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Sumário Executivo
A Iniciativa para Terras Comunitárias(iTC), é uma organização moçambicana, sem fins lucrativos
e foi concebida para fortalecer a capacidade e os direitos das comunidades rurais para
assegurar a posse da terra e outros recursos naturais, bem como para promover a sua gestão e
utilização sustentável, com vista a contribuir para o crescimento económico e desenvolvimento
no meio rural.
O desenvolvimento contínuo da iTC, desde 2006, tem sido um processo complexo e dinâmico,
desde o seu início na forma de projecto até se transformar numa instituição independente.
Desde os seus primeiros estágios, a CTC-COOP/ITC-F foi guiada pelo princípio de aprendizagem
activa para melhorar as suas formas de trabalhar e de influenciar políticas e regulamentos.
Em 2018, foi concebida e aprovada a Extensão do Plano Trienal 2015/17, com os seguintes
objectivos:
•

Completar o Ciclo de Projectos Comunitários de 2017;

•

Finalizar o Processo de Institucionalização da Fundação iTC(iTC-F);

•

Finalizar o Plano Estratégico de quatro anos, 2019-2022;

•

Calibrar os recursos humanos e estrutura do escritório para atender às necessidades de
uma Fundação efectiva e à capacidade funcional necessária de uma componente
operacional;

•

Reforçar a capacidade interna para Monitoria e Avaliação e para calibração de recursos
humanos necessários para a Fundação iTC;

•

Aumentar a eficiência operacional(melhorias metodológicas) para assegurar os direitos de
terra segura e resultados de desenvolvimento económico para as comunidades rurais;

•

Fortalecer a priorização estratégica, refinando a Estratégia e o Programa(inclui consulta
nacional);

•

Melhorar, juntamente com o Plano Estratégico, o Quadro Lógico/Quadro de Resultados e
mudar a gestão baseada em resultados para ter um foco em resultados sustentáveis;

•

Integrar as Mudanças Climáticas e Género e Diversidade na planificação e operações;

•

Completar uma série de actividades, já iniciadas em 2017, para desenvolver instrumentos
relevantes para o sector de terras;

•

Fortalecer a ligação entre a delimitação de terras comunitárias e as oportunidades de
desenvolvimento económico local(DEL);

•

Consolidar parcerias e sinergias formais para desenvolver uma capacidade sustentável
genuína para a prestação de serviços a nível provincial e regional.

•

Harmonizar a integração de resultados com a ORAM Nampula;

•

Elaborar o Relatório Trienal 2015-2017/2018 e dissolver a CTC-COOP/iTC-F.
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Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes actividades:
•

No âmbito da gestão de contratos dos projectos comunitários:
o Os projectos contratados em 2016, que transitaram para 2018, referentes às Províncias
de Gaza, Manica, Sofala e Cabo Delgado, foram encerrados e os respectivos produtos
entregues às comunidades. Porém, está em curso o fecho dos relatórios de 04(quatro)
projectos para posterior pagamento da última tranche de 20%;
o Dos 48 projectos comunitários contratados em 2017, até Novembro de 2018, foram
encerrados 42, com produtos entregues às comunidades, com excepção dos seguintes
casos:
-

2(dois) projectos que estão na fase de entrega de produtos(um no Distrito de Guijá,
Província de Gaza e outro no Distrito de Gondola, Província de Manica) e espera-se
que o processo seja concluído no mês de Março de 2019;

-

3(três) projectos de Cabo delgado foram cancelados, devido à insegurança,
motivada por ataques armados, nomeadamente da UNIVERSER(Mocímboa da Praia),
da OACDS(Mueda, Mocímboa da Praia e Muidumbe) e da Terra Nossa (Palma);

-

1(Um) projecto da Terra Nossa em Malema, Nampula, foi cancelado por reacção
negativa dos beneficiários, devido à desinformação associada ao PROSAVANA.

•

Foram planificados e contratados, por via de concurso público, 4(quatro) projectos
comunitários no âmbito do financiamento da OSISA. Estes foram concluídos, encerrados e
os produtos entregues às respectivas comunidades e associações agropecuárias nas
províncias de Niassa, Nampula e Zambézia;

•

Quanto ao processo de institucionalização da iTC-F, foi realizada, no dia 28 de Março de
2018, em Maputo, a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Parceiros(CdP), com o
objectivo de discutir o ponto de situação do mesmo, assim como o preenchimento de vagas
de membros em falta no CdP, o Plano de Actividades acordado com os Parceiros de
Financiamento e os passos a seguir para a institucionalização da Fundação. Adicionalmente,
foi submetido, junto ao Instituto de Propriedade Industrial (IPI), o projecto de registo da
Marca e do Logo da organização, cujo processo se encontra em fase de validação;

•

No concernente à Estruturação Organizacional e de Recursos Humanos(RH) para calibrar os
RH e a estrutura dos escritórios, em resposta às recomendações do Mid Term Review(MTR),
foi lançado um concurso dirigido a seis empresas nacionais de Consultoria, especializadas
em Desenvolvimento Organizacional e RH, tendo o contrato sido adjudicado à KPMG. A
consultoria teve como missão recomendar a melhor estrutura para a organização,
observando critérios operacionais e de sustentabilidade. O relatório foi submetido à
Direcção da ITC-F que, por sua vez, partilhou com os respectivos órgãos sociais;

•

Foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do CdP, a 27 de Fevereiro do corrente ano, em
Maputo, com o objectivo de deliberar sobre o Relatório da KPMG relativo à Estruturação
Organizacional da iTC-F, sobre Memoranda e Protocolos, sobre o Plano Estratégico 20192022, sobre o Plano de Abate de Bens, sobre o Lançamento da iTC-F, sobre os Termos de

CTC-COOP: Relatório Anual – Janeiro 2018 a Fevereiro de 2019

7

Referência da Auditoria Externa, sobre o Plano de Dissolução da CTC-COOP/iTC e sobre a
criação da Equipa de Angariação de Fundos;
•

No âmbito do processo de transição e operacionalização da Fundação iTC, foram
actualizados os manuais de procedimentos, desenvolvidos e adaptados documentos
operacionais(políticas, estratégias, processos e procedimentos) Foram igualmente iniciados
os processos tendentes a completar uma série de actividades que começaram em 2017,
para desenvolver instrumentos relevantes para o sector de terras e para a ligação entre a
demarcação de terras comunitárias e as oportunidades de desenvolvimento económico;

•

Foram realizadas visitas conjuntas de monitoria aos projectos comunitários, envolvendo os
membros dos órgãos de apoio e estruturas locais de governação. Estas, tinham em vista a
avaliação do desempenho dos projectos e na maioria dos casos a entrega dos produtos
resultantes da intervenção da CTC-COOP/iTC-F;

•

Foram elaboradas propostas de colaboração com instituições privadas e públicas(nacionais
e internacionais), com vista a massificar as abordagens e metodologias adoptadas pela iTC
nos seus onze anos de intervenção e que contribuem para a melhoria do acesso e segurança
de posse das terras das comunidades, com vista a potenciar o desenvolvimento. Neste
âmbito foram encetados contactos com instituições como o Corredor Logístico do
Norte(CLN), o Parque Nacional da Gorongosa(PNG), a CADASTA e o Banco Mundial;

•

Capacitação institucional e formação no âmbito do melhoramento da capacidade de
provisão de serviços e do desempenho dos técnicos das instituições públicas ligadas à
gestão de terras, ao nível distrital e do pessoal da iTC, na perspectiva de melhoria da
capacidade de intervenção e da qualidade dos produtos resultantes da acção da iTC. Foram
igualmente iniciadas negociações com o Grupo Moçambicano da Dívida, tendo em vista
mobilizar e providenciar assistência às comunidades e capacidade às instituições públicas de
gestão de terras, ao nível das Províncias, Distritos e Municípios, para o reforço dos
processos de resolução de conflitos sobre ocupação de terras;

•

Participação da CTC-COOP/iTC-F nos seguintes eventos nacionais e internacionais, para
partilha de resultados e troca de experiências:
o 5ª Conferência Nacional de Maneio Comunitário, realizada em Fevereiro de 2018, em
Maputo, com a apresentação de um tema sobre “Enquadramento legal dos CGRN´s”,
que é resultado de um Estudo encomendado pela CTC-COOP/iTC-F à Universidade
Eduardo Mondlane(UEM). Na sequência deste, dando seguimento às recomendações da
Conferência
e,
tendo
como
objectivo
padronizar
mecanismos
de
intervenção(governação, capacidade de gestão e desenvolvimento de negócios
inclusivos) em iniciativas de gestão comunitária de recursos naturais, a iTC está a
facilitar a criação e funcionamento de um Grupo de Trabalho, através do qual se vai dar
origem a uma rede de instituições e à operacionalização de um Programa Nacional de
Gestão Comunitária de Recursos Naturais, com abordagens integradas de consolidação
da capacidade das comunidades rurais. O programa está a ser suportado pelo Banco
Mundial em colaboração com a Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural(DNDR);
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o 19ª Conferência do Banco Mundial, em Março, em Washington DC, EUA, dedicada à
“Governação da Terra num Mundo Interconectado”. A CTC-COOP/iTC-F foi convidada a
presidir uma sessão sobre novas tecnologias e, também, fez uma apresentação sobre
“Análise das Fontes de Custos envolvidos em Processos de Delimitação de Terras
Comunitárias”;
o Participação numa missão do MITADER, no mês de Abril, a convite do Banco Mundial,
que se deslocou à Namíbia para uma visita de troca de experiência no âmbito dos
programas de maneio comunitário, onde pôde interagir com agências com larga
experiência na gestão de áreas de conservação comunitárias, com um alto envolvimento
do Governo, Sociedade Civil e Sector Privado;
o Realização de uma Mesa Redonda sob o lema: “Crescimento Populacional e Dinâmicas
de Uso de Terras: Oportunidades e desafios para uma administração e gestão de terras
sustentável na Província de Nampula”, no mês de Junho, na qual participaram vários
parceiros, com destaque para o Governo, Sector Privado, ONG´s e representantes das
Comunidades;
o Realização da Reunião Técnica da CTC-COOP/iTC-F, entre os dias 28 e 29 de Junho, para
discutir e harmonizar informação relevante para a elaboração do Plano Estratégico
2019-2022 e analisar o progresso de implementação do Plano de 2018, com particular
atenção para as componentes de gestão de contratos e de gestão financeira. Nesta
Reunião, os trabalhadores foram notificados sobre as possíveis transformações dentro
da instituição, que consistiriam na diminuição do número de escritórios e no términus
dos contratos de trabalho, no fim de Setembro. Ficou acordada activação da figura de
Representante dos Trabalhadores para servir de canal de diálogo entre a Direcção
Executiva e estes;
o No contexto da transição de CTC-COOP/iTC-F para Fundação, teve lugar o fecho dos
escritórios de Pemba, Lichinga, Quelimane, Tete e Xai-Xai, bem como o despedimento
de parte do pessoal. Durante o processo, foi feita a negociação com os Doadores, da
qual resultou a disponibilização de um fundo que cobriu o pagamento das
indeminizações dos trabalhadores que foram desvinculados.
No concernente à Execução Financeira, de Janeiro de 2018 a Março de 2019, a CTC-COOP/iTC-F
recebeu dos Parceiros de Financiamento um acumulado de USD4.502.990,98 e deste foram
gastos USD4.412.262,00, o que corresponde a 98% de execução. De referir que o financiamento
para 2018 estendeu-se até Março de 2019.
É de salientar que de 2015 a 2018 a CTC-COOP/iTC-F recebeu, em acumulado, também dos
Parceiros de Financiamento um total de USD19.978.900,00, tendo sido executado, no mesmo
período, um total de USD19.862.190,00, equivalente a 99%.
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1.

Introdução
O presente documento constitui o Relatório Anual de 2018 e reporta as actividades
desenvolvidas e os resultados alcançados, até finais de Fevereiro de 2019. De acordo com o
Plano de Extensão do Programa Trienal 2015-2017, os principais objectivos para 2018 foram: (i)
completar a implementação do ciclo de Projectos Comunitários de 2017, (ii) finalizar o processo
de institucionalização da Fundação iTC, (iii) finalizar o desenvolvimento do Plano Estratégico de
quatro anos(2019-2022) e implementação das recomendações do MTR e (iv) dissolução da CTCCOOP/ iTC-F .
Especificamente, as principais actividades para 2018 foram:
•

Completar o Ciclo de Projectos Comunitários de 2017;

•

Finalizar o processo de institucionalização da Fundação iTC(iTC-F);

•

Finalizar o Plano Estratégico de quatro anos(2019-2022);

•

Calibrar os recursos humanos e a estrutura do escritório para atender às necessidades de
uma Fundação efectiva e à capacidade funcional necessária de uma componente
operacional;

•

Reforçar a capacidade interna para Monitoria e Avaliação e para calibração de recursos
humanos necessários para a iTC-F;

•

Aumentar a eficiência operacional(melhorias metodológicas) para assegurar os direitos de
terra segura e resultados de desenvolvimento económico para as comunidades rurais;

•

Fortalecer a priorização estratégica, refinando a Estratégia e o Programa(inclui consulta
nacional);

•

Melhorar, juntamente com o Plano Estratégico, o Quadro Lógico/Quadro de Resultados e
mudar a gestão baseada em resultados para uma com foco em resultados sustentáveis;

•

Integrar as Mudanças Climáticas e Género e Diversidade na planificação e operações;

•

Completar uma série de actividades já iniciadas em 2017, tendo em vista desenvolver
instrumentos relevantes para o sector de terras;

•

Fortalecer a ligação entre a delimitação de terras comunitárias e as oportunidades de
Desenvolvimento Económico Local(DEL);

•

Consolidar parcerias e sinergias formais para desenvolver uma capacidade sustentável e
genuína para a prestação de serviços, a nível provincial e regional;

•

Harmonizar a integração de resultados com a ORAM Nampula;

•

Elaborar o Relatório Trienal 2015-2017/2018; e

•

Dissolver a CTC-COOP/iTC-F.

O relatório está organizado em 10 capítulos, nomeadamente: (1) Introdução, (2)
Institucionalização da Fundação, (3) Planeamento Estratégico e Operacional, (4) Consolidação
CTC-COOP: Relatório Anual – Janeiro 2018 a Fevereiro de 2019
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de Instrumentos e Metodologias da iTC, (5) Actividades realizadas, (6) Outras acções Nacionais
e Internacionais, (7) Colaborações tendentes a Parcerias, (8) Subvenção da ORAM Nampula, (8)
Execução Financeira, e (10) Considerações finais.
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2.

Institucionalização da Fundação iTC e conceptualização da sua
componente operacional

2.1.

Situação Geral da Fundação iTC(iTC-F)
Segundo os Estatutos, o processo de institucionalização compreende a formalização dos Órgãos
Sociais da Fundação e os seguintes actos: (i) Registo(Escritura e Registo) da Fundação; (ii)
Publicação do Registo no Boletim da República; (iii) Registo Fiscal(para tributação); (iv) Registo
no Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e no Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS); e, (v) Formalização da data de Início de Actividades.
Nesta perspectiva, é de salientar que todos os órgãos-chave, nomeadamente, Corpo de
Garantes(CG), Conselho de Parceiros(CdP) e Director Geral(DG) já tinham sido designados na
primeira reunião do CdP de 29 de Novembro de 2017, na Cidade de Quelimane, Província da
Zambézia.
A proposta de nomes para o Corpo de Benfeitores(CB) da iTC-F foi submetida pelo DG ao CdP e
esperava-se que a mesma fosse aprovada na reunião deste órgão do passado mês de Julho.
Pela conjuntura actual da Fundação, cuja preocupação é o Início de Actividades e a contínua
procura de garantias de sustentabilidade, não constitui prioridade a constituição do CB, tendo o
CdP recomendado que o Executivo continuasse com este exercício de idenficar mais nomes, por
mais algum tempo, obedecendo ao conteúdo do Artigo 18 dos Estatutos da iTC-F.
A Cerimónia Pública de Lançamento da iTC-F terá lugar na Cidade de Maputo, estando o
Executivo a realizar as acções preparatórias, em coordenação com o seu Instituidor.
A abertura da Conta Bancária no BCI, assim como o registo da Marca e do Logotipo da
organização junto do Instituto de Propriedade Industrial(IPI), foram realizados com sucesso.

2.2.

Funcionamento dos Órgãos Sociais e Principais Deliberações
Realizaram-se Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CdP e vários encontros de trabalho e de
coordenação entre os diferentes Órgãos Sociais e o Instituidor, com vista à operacionalização
da transição da CTC-COOP/iTC-F para a Fundação, nomeadamente:
•

28 de Março – I Reunião Extraordinária do CdP onde o maior enfoque foi a apresentação e
aprovação do Plano de Extensão das Actividades para 2018. Outras notas importantes da
reunião foram a discussão sobre a sustentabilidade da CTC-COOP/iTC-F e a comunicação
sobre o fecho de alguns escritórios, passando de oito para três(que na óptica do
funcionamento da Fundação serão escritórios regionais) e sobre a diminuição de pessoal, a
partir de Outubro, tendo em vista a redução de custos fixos, condicionalismo colocado pelos
Parceiros de Financiamento para a continuidade da parceira;

•

27 de Julho – II Reunião Ordinária do CdP que, entre outros assuntos, analisou o Relatório
Preliminar da Consultoria sobre a Estruturação Organizacional da iTC-F. Nesta, abordaramse ainda questões sobre o tratamento a dar aos trabalhadores e bens, face ao fecho dos
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escritórios, aprovou-se a constituição da Comissão Liquidatária da CTC-COOP/iTC-F, que irá
funcionar até Março de 2019 e discutiu-se o Relatório de Auditoria Externa de 2017;

2.3.

•

11 de Setembro – Reunião de trabalho entre o CdP e o Executivo, com vista a discutir
questões sobre a operacionalização da iTC-F;

•

20-21 de Setembro – Reunião de trabalho que tinha como objectivos: (i) aprofundar a
discussão sobre o Relatório sobre a Estruturação Organizacional com os consultores da
KPMG(Relatório da KPMG), (ii) debater com o Executivo acções inerentes ao início de
funções da Comissão Liquidatária, (iii) aprovar a composição da equipa basilar para o início
do funcionamento da iTC-F; e (iv) abordar as acções preparatórias inerentes ao início do
funcionamento da iTC-F;

•

1 de Outubro – Reunião, à porta fechada, entre o CG, CdP e o instituidor onde se debateram
questões de funcionamento dos órgãos sociais da instituição;

•

5 de Novembro – Reunião com a presença do CdP, do CG, do Executivo e do Instituidor, cujo
objectivo era resolver problemas de comunicação, coordenação entre os órgãos, incidindo
fundamentalmente sobre procedimentos que o Executivo deve seguir no exercício das suas
actividades, tendo como referência os Estatutos da organização;

•

27 de Fevereiro – IIª Reunião Extraordinária do CdP com a presença do CG e do Executivo,
com o objectivo de deliberar sobre o Relatório da KPMG, Memoranda e Protocolos
inerentes a Parcerias entre a iTC-F e outras entidades públicas e privadas, Plano Estratégico
2019-2022, Plano de Abate de Bens, Lançamento da iTC-F, Termos de Referência para a
Auditoria Externa 2018, Plano de Dissolução da CTC-COOP/iTC-F e criação da Equipa de
Angariação de Fundos.

Desenvolvimento Institucional
No período de Janeiro a Setembro o sector de Tecnologias de Informação deu seguimento a
actividades relacionadas com os produtos do plano da UPT para o ano de 2018, dentre os quais
se destacam os seguintes:
Website
Foi concluído o processo iniciado no ano transacto, visando a reestruturação do website da
Organização, e teve como resultado uma página mais moderna, com nova imagem e de fácil
partilha de informação sobre as actividades da organização. Foi também estabelecida a
possibilidade de entidades interessadas em criar vínculos com a organização poderem fazer um
primeiro contacto através de um formulário online presente na mesma.
Base de Dados
Com vista a optimizar a actual Base de Dados de projectos Comunitários da organização e
permitir fácil manuseamento e dinâmica no seu processamento, através de uma plataforma
mais leve e de distribuição acessível, foram iniciadas discussões com o provedor de serviços
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responsável pelo desenho inicial desta e acordada uma série de aspectos técnicos que se
deverão reflectir na nova Base de Dados.
Este exercício é complementado pelo trabalho de revisão dos campos efectuado pelo Gestor de
Conhecimento, em coordenação com os usuários da mesma.
No entanto, existiu limitação orçamental para a implementação das alterações durante o ano
em análise mas, sendo esta ferramenta de vital importância para o registo da informação sobre
a intervenção da organização esta actividade deverá ser orçamentada no próximo ciclo.
Sistema Primavera ERP para Gestão e Contabilidade
De modo a garantir o acompanhamento das necessidades da organização em relação ao
sistema Primavera, bem como respostas às solicitações com qualidade e em tempo útil, foi
iniciado o processo de contratação de um novo parceiro que culminou com a indicação da
empresa F3M Moçambique. Esta, tem como um dos objectivos corrigir todas as anomalias
presentes nos módulos e desenvolvimentos em uso, formar os principais usuários do sistema
em relação às soluções disponíveis, bem como responder a solicitações de assistência.
A mesma, no âmbito da institucionalização da iTC-F, vai prestar assistência durante o processo
de mudança da licença da CTC-COOP/iTC-F para a Fundação e na migração para a versão
Executiva, a acontecer em 2019.
ArcGIS
Está em curso um exercício de teste à ferramenta pelas gestões provinciais de Niassa e Manica,
de modo a aferir o nível de complementaridade das actividades da organização. Neste âmbito,
existe uma possibilidade de se obter a ferramenta dentro de um pacote destinado a
organizações sem fins lucrativos, fruto de um contacto efectuado pelo Gestor de Metodologias.
Espera-se ter uma posição em relação a este ponto, até finais do mês de Junho de 2019, altura
em que termina o período concedido para testes.
Política de Segurança de Informação
Havendo necessidade de estabelecer critérios para o uso adequado e equilibrado dos recursos
tecnológicos da organização, de modo a garantir segurança, qualidade e disponibilidade é
necessário estabelecer uma política que descreva as normas de utilização, bem como
actividades que são consideradas nocivas. O desenho deste documento está em curso e estará
disponível até ao fim de Julho de 2019.
Outro aspecto importante mas, que constitui um desafio em termos orçamentais é a
necessidade de se adquirir um servidor adicional para replicar os principais sistemas a correr no
Server Room, de modo a garantir a sua continuidade em caso de falhas ou desastres. A
aquisição de novos equipamentos está prevista no orçamento de 2019;
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Formação e capacitações
Teve lugar, em Agosto passado, uma formação em Cobit 5 Foundation para o gestor de IT.
Trata-se de um framework de gestão e governação de IT que incorpora um modelo abrangente
de princípios globalmente aceites, práticas e ferramentas analíticas que podem ajudar qualquer
organização a, efectivamente, resolver problemas críticos relacionados à governação e gestão
da informação e tecnologia. Pretende-se dar início a sua implementação na organização a partir
do ano de 2019.

2.4.

Fecho de Escritórios e Reestruturação do Pessoal
Como estava previsto, a 28 de Setembro realizou-se o fecho de cinco escritórios,
nomeadamente Lichinga, Pemba, Quelimane, Tete e Xai-Xai, tendo os respectivos bens e
documentos sido transferidos como segue:
•

De Lichinga, Pemba e Quelimane para o escritório de Nampula;

•

De Tete para o escritório de Chimoio;

•

De Xai-Xai para o escritório de Maputo.

O Executivo apresentou uma proposta sobre o destino a dar aos bens residuais, ao Conselho de
Parceiros e ao grupo de Doadores, no mês de Julho. Infelizmente, a mesma só foi aprovada nos
finais de Fevereiro passado, quer pelos Doadores representados pelo DFID, quer pelo CdP.
Ambos concordaram que o respectivo processo fosse adjudicado à empresa LEILOSOC.
A Comissão Liquidatária iniciou as suas funções a 1 de Outubro, estando a lidar com: (i)
Elaboração do Relatório Final de Actividades da CTC-COOP/iTC-F, (ii) Acompanhamento e fecho
de projectos em curso, (iii) Resolução e Encerramento de todas as obrigações para com
terceiros, incluindo compensação e indemnização dos funcionários e (iv) Preparação da
Auditoria Financeira Externa de 2018.
Por forma a garantir o acompanhamento dos projectos nas províncias cujos escritórios foram
encerrados e a preparação dos processos para pagamentos aos Provedores de Serviços dos
projectos comunitários via Primavera, os Gestores Provinciais que fazem parte da Comissão
Liquidatária tiveram a sua área de intervenção alargada àquelas províncias, tendo as
responsabilidades sido atribuídas da seguinte maneira:
•

Mussa Chovieque(em Nampula) – Cabo Delgado e Tete;

•

Nelson Jackson(em Niassa) – Manica e Sofala; e

•

Hilário Patrício(em Zambézia) - Gaza

O processo de aprovação no Primavera foi então configurado para que flua normalmente,
segundo as responsabilidades geográficas atrás indicadas.
Infelizmente, no decurso das actividades e quase no final do mandato, a equipa ficou com
menos um elemento, o Sr. Hilário Patrício, que submeteu uma carta de pedido de rescisão de
contrato.
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Por sua vez, o início de actividades da Fundação foi remarcado para 01 de Janeiro de 2019, por
recomendação da Autoridades Tributária, porque o exercício económico de 2018 estava a
encerrar, razão pela qual, do ponto de vista prático, não existiam grandes vantagens em se
concretizar a partir de 01 de Outubro como estava programado. A Fundação deverá preparar-se
para conseguir responder satisfatoriamente aos processos de “Due Deligence” a serem
realizados, antes da assinatura dos Acordos de Financiamento com os Doadores para o Plano
Estratégico 2019-2022 e para funcionar com uma estrutura de pessoal reduzida.
Para o efeito, foi aprovada pelo Conselho de Parceiros a equipa basilar composta por técnicos
da CTC-COOP/iTC-F com experiência e capacidade de assegurar o funcionamento de uma
instituição, cobrindo as seguintes funções: Director Geral, Gestor de Administração e Finanças,
Gestor de Projectos e Programas, Oficial de Metodologias e o Gestor de Informação e
Tecnologias.

3.

Planeamento Estratégico e Operacional

3.1.

Avaliação Estratégica e priorização
A recolha e compilação da informação para a Avaliação Estratégica iniciou em Janeiro. Foi
definida a seguinte metodologia para o efeito:
•

Consulta bibliográfica de documentos no âmbito de terras e outros recursos
naturais(legislação, publicações, planos estratégicos nacionais, provinciais e distritais,
documentos de projectos);

•

Contactos directos com instituições relevantes(ex. Governamentais, Organizações Não
Governamentais nacionais e estrangeiras, empresas privadas, associações e comités de
gestão de recursos naturais, trabalhando em terras e outros recursos naturais, projectos e
investidores);

•

Entrevistas com informantes-chave de sectores que lidam com a terra e outros recursos
naturais, tais como representantes de associações(homens e mulheres) e membros dos
órgãos de apoio da CTC-COOP/iTC-F nomeadamente os Comités Provinciais de
Acompanhamento(CPA´s), as instituições ligadas à administração e gestão de terras e
outros recursos naturais ao nível Provincial e Distrital(SPGC´s, SDAE´s e SDPI´s);

•

Uso de Informações derivadas do banco de dados da CTC-COOP/iTC-F;

•

Apresentação e validação dos resultados da Avaliação Estratégica pelos membros do CPA e
outros actores na área de recursos naturais;

•

Compilação a nível provincial e nacional.

Até ao momento, a CTC-COOP/iTC-F está na fase de compilação e partilha ao nível da Gestão
Nacional, embora alguns contactos ainda estejam a ser feitos no âmbito do acréscimo da
informação e melhoramento do documento. Este exercício foi igualmente útil para a
actualização da avaliação da capacidade das instituições públicas de administração da terra e
outros recursos naturais, incluindo de municípios, elaborada em 2015.

CTC-COOP: Relatório Anual – Janeiro 2018 a Fevereiro de 2019

16

3.2.

Documentação de Mudanças Alcançadas e Lições Aprendidas
O exercício de colecta de Mudanças Alcançadas iniciou com um processo de selecção de
comunidades já delimitadas pela CTC-COOP/iTC-F nos anos anteriores, com base em critérios
descritos no respectivo Guião. Esta actividade foi seguida pela elaboração da ficha de colecta de
Mudanças, que permite a colecta de dados directamente dos beneficiários. Está em análise a
ocorrência de Mudanças em cerca de 80(oitenta) comunidades, numa média de dez por
província, delimitadas pela CTC-COOP/iTC-F, entre os anos 2006 e 2014.
Com base nesta ficha, foram colectadas e registadas Mudanças em 67 comunidades
beneficiárias da iTC. A análise desta informação foi baseada na identificação de padrões,
relacionados com (i) organização comunitária; (ii) gestão comunitária de terras e recursos
naturais; (iii) mitigação de conflitos de terra; (iv) investimentos e parcerias. Foram igualmente
compilados factores que influenciaram positivamente e negativamente as Mudanças
verificadas. O resultado deste trabalho é apresentado no Anexo 2 do presente Relatório.

3.3.

Abordagem para Províncias de Maputo e de Inhambane
A CTC-COOP/iTC-F tem enfrentado pressão para expansão para as Províncias de Maputo e de
Inhambane. Assim, estas estão contempladas no exercício de Avaliação Estratégica(AE),
necessário para aferir as prioridades da província, assim como o potencial existente para
implementação da abordagem da CTC-COOP/iTC-F. Para o exercício de auscultação e
levantamento do potencial para intervenção na Província de Maputo, foi criado um grupo de
trabalho para elaboração do conceito e da proposta para a realização da respectiva AE. Nesta
perspectiva, já foram encetados contactos ao nível da DPTADR, com vista a facilitar a realização
de um evento designado de Chamada de Ideias, no próximo mês de Julho(inicialmente
planificado para Junho), assim que houver disponibilidade de participação dos principais
interlocutores identificados em conjunto pela CTC-COOP/iTC-F e a DPTADR, através dos SPGC`s
de Maputo. De referir que já foram concordados os passos a seguir para o início das discussões
sobre o modelo de AE que se pretende realizar.
Em relação à Província de Inhambane, já foi realizada a AE num trabalho conjunto com o Grupo
Moçambicano da Dívida(GMD). O Relatório Final conclui que a mesma tem um potencial
substancial de recursos naturais que lhe colocam numa posição favorável rumo à redução da
pobreza. No entanto, para definição das acções a serem levadas a cabo pela iTC-F na província,
foi desenvolvida uma matriz de acções, que visa a identificação de actividades prioritárias nos
locais sugeridos pelo Relatório da Avaliação Estratégica. Este documento será parte integrante
do Programa de Intervenções da iTC-F para 2019-2022, que também está em formulação.

3.4.

Validação e Refinação do Plano Estratégico e do Programa para 2019-2022
Um produto chave do processo de planificação estratégica é a validação e aperfeiçoamento do
Plano Estratégico, em consulta com as principais partes interessadas(Governo, organizações
parceiras, organizações financiadoras, Sector Privado e outras organizações da sociedade civil
pertinentes) ao nível nacional, provincial e distrital, inclundo os órgãos sociais da iTC-F
nomeadamente o Corpo de Garantes, o Conselho de Parceiros e os Comités Provinciais de
Acompanhamento.
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Em 2017, foi desenvolvida uma estratégia com uma visão de longo prazo, 10(dez) anos.
Considerando a interação com os Parceiros de Financiamento, a assistência técnica da LEGEND
e estratégias existentes dos Parceiros de Financiamento, o Plano Estratégico foi alvo de revisão,
adoptando agora um período de vigência de quatro(4) anos. Este documento encontra-se,
neste momento, na sua versão preliminar e foi partilhado para apreciação e contribuições dos
órgãos sociais e ainda dos actuais Parceiros de Financiamento. O Programa de intervenção está
em processo de refinamento e ajuste ao mesmo período temporal, 2019-2022. Este último,
será de facto um conjunto de projectos, alinhados à realização da estratégia e às demandas
prioritárias geográficas para serviços e intervenções da iTC-F em Moçambique.
Adicionalmente, este processo foi enriquecido pela revisita às avaliações estratégicas. As acções
em formulação serão resultado do exercício de priorização(análise das avaliações estratégicas)
e serão consentâneas com o potencial de intervenção em cada província. Inclui-se ainda a
avaliação das necessidades de melhoria da capacidade das instituições do Governo, desde o
nível local ao central, a melhoria da capacidade dos Provedores de Serviços, a ligação com
investimentos privados, através da promoção de parcerias e sinergias e o próprio
desenvolvimento institucional da iTC-F.
O plano tinha como meta a finalização dos documentos preliminares da Estratégia e do Plano
de Intervenção(Programa), até finais de Julho e de Agosto respectivamente. No entanto, devido
ao nível de complexidade do assunto, só foi possível tê-los apenas em finais de Novembro.
Quer o Plano Estratégico quer o Programa para 2019 foram aprovados na IIª Reunião
Extraordinária do CdP, realizada a 27 de Fevereiro de 2019. Estes documentos constituem a
base para o início da negociação e assinatura do Acordo de Financiamento com os actuais
Doadores.
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4.

Consolidação de Instrumentos e Metodologias da iTC

4.1.

Testagem, Pilotagem e Desenvolvimento da Metodologia de Desenvolvimento
Económico Local
A experiência no terreno fez-nos constatar que a chave para apresentar uma nova abordagem
ao financiamento e à promoção de mudança, é ligar a delimitação e a demarcação ao
desenvolvimento económico local sustentável, tendo em conta: (i) potenciais investimentos; (ii)
vulnerabilidade(social, económica e ambiental); e (iii) planificação e organização territorial.
Assim, a CTC-COOP/iTC-F desenvolveu uma e vai testá-la nas províncias de Gaza, Sofala e
Zambézia.
Com a mesma, se visa identificar oportunidades económicas dentro de cada comunidade, em
três momentos: (i) na elaboração da Nota Conceptual para a intervenção; (ii) durante a
implementação do projecto; e (iii) em caso de demanda externa. Uma vez que em 2018 não se
prevê quaisquer novas intervenções, a nível das comunidades, a proposta é continuar a partir
das oportunidades já identificadas durante a implementação dos projectos anteriores, que
estão registadas nas Agendas de Desenvolvimento Comunitário(ADC`s).
Neste âmbito, foram já identificadas comunidades e associações-alvo para o piloto(vide Tabela
1). Assim, iniciou-se o processo de revisão e confirmação(com as comunidades, Governos
Distritais e outras partes interessadas) da relevância das oportunidades listadas nas ADC`s. Em
simultâneo, foi já definido o modelo de Perfil de Oportunidades(para comunidade e para as
associações-alvo), com indicação clara do seu potencial e como ele pode ser valorizado. Os
perfis foram concluídos em finais de Agosto.
Tabela 1: Comunidades e associações-alvo do Piloto DEL
Província

Distrito

Associações/
Comunidade

Comunidade
estruturada
(CGRN)? Quando?

Associação
Aliança Juvenil

Associação
estruturada, em
2014

Associação
Armando Emílio
Guebuza

Associação
estruturada, em
2014

Tem
ADC?

Sim

Búzi
Não

Sofala

Caia

Comunidade de
Nsona

Comunidade
estruturada, em
2013

Sim
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Oportunidades de
Investimento
Promoção de cadeias de
valor de arroz e
hortícolas(potencial para
irrigação)
Promoção de cadeias de
valor de hortícolas e
arroz(potencial para
irrigação)
"Potencial para o fomento
pecuário(bovino, caprino e
suíno);
Potencial para a prática de
agricultura
comercial(gergelim, milho,
mapira e amendoim) na
zona John Mabuno;

Potencial
Impacto para
comunidades
Apesar de
possuir rios
periódicos, o
lençol freático é
elevado;
Solos francoargilosos e
férteis;
Possui uma
extensa planície
para pastagem;
Vias de acesso
em reparação
com o
financiamento
de DANIDA"
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Província

Distrito

Associações/
Comunidade

Comunidade
estruturada
(CGRN)? Quando?

Tem
ADC?

Oportunidades de
Investimento

Potencial
Impacto para
comunidades

Potencial para fomento de
fruteiras."

Dondo

Comunidade de
Licoma

Comunidade
estruturada, em
2013

Sim

Comunidade de
Muanalavo
(Tchola)

Comunidade
estruturada, em
2013

Sim

Comunidade
Vale de
Mandruzi

Associação
legalizada, em
2013

Comunidade de
Magul

Comunidade
estruturada em
2015

Sim

Comunidade de
Manzir

Comunidade
estruturada em
2015

Sim

Bilene

Gaza

Guijá
Ndonga

Nhaca
Zambézia

Alto
Molócu
e(Prosa
vana)
Alto
Molócu
e, Gilé,

Konane, Koni,
Caperula,
Soares e
Mugema-sede
Alto Molocué:
Konane, Koni,
Caperula,

Comunidade
estruturada em
2014
Comunidade
estruturada em
2014
Comunidade
estruturada

Comunidade
estruturada

Não

Sim

Sim
Sim

"Terras aráveis com
potencial para a produção
de alho, banana e hortícolas;
potencial para criação de
gado bovino com áreas de
pastagens apuradas"
Potencial turístico(Hotelaria
e similares, margem do
Zambeze para pesca
desportiva, prática de
canoagem); recolha de ovos
de crocodilo para mitigar o
Conflito Homem Fauna
Bravia
Potencial para promoção de
cadeia de valor do arroz e
irrigação com envolvimento
de pequenos produtores.
"1. Existência de áreas
férteis e irrigáveis;
2. AAPs legalizadas, com
DUATS de 600 e 500
hectares respectivamente,
com partes de área cedidas
a investidores privados que
produzem cana e arroz.
3. Oportunidade de criação
de gado leiteiro;
4. Oportunidade para
investimento em maquinaria
agrícola e de
processamento;
5. Oportunidade para
desenvolvimento de
horticultura."
Existência de áreas férteis e
irrigáveis. Produção de
milho, feijões e hortícolas;
com possibilidade de
expansão para outras
comunidades vizinhas;
ICM, MLT, Mineração

ADVZ já tentou,
sem sucesso,
montar centro
Zootécnico

Alto Molócue: ICM, MLT, FIP
Sim
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Província

Distrito
Mocuba
,
Muleval
a(SUSTE
NTA)

Associações/
Comunidade

Comunidade
estruturada
(CGRN)? Quando?

Tem
ADC?

Soares e
Mugema-sede

Oportunidades de
Investimento

Potencial
Impacto para
comunidades

de Gilé, MozBio, FIP
Mocuba: Concessão
florestal, Mineração, FIP

Gilé: Nanepa,
Namurra e
Vassele

Mulevala: Concessão
florestal, Mineração/ FIP

Mocuba: Etabo,
Macuia e
Muandiua

Mocuba
(ZEE)

Mulevala: Breu,
Cohiua, Malolo
Etabo, Macuia e
Muandiua

Comunidade
estruturada

Sim

Concessão florestal, Vale do
Zambeze

Foi iniciado um contacto com a DNDR, durante os meses de Agosto e Setembro, do qual
resultaram recomendações no sentido de melhorar os perfis e de se proceder à divulgação
seguindo um método diferente do planeado, passando a ser através de Seminários para
Promoção de Oportunidades(com um formato semelhante a seminários de promoção de
oportunidades de investimento). Nestes, as responsabilidades seriam: (i) Governo Distrital:
liderança do processo, ponto focal de manifestação de interesse sobre as oportunidades,
responsável pela operacionalização das oportunidades; e (ii) CTC-COOP/iTC-F: apoio e
facilitação do processo de promoção das oportunidades, acompanhamento e monitoria dos
resultados do seminário de promoção das oportunidades.
Por limitações organizacionais, devido à redução de pessoal programático que teve lugar em
finais de Setembro e a processos urgentes em curso na instituição nomeadamente, a
estruturação organizacional, a institucionalização da Fundação e o desenvolvimento da
Estratégia e do Programa 2019-22, a partir de Outubro, a revisita aos perfis tornou-se limitada,
pelo que se enveredou por uma reavaliação da forma de abordar o tema para retomar a
implementação do piloto a partir de 2019.
Ainda neste capítulo, foram iniciados contactos com potenciais parceiros estratégicos como a
Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze(ADVZ), o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Sustentável(FNDS-MITADER), o IPEME e a APIEX, para explorar oportunidades
de colaboração.

4.2.

Harmonização da Demarcação Comunitária e Metodologia de Emissão de Títulos
de Propriedade Individuais no Âmbito do Programa Terra Segura
No âmbito da implementação do projecto de Harmonização da Abordagem de Delimitação de
Terras Comunitárias e Regularização de Ocupação de Boa Fé(RDUAT), foi realizado um encontro
com objectivo de compilar e harmonizar as principais lições e experiências colhidas das
actividades realizadas em Gaza, Nampula e Zambézia. No mesmo, participaram representantes
da DINAT, da EXI, dos Provedores de Serviços(ATOPOCOME e TopMap). Da equipa da iTC
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estiveram presentes os gestores províncias de Gaza, Nampula e Zambézia e o Gestor de
Conhecimento.
Neste encontro, foram levantados alguns aspectos que retratam a experiência da abordagem
harmonizada, a mencionar:
•

O processo de regularização da ocupação é melhor implementado depois do de delimitação
de terras, pois ajuda na definição de blocos cadastrais e na organização do processo de
regularização, respeitando a planificação do uso da terra da comunidade;

•

A sensibilização das comunidades é crucial para o seu engajamento e é preciso aproveitar
os órgãos estabelecidos nestas(CGRN e facilitadores comunitários) para que o processo seja
mais eficaz;

•

É aconselhável que seja o mesmo PS a implementar a delimitação e a regularização;

•

O uso de Tablets(para a colecta de dados alfanuméricos) aumenta a eficiência no processo
de regularização;

•

É preciso testar a eficiência dos Tablets na colecta de dados geográficos, durante todo
processo de regularização;

•

A capacitação de PS`s deve continuar a ser uma premissa importante para manter a
qualidade da implementação das actividades de delimitação e regularização.

Os principais desafios levantados no encontro foram:
•

Garantia de acesso e disponibilidade de Shapefiles de comunidades delimitadas, com
antecedência, para permitir a definição de blocos cadastrais para processos de
regularização;

•

Funcionamento integral do SiGIT, a nível dos Serviços Provinciais de Cadastro e em
condições de responder à demanda de processos;

•

Resposta à demanda de pedidos de regularização associados a processos de urbanização, a
nível dos principais corredores;

Os resultados de regularização alcançados com a implementação do projecto são apresentados
na Tabela 2.
Tabela 2: Resultados do processo de Regularização
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4.3.

Reconhecimento Legal dos CGRN`s E Desenvolvimento do Manual de Capacitação
para os CGRN`s
Na sequência do workshop realizado em Dezembro de 2017, nos escritórios centrais da iTC,
para apresentação do Relatório do Estudo sobre o Estatuto Legal dos Comités de Gestão de
Recursos Naturais(CGRN’s), produzido através de um contrato comissionado à UEM, a iTC foi
convidada a partilhar os resultados do mesmo na Conferência sobre Maneio e Gestão
Comunitária de Recursos Naturais, que teve lugar nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2018, em
Maputo. Como resultado da apresentação e pela importância do tema, a iTC foi convidada a
integrar o grupo de preparação do Plano de Acção resultante da Conferência. Neste, que está
sob a responsabilidade da Direcção Nacional de Florestas, a iTC-F incluiu três acções
estratégicas:
•

Reconhecimento e estabelecimento de instituições comunitárias de base, incluindo a
harmonização de conceitos e de procedimentos para legalização e reconhecimento de
Comités de Gestão Comunitária;

•

Definição de instrumentos e mecanismos para empoderamento dos Comités de Gestão
Comunitária, incluindo a consolidação e o desenvolvimento de sistemas de controle de
qualidade do material de capacitação para os mesmos; e

•

Estabelecimento de uma plataforma de gestão de informação sobre o funcionamento dos
Comités de Gestão Comunitária, através da criação de uma Base de Dados.

Nesta perspectiva, dando seguimento às recomendações da Conferência e com o objectivo de
padronizar mecanismos de intervenção(governação, capacidade de gestão e desenvolvimento
de negócios inclusivos) em iniciativas de gestão comunitária de recursos naturais, a iTC iniciou,
em Setembro, a facilitação da criação e funcionamento de um Grupo de Trabalho, a partir do
qual se vai dar origem a uma rede de instituições e à operacionalização de um Programa
Nacional de Gestão Comunitária de Recursos Naturais, com abordagens integradas para
consolidação da capacidade das comunidades rurais. O programa está a ser apoiado pelo Banco
Mundial, em colaboração com a Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural(DNDR). O mesmo
inclui a consolidação da parceria entre Moçambique e Namíbia, com o objectivo de estabelecer
uma rede de instituições Moçambicanas para a Gestão Comunitária de Recursos Naturais, que
vai facilitar a implementação do Programa Nacional. Para dar início à materialização desta
parceria, uma missão da Sociedade das Organizações de Apoio à Gestão Comunitária de
Recursos Naturais da Namíbia(NACSO) esteve em Moçambique, de 28 de Outubro a 05 de
Novembro, cujos inputs permitiram estruturar o funcionamento da rede e a definição dos
objectivos e da metodologia de trabalho. De referir que o grupo de trabalho, desde a sua
constituição, já realizou três encontros e tem como principais objectivos: (i) definir padrões que
orientem a gestão comunitária de recursos naturais; (ii) estabelecer a rede para a gestão
comunitária de recursos naturais e (iii) apoiar no estabelecimento do Programa Nacional de
Gestão Comunitária de Recursos Naturais, que vai servir para a realização de acções-piloto para
testar os padrões, princípios e abordagens que forem definidos.
Fazem parte deste grupo 12(doze) instituições representando respectivamente: Academia –
CEAGRE da UEM e a Uni Zambeze; a Sociedade Civil – CESC, Fórum Terra, iTC-F e WWF; o
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Governo – FNDS, ANAC, DINAT, DINAF, DNDR e o Sector Privado representado pela MICAIA.
Estão ainda por incorporar os representantes dos Sectores de Pescas e de Recursos Minerais.

4.4.

Sistema de Mapeamento Comunitário
Mapeamento Comunitário é um exercício-piloto que está a ser desenvolvido em colaboração
com a Fundação CADASTA dos EUA. O objectivo deste é de utilizar tecnologias simples para a
produção de informação(espacial), que permita às comunidades rurais e às autoridades
distritais tomarem decisões sobre o uso de terras e outros recursos naturais a nível
comunitário, isto é, em comunidades delimitadas.
O exercício está a acontecer nas comunidades de Ntete, no Distrito de Balama em Cabo
Delgado, Kokone, no Distrito de Guijá e Maculua, no Distrito de Bilene, ambas na Província de
Gaza. Espera-se ainda que o mapeamento aconteça em comunidades a serem delimitadas nas
Províncias de Zambézia, Niassa e Nampula, onde estão a decorrer os projectos comunitários de
2018, financiados com fundos da OSISA.
Os pontos de interesse levantados durante a colecta de dados no campo são lançados para a
plataforma da CADASTA, onde é possível visualizar a sua localização geográfica sobre uma
imagem satélite e ver os dados alfanuméricos sobre cada um dos objectos, como ilustra a
Figura 1.

Figura 1. Ilustração de um ponto na plataforma CADASTA

Este exercício tem como finalidade a elaboração de mapas comunitários que ilustrem os
diferentes pontos de interesse e outras formas de uso de terra e sirvam de um instrumento de
planificação que pode ser útil durante o processo de consulta comunitária e outros ligados à
gestão da terra e de outros recursos naturais.
Depois de um exercício participativo, na comunidade Muita, Distrito de Mandimba, foi
elaborado, como referência, o Mapa Comunitário de Muita que reflete o produto final deste
exercício, tal como ilustrado na Figura 2. Este exercício, que foi muito bem acolhido pelas
comunidades, tem vantagens no processo de planificação da alocação e uso de terras e outros
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recursos naturais por elas próprias, tornando-se num instrumento de consulta destas e de
todos actores interessados em se estabelecerem nas suas áreas.
O Mapeamento Comunitário vai começar a fazer parte do processo de delimitação e os
respectivos mapas serão mais um produto deste processo. Estes instrumentos serão
importantes como forma de empoderamento comunitário, para que sejam utilizados em
processos de consulta e planificação comunitária, para responder aos desafios de crescimento
populacional, pressão sobre a terra e planeamento territorial.

Figura 2. Mapa comunitário de Muita

4.5.

Desenvolvimento da Estratégia e Abordagem sobre Mudanças Climáticas
Com vista a harmonizar as acções levadas a cabo pela iTC˗F e os vários programas apoiados
pelo grupo de Parceiros de Financiamento no âmbito das Mudanças Climáticas, é imperativo,
para os próximos anos, o desenho de uma Estratégia de Integração do factor Mudanças
Climáticas no actual modelo de implementação de projectos comunitários. Para tal, foram já
efectuadas as seguintes actividades: (I) Elaboração dos Termos de Referência para a
Consultoria; (ii) Organização da equipa de avaliação; (iii) Lançamento do concurso para
contratação da consultoria. O consultor foi identificado e o contrato adjudicado em meados do
mês de Julho. O resultado deste trabalho já está em poder da iTC-F, na forma de um conjunto
de documentos(Relatório de Campo, um Guião Metodológico para a Integração de Mudanças
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Climáticas na abordagem da iTC-F e proposta de modificação da Abordagem de Preparação
Social). Considerando a sua missão, cabe agora à iTC analisar e incorporar nas suas intervenções
os elementos que julgar importantes e relevantes.

4.6.

Actualização da Abordagem de Preparação Social
Em 2016, a CTC-COOP/iTC-F lançou as orientações sobre a Delimitação de Terras Comunitárias
para esse ano, que reflectem todos os passos e abordagem metodológica para conduzi-la
através de um exercício participativo, incluindo procedimentos de Preparação Social. Essas
orientações estão a ser usadas pelos seus PS`s em todo o país. Em 2017, como resultado do
exercício piloto com a DINAT e EXI, foi desenvolvida uma nova abordagem metodológica para
combinar a Delimitação e R-DUAT.
A Metodologia de Preparação Social também requer melhoramentos para incorporar o
envolvimento, a longo prazo, da iTC-F com as comunidades, PS`s e parceiros, em linha com a
Teoria de Mudança emergente na Fundação. Isso é necessário para ajudar as comunidades a
construírem organizações comunitárias eficazes, definir regras de uso apropriado da terra,
resolver disputas de terra internas ou externas, negociar e chegar a acordos com investidores
do sector privado e participar, efectivamente, em programas de desenvolvimento rural e no
ordenamento territorial.
Os recentes desenvolvimentos mencionados acima, sobre Género e Diversidade, Mudanças
Climáticas, CGRNs, Sistema de Georeferenciamento, Metodologia de Desenvolvimento
Económico Local e Nota Metodológica que permitem um melhor reconhecimento das
comunidades e sua área, na fase inicial(abordagem inicial) do projecto devem ser integrados
como se segue:
•

No Guião de Preparação Social – critérios de análise/avaliação de qualidade, CGRN`s,
Género e Diversidade, Mudanças Climáticas, melhor descrição do capital humano(faixa
etária, nível educacional) e melhor descrição sobre recursos naturais disponíveis para ajudar
na identificação de oportunidades;

•

No Manual de Delimitação – Género e Diversidade, Georeferenciamento e confrontação de
limites, melhoria do zoneamento, associando a identificação de zonas de
risco/vulneráveis(incluindo assim a questão de Mudanças Climáticas), uso de tablets na
colecta de dados, uso de imagens-satélite;

•

No desenho da Nota Conceptual – uma componente de registo e análise de linhas de base;

•

No Manual de Operações – um esquema sobre como operamos(Notas conceptuais,
procurement, projectos e seu fecho)

No que tange aos aspectos de Género e Diversidade, este processo iniciou apenas com a
revisão da Abordagem de Preparação Social. O passo seguinte foi a realização de um exercício
de auscultação dos PS´s, com o objectivo de enriquecer e rever as Abordagens de Preparação
Social e de Delimitação, até finais de Agosto, abrangendo as províncias de Manica, Sofala,
Zambézia, Niassa, Nampula e Gaza. Os resultados destas auscultações foram sintetizados pelo
grupo de trabalho afecto a esta tarefa e integrados nos documentos sujeitos à revisão.
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4.7.

Género e Diversidade
Na componente de Género e Diversidade foram planificadas as seguintes actividades: (i)
Actualização da Estratégia de Género e Diversidade para a integração de algumas componentes
sobre o desenvolvimento económico local; e (ii) Revisão do Guião de Preparação Social. Estes
documentos devem passar para a iTC-F
No âmbito da actualização da Estratégia de Género e Diversidade, foram tomados em atenção
aspectos constantes nas avaliações estratégicas revistas. A revisão permitiu dar uma atenção
específica aos aspectos de Género e Diversidade e Mudanças Climáticas, que vão melhorar, em
grande medida, a qualidade das intervenções de 2019 no âmbito da implementação dos
projectos comunitários. Vão responder ainda a situações concretas no terreno e melhorar a
abordagem de intervenção nas comunidades beneficiárias. Adicionalmente, a integração do
Pilar de Desenvolvimento Económico no contexto da fase-piloto vai ajudar a avaliar o nível de
empoderamento das comunidades em relação ao uso sustentável dos recursos naturais, em
particular o das mulheres e de outros grupos vulneráveis.
Com a elaboração e revisão dos Relatórios Semestrais e do Anual(2017) da instituição, com o
apoio recebido durante a elaboração do Plano Estratégico 2019-2022, principalmente no que
toca à integração destes dois aspectos transversais e ainda com a devida colaboração com a
área de Gestão de Conhecimento e Metodologias, auguramos uma melhoria das nossas
abordagens de implementação das actividades, em especial através da elaboração de fichas
para a monitória(no âmbito do Mapeamento Comunitário) dos projectos contratados.

5.

Actividades realizadas no âmbito da implementação dos projectos
comunitários e resultados alcançados com base no Plano de 2017
No período de Janeiro a Novembro de 2018, foram
realizadas actividades à luz da extensão do Plano de
2017 convista ao fecho do Plano Trienal 20152017(vide Figura 3). O foco foi na entrega das
Certidões Oficiosas às comunidades, de Títulos de
Uso e Aproveitamento da Terra às associações nas
comunidades abrangidas e de outros produtos
resultantes da implementação dos projectos
comunitários.
Nesta perspectiva, o período em referência foi
preenchido por duas fases distintas, sendo uma de
continuidade de acções de seguimento para a
conclusão de projectos atrasados de 2016-17 e a
outra de início de projectos comunitários de 2018,
apenas em 3(três) províncias abrangidas pelo
PROSAVANA nomeadamente(Nampula, Niassa e
Zambézia) com recurso aos fundos da OSISA.
Figura 3. Mapa de abrangência dos projectos
Durante o período em referência foram
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implementados 50 projectos comunitários, nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Manica, Sofala e Gaza.
Tabela 3: Resultados alcançados de acordo com os indicadores e metas estabelecidas para 2018
Produtos/Indicadores

Realizado 2018

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 tabela abaixo ilustra os resultados alcançados a luz da Extensão do
Plano de 2017.
Produto 1: Assegurada a posse de terra e outros recursos naturais
• # de delimitações realizadas(incluindo número de processos submetidos aos
SPGC`s);
• # de demarcações realizadas(incluindo número de processos submetidos aos
SPGC`s);
• # total de beneficiários de delimitações;
• # total de beneficiários de demarcações;
• # de beneficiários de delimitações(% de mulheres);
• # de beneficiários de demarcações(% de mulheres);
• # de hectares de terras registados através da delimitação de terras
comunitárias
• # de hectares de terras registados através da demarcação de terras das AAP`s

• 394
• 255
•
•
•
•
•

978.697
4.937
54,4
43,3
3.397.002,31ha

• 22.774,18 ha

• # de certidões entregues às comunidades
• 359
• # de DUATs entregues às associações
• 255
Produto 2: Organizações Comunitárias de Base legalizadas e capacitadas em gestão de terra e outros
recursos naturais
• # de certidões de registo emitidas para os CGRN`s;
• 394
• # de certidões de registo emitidas para as associações(legalizadas)
• 258
• # de membros das AAP`s
• 4.744
• # de mulheres membros das AAP`s(%mulheres)
• 49,6%
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 às
comunidades

• 394

A implementação de projectos comunitários subentende: (i) selecção e contratação dos
Provedores de Serviços; (ii) implementação dos projectos ao nível das comunidades-alvo; e (iii)
monitoria e fecho. Durante a fase de implementação dos projectos, os PS`s elaboram e
submetem Relatórios de Início, em resultado dos quais cada um recebe o pagamento dos
primeiros 20% do valor do seu contrato. Daí em diante, seguem-se os processos de elaboração
e submissão de Relatórios de Progresso pelos PS`s que, após a sua aprovação pelos técnicos da
CTC/COOP-iTC-F da respectiva província, se paga a cada um a tranche seguinte de 30%.
Relatórios Finais são elaborados e submetidos depois das cerimónias de entrega de todos os
produtos contratados e só após a recepção e aceitação destes pela CTC-COOP/iTC-F é que se
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paga a tranche seguinte de 30%, sendo a última, de 20%, paga após a aprovação do Relatório
Final. A implementação dos projectos é sujeita à monitoria e controle de qualidade instituídos
na organização.
Para 2018, a CTC/COOP-iTC-F planificou fechar os projectos em aberto referentes aos anos de
2016 e 2017 e realizar 28 delimitações e 12 demarcações.
Os resultados acima apresentados na Tabela 3 são referentes ao ano de 2018 e a cumulativos
dos indicadores referentes aos projectos remanescentes de 2016 e 2017 que, por motivo de
Força Maior, 1não foi possível concluir.
De seguida e numa base mais estruturada, tendo em conta os ciclos de projectos lançados, são
apresentados os resultados dos indicadores, por ano, tal como ilustram as Tabelas 4 e 5.

1

Força maior – referente ao conflito político militar na zona centro do país, no norte de Cabo Delgado e a
inundações nas regiões de Gaza e Manica, que dificultaram o acesso aos locais dos projectos. Nalguns casos os
projectos foram encerrados.
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Tabela 4: Projectos implementados e resultados das Delimitações de 2017 e 2018.

Província
Cabo Delgado
Gaza
Manica
Nampula
Niassa
Sofala
Tete
Zambézia
Total

No. De
Projecto
s
2
6
4
8
8
6
6
8
48

No. de
Delimitações
23
49
36
58
64
35
60
69
394

Área
delimitada(ha)
108.320,66
689.737,52
297.271,83
163.687,85
816.877,73
240.378,13
438.256,53
642.472,06
3.397.002,31

Beneficiários de
delimitações(Mulher
es)
31.954
27.373
44.702
64.358
90.523
59.492
83.463
130.673
532.538

Beneficiários de
delimitações(Homen
s)
26.978
23.261
36.122
54.824
74.020
47.268
73.800
109.886
446.159

Tabela 5: Demarcação de terras de associações no contexto dos projectos comunitários de 2017

Província
Cabo Delgado
Gaza
Manica
Nampula
Niassa
Sofala
Tete
Zambézia
Total

No. de
Demarcações
7
12
25
45
64
35
26
11
225

Área
demarcada(ha)

Beneficiários de
demarcações(Mulheres)

Beneficiários de
demarcações(Homens)

64
54
245
660
566
486
259
99
2.433

51
52
213
721
540
446
384
97
2.504

82,66
7.500,00
880,72
2.449,51
8.940,02
2.559,84
121,30
240,13
22.774,18

Durante o ano de 2018 foram implementos 48 projectos comunitários dos quais 44 do ano de
2017 e 4 de 2018. Os projectos de 2018 foram implementados nas províncias de Nampula,
Niassa e Zambézia.
Em termos gerais, todos os projectos foram terminados e emitidos os produtos que já foram
entregues às respectivas comunidades.
Como resultado da intervenção da iTC, foram delimitadas 394 comunidades, abrangendo no
total 3.397.002,31 hectares de terra para 978.697 beneficiários dos quais 54.4% são mulheres
tal como ilustra a Tabela 4. Foram também demarcadas 225 parcelas de terras das AAP’s e
emitidos os respectivos DUAT’s, abrangendo um total de 22.774,18 hectares de terras das
associações, beneficiando 4.937 membros dos quais 49.3% são mulheres segundo ilustra a
Tabela 5. As duas tabelas mostram as contribuições das metas por província, de acordo com as
demandas das comunidades, tendo em conta as acções realizadas anteriormente.
O pacote de projectos comunitários, não só inclui as delimitações e demarcações, para cada
comunidade abrangida mas, mas também, apoio na criação de CGRN`s, na elaboração e
produção de Agendas de Desenvolvimento Comunitário e na elaboração participativa do mapa
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de zoneamento comunitário, produtos que são consequência da aplicação da abordagem de
Preparação Social. Assim, estes foram também entregues às comunidades juntamente com as
respectivas Certidões Oficiosas de Delimitação e os Títulos de DUAT.
Os projectos contribuíram para o fortalecimento das capacidades das comunidades,
adicionando nelas conhecimentos sobre a valorização dos recursos naturais, através da
capacitação e empoderamento dos beneficiários no geral, assim como organizados em
associações e grupos de interesses. As acções proporcionaram às comunidades maior
segurança da posse da terra e o envolvimento destas na gestão e no uso sustentável deste e de
outros recursos naturais, com ênfase na participação nas consultas comunitárias, gestão de
conflitos de terras, partilha de benefícios na exploração dos recursos florestais e
faunísticos(canalização dos 20% provenientes das taxas de exploração dos recursos florestais e
faunísticos), bem como o envolvimento de homens e mulheres na tomada de decisões sobre
assuntos de administração e gestão da terra e de outros recursos naturais.

Figura 4: Resultados dos registos de terra e projectos comunitários do período de 2015/18

Numa breve retrospectiva sobre os resultados do Triénio e tal como ilustra a Figura 4, foram
implementados 137 projectos comunitários que contribuíram para a delimitação de 1.049
comunidades, tendo sido coberta uma área total de 9.876.235,43 hectares. Foram igualmente
demarcadas e tituladas 692 áreas de AAP’s, abrangendo um total de 48.513,80 de hectares,
sendo o ano de 2016 que mais contribui para as respectivas metas.
Apesar de o ano de 2018 ter sido um período de extensão para o fecho do Triénio, devido à
demanda, foram implementados 4(quatro) projectos comunitários, nas Províncias de Nampula,
Niassa e Zambézia, com o apoio financeiro da OSISA.
Em suma, a Tabela 6 apresenta os resultados atingidos face ao planificado para o cumprimento
da meta global. O ano de 2018 serviu para completar e fechar os projectos pendentes, o que
permitiu que as metas dos principais indicadores fossem superadas, como é o caso das
delimitações em que foram realizadas 394 contra 375. Em relação às demarcações, das 225
planificadas foram alcançadas 165. Apesar dos constrangimentos resultantes do cancelamento
dos projectos em Cabo Delgado, por causa do conflito armado, a nossa intervenção foi bem
sucedida, devido, por um lado, à demanda das OCB’s interessadas em ver assegurados os seus
direitos de acesso à terra e de utilização de outros recursos naturais, assim como reduzidos os
focos de conflitos de terra e, por outro, à dinâmica e à melhoria das abordagens usadas pela iTC
na base das experiências e lições aprendidas.
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Tabela 6: Resumo dos indicadores das metas e dos resultados alcançados
Indicadores

Meta 2015 2017

No. de Delimitações

Resultado alcançado

Resultado
esperado
para
2017/18

Resultado
alcançado
2018

2015

2016

960

253

402

305

394
978.697

Beneficiários de Delimitações

N/A

957.973

867.974

*610.000

% de Mulheres beneficiárias de Delimitações

N/A

53%

56%

*60%

54%

Área delimitada(Ha)

N/A

2.776.300

3.702.933

*2.440.000

3.397.002

Nro. de Demarcações

632

206

261

165

225

Beneficiários de Demarcações

N/A

5.273

6.060

*3.300

4.937

% de Mulheres beneficiárias de demarcações

50%

46%

44%

*50%

49%

Área demarcada(Ha)

N/A

12.655

13.085

CGRN`s Legalizados

960

253

373

334

398

Beneficiários de CGRN`s Legalizados(Total)

N/A

3.428

5.910

*4.342

5.549

% de Mulheres beneficiárias nos CGRN`s

50%

37%

39%

*60%

40%

Comunidades com 20%

N/A

76

59

N/A

22

Agendas de Desenvolvimento Comunitário

960

253

407

300

387

22.774

*- indicadores estimados com base nos resultados dos anos de 2015 e 2016

No concernente aos factores de sucesso inerentes à abordagem de intervenção da iTC, inclui-se
a introdução e massificação da elaboração das notas conceptuais, a análise de custos, a
intervenção em ‘’clusters’’, a capacitação dos PS’s, a monitoria e acompanhamento em cada
ciclo de projectos, entre outros.

5.1.

Capacitações e Apoio à Descentralização e Desenvolvimento das Instituições
Parceiras
A intervenção da iTC, para garantir o acesso seguro à terra e a outros recursos naturais pelas
comunidades, difere do sistema tradicional de tramitação mecânica de processos
anteriormente utilizado pelas instituições de administração de terras. A grande diferença, e que
constitui mais-valia pela existência da iTC, está na Preparação Social, abordagem que foi aceite
e adoptada pelo Governo, pelo impacto que tem na gestão dos RN’s pelas comunidades, acção
que também envolve as autoridades locais de governação.
Assim sendo, e tal como já anteriormente referido, o pacote de projectos comunitários não só
inclui as delimitações e demarcações para cada comunidade abrangida mas também, envolve
acções inerentes à capacitação e advocacia sobre as Leis da Terra, das Florestas e sobre outros
RN’s, à criação de CGRN`s, à mediação e mitigação de conflitos, à elaboração das Agendas de
Desenvolvimento Comunitário resultantes da Preparação Social, assim como dos Mapas de
Zoneamento Comunitário participativo. Estes instrumentos constituem, para as comunidades,
ferramentas a ser usadas nos processos de gestão sustentável e de administração da terra e de
outros recursos naturais e que também lhes conferem maior capacidade em possível
negociação com potenciais parceiros para a promoção do DEL, para além de melhorar a sua
participação nas consultas comunitárias.
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No âmbito da iTC, o objectivo da Preparação Social é levar as comunidades a adoptar um
processo de reflexão e acção em que elas próprias vão conhecendo o potencial da área em que
vivem, ganhando mais confiança sobre o que de bom fazem e podem fazer com base nos
recursos naturais e sócio económicos existentes. Para além disto, também vão descobrindo
novas oportunidades e instituições internas e externas, ampliando deste modo a sua rede de
relações de poder, tendo em vista um desenvolvimento mais acelerado, sustentável e
duradouro, através duma gestão mais consciente da terra e de outros recursos naturais.
Esta componente de capacitação é “per si” a mais cara do processo de garantia de acesso
seguro à terra e é abrangente e interactiva pois, em cada projecto comunitário implementado,
para além dos beneficiários directos(facilitadores comunitários e as comunidades), envolve as
lideranças locais, os técnicos das instituições públicas, tais como SDAE, SDPI e os próprios
SPGC`s.
Para o efeito, foi realizada, nos finais de 2017, uma capacitação sobre Mapeamento
Comunitário para a equipa técnica da iTC, num total de 13 elementos dos quais 3 mulheres,
usando a plataforma CADASTA, no âmbito do MoU celebrado com esta instituição. A equipa
replicou esta capacitação, beneficiando os técnicos dos PS’s e dos serviços de administração de
terras ao nível provincial e distrital, em pelo menos um Distrito por Província, onde estavam em
implementação os projectos comunitários. Em 2018, foram, neste contexto, realizadas
capacitações no âmbito dos projectos comunitários financiados pela OSISA, nas Províncias de
Nampula, Niassa e Zambézia, tendo sido capacitados 376 membros das associações agropecuárias, dos quais 206 mulheres e 382 de 28 CGRN`s dos quais 210 mulheres(vide Tabela 7).
Tabela 7: Beneficiários de capacitação dos projectos comunitários.
Província

AAP`s
Legalizadas

Membros

AAP`s

Homens

Nampula

5

Niassa

Membros CGRN`s

Mulheres

CGRN`s
Legalizados

Homens

Mulheres

76

95

7

40

37

10

78

85

14

97

82

Zambézia

2

16

26

7

35

91

Grand Total

17

170

206

28

172

210

Foram também realizadas capacitações para o staff dos SPGC`s colocado ao nível dos Distritos,
nas Províncias de Niassa e Zambézia, sobre formação processual no contexto da delimitação e
demarcação de terras, bem como sobre legislação de terras. Estiveram presentes 17 técnicos a
destacar:
Província de Niassa – Marrupa(2), Cuamba(2), Mecanhelas(1), Mandimba(1), Lago(1),
Chimbonila(1);
Província da Zambézia – Gurué(1), Alto Molocué(1), Mocuba(3), Morrumbala(1), Milange(1),
Namacurra(1) e Nicoadala(1).
De um modo em geral, em resultado da implementação de projectos da iTC nas Províncias, há
registo de afectação de técnicos nos Distritos onde temos vindo a intervir com maior demanda,
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tal como reportado nas Províncias de Niassa e Zambézia, tendo daí resultado a necessidade da
sua capacitação.
Paralelamente, tendo em vista potenciar a capacitação das instituições do Estado ligadas à
administração de terras ao nível Provincial e Distrital, iniciámos, em 2018, negociações com o
Grupo Moçambicano da Dívida(GMD), com o intuito de se estabelecer um Programa de
Subvenção. Esta aproximação resulta da constatação da existência, um pouco por todo país, de
conflitos recorrentes e crescentes de acesso e uso da terra no seio da população, causados pela
necessidade deste recurso para fins habitacionais, para a produção agrícola e para responder
ao influxo crescente de investimento nacional e estrangeiro, particularmente na indústria
extractiva. Em Corredores de Desenvolvimento Agrário as áreas de investimento privado, na
sua maioria, se sobrepõem às das quais as comunidades locais dependem para a sua
subsistência. Por outro lado, a fraca capacidade técnica e institucional dos Governos e
estruturas locais na gestão e resolução de conflitos associados à terra e outros recursos
naturais, torna esta problemática cada vez mais complexa.
Assim sendo, encontram-se em fase bastante avançada as negociações com esta instituição, em
que o principal objectivo da parceria é mobilizar e providenciar assistência às comunidades e
capacidade às instituições públicas de gestão de terras, ao nível das Províncias, Distritos e
Municípios, tendo em vista a melhoria da gestão dos processos de resolução de conflitos de
ocupação de terras. Espera-se desta intervenção o alcance dos seguintes resultados:
(i) Capacidade local de identificação, análise e resolução dos conflitos aumentada, nos locais
de acção da presente parceria, tendo como referência a linha de base a ser produzida
através de um estudo de base(baseline), em 2019; e
(ii) Conflitos de acesso, uso e aproveitamento da terra reduzidos nos locais de acção da
parceria, tendo como referência a linha de base a ser produzida através do estudo de base
referido na alínea anterior.
Com esta, pretende-se intervir nas províncias da Zambézia, Sofala e Gaza mas, com forte
potencial de abranger também os Distritos do Corredor de Nacala que abarca as Províncias de
Nampula e Niassa.

5.2.

Gestão de Contratos
Para o ano de 2018, em relação aos projectos comunitários, planificou-se dar continuidade ao
acompanhamento e monitoria das actividades relativas à conclusão de todos os que estavam
em curso, sem a implementação de novos. Excepcionalmente houve contratação de 04(quatro)
projectos comunitários financiados pela OSISA.
Havia por realizar:
i) Conclusão dos projectos atrasados de 2016, que, por diversas razões, não foi possível em
2017;
ii) Conclusão dos projectos comunitários e RDUAT`s contratados em 2017, e
iii) Início e conclusão dos projectos financiados pela OSISA, contratados em 2018
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No âmbito das consultorias, estava prevista a conclusão da Avaliação das Implicações nas
Infraestruturas de Irrigação das Associações Comunitárias detentoras de DUAT’s, nos Distritos
de Vandúzi e Sussundenga em Manica e Búzi em Sofala, no contexto da sua adaptação para
Resiliência às Mudanças Climáticas.
Foram ainda contratadas duas consultorias, sendo uma sobre Integração de Mudanças
Climáticas na Abordagem da iTC e outra sobre Assistência Técnica à Estruturação
Organizacional e de Recursos Humanos da iTC-F, adjudicadas ao Sr. Artur Afonso e à KPMG,
respectivamente.
A Tabela 8, a seguir, apresenta os saldos totais dos projectos comunitários concluídos em 2018,
faltando os pagamentos das últimas tranches:
Tabela 8: Saldos dos Pagamentos a Projectos Comunitários(em Meticais)
Província
Distrito
Provedor de Serviços
Valor do
Desembolsado
Contrato
PROJECTOS DE 2016
Gaza
Mabalane
DCO & Terra Sul
2.703.518,00
2.162.814,40
Manica
Sussundenga Caritas
2.861.410,00
2.289.128,00
Machaze
CEDECA-UP
5.081.100,00
4.064.880,00
Sofala
Machanga
CEDECA-UP
3.027.650,00
2.422.120,00
PROJECTOS DE 2017
Gaza
Bilene
Pfuneka & ATEDECO
1.842.190,00
1.473.752,00
Guijá
ACOSADE
3.137.490,00
2.509.992,00
Manica
IAC
Gondola
3.228.775,00
2.583.020,00
Kubatsirana Sussundenga
3.311.340,00
2.649.072,00
Kulima
Bárue
3.416.700,00
2.733.360,00
Sofala
CEPLAGA
Caia
3.614.300,00
1.807.150,00
Kulima
Nhamatanda e
Gorongosa
3.899.000,00
3.119.200,00
CEDECA-UP Marromeu
1.893.875,00
1.515.100,00
AMPDC
Chibabava
2.560.490,00
2.048.392,00
PROGIS
Búzi
2.335.550,00
1.868.440,00
ORAM
Dondo e Beira
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540.703,60
572.282,00
1.016.220,00
605.530,00

368.438,00
627.498,00
645.755,00
662.268,00
683.340,00
1.807.150,00
779.800,00
378.775,00
512.098,00
467.110,00
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3.630.000,00

2.904.000,00

726.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.484.912,80

1.987.930,24

496.982,56

2.860.059,00

2.288.047,20

572.011,80

2.675.034,00

1.337.517,00

1.337.517,00

2.525.085,00
TOTAL

2.020.068,00

505.017,00

PROJECTO RDUAT, 2017
Nampula
Top Map
Lalaua

Niassa

PROJECTOS DA OSISA 2018
Ngauma
UCA
ORAM

Nampula
Zambézia

Mandimba

M&M

Lalaua

SIDE

Alto Molócuè

14.804.495,96

Projectos 2016
Os projectos de 2016, que transitaram para 2018, referentes às províncias de Gaza, Manica,
Sofala e Cabo Delgado, foram concluídos e os respectivos produtos entregues às comunidades.
Destes, está em falta o pagamento da última tranche de 20%.
Projectos 2017
Dos 48 projectos comunitários contratados em 2017, foram concluídos 43, com produtos
entregues às comunidades, faltando os seguintes:
•

3(Três) de Cabo delgado, cancelados, devido à insegurança motivada por ataques armados,
nomeadamente da UNIVERSER(Mocímboa da Praia), OACDS(Mueda, Mocímboa da Praia e
Muidumbe) e Terra Nossa(Palma);

•

1(Um) em Malema, Nampula, da Terra Nossa, cancelado por reacção negativa dos
beneficiários, devido à desinformação associada ao PROSAVANA; e

•

1(Um) de Guijá, em Gaza, que possui ainda processos em tramitação, sem indicação da data
da sua conclusão, devido à dificuldade de pôr cobro aos problemas existentes entre os
membros das comunidades no que diz respeito à definição dos limites das áreas. Assim, a
ACOSADE, Provedor de Serviços, espera entregar os produtos dos projectos que já estão
concluídos, antes de 31 de Março de 2019.

Os 6(seis) projectos de RDUAT`s contratados em 2017, foram todos concluídos, produtos
entregues, estando 5(cinco) já encerrados, faltando o pagamento de 50% do projecto de
Lalaua, em Nampula, implementado pela Top Map.
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Projectos 2018
Foram contratados 4(quatro) projectos com fundos da OSISA, implementados em Distritos da
área do Corredor de Nacala, envolvendo as Províncias de Nampula(Lalaua), Niassa(Mandimba e
Ngaúma) e Zambézia(Alto Molócuè).
Todos os projectos foram concluídos, com produtos entregues, faltando o pagamento da última
tranche.
Consultorias
Dos Contratos de Consultoria realizados, até ao final de 2018(Tabela 9), tínhamos os seguintes
pagamentos em falta: i) KPMG - 70%; ii) Artur Afonso – 70% e iii) Resiliência Moçambique –
30%.
Tabela 9: Contratos de Consultorias realizadas(em Meticais)
Provedor de serviços

Consultoria

Orçamento

Desembolsado

Saldo

KPMG

Estrururação Organizacional

4.519.618,61

1.355.885,58

3.163.733,03

Artur Afonso

Estudo sobre Mudanças
Climáticas

1.087.884,00

326.365,20

761.518,80

Resiliência Moçambique

Avaliação das implicações nas
infraestruturas de irrigação

45.208,00

521.645,60

223.562,40

Total
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6.

Outras Acções de Destaque Realizadas:

6.1.

A Nível Nacional
•

Participação na 5ª Conferência Nacional sobre Maneio Comunitário, que decorreu entre os
dias 19 e 20 de Fevereiro, em Maputo, onde a iTC apresentou o tema sobre
“Enquadramento Legal dos CGRN´s”, assunto que foi motivo de um estudo para o qual a
CTC-COOP/iTC-F contratou a Universidade Eduardo Mondlane(UEM). Neste mesmo evento,
a iTC foi convidada a participar no grupo de trabalho, junto com a Direcção Nacional de
Florestas(DINAF) e com o Banco Mundial(BM), para operacionalização da elaboração dos
manuais;

•

Participação num debate sobre Género e Trabalho, incidindo especificamente sobre as
principais barreiras que as mulheres enfrentam no acesso à formação, recrutamento e
progressão no emprego e sobre soluções a serem adoptadas pelos sectores público e
privado e pela sociedade em geral, para superá-las. Este debate foi promovido pela
Organização Internacional do Trabalho e pela WAZA(uma empresa de consultoria
moçambicana);

•

Participação num encontro de Líderes de Capital Humano, reunindo gestores de diversas
indústrias. Neste, houve uma boa partilha de experiências sobre alguns dos desafios e
tendências que actualmente os profissionais que lidam com o Capital Humano vivenciam
nas organizações. Este encontro foi promovido pela Flow Group;

•

Participação na Conferência organizada pela Universidade Zambeze(UNIZAMBEZE), tendo
como tema “Ligações Universidade e Sociedade - Que oportunidades para o
desenvolvimento da Região do Vale do Zambeze”, tendo a iTC apresentado uma
Comunicação intitulada ‘’iTC - abordagem de intervenção, resultados e lições aprendidas”
Este evento, que decorreu entre os dias 14 e 15 de Junho, serviu para estabelecer as bases
da ligação que a UNIZAMBEZE pretende ter e consolidar com a sociedade no contexto das
diferentes temáticas de interesse para o desenvolvimento sustentável do país e da Região
do Vale do Zambeze, em particular;

•

Organização de uma Mesa Redonda em Nampula, no dia 27 de Junho, sob o tema
“Crescimento Populacional e Dinâmicas de Uso de Terras: Oportunidades e Desafios para
uma Administração e Gestão de Terras sustentável na Província de Nampula”. Neste
evento, que se enquadrou no âmbito da planificação estratégica da Província e da
elaboração do Plano Estratégico 2019-2022 da iTC-F, participaram vários actores dentre
públicos, privados, sociedade civil e comunidades. Esta, foi igualmente organizada com o
intuito de perceber quais são as oportunidades e desafios para a administração e gestão de
terras e outros recursos naturais na Província de Nampula que a dinâmica de uso de terras
provocada pelo crescimento populacional e pelos investimentos traz e como é que a
província está ou poderá estar organizada para, de forma adequada, aproveitar as
oportunidades e enfrentar os desafios. Este evento constituiu, de facto, uma oportunidade
para uma interacção entre os diferentes intervenientes envolvidos na promoção do
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desenvolvimento rural na província e contribuiu para uma melhor coordenação entre os
diferentes actores, com o objectivo magno de promover o desenvolvimento local.
•

Realização da Reunião Técnica da equipa da iTC-F, entre os dias 28 e 29 de Junho, em
Nampula, que teve como principais objectivos:
o Discutir e harmonizar informação relevante para a elaboração do Plano Estratégico
2019-2022, bem como analisar o grau de cumprimento de algumas acções em curso,
com particular atenção para a componente de gestão financeira;
o Definir as linhas de intervenção(projectos) para o período 2019-2022;
o Identificar as necessidades de informação e definir o plano de colecta de dados e
informação para o desenho dos projectos de 2019-2022;
o Partilhar o progresso do exercício de Piloto DEL de 2018;
o Analisar e partilhar a experiência e resultados inerentes às Mudanças Alcançadas,
incluindo passos seguintes; e
o Analisar o cumprimento do Plano de Actividades de 2018.

6.2.

A Nível Internacional
Participação na 19ª Conferência do Banco Mundial(pela 6ª vez consecutiva) que decorreu de 19
a 23 de Março, sob o lema Governação da terra num mundo interconectado. Durante o evento,
a iTC apresentou um tema relacionado com os Custos envolvidos em Processos de Delimitação
de Terras Comunitárias. O principal objectivo da apresentação foi de partilhar a estrutura de
custos relacionados com a implementação da delimitação de terras comunitárias, usando a
abordagem da iTC e discutir oportunidades para massificá-la e garantir a sustentabilidade do
processo de registo de direitos de terras comunitárias, considerando igualmente a introdução
de tecnologias de comunicação e informação. A partilha de responsabilidades entre vários
actores, as sinergias entre as diferentes instituições e o controle de qualidade de processos e da
capacidade das comunidades foram recomendações extraídas da apresentação, tendo em vista
promover a inclusão das comunidades em processos de gestão e administração de terras.
Ainda na sequência dos eventos no contexto desta Conferência, a convite dos organizadores, o
Director Executivo da CTC-COOP/iTC-F moderou, no dia 20 de Março, uma sessão sobre
“Aspectos Operacionais e Legais de Captura de Dados sobre Terras Comunitárias”. Nesta, foram
discutidos os processos de controle e regulação da gestão de dados “abertos” sobre as terras a
nível mundial, assim como desenvolvimentos tecnológicos para colecta de dados, como o uso
de Drones.
O Banco Mundial organiza, anualmente esta Conferência sobre Terra e Pobreza, em
Washington DC, nos Estados Unidos da América.
•

Participação, entre os dias 23 a 28 de Abril, numa Missão do MITADER em visita de troca de
experiências à Namíbia, em resposta a um convite do Banco Mundial. Esta, tinha como
objectivo visitar os programas de maneio comunitário naquele País, com larga experiência
em utilização e gestão das áreas de conservação comunitária com um grande envolvimento
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do Governo, sector privado e sociedade. Com esta visita, abre-se espaço para a
possibilidade de um maior envolvimento da iTC-F na interacção das partes que se dedicam
aos vários programas, em curso e futuros, relativos ao maneio e gestão comunitária dos
recursos naturais. A assinatura de um Memorando de Entendimento com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Sustentável(FNDS) e outros parceiros está a ser considerado o
mecanismo mais apropriado para a viabilização desta iniciativa.

7.

Colaborações Tendentes a Potenciais Parcerias
Ao longo do ano de 2018 e na perspectiva de responder à demanda de vários parceiros e
investidores com interesses junto das comunidades rurais, assim como na óptica de
sustentabilidade das acções da iTC-F para o futuro, a equipa esteve envolvida em vários
contactos e na interacção com várias instituições, dentre organizações da sociedade civil, sector
privado, agências de desenvolvimento nacionais e internacionais, instituições públicas entre
outras, partilhando e disseminando as suas abordagens de intervenção, com vista a identificar
oportunidades de actuação conjunta para o beneficio das comunidades. Algumas destas
iniciativas resultaram no estabelecimento de Memoranda de Entendimento e noutras em
acções concretas de intervenção em forma de projectos.
Dada a experiência dos 11 anos de trabalho da iTC e em resultado das lições aprendidas,
constatamos que o exercício de delimitação de terras comunitárias ganhou forma e está
gradualmente a ser assumido como uma abordagem que deve ser considerada primeiro, antes
de qualquer intervenção de terceiros, numa comunidade. A delimitação de terras comunitárias,
que é acompanhada do processo de Preparação social, torna-se mais participativa, permitindo
assim a partilha da visão de desenvolvimento das comunidades, com base na terra e outros
recursos que possuem.
Por outro lado, a ligação da iTC com sector privado é crucial, principalmente quando este pode
adicionar valor e criar oportunidades para as comunidades por ela apoiadas. É importante que
o sector privado perceba os serviços que a iTC presta às comunidades rurais, para que
implemente uma responsabilidade social corporativa que vá ao encontro dos principais desafios
de desenvolvimento destas. O uso das Agendas de Desenvolvimento Comunitário como um
instrumento de planificação é fundamental.
Assim sendo, na Tabela 10 apresentamos um resumo das intenções de colaboração com a iTC,
apresentadas em 2018:
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Tabela 10: Intenções de colaboração
Nr.

Instituição

Objectivo

Ponto de
situação

a) Promover a gestão sustentável da terra e dos recursos naturais, na zona
tampão do PNG;

1

Parque Nacional de
Gorongosa(PNG)

b) Envolver as comunidades rurais nos processos de desenvolvimento das
iniciativas socais, económicas e ambientais do PNG, com base em princípios de
participação e em respeito aos planos de desenvolvimento das comunidades
residentes na zona tampão do Parque – possibilidade de estabelecimento de
áreas de conservação;

Activo

c) Garantir a conservação e melhoramento da biodiversidade do PNG, com base
numa gestão integrada da terra e outros recursos naturais existentes.

a) Promover a gestão sustentável da terra e outros recursos naturais na região do
Vale do Zambeze;

,2

Agência
de
Desenvolvimento do
Vale
do
Zambeze(ADVZ)

b) Envolver as comunidades rurais nos processos de desenvolvimento das
iniciativas sociais, económicas e ambientais do Fundo Catalítico para Inovação e
Demonstração(FCID), com base em princípios de participação e em respeito aos
planos de desenvolvimento das comunidades residentes nas zonas de
implementação dos subprojectos do FCID;

Por assinar

c) Garantir a conservação e melhoramento da biodiversidade do Vale do
Zambeze, com base numa gestão integrada da terra e outros recursos naturais
existentes

3

Estabelecimento de mecanismos formais de cooperação entre a UniZambeze e a
ITC, através da realização de acções conjuntas nos domínios da formação,
pesquisa e extensão, tendo em vista o uso sustentável dos recursos naturais para
o desenvolvimento das comunidades e do país, em geral.

UNIZAMBEZE

Não assinado,
tendo
manifestado a
intenção de o
fazer com a
Fundação

a) Organização das comunidades da zona tampão;

4

RESERVA
NACIONAL
NIASSA(RNN)

DO

b) Desenvolvimento de capacidades dos técnicos da RNN, dos Governos
Distritais da zona tampão e das comunidades em processos de gestão sustentável
da terra e outros recursos naturais;

Não assinado

c) Aconselhamento aos Gestores da Reserva sobre processos de gestão de terras
comunitárias e de desenvolvimento rural, com base em abordagens
participativas;
d) Captação de recursos para o co-financiamento de projetos e/ou intervenções
conjuntas.
a)

5

WE EFFECT
b)

Orientar a experiência-piloto de colaboração e sinergias entre a We Effect
e a iTC - F em prol da protecção dos direitos das comunidades sobre a
terra e outros recursos naturais e promover o seu uso para o
desenvolvimento económico local;

Não assinado

Servir de base e orientar a concepção de um programa a ser elaborado de
forma conjunta entre a We Effect e a iTC – F.
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6

a)

Padronizar mecanismos de intervenção(governação, capacidade de gestão
e desenvolvimento de negócios inclusivos) em iniciativas de gestão
comunitária de recursos naturais;

b)

Criação e funcionamento de um Grupo de Trabalho, através do qual se vai
dar origem a uma rede de instituições e à operacionalização de um
Programa Nacional de Gestão Comunitária de Recursos Naturais,

MITADER/Banco
Mundial e NACSO2

Em
curso
com
possibilidade
de
financiamento
do
Banco
Mundial

Contribuir para o mapeamento das comunidades apoiadas pela ITC-F, através de
um exercício piloto para testar abordagens metodológicas e ferramentas para
colectar e analisar dados. Especificamente:
a) Ajustar, adaptar e fornecer ferramentas tecnológicas que permitam o
mapeamento dos diferentes usos da terra nas comunidades onde houve
intervenção da ITC-F, com o apoio da CADASTA, incluindo o Cadasta
platform, respeitando a permissão específica da iTC-F;
7

CADASTA

b) Treinar funcionários da iTC-F e, em colaboração, Provedores de Serviços da
iTC-F no uso de ferramentas e procedimentos para colectar e gerenciar dados
resultantes do processo de mapeamento da comunidade;

Activo

c) Parametrizar uma aplicação de colecta de dados móveis, como a ferramenta
ODK, a fim de atender às diferentes etapas de monitoramento no processo de
delimitação, com base no uso de tablets ou outros dispositivos móveis;
d) Compilar e documentar os resultados, lições e experiências em artigos que
possam contribuir para melhorar o mapeamento de comunidades e a conexão
com outras abordagens de gerenciamento de terras.

8

CORREDOR
LOGÍSTICO
DE
NACALA (CLN)

a)Legalizar os blocos de produção a serem atribuídos aos vários grupos de
impactados físicos ao longo dos Distritos cobertos pela linha férrea do Corredor
de Nacala, na Província de Nampula e nos Distritos de Mecanhelas e Cuamba,
na de Niassa;

Em
negociação e
por
assinar
com
a
Fundação

b)Identificar as parcelas onde serão definidos os blocos de produção ;
c)Estabelecer e legalizar Associações que serão titulares dos blocos de
produção;
d)Legalizar os direitos de uso dos blocos de produção.

2

NACSO - Sociedade das Organizações de apoio à Gestão Comunitária de Recursos Naturais da Namíbia
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8.

Subvenção para ORAM Nampula
Neste ano, manteve-se o apoio à ORAM-Nampula, através de fundos suplementares da
Cooperação da Embaixada do Reino dos Países Baixos. Para o efeito, temos a registar:
•

Assinatura de uma Adenda ao Acordo de Subvenção com a ORAM-Nampula, tendo por
objecto a canalização para esta organização, através da CTC-COOP/iTC-F, dos fundos acima
referidos, destinados à implementação do seu Plano Estratégico;

•

Está em progresso a produção e harmonização de instrumentos para maximizar a
abordagem de Desenvolvimento Económico Local através do Mecanismo de Resposta
Estratégica da ORAM-Nampula.
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9.

Execução Financeira
Doações dos Parceiros de Financiamento

A CTC-COOP/iTC-F recebeu, de Janeiro de 2018 a Março de 2019, um total acumulado de
USD3.906.609,23 dos Parceiros de Financiamento, para a operacionalização do Plano de
Actividades do período de Extensão do Plano Trienal 2015-2017, conforme as seguintes
contribuições:
Tabela 11: Contribuição por Doador
DOADORES
DFID
EKN - Reino Países Baixos
SIDA- Suécia
SDC- Suíça
SDC- Suíça
OSISA
WB – PACJA
PNG

Moeda
GBP
USD
SEK
CHF
USD
USD
USD
MZM

Valor Original

Contravol em
USD

Câmbio

1.138.400,00
805.527,00
3.515.760,00
100.000,00
750.000,00
290.000,00
17.410,00
1.396.081,00

1,344
1,000
0,111
1,005
1,000
1,000
1,000
60,000

TOTAL

%

1.530.295,37
805.527,00
389.617,80
100.539,04
749.952,00
290.000,00
17.410,00
23.268,02

39%
21%
10%
3%
19%
7%
0%
1%

3.906.609,23

100%

Para a execução do Plano Trienal(2015 a 2017) a CTC-COOP/iTC-F recebeu dos Parceiros de
Financiamento um total acumulado de USD16.370.420,00 através das seguintes contribuições:
Tabela 12: Desembolsos efectuados por Doador, entre 2015 a 2017
Descrição/Categoria

Orçamento

31
Dezembro
2015

31
Dezembro
2016

31
Dezembro
2017

TOTAL Até
31.12.2017

GRAU DE
CONTRIBU
IÇÃO

2015-2017

Auditado

Auditado

Auditado

Acumulado

%

DFID

5.600.000

1.309.868

2.065.437

1.762.022

5.137.327

EMBAIXADA DO REINO DOS PAISES
BAIXOS

5.310.938

1.825.559

3.142.873

76.879

5.045.311

EMBAIXADA DA SUIÇA(SDC)

2.558.400

843.935

797.955

711.232

2.353.122

14%

EMBAIXADA DA SUECIA(SIDA)

3.005.207

1.028.985

923.957

983.987

2.936.929

18%

EMBAIXADA DA
DINAMARCA(DANIDA)

800.300

408.129

389.632

797.761

OSISA

100.000

99.970

99.970

Total de recebimentos

17.374.845

5.416.476
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5%
1%
100%

44

Despesas referentes ao período de Janeiro de 2018 a Março de 2019
Do orçamento total previsto para a extensão em 2018, no valor de USD3.004.006,00, foram
gastos USD2.961.445,00 que correspondem a 99% de execução.
Durante este período, a CTC-COOP/iTC-F recebeu dos Parceiros de Financiamento cerca de
USD4.502.991,00, valor superior ao orçamento do periodo, porque cerca de USD1.450.817,00
eram fundos para pagamento de contratos com actividades em curso referentes a períodos
anteriores a 2018. Dos fundos recebidos foram gastos USD4.412.262,00, o que corresponde a
98% de execução financeira.
Tabela 13: Valores gastos e grau de execução
#

A

Descrição

Nota

Despesa Real.
USD

Variação

%

Contribuição dos Parceiros de
Financiamento
Saldo Inicial em 01.01.2018

1

DFID

2

1.024.006,65

1.530.295,37

(506.288,72)

149%

Reino dos Países Baixos

2

540.000,00

805.527,00

(265.527,00)

149%

Suiça

2

800.000,00

850.491,04

(50.491,04)

106%

440.000,00

389.617,80

(50.382,20)

89%

200.000,00

290.000,00

(90.000,00)

145%

Banco Mundial

17.410,00

(17.410,00)

0%

PNG

23.268,02

(23.268,02)

0%

3.004.006,65

4.502.990,98

(861.924,56)

150%

201.750,00

162.913,09

38.836,91

81%

Suecia
OSISA

A

TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO

B

Institucionalização Fundação Itc

2

Início das atividades da iTC-F

596.381,75

3.700,00

3.694,04

5,96

100%

46.300,00

46.175,45

124,55

100%

5.500,00

4.925,38

574,62

90%

30.000,00

6.772,40

23.227,60

23%

Consultoria para Estruturação
Organizacional e de RH da iTC-F

56.250,00

43.133,71

13.116,29

77%

Consultoria para Conceptualização do
Braço Operacional do iTC-F

27.000,00

26.518,20

481,80

98%

Consultoria para instrumento
operacional (processos, procedimentos,
abordagens e estratégias)

33.000,00

31.693,92

1.306,08

96%

107.081,50

102.206,90

4.874,60

95%

Actualizar avaliações e priorizações
estratégicas(incluindo Maputo)

13.881,00

13.576,01

304,99

98%

Lições aprendidas e colheita de
resultados(juntamente com a
abordagem de LED/DEL de pilotagem)

26.575,50

26.411,60

163,90

99%

Conselho de Parceiros da iTC-F
Processo de dissoluçãoda CTCCOOP/iTC-F
Auditorias - 2018

C

Orçamento USD
2018

3

Plano Estratégico e Operacional
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Seminários nacionais e
internacionais(Conferência do BM,
Forum Consulta Terras)
Consultoria para apoiar o
desenvolvimento e aprimoramento do
Quadro Lógico
Consultoria para aprimoramento do
Plano Estratégico e do programa 20192022

D

15.825,00

14.086,19

1.738,81

89%

9.000,00

6.788,00

2.212,00

75%

15.000,00

14.810,19

189,81

99%

Reunião da equipe: planificação e
programação(Reunião Técnica)

26.800,00

26.534,92

265,08

99%

Instrumentos e consolidação de
metodologia

46.740,00

42.991,56

3.748,44

92%

8.465,00

7.546,49

918,51

89%

19.375,00

17.966,64

1.408,36

93%

18.900,00

17.478,43

1.421,57

92%

403.256,93

399.864,65

3.392,28

99%

195.280,93

194.970,65

310,27

100%

200.000,00

198.175,89

1.824,11

99%

4.244,00

4.030,86

213,14

95%

Supervisão de actividades - OSISA
Total de Actividades - Programa
Custo Pessoal

3.732,00
758.828,43
1.247.369,36

2.687,24
707.976,20
1.246.929,03

1.044,76
50.852,23
440,33

72%
93%
100%

Salários

1.070.259,00

1.070.469,90

(210,90)

100%

42.810,36

43.982,19

(1.171,83)

103%

134.300,00

132.476,93

1.823,07

99%

303.282,00

327.792,31

(24.510,31)

108%

170.900,00

197.982,98

(27.082,98)

116%

14.200,00

10.998,18

3.201,82

77%

8.910,00

8.184,12

725,88

92%

63.990,00

64.565,69

(575,69)

101%

42.450,00

43.975,24

(1.525,24)

104%

Seminário regional para discussão sobre
os achados do estudo e validação para
definição e reconhecimento dos CGRNs
Finalização do desenvolvimento do
Community Mapping System

E

F=(B+C+D+E)
G

Desenvolvimento da
estratégia/abordagem iTC-F para a
intervenção no campo das alterações
climáticas/ambiente
Novos projectos comunitários
Delimitação e demarcação de terras
comunitárias contratadas em
2018(OSISA)
Piloto em planeamento territorial,
cadastro e apoio institucional aos
Governos Locais
Monitoria ao programa - OSISA

4% de contribuição Segurança Social
Plano de saúde
H

Custos correntes
Aluguer de escritórios

4

Água e Luz
Material de escritório
Comunicações(Internet, correios, fax,
telefone)
Segurança

2.832,00

2.086,09

745,91

74%

154.526,87

139.103,65

15.423,22

90%

Seguro para carros e outros activos

34.368,87

31.921,31

2.447,56

93%

Manutenção de viaturas

74.418,09

63.704,38

10.713,71

86%

Encargos bancários
I

Manuntenção e Seguro
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Manutenção e serviços de escritório
J=(G+H+I)
L=(F+J)
M

Total do Fundo Operacional
Despesa total 2018(antes da
Subvenção)
Subvenção ORAM

45.739,91

43.477,97

2.261,94

95%

1.705.178,23

1.713.824,99

(8.646,76)

101%

2.464.006,65

2.421.801,18

42.205,47

98%

540.000,00

539.643,55

356,45

100%
100%

540.000,00

539.643,55

356,45

Total da Despesa 2018

3.004.006,65

2.961.444,73

42.561,92

99%

1.394.596,00

1.450.817,41

(56.221,41)

104%

1.394.596,00

1.450.817,41

(56.221,41)

104%

4.398.602,65

4.412.262,14

(13.659,49)

100%

R

Acréscimos e Deferimentos 2017
Projectos e serviços contratadas em
2016 e 2017
Total Forecast Expenditure
Excesso dos recebimentos sobre
pagamento
Diferenças cambias favoráveis

ORAM NPL
N=(L+M)
O

P=(N+O)
Q=(A-P)

90.728,83
13.262,09

S

Indemmnizações aos trabalhadores

5

(42.118,18)

T

Adiantamento à Fundação iTC-F

6

(37.993,18)

U

Adiantamento a trabalhadores

V=(Q+R+S+T+U)

SALDO DE FLUXO DE CAIXA

(10.996,03)
7

12.883,53

Notas Explicativas sobre a Execução Orçamental
Com as notas explicativas pretende-se esclarecer as principais variações entre o orçamentado e
o realizado, durante o período de Janeiro de 2018 a Março de2019:
Nota 1: Esta indica o que está em caixa e que transitou para o ano de 2018 e as contas
bancárias em 31.12.2017
Nota 2: Os desembolsos dos parceiros incluíram, neste período, fundos para pagamento, em
2018, de actividades em curso referentes a contratos do período orçamental de 2016 e 2017.
Fundos referentes 2015 - 2017:

Valor(USD)

Fundos recebidos em 28 de Dezembro de 2017 e transitados para 2018

596.382,00

DFID - (fundos referentes a 2017 desembolsados em 2018 - £ 250.000)

354.661,00

Netherlands - (fundos referentes a 2017 desembolsados em 2018)

265.527,00

Switzerland - (fundos referentes a 2017 desembolsados em 2018)

100.000,00

OSISA - (fundos referentes a 2017 desembolsados em 2019)
TOTAL

90.000,00
1.406.570,00

Nota 3: Esta despesa só será executada em Junho de 2019.

Nota 4: Esta despesa excedeu o valor orçamentado para a renda do período, devido aos
impostos sobre a renda do escritório referentes aos anos passados pagos em 2018 .
Nota 5: O valor da indemnização aos trabalhadores não estava orçado na despesa de custos
com o pessoal.
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Nota 6: São despesas com o escritório e comunicações, de Janeiro a Março de 2019, pagas em
nome da ITC-F.
Nota 7: Saldo em bancos, em 31 de Março de 2019.
Bancos
Bci- Maputo USD 11124416010002
Bci- Maputo USD 11124416013001
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

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

31 Mar 2019
USD
4,934.09
43.88
6,682.96
157.29
38.74
407.92
82.59
96.73
164.67
124.83
140.67
12,874.37

31 Mar 2019
MZM
312,574.60
2,779.80
423,365.43
9,964.32
2,454.03
25,841.87
5,232.25
6,127.73
10,431.80
7,907.94
8,911.31
815,591.08

31 Mar 2019
USD

31 Mar 2019
MZM

4.52
0.08
3.83
0.74
9.16

286.04
5.00
242.68
46.73
580.45

12,883.53

816,171.53
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63.35
63.35
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63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35

63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
63.35
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10. Observações finais
De um modo geral, as actividades planificadas para o ano foram realizadas, sendo de lamentar
os atrasos verificados na implementação dos projectos comunitários, dada a tardia
disponibilidade de fundos ao longo do ano. Como estratégia para mitigar os atrasos, foi
recomendado aos Gestores Provinciais e aos Provedores de Serviços para se concentrarem em
actividades passíveis de serem realizadas com fundos próprios, independentemente das chuvas
e cheias e para refazerem os cronogramas de actividades.
O processo de institucionalização da Fundação conheceu significativa evolução, tendo
culminado com o estabelecimento e operacionalização dos Órgãos Sociais e com o início de
actividades da mesma. O Conselho de Parceiros teve de realizar a 1ª Reunião Extraordinária
para delinear acções de acordo com o Plano de Actividades do Período de Extensão.
Com a realização das consultorias sobre Mudanças Climáticas e sobre a Estruturação
Organizacional e Desenvolvimento dos Recursos Humanos foi possível o cumprimento das
metas previstas no processo da transição da CTC-COOP/iTC-F para a Fundação, com a qualidade
desejada.
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Anexo 1 – Mudanças Alcançadas

Mudanças Alcançadas: em Comunidades Delimitadas

Ano 2018

Março de 2019
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1.

Introdução
A colheita de Mudanças(Outcome harvesting) é um método que permite a gestores, doadores e
avaliadores, identificar, formular, verificar e dar sentido aos efeitos gerados por uma
determinada intervenção(Wilson-Grau, R e Britt, H., 20123). Esta definição é baseada na de
Outcome(efeito), que pode ser considerada como mudança de comportamento, relações,
acções e práticas de um indivíduo, grupo de indivíduos, comunidades e instituições. Existe um
movimento mundial em torno do Outcome harvesting mas, o que apresentamos neste
documento, é um processo simplificado de registo de evidências de efeitos gerados pelas
intervenções da iTC-F.
Ao contrário de outros métodos de avaliação, a colheita de mudanças, que vamos designar
neste documento como “Mudanças Alcançadas”, não mede progresso de uma determinada
actividade mas sim, colhe evidências do que foi alcançado. Os efeitos podem ser positivos ou
negativos, planificados ou não mas, a ligação entre a iniciativa e os efeitos deve ser verificada.
O exercício da abordagem sobre “Mudanças Alcançadas” na iTC, depois da sua introdução em
2014, evoluiu de forma a facilitar o processo de sistematização, permitindo assim analisar e
formular diferentes padrões de efeitos gerados pela nossa intervenção e acompanhar a sua
evolução ao longo do tempo.

2.

Objectivos
O principal objectivo deste documento é de partilhar as mudanças identificadas nas
comunidades delimitadas pela iTC, como forma simples de perceber padrões que ligam a
delimitação a elas, sempre com consciência de que há vários factores que podem influenciar as
transformações nas comunidades rurais. O exercício de registo de Mudanças Alcançadas tem
como objectivos específicos:

3.

•

Identificar e registar mudanças a nível das comunidades rurais que estejam associadas ao
processo de delimitação de terras; e

•

Identificar os principais factores que as influenciaram.

Metodologia
A metodologia utilizada para o registo de Mudanças foi extensivamente partilhada pelos
colaboradores da iTC-F e compreendeu três fases:
•

3

Selecção das comunidades: com base em critérios definidos(Comunidades delimitadas há
mais de dois anos, tendo como base a data de emissão da Certidão, Comunidades com
Certidão Oficiosa emitida, Comunidades com pelo menos um Comité de Gestão legalizado,
Comunidades com Agendas de Desenvolvimento Comunitário elaboradas e Comunidades
Wilson-Grau, R and Britt, Heather. 2012. Outcome Harvesting. Ford Foundation. MENA Office.
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com Mapas de Zoneamento elaborados), foram selecionadas comunidades elegíveis para
registar Mudanças. Alguns destes critérios foram ajustados para responder à realidade das
delimitações em cada província;
•

Colecta de dados: feita directamente em contacto com as comunidades beneficiárias de
processos de delimitação, foi baseada numa ficha de registo de Mudanças, que foi ajustada
e experimentada antes de ser validada pela equipa. A informação da mesma foi depois
digitalizada, através de um google form, para facilitar a análise dos dados;

•

Análise de Dados: Os dados(qualitativos e quantitativos) arquivados a partir de formulários
Google, foram exportados para Excel e posteriormente analisados com base estatística
descritiva e inferencial e tabelas pivot. Os resultados desta análise constituem a informação
deste primeiro volume de Mudanças Alcançadas.

4.

Resultados

4.1

Descrição geral
O exercício de registo de Mudanças aconteceu em todas as províncias onde a iTC implementou
projectos comunitários. Com excepção da Província de Niassa, foram registadas as coordenadas
geográficas de todas as comunidades visitadas durante este processo. A Figura 1 ilustra a
localização geográfica das mesmas.
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Figura 1. Localização geográfica das comunidades visitadas
As províncias de Inhambane e Maputo são as únicas sem intervenção da iTC.
Foram registadas Mudanças em comunidades delimitadas nos anos 2009 à 2014. A Figura 2
apresenta a informação sobre número de comunidades visitadas por ano de delimitação e por
nível de escalão de liderança comunitária(1º, 2º e 3º).

Figura 2. Número de comunidades visitadas por ano de delimitação

De acordo com esta Figura, a maior parte dos registos de Mudanças concentrou-se em
comunidades delimitadas entre os anos de 2012 – 2014, abrangendo principalmente as de 1º e
2º escalão em termos de liderança comunitária.
Quando somado o número de Mudanças registadas por cada comunidade visitada, o resultado
apresentado na Figura 3 ilustra a soma de Mudanças positivas e negativas ocorridas por ano.
Estas, representam o que os colegas de cada província consideraram como tal, podendo, no
entanto, ser similar ao registado em outras comunidades na mesma província ou noutra.
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Figura 3. Número de Mudanças registadas nas comunidades visitadas, por ano

De acordo com a Figura 3, o número de Mudanças positivas é maior que das negativas e a
maior parte delas concentradas em delimitações que aconteceram entre os anos de 2011 a
2014. Por outro lado, considerando a média de comunidades visitadas por província, a Figura 4,
ilustra o número de Mudanças registadas.

Figura 4. Número de Mudanças registadas por província

As Mudanças positivas continuam a ser maiores que as negativas e as Províncias de Manica,
Nampula e Sofala são as que ultrapassaram o número de 35. As Províncias de Cabo Delgado e
Sofala são as que apresentam mais de 15 Mudanças negativas registadas.
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4.2 Mudanças registadas
Apesar de haver indicação de o número de Mudanças positivas ser maior que o das negativas, o
valor deste exercício é perceber o padrão e que Mudanças registadas. A Tabela 1 apresenta, de
forma sintética, as Mudanças ocorridas e registadas nas comunidades, com base nas principais
categorias(organização comunitária, gestão de recursos naturais, mitigação de conflitos e
investimentos).
Tabela 1. Mudanças registadas

As Mudanças acima evidenciam as positivas, com enfoque na organização comunitária e
envolvimento da comunidade na gestão dos recursos naturais. Porém, para perceber o padrão
de aspectos que ditam estas Mudanças, os dados da Tabela 2 precisam ser considerados por
ilustrarem a percentagem de comunidades que responderam ao aumento e à diminuição dos
vários critérios relativos aos efeitos do processo de delimitação.
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Tabela 2. Evolução de critérios ligados à organização e gestão

Esta tabela apresenta dados que indicam que em mais de 50% das comunidades visitadas
aumentou a sua participação em consultas comunitárias, aumentou o seu conhecimento sobre
a Legislação de Terras e a sua capacidade de mitigar conflitos. Todos estes aspectos
representam um dos principais objectivos da delimitação mas, somente constituem uma parte
da capacidade necessária para garantir uma governação comunitária efectiva sobre a terra e
outros recursos naturais.
Apesar de registada em cerca de 40% das comunidades visitadas, fica notório, pelos dados, a
diminuição em processos participativos nas comunidades delimitadas, evidenciada pela
redução da frequência de encontros entre os membros dos CGRN`s, que deve ser o órgão
motor para uma governação comunitária efectiva.
Em relação aos aspectos de Género e Diversidade, os padrões não sofreram alterações
significativas, o que indica a necessidade de maior empenho para integrá-los nos processos de
governação comunitária.
A Tabela 3 apresenta a mesma análise para critérios relacionados com investimentos e partilha
de benefícios ligados à exploração de recursos naturais.
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Tabela 3. Evolução de critérios ligados a investimentos

Obs.: 20% e 2.75% referem-se às percentegens das Taxas pagas pela Exploração Florestal e Mineira
respectivamente

Mais de 50% das comunidades visitadas reportam não haver Mudanças em relação a
investimentos ligados à terra(agricultura, florestas e minas) quando feita a comparação com a
situação logo após as delimitações das suas áreas. Os investimentos inclusivos são uma
oportunidade para trazer Mudanças a nível de meios de vida das comunidades, através da
criação directa de emprego e da atracção de outros serviços. Porém, apesar de registado
apenas em 47% das comunidades visitadas, o aumento em infraestruturas públicas é algo a
notar nos resultados apresentados.
A Tabela 3 mostra igualmente que 50% das comunidades delimitadas não estão a ter acesso à
parte que lhes cabe proveniente das Taxas pagas pela exploração dos recursos naturais, em
particular das minas.
A Tabela 4 apresenta o sumário de alguns aspectos apontados como sendo os factores
determinantes das Mudanças positivas e negativas.
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Tabela 4. Factores que influenciaram as Mudanças registadas

A análise destes factores precisa ser muito mais apurada, para prover evidências sobre
correlação entre estes e as Mudanças. Porém, os resultados apresentados na Tabela 4
reflectem a expressão das comunidades visitadas. Um ajuste no questionário e na análise de
dados pode permitir a tradução clara dos padrões de correlação entre os factores e a Mudança.

5.

Conclusão
O processo de registo de Mudanças deve ser sistemático, não para comunidades que ainda não
foram contempladas mas, para aquelas onde o exercício já aconteceu. As principais conclusões
sobre este primeiro exercício de registo de Mudanças Alcançadas são:
•

Há uma percepção, por parte das próprias comunidades, que houve Mudanças positivas no
seu seio, depois do processo de delimitação;

•

A maior parte das Mudanças positivas estão ligadas ao conhecimento da legislação, à
participação nas consultas comunitárias e à mitigação de conflitos de terra, que, em parte,
correspondem a alguns dos objectivos da delimitação;

•

A análise dos critérios de Mudanças indica uma tendência de baixa participação comunitária
a nível dos Comités de Gestão de Recursos Naturais. O processo de estabelecimento destes
e de sua capacitação precisa ser minuciosamente ajustado para reverter esta limitante;

•

Apesar de o processo de delimitação melhorar alguns mecanismos de participação ao nível
da comunidade, ainda não há elementos suficientes para o considerar como suficiente para
consolidar a governação comunitária;

•

A construção de infraestruturas públicas mostrou ser um dos principais investimentos que
está a acontecer a nível das comunidades delimitadas;

•

Em mais de 50% de comunidades visitadas não é possível notar evolução em termos de
investimentos ligados à terra(agricultura, florestas, minas). Apesar de não haver uma
dependência entre estes e o processo de delimitação de terras, essa inactividade nesta área
tem influência na qualidade de vida das comunidades, uma vez que está ligada ao acesso a
empregos e à criação de serviços que lhes podem beneficiar.
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6.

Recomendações
Para o aprimoramento deste exercício, as principais recomendações são:
•

Há necessidade de consolidar o sistema de Registo de Mudanças, através do aumento do
número de comunidades a visitar e da melhoria das questões de forma para captar a
sensibilidade sobre processos de governação e gestão de recursos naturais por parte da
comunidade;

•

É preciso registar Mudanças relativas ao uso e aplicação, pelas comunidades, dos
instrumentos de planificação do uso da terra e do desenvolvimento(Zoneamento e Agendas
de Desenvolvimento Comunitário);

•

Há necessidade de se desenhar uma base de dados que permita sistematizar os resultados
das Mudanças Alcançadas e acompanhar a sua evolução, tendo como referência baselines e
levantamentos de Mudanças passadas;

•

Deve-se ajustar o questionário para permitir medir a correlação entre os factores e as
Mudanças registadas;

•

Há necessidade de se melhorar o processo de delimitação, através da inclusão no mesmo
de módulos de capacitação relativa à governação comunitária, como forma de criar
capacidade adicional nas comunidades para gestão de terras e outros recursos naturais;

•

Deve-se aproveitar o processo de delimitação para criar oportunidades de investimento em
comunidades organizadas.
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