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Monitoria conjunta que envolveu a AENA
e a Assembleia da República detectou 
poucos impactos na gestão dos 2.75%, 
em Cabo Delgado e Nampula.
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Monitoria conjunta que envolveu a AENA e a 
Assembleia da República detectou poucos impactos 
na gestão dos 2.75%, em Cabo Delgado e Nampula.

Foto da sessão de debate após a monitória.



Se o Parlamento rever o artigo 22 da Lei de 
Terras, os pequenos agricultores de Moçambique 
poderão gozar de forma segura os seus direitos.

Director Executivo da AENA, durante a apresentação da mesa redonda.
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Os serviços ambientais prestados pelas empresas 
Haiyu e KENMARE encontram-se num estado 
crítico.

Foto do represente da CEP (lado esquerdo), Direcção Provincial das Finanças (centro) e Director Executivo da AENA (Lado direito)
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Coordenação articulada  é a solução para o 
processo de scalização do período de defeso.

Foto Família do workshop de mecanismo para scalização no período de veda

O CAMARÃO E O CARANGUEJO PODERÃO ESTAR EM VIAS DE EXTINÇÃO NO ARQUIPÉLAGO DAS 
ILHAS PRIMEIRAS E SEGUNDAS



Feiras agro-pecuárias, um mecanismo para 
conectar os actores da cadeia de valores de 
produtos agrícolas. 

Foto de visitantes a banca do projecto Otumiha

FEIRAS DE AGRO-NEGÓCIOS EM NAMPULA, NIASSA E ZAMBÊZIA
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 uma Comités de Gestão de Recursos Naturais,
solução para um desenvolvimento integrado e 
sustentável em Moçambique.

Foto família após a criação dos CGNR

EM NAMPULA E ZAMBÉZIA.
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Inclusão das mulheres nos processos de tomada 
de decisão dentro e fora da AENA.

Foto de colaboradoras e membros no encontro de reexão de género (7 de Abril).

DIA DA MULHER MOÇAMBICANA
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Responsabilidade Social 
das empresas deve ser obrigatória em Moçambique.

Foto do encontro com CGRN de Murrua (Angoche)

No âmbito do projecto Oil For Development, implementado pela AENA em 
parceria com a WWF, na província de Nampula, distritos de Angoche, 
Larde e Moma. AENA realizou em Abril, uma monitoria para veri�car o 

nível de implementação do Plano de Responsabilidade Social Empresarial da 
mineradora Haiyu Mozambique Mining no distrito de Angoche, procurando 
compreender o estágio actual, os desa�os e as principais oportunidades as 
comunidades assoladas pela empresa mineira.
A empresa Haiyu, que explora areias pesadas desde 2011, desenvolveu o seu 
Plano de Responsabilidade Social somente em 2017 sob in�uencia das 
Organizações da Sociedade Civil, do Governo, da Assembleia Provincial e das 
Comunidades, portanto um plano de 4 anos (2017 -2020). Deste plano, somente 
em 2018 é que foram realizadas as actividades de eletri�cação dos bairros de 
Murrua, Namawe, Sangage; compra de uma ambulância; estava previsto 
abertura de 6 furos de água, mas só foram abertos 4 furos, nos bairros Murrua, 
Nagonha, Nanthakwa, o correspondente a 33% porcento do Plani�cado nos anos 
de 2017 e 2018.
De 2017 ao primeiro trimestre de 2019 tinham sido plani�cadas as actividades de 
ampliação do Centro de Saúde de Sangage; Construção de uma EP1 de 
Quirinquige; Abertura de furos de água para a comunidade de Murrua; 
Reabilitação de vias de estrada de Sangage; Formação de agentes de saúde em 
curso de Enfermagem de Saúde Materna Infantil para unidades sanitárias de 

Sangage; Financiamento de cooperativas de venda de insumos pesqueiros e 
agrícolas na comunidade de Murrua. E destas, apenas foram realizadas as actividades 
da aquisição de uma viatura ambulância para o Centro de Saúde de Sangage e 
abertura de furos de água, correspondendo a 28,6% do plani�cado, o que constitui 
uma autêntica violação do Memorando de Entendimento assinado entre as partes.
A monitoria realizada nas comunidades de Murrua e Sangage detectou o 
incumprimento das actividades de ampliação do Centro de Saúde de Sangage, 
Construção de uma EP1 em Quiriquige, Abertura de 2 furos de água, Reabilitação de 
vias da estrada de Sangage, Formação de agentes de saúde em curso de Enfermagem 
de Saúde Materna Infantil para unidades sanitárias de Sangage, Financiamento de 
cooperativas de venda de insumos pesqueiros e agrícolas na comunidade de Murrua, 
que estavam previstos ate o momento e não há nenhuma explicação do porque por 
parte da empresa. As comunidades e o governo mencionam não haver prestação de 
contas, violando-se o previsto no número 3 do Memorando de Entendimento.
Pelo acima disposto, a AENA recomenda aos políticos e tomadores de decisões em 
Moçambique, com especial atenção ao Conselho de Ministros e a Assembleia da 
República para que tornem a Politica de Responsabilidade Social Empresarial num 
instrumento obrigatório. Somente desta forma é que o presente e futuro dos 
moçambicanos será condigno e os recursos naturais uma bênção ao envés de 
maldição.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL EM ANGOCHE. 
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Assegurada a posse de terra para  
pequenos agricultores do distrito de Alto Molocué.

POSSE SEGURA DE TERRA NA ZAMBÉZIA

O sonho de muitas mulheres em tornarem-se legítimas donas do recurso de maior 
sustento para as suas famílias, começa a tonar-se numa realidade através das 
intervenções da AENA, pois que, 660 mulheres de cerca de 1100 pequenos 

agricultores da comunidade de Soares, distrito de Alto Molocué, bene�ciaram-se da 
Regularização do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (RDUAT).
A entrega dos títulos, foi feita conjuntamente com os representantes do Governo do 
Distrito, Sector Privado, Organizações da Sociedade Civil, líderes comunitários e outros 
intervenientes, e enquadra-se no Projecto de Parcerias Estratégicas para Governação de 
Terras implementado pela AENA em parceria com a OXFAM. O processo de entrega, foi 
antecedido de um trabalho coordenado de “in�uencing” efectuado junto ao Governo da 
Província da Zambézia para que a implementação da Lei de Terras e demais políticas 
públicas se tornasse numa realidade para a garantia da posse segura de terra dos 
pequenos agricultores.
Os detentores dos títulos agradeceram a AENA e ao Governo, pelo facto destas duas 
esferas de actuação terem colaborado positivamente, pautando sempre pelo 
Consentimento Livre Prévio e Informado as comunidades, assim como, pela 
implementação dos princípios de boa governação, tais como, a participação, plani�cação 
conjunta, transparência, responsabilização e prestação de contas. Agradeceram de igual 
modo, pelo facto de verem-se “livres” dos maiores constrangimentos da cadeia de 
titulação de terras, tais como, os elevados custos com transporte, taxas de tramitação, 
tempo de espera e excesso de papelório.

Foto família dos beneciários de RDUAT’s

O título constitui a 
ferramenta principal para a 
segurança de posse da terra 
dos pequenos produtores na 

medida em que com este 
documento, pode-se evitar as 
disputas entre famílias após a 

morte de um dos legítimos 
donos, assim como garantir a 

segurança em processos de 
ocupação de terras pelos 

grandes investimentos, como 
tem sido prática em 

Moçambique.
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Lançamento da campanha de advocacia 
sobre Direitos a Terra para pequenos produtores 
de Nampula.

Produtora do projecto Otumiha (Distrito de Malema).

DIREITO AO ACESSO A TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES.

A  Agricultura assume um papel central e inquestionável no 
desenvolvimento da economia do país, as mulheres são uma maioria 
significativa deste sector, contribuindo com uma percentagem de 90%, 

economicamente activa à trabalharem nas áreas da agricultura, pesca e caça, 
tornando-se assim, fundamental que os seus direitos em relação ao acesso e 
controle da terra sejam assegurados.
No âmbito do Projecto de Parcerias Estratégicas para Governação de Terra, 
implementado pela AENA em parceria com a OXFAM, foi lançado em abril a 
campanha de Direitos ao Acesso a Terra para as mulheres, com lema: Igualdade 
de direitos ao acesso a terra para mulheres e homens.  O evento, decorreu na 
sala de reuniões do Restaurante Copa Cabana, na cidade de Nampula, contou 
com a presença da Co-fundadora e Presidente do Conselho de Direcção da 
WLSA em Moçambique, doutora Isabel Casimiro.
Segundo a Doutora Isabel Casimiro, o projecto de 7 milhões, não bene�cia as 

mulheres dos distritos, tendo apresentado um estudo feito em 2009, o estudo 
foi feito em Ribáuè, mostra que somente 10% das mulheres se bene�ciaram 
dos 7 milhões alocados aos distritos, sendo uma minoria quando comparado 
aos homens.
Em seu pronunciamento, Cristiano Macário, chefe dos Serviços de Geogra�a e 
Cadastro da cidade de Nampula, disse que há um incremento no pedido de 
DUATs pelas mulheres quando comparado com os anos passados, como 
resultado das sensibilizações por parte do governo.
O advogado Roberto dos Santos, do ponto de vista constitucional e demais leis, 
existe igualdade entre homens e mulheres ao direito à terra, mas propõe a 
revisão do artigo 2133 do Código Civil, de modo que a primeira classe de 
sucessíveis a ordem por que são chamados os herdeiros concorreram os 
descendentes, conjugues e os unidos de factos e não apenas os descendentes 
como acontece actualmente; mudanças e de práticas e costumes. 
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