cadeia de valor, e operacionalizar as Agendas de Desenvolvimento Comunitário.
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Gestão de Contratos
Ao longo do ano em análise a organização geriu projectos contratados em 2017 e bem como os
contratados em 2016 na sua etapa final. Assim sendo temos o seguinte:
Projectos contratados em 2017
➢ Da gestão dos 48 projectos comunitários contratados em 2017 e que perfazem o valor total de
MZM 146 549 012,41, foram desembolsados fundos no período compreendido entre Janeiro a
Dezembro 2017 que totalizaram MZM 73 153 758,70.
➢ O saldo por ser desembolsado é de MZM 73 395 253,71.
➢ Destes projectos, 11 conseguiram uma performance excelente ao atingirem 80% de
desempenho e desembolsos. Estes projectos são das províncias de Niassa (1), Tete (6), e
Zambézia (4). Esta performance deveu-se em parte, pela manutenção da rede de Provedores
de Serviços naqueles locais.
➢ Tivemos igualmente dentre estes projectos, 13 com desempenho normal, isto é, uma
performance de 50% de desempenho e desembolsos.
➢ Portanto, tivemos um desempenho global de cerca de 49.9 % do total de contratos de 2017.
➢ Os índices mais baixos de execução registaram-se nas províncias de Gaza (Muitos conflitos
entre comunidades, o que preconizava a resolução dos mesmos antes dos processos de
preparação social e constituição de comités), Manica e Sofala (Devido à ocorrência de diversas
comunidades dentro das inúmeras áreas de conservação).
➢ Na província de Nampula, um projecto implementado pelo Provedor de Serviços Terra Nossa
no Distrito de Malema, teve de ser interrompido por motivos de falta de participação dos
líderes comunitários e da sua população, devido à desinformação sobre os objectivos do
projecto, alegando-se que o projecto é manobra do governo e veio para preparar terreno para
a implantação dos projectos do ProSavana. Neste projecto havíamos desembolsado apenas a
primeira tranche, correspondente a MZM 527 929,50, e dado que o Provedor de Serviços
considerava não ser possível continuar naquele local, por causa do nível de desinformação e o
perigo que corriam os seus técnicos, a iTC-F decidiu pelo encerramento do projecto, sem o
cumprimento de metas.
➢ Na província de Cabo-Delgado, na sequência de uma carta recebida a 01 de Dezembro do
Provedor de Serviços UNIVERSER a implementar um projecto no Distrito de Mocímboa da Praia,
no qual reportava a repetição de ataques de homens armados sobre as comunidades de
Quelimane, Mitumbati e Maculo (Comunidades abrangidas pelo projecto), o que obrigou à
evacuação dos seus técnicos por razões de segurança, tivemos de accionar a Cláusula 16ª do
contrato, ou seja, interrupção do contrato consubstanciando um caso de força maior. Deste
modo, concordamos com a suspensão das actividades de execução do projecto sem qualquer
responsabilidade ou penalização para o Provedor de Serviços.
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Descrição de Parcerias e Sinergias estabelecidas em 2017
O cumprimento das metas definidas para 2017, se localizou em 12 sinergias estabelecidas com a CTCCOOP/iTC-F das 28 planificadas e 17 com as comunidades contra 16 previstas. A seguir apresenta-se o
detalhe de cada uma delas, por províncias.
Tabela 7: Parcerias e Sinergias
Provincia/Distrito

Comunidade/Ass
ociacoes

Parceiro

Nampula

Nacololo

DPREME DPTADR

Niassa/Metarica

20 Associacoes
Agropecuarias

Niassa/Mavago

Comunidades na
Zona Tampao

Niassa/Nipepe

Muichi
Munhala
Camuana

Niassa/Nipepe

Niassa/Lago

Weeffect

Financiamento da Associação de mulheres 7 de Abril de
Nacololo no ambito do desenvolvimento do ProSavana
Apoio a cadeia de valor de produção agrária dos pequenos
produtores. Fomento de gado bovino, introdução de tracção
animal, piscicultura e construção de pequenas represas e
ligação ao mercado para comercialização agrária

Delimitação das suas áreas, estabelecimentos de áreas fixas
mais apropriadas e seguras para desenvolvimento de
Reserva Nacional actividades agrícolas, apoio na formação e capacitação dos
de Niassa
CGRNs com enfase na formação de guardiões comunitários de
fauna, e sensibilização das comunidades em diversas matérias
de conservação
DPREME
Chinesa Africa
Prospeção de grafite
Yohung

Tiqueliua, NipepeSede, Metapua,
Namair,
SPFFB
Criação de uma concessão florestal comunitária
Napacala e
Vanhiua
Lutombochi,
Chiwindi, Mpeia, Empresa Gold One Memorando com estas comunidades no sentido de comprar os
Tulo, Lupilichi,
DPREME
minérios extraídos pelas associações mineiras locais
Mpapa

Sofala (Dondo,
Nhamatanda,
Comunidades na Parque Naconal de
Gorongosa,
Zona Tampao
Gorongosa
Marínguè, Muanza e
Cheringoma)
Sofala (Caia e
Associacoes
SNV
Maríngue )
Agropecuarias
Tongaat HulletCompanhia
Sofala (Dondo e
Associacoes no
Açucareira de
Nhamatanda)
regadio
Moçambique em
Mafambisse
PAMRDC (Plano de
Acção MultiGaza (Bilene e
Grupos
sectorial para a
Chibuto)
Vulneraveis
Redução da
Desnutrição
Crónica)
Sofala (Dondo)
Mafambisse
Land'OLakes
Sofala (Dondo)

Tipo de Parceria/Sinergia

Mafambisse
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Capacitacao dos técnicos do PNG e do Governo ao nível distrital
em preparação social, com a finalidade da capacitação ser
difundida as comunidades residentes na zona tampão do PNG
Promoção e producao de cerais e gergelim involvendo pequenos
agricultores

Promoção de cadeia de arroz e hortícolas

Fomentom de Avifauna selvagem às pessoas vulneráveis em
algumas comunidades de intervenção

Fomento da cadeia de leite para pequenos produtores
fomento de cadeia de cereais com pequenos produtores
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Descrição das comunidades beneficiárias dos 20%
Na Zambézia no distrito de Mocuba, facilitados pelo CODESA, foram apoiadas as comunidades de
Projectos
contratados
em 2016
Glumanha,
Colope, Ntinha,
Veriha e Mpague para abertura de contas bancárias. Assim como em Manta,
no distrito de Nicoadala, facilitado pela TERRA AMIGA. Nos distritos de Derre (2), Mocuba (4) e Mulevala
(1),➢foram
apoiadas
7 CGRNsdesembolsos
na abertura referentes
de conta para
canalização
20% e há fortes
contactos
com os
Tivemos
igualmente
aosa50
projectosde
contratados
em 2016,
no valor
SPFFBsglobal
para odeefeito.
MZM 103 328 809,21.
➢
Foram
encerrados
com
sucesso de
e contas
entregues
todos eprodutos,
de 28 de
projectos
No Niassa foram facilitadas
a abertura
bancárias
apoiadas um
paratotal
canalização
fundos em
contratados
neste
período,
nas
províncias
de
Niassa
(7
correspondendo
à
totalidade),
Nampula
coordenação com SPFFB e ANAC, em 24 CGRN's de 12 comunidades do distrito de Nipepe, 3 em Metarica,
(6, correspondendo
totalidade),
Tetereceberam
(6, correspondendo
à totalidade),
Zambézia
(7,
4 em Marrupa
e 5 em Maua.à Destes,
5 CGRN's
valores provenientes
das taxas
de exploração
dos recursos
faunísticosàetotalidade),
19 da taxa de
exploração
recursos
florestais.
Nacional
correspondendo
Manica
(1, de dos
um total
de 7)
e Sofala A(1,Administração
de um total de
7). A de
Áreas de
Conservação
(ANAC)
não
está
a
canalizar
os
valores
de
20%
às
comunidades,
ao
que
parece o
província de Gaza não encerrou nenhum projecto neste período.
processo
depende
DPTADR
mas sim da
ANAC a partir
deprovíncias
Maputo. de Gaza (Muitos conflitos
➢ Os não
índices
mais da
baixos
de execução
registaram-se
nas
entre comunidades,
mudanças
de dirigentes
com destaque
para os administradores
e de
A legalização
dos CGRN’s aliada
à sua capacitação
e abertura
de contas bancárias
permitiu o aumento
CGRNsdirectores
a beneficiarem-se
desteo direito
estatuído.
Constitui ainda
um desafio,
utilização
dos montantes
dos SDAE´s
que obrigava
a dispêndio
de muito
tempoa para
percepção
dos
alocados
às comunidades
perspectiva
de geração
de renda
por um
lado eà por
outro nade
gestão
dos RNs
processos
deixadosna
pelos
antecessores),
Manica
e Sofala
(Devido
ocorrência
diversas
existentes
nas
comunidades
beneficiárias.
comunidades dentro das inúmeras áreas de conservação e conflitos militares).
Na província
dede
Cabo-Delgado
rescindimos
comestão
efeitos
no legalização
dia 20 de Novembro
de
Em➢Sofala
os Comités
Gestão de Recursos
Naturais
emimediatos,
processo de
para que tenham
o contrato
de prestação
parados
implementação
de projectos
comunitários
no de
acesso2017,
aos 20%
provenientes
da taxade
deserviços
exploração
recursos florestais
e faunísticos
nos distritos
Caia (2),
Chemba
(1),
Maríngue
(5),
Muanza
(6),
Chibabava
(3),
Búzi
(2),
Machanga
(1).
O
Governo
garante
Distrito de Chiúre, celebrado com o Provedor de Serviços Ecoterra, pois volvidos cerca 11 meses
que logo
queoosinício
CGRNs
legalizados
e come assem
contas
bancárias
abertas haverá
após
daestejam
execução
do contrato
qualquer
justificação
válida disponibilização
ou aceitável, o para
as contas
das
comunidades
dos
20%
da
taxa
de
exploração
de
recursos
florestais
e
faunísticos
Provedor de Serviços não logrou alcançar os objectivos e resultados a que se obrigou,cativos.
num
manifesto
incumprimento
das cláusulas
contratuais,
apósestão
diversas
correspondências
Em Gaza
foi beneficiada
a Comunidade
de Tsocate,
distrito demesmo
Mabalane
em curso
os tramites legais
para a trocadas
entrega de
entre
valores
as às
partes
Comunidades
solicitando
de alterações
Covela (distrito
de comportamento
de Mabalane) e Madjimisse
ou o cumprimento
(distrito de
das
Guijá)
que já obrigações.
se encontram
num estágio
bastanteautorização
avançados. da
EmiTC-F,
Cabo oDelgado
está
processo
de legalização,
Ademais,
sem qualquer
Provedor
deem
Serviços
fez um
desvio
registode
e abertura
de
contas
para
10
CGRNs,
sendo
9
para
o
distrito
de
Namuno
e
1
para
Mueda
aplicação de fundos ao comprar motociclos com fundos destinados à implementação edotodos
possuem
contas
bancárias
o apoio
iTC. prevista nem na proposta técnica e muito menos na
projecto, quando
talcom
despesa
nãoda
estava
financeira.
o Provedor
de Serviços
foi de
capaz
de apresentar
em relatório
actividades
Em Cabo
DelgadoAinda,
foi apoiado
o registo
e abertura
contas
para 10 CGRNs,
sendo 9de
para
o distrito de
Namuno
e 1 para
e todosrelativamente
possuem contas
apoio da iTC.
dadas
comoMueda
realizadas,
às bancárias
quais nãocom
se oencontram
no terreno quaisquer
evidências
da sua
ou de
estão 100%
realizadas
e confirmadas
autoridades
Na província
de Tete
pelorealização
menos cinco
(5)que
comunidades
poderão
beneficiar
dos 20%pelas
da taxa
de exploração
do Governo
ao nível edo faunísticos
Distrito.
dos recursos
florestais
depois da intervenção da iTC-F, as comunidades estão
consciencializadas e o governo confirma a legalidade dos operadores existentes.
Na província de Manica 23 Comités de Gestão dos Recursos Naturais foram apoiados na perspetiva de

Contratações
de vagas
ter acesso aospara
20%provisão
provenientes
da taxa de exploração dos recursos florestais e faunísticos nos distritos
de Gondola (7), Guro (5), Mossurize (2), Tambara (8), Sussundenga (1) em cerca de 2,301,243.00 Mts
Ao longo do ano de 2017 procedeu-se
contrataçãoàsde
1 Oficial decomunidades.
Campo para Cabo-Delgado de nome
para suaacanalização
respectivas
Valdimiro Manjor em razão da saída do anterior Oficial de campo.
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Administração e Finanças
Controlo dos combustíveis
A questão do controlo de combustíveis tem sido questionada pelos auditores e para resolver este
problema, a CTC-COOP introduziu novos métodos de controlo de combustíveis que obriga os
utilizadores dos veículos da CTC-COOP a utilizarem o logbook eletrónico que é regularmente
monitorado pelo Assistente Administrativo e avaliado pelo Chefe da Administração e Recursos
Humanos. Esta prática reduziu consideravelmente o consumo excessivo do combustível
particularmente dos técnicos de campo.

Meios de transporte
No período do presente relatório, a CTC-COOP adquiriu uma viatura da marca Ford Ranger que foi
atribuída a província de Cabo Delgado para incrementar e agilizar a qualidade da prestação dos serviços
às comunidades naquela província.

Auditorias
Todas as contas do exercício financeiro de 2015 e 2016 da CTC-COOP foram auditadas e tiveram os
respetivos relatórios com opinião limpa. Ainda no período deste relatório, a CTC-COOP esteve a
negociar a proposta para auditoria as contas de 2017.
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Considerações Finais
De um modo geral, as actividades planificadas para o ano foram realizadas a contento, mesmo com alguns atrasos,
verficados na implementação dos projectos comunitários, em algumas províncias, mais do que em outras, devido
à época de chuvas e a tensão politico-militar. Como estratégia para mitigar os atrasos, foi recomendado aos
Gestores Provinciais e aos Provedores de Serviços para que se concentrarem em actividades passíveis de se
realizar independentemente das chuvas e cheias e refazer os cronogramas de actividades.
Espera-se que até finais 1º trimestre (Março) possa ocorrer o fecho de todos projectos do ciclo de 2017.
A necessidade de capacitaçao e acompanhamento contínuo das actividades dos projectos, é uma premissa que se
considera primordial para a implementação em tempo dos projectos, pese embora alguma dificuldade seja
registada na disponibilidade dos membros dos orgãos de apoio por razões profissionais.
O resultado da Revisão de Meio Termo foi positivo e encorajador. A lista de recomendações é robusta e enquadrase nas nossas ambições. As mesmas estão a ser devidamente integradas no Plano Estratégico da iTC, neste
momento em elaboração.
O processo de institucionalização conheceu significativa evolução tendo culminado com o estabelecimento e
operacionalização dos órgãos sociais. Todavia, das discussões havidas entre a CTC-COOP/iTC-F e os Parceiros de
Financiamento, ficou claro que mesmo instituída, a iTC-F precisará de tempo de consolidação, superior ao previsto.
Por isso, será necessário negociar uma extensão dos contratos entre a CTC-COOP/iTC-F e os parceiros, por um
ano, de Janeiro-Dezembro de 2018, para permitir uma transição mais equilibrada.
Finalmente, há que assinalar que o ambiente para desenvolvimento das actividades da iTC tem, cada vez mais, a
consolidar-se de forma positiva. Isto, manifesta-se, não só pelo aumento da procura, mas, também porque os
princípios defendidos pela iTC, nomeadamente, (i) Delimitação Primeiro; (ii) Preparação Social; e (iii) a importância
do Planeamento Territorial nas delimitações, tem vindo a ganhar atenção genuína no seio dos vários parceiros e
actores, desde o governo, aos parceiros de financiamento e não só. Tal manifesta-se de forma recorrente, nos
pronunciamentos de autoridades, tal como nos termos de referência de vários concursos públicos que se vem
realizando. (X)
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