PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021

Escritório Sede
Cidade de Nampula, Bairro Central, Rua dos Continuadores, nº723
Caixa Postal No 653, Telefax: +258 26 21 79 39
Correio eletrónico: aena.org.mz@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/aena.mz
Website: www.aena-mz.org.mz

Nampula, Setembro de 2016

1

ÓRGÃOS SOCIAIS:
Assembleia Geral
É o órgão supremo, constituído por todos os membros no pleno gozo dos seus direitos, órgão
com poderes deliberativos, ou seja, aprova os principais instrumentos orientadores da AENA.
Presidente: Maria Ivone Soares
Vice-presidente: Chaluco Bachir
Secretário: Lourenço Benjamim

Conselho Fiscal
É o órgão que tem a função de verificar a regularidade de actuação dos demais órgãos.
Presidente: Fátima Jaime Bernardo
Secretário: Lucas Atanásio Muidingui
Relator: Assane Amade

Conselho de Direcção
É o órgão que faz a gestão de políticas e actividades da AENA, é composto por um Presidente,
Vice-presidente e mais dois vogais. Funciona junto deste órgão uma direcção executiva que
implementa as decisões do Presidente do Conselho de Direcção e as políticas emanadas pelos
demais.
Presidente: Moisés Sebastião Raposo
Vice-presidente: Arlinda Miranda F. Beirão
Secretário: José Mário Maximiano
Vogal 1: Ismail Bachir
Vogal 2: Marques Donça
Director Executivo: Jordão Matimula Júnior

Consultor: Fernando Ernesto Ketulo
Apoio financeiro para elaboração do Plano Estratégico:
OXFAM-Novib, WeEffect e CARE
2

LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
AENA - Associação Nacional de Extensão Rural
CAADP - Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África
CARE - Agência Americana para o Desenvolvimento
CCL - Conselho Consultivo de Localidade
CCPA - Conselho Consultivo do Posto Administrativo
CGRN - Comité de Gestão de Recursos Naturais
DPASA- Direcção Provincial de Agricultura
DPPF - Direcção Provincial de Planificação e Finanças
DPGCAS - Direcção Provincial de Género Criança e Acção Social
DPTADER - Direcção Provincial de Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural
DPREME - Direcção Provincial dos Recursos Mineiras
EMC/FFS - Escola na Machamba do Camponês
ENAMMC - Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas
ENDe - Estratégia Nacional de Desenvolvimento
IDPPE - Instituto para Desenvolvimento de Pesca de Pequena Escala
IIAM - Instituo de Investigação Agrária de Moçambique
ITIE - Iniciativa para uma Transparência da Indústria Extractiva
MC – Mudanças Climáticas
MCKNIGTH - Fundação para o Desenvolvimento e Pesquisa
MEF - Ministério de Economia e Finanças
MIREME - Ministério de Recursos Minerais e Energia
MITADER - Ministério de Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural
ONG’s - Organizações Não Governamentais
OSC’s - Organizações da Sociedade Civil
OXFAM - Confederação de 19 Organizações para o Desenvolvimento
PACA’s - Planos de Acção Comunitária para Adaptação
PAMRDC - Plano de Acção Multissectorial para Redução da Desnutrição Crónica
PE - Plano Estretégico
PEDSA -Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário
PESOD - Plano Económico Social do Distrito
PDER - Plano Director para a Extensão Rural
PODA - Plano Operacional para o Desenvolvimento Agrário
PNISA - Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário
PPOSCN - Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Nampula
PRONEA - Programa Nacional de Extensão Rural
WE EFFECT - Centro Cooperativo Sueco
WWF - Organização Não Governamentral para a Conservação da Natureza

3

ÍNDICE
Conteúdo

Página

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................................... 7
1.1 Contexto Geral ................................................................................................................................. 8
1.1.1 Área da agricultura, Segurança Alimentar e Nutricional .................................................... 8
PARTE I: INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 8
1.1.2 Área do Género ........................................................................................................................ 9
1.1.3 Área de gestão e exploração de recursos naturais ............................................................ 9
1.1.4 Área de mudanças climáticas .............................................................................................. 11
1.1.5. Área de Provisão de Serviços Agrários ............................................................................. 12
1.7. Área de Desenvolvimento Institucional da AENA ................................................................... 12
1.2 Processo de elaboração do Plano Estratégico (2017-2021) .................................................. 14
Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaça) ................................................... 18
2. 1 Estrutura Organizacional da AENA (Órgãos Sociais e de Direcção Executiva) ................ 19
PARTE II: GESTÃO E GOVERNAÇÃO INSTITUCIONAL ................................................................ 19
3.1 NOSSA IDENTIDADE................................................................................................................... 20
3.1.1 Visão......................................................................................................................................... 20
3.1.2 Missão ...................................................................................................................................... 20
PARTE III: ORIENTAÇÃO ...................................................................................................................... 20
3.1.3 Valores ..................................................................................................................................... 21
3.1.4. Objectivo Geral ...................................................................................................................... 22
3.2 ÁREAS GEOGRÁFICAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA ............................................ 23
3.2.1. Província de Nampula .......................................................................................................... 24
3.2.2. Província da Cabo Delgado................................................................................................. 24

4

3.2.3. Província da Zambézia ......................................................................................................... 25
3.3. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DA AENA PARA O QUINQUENIO 2017-2021 ......... 26
3.3.1.Pilares Orientadores da Nossa Estratégia ......................................................................... 26
PARTE IV: OPERACIONALIZAÇÃO .................................................................................................... 26
3.1.5 Matriz do Quadro Lógico (MQL) .......................................................................................... 35
4.1 Monitoria e Avaliação .................................................................................................................... 45
4.2 Processo gerador de informação ................................................................................................ 45
PARTE IV: MONITORIA E AVALIAÇÃO E MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE ............................................................................................................................. 45
4.3 Mecanismos de Implementação e Sustentabilidade................................................................ 47
5. ORÇAMENTO ...................................................................................................................................... 49
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .......................................................................................... 51
7. REFERÊNCIAS CONSULTADAS.................................................................................................... 53

5

PREFÁCIO

A Associação Nacional de Extensão Rural (AENA) é uma organização nãogovernamental (fundada em finais 2006) que luta pela reversão da situação de vida
desfavorável das comunidades rurais através da implementação de acções concretas
que visam a promoção do desenvolvimento sustentável. O nosso foco está nas áreas
de: (i) Segurança alimentar, socioeconómica e nutricional; (ii) Equidade de género; (iii)
Advocacia e lobby sobre os recursos naturais e extensão rural. Actualmente, as nossas
iniciativas nas iniciativas são desenvolvidas nas províncias de Nampula, Cabo Delgado
e Zambézia.
A elaboração deste documento enquadra-se no contexto da renovação do anterior
Plano Estratégico (2013-2015), com vista a reestruturar as nossas escolhas
estratégicas para o quinquénio 2017-2021. O objectivo é ajustar os nossos desafios ao
actual contexto nacional e internacional através da análise pormenorizada das
oportunidades e dos constrangimentos para a implementação de acções nos próximos
cinco anos, de modo a construir-se estratégias e orientações metodológicas que
revitalizem os sistemas de funcionamento interno, e de coordenação do trabalho em
rede, com a finalidade de responder aos anseios das comunidades rurais.
Este Plano Estratégico foi desenvolvido de maneira participativa, pois, foram
auscultadas os nossos parceiros de cooperação (governo e organizações da sociedade
civil) e as comunidades beneficiárias dos nossos serviços. Isto ajudou-nos a redefinir a
nossa visão e missão e a estabelecer os novos princípios conceituais e metodológicos
que irão nortear as nossas intervenções.
Espera-se que com o presente Plano possa ampliar a capacidade de acção da AENA
para alcançar os seus objectivos de forma mais consistente e que seja um instrumento
importante para a mobilização de recursos financeiros, materiais e humanos que
permitirão reforçar a nossa afirmação na arena nacional e internacional.
O Presidente do Conselho de Direcção
Moisés Sebastião Raposo
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APRESENTAÇÃO
A AENA é uma organização não-governamental moçambicana fundada em 2006 e está
registada como pessoa colectiva de direito privado, de âmbito nacional, de interesse
social e sem fins lucrativos, dotado de personalidade jurídica e de autonomia
financeira, administrativa e patrimonial desde 2008 (2º.Suplemente do BR número 20,
III Série de 16 de Maio de 2008).
Sua fundação surge por iniciativa de um grupo de técnicos agro-pecuários e outros
especialistas em desenvolvimento rural que trabalham na Província de Nampula,
motivados pelo facto de que apesar de muito esforço para minimizar a pobreza rural,
ainda prevalecem problemas de desenvolvimento social, económico e cultural das
comunidades rurais, com destaque a insegurança alimentar e nutricional; o
analfabetismo generalizado; o fraco exercício da cidadania; o uso, gestão e governação
insustentável de recursos naturais; uso não seguro e conflitos de terra; a desigualdade
de género; e a depauperação do ambiente.
Actualmente a AENA tem a sua sede na Cidade de Nampula, Bairro Central, Rua dos
Continuadores nº723 e desenvolve acções nas províncias de Nampula (distritos de
Mossuril, Muecate, Monapo, Moma, Rapale, Memba, Larde, Angoche, Ribaué, Malema,
Monapo e Meconta), Zambézia (distritos de Pebane, Gurué e Alto Molocué) e Cabo
Delgado (distritos de Montepuez e Palma). Para alcançar os objectivos almejados, a
AENA privilegia o trabalho em rede, envolvendo as instituições do governo,
organizações da sociedade civil e as comunidades locais.
O documento está organizado em 04 partes:
 Na primeira parte é feita a análise do contexto, a apresentação do diagnóstico e os
desafios e oportunidades;
 Na segunda parte é apresentado o organigrama da instituição;
 A terceira parte discute a visão, missão e valores da AENA. Também são
apresentados os pilares e os objectivos estratégicos, os resultados esperados e as
acções prioritárias; e,
 A quarta parte esboça o quadro operacional. Aqui são apresentadas as abordagens
da implementação e monitoria e avaliação do Plano Estratégico (PE).
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PARTE I: INTRODUÇÃO
1.1 Contexto Geral

1.1.1 Área da agricultura, Segurança Alimentar e Nutricional

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDe) identifica como sectores prioritários
a agricultura, a indústria (transformadora e extractiva), os transportes e comunicações,
o turismo e a energia com a finalidade de manter uma taxa anual de crescimento
económico de 8,0% a 11,0% e aumentar o PIB per capita dos actuais USD 500 para
USD 5000 até o ano 2035.
De acordo com as estatísticas nacionais, censos e inquéritos, a agricultura familiar é a
principal actividade económica em Moçambique. Com mais de 70% da população
ganhando o seu sustento através da agricultura, ela é de longe a fonte mais importante
de rendimento dos agregados familiares no país. A título de exemplo, 99,98% das
explorações agrárias são familiares e os pequenos agricultores familiares fornecem a
quase

totalidade

os alimentos produzidos localmente

(cerca

de

99,7%

do

abastecimento alimentar em Moçambique). A agricultura familiar contribui, igualmente,
para o provimento de fibra, energia, medicamentos, para a protecção de
agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais (Mosca, 2015).
Actualmente, os desafios do Governo moçambicano têm-se concentrado nos
investimentos do sector agrário, sobretudo em seus corredores, com forte interacção
com os programas de cooperação bi e trilateral, assentes no Plano Estratégico do
Sector Agrário (PEDSA 2010-2019), o qual esta assente, nas directrizes nacionais
traçadas para a agricultura, a segurança alimentar e nutricional, e nas prioridades do
quadro orientador comum dos países africanos para melhorar o desempenho do sector
agrário ‐ o Programa Compreensivo para o Desenvolvimento da Agricultura em África
(CAADP) e do Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA), lançado em
2013 como um plano de investimento de médio prazo para operacionalização do
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PEDSA e como um programa a médio prazo de reformas institucionais e políticas para
o sector agrário.
1.1.2 Área do Género

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016, o número total de
habitantes de Moçambique é de aproximadamente 26,5 milhões (18 milhões vivem nas
zonas rurais) dos quais 52% são mulheres. As províncias da Zambézia e Nampula são
as mais populosas, com cerca de metade da população.
A instituição do Governo que tem actualmente o mandato de promover a igualdade de
género é o Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS). Dentre outras
atribuições, o MGCAS tem a responsabilidade de liderar o processo de formulação de
políticas e estratégias voltadas para a promoção de relações de género em todos os
domínios da vida pública.
Apesar do Conselho de Ministros ter aprovado em 2006 a Política de Género,
juntamente com a respectiva Estratégia de Implementação, assim como terem sido
criadas unidades de género em cada Ministério, ainda continua um grande desafio
alcançar a efectiva igualdade de direitos. A título de exemplo, vários estudos e
pesquisas realizadas referem-se à reduzida presença e participação de mulheres nos
espaços de tomada de decisão, com elevada acidência para o espaço rural. Os
factores socioculturais e a elevada taxa de analfabetismo das mulheres são apontados
como as principais causas.

1.1.3 Área de gestão e exploração de recursos naturais
Actualmente, em Moçambique, a exploração dos recursos naturais está assente nos
recursos florestais, minerais e hidrocarbonetos.
O ritmo de exploração florestal está de longe relacionado com o hábito de reposição
das florestas. As pessoas que abatem as árvores, por diversos motivos, nunca se
lembram de plantar outras de modo que no futuro possam voltar a ter acesso a este
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importante recurso natural para a vida do Homem. Por outras palavras, há um
paradoxo entre a desmatação e o reflorestamento.
Apesar deste grande potencial florestal, Moçambique enfrenta enormes desafios na
gestão destes recursos, em parte devido à grande demanda da indústria florestal e pelo
facto de cerca de 85% das necessidades energéticas serem satisfeitas pela energia de
biomassa. Estima-se que a taxa anual de desmatamento é de cerca de 0.58%,
equivalente a 220.000ha de florestas que se perdem anualmente, apontando-se como
causas principais desse desmatamento a pressão humana através da agricultura
itinerante, produção de carvão, recolha de lenha e as queimadas descontroladas.
Até há poucos anos, a indústria extractiva de recursos minerais em Moçambique não
tinha um papel relevante na economia do país. Houve, no passado, alguma produção
de carvão em Moatize, de ouro em Manica, calcários em Montepuez, tantalite na
Zambézia, grafites em Ancuabe, cobre e bauxite em Manica, bentonite em Maputo,
gemas e pedras semipreciosas, etc. Algumas minas de produção dos minérios foram
paralisadas durante a guerra, havendo, no entanto, hoje, unidades de produção que já
estão em reabilitação.
Só recentemente os recursos minerais assumiram um papel de relevo, com o arranque
de megaprojetos como são os casos do início da produção de gás natural, carvão e
areias pesadas. Estes são recursos minerais já bem avaliados, tendo levado vários
anos até que se passasse à sua extracção em grande escala. O grau de conhecimento
geológico de Moçambique é ainda relativamente baixo. Existe potencial, conhecido
através de trabalhos de pesquisa, para a ocorrência de outros jazigos minerais, ou de
petróleo, que possam dar lugar ao desenvolvimento de grandes projectos.
O grande desafio prende-se a necessidade de envolvimento das comunidades locais,
residentes das áreas de exploração e implementação dos projectos em todo o
processo de tomada de decisão (para a avaliação de todos os riscos associados e os
potencias benefícios do projecto). O cumprimento do estipulado na legislação nacional
e internacional sobre os direitos e deveres dos governos e das empresas envolvidas
nesse processo também afigura-se como um desafio.
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1.1.4 Área de mudanças climáticas
Em Moçambique, a manifestação das mudanças climáticas (MC) podem observam-se
através do aumento de frequência e intensidade de eventos climáticos extremos tais
como secas, cheias, ciclones tropicais, mudanças nos padrões de temperatura e
precipitação e outros fenómenos associados tais como a subida do nível das águas do
mar, intrusão salina, entre outros.
Para além de perdas humanas e destruição de infra-estruturas (sociais, económicas e
culturais), também destaca-se o impacto das MC na actividade agrária sobretudo nas
áreas costeiras e rurais, onde por sinal reside a maior parte da população que
apresenta baixos níveis de capacidade de adaptação e elevada dependência da
agricultura de sequeiro.
Foi neste sentido que, em 2012, o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional
de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas (ENAMMC, 2013-2025). A
Estratégia define como prioridade nacional a adaptação e redução do risco climático,
ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de aproveitar as oportunidades que o
país tem, sem prejuízo das acções de desenvolvimento, para reduzir os impactos das
mudanças climáticas de um conjunto de acções de mitigação e desenvolvimento de
baixo carbono.
Para a materialização da prioridade acima enunciada, é necessário que o Governo,
Parceiros e Comunidades locais juntos estabeleçam as directrizes de acção para criar
a resiliência, incluindo a redução dos riscos climáticos, nas comunidades e na
economia nacional e a promoção do desenvolvimento de baixo carbono e a economia
verde. Segundo a ENAMMC, deve-se continuar a apostar na integração de medidas de
adaptação e mitigação de mudanças climáticas no processo de planificação nacional,
sectorial e local.
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1.1.5. Área de Provisão de Serviços Agrários

O Governo Moçambicano desenvolveu e adoptou politicas (PEDSA, PNISA, PAEI,
PRONEA, PARPA, PAPA, EDR PODA, PDER, etc.) para desenvolvimento do sector
agrário, com o objectivo de desenvolver acções que contribuam para a transformação
do sector agrário, promovendo a melhoria dos resultados que o sector apresenta
através de acções directas que visam a satisfazer as necessidade nacionais de acesso
ao serviços agrários que garantam a segurança alimentar e nutricional dos
moçambicanos em geral e dos camponeses em particular.
Entendesse que esses instrumentos desenvolvidos constituem um grande passo para
restruturar a reforma agrária e impulsionar o crescimento da economia nacional,
tomando-se como a base o desenvolvimento local, o qual preconiza uma combinação
das questões sociais, económicas e ambientais relativas a um território, procedendo à
identificação de soluções integradas para a criação do bem-estar, social e económico.
O grande desafio actual para o desenvolvimento local é o fraco desempenho do sector
agrário causado pela não aplicação devida das políticas resultando no fraco acesso
aos recursos produtivos (terra, insumos, etc.), sociais e financeiros para o sector
familiar, bem como na fraca comercialização e assistência técnica. Estes factores
trazem consigo enormes consequências, tais como, a insegurança alimentar, pobreza e
a fome. Existem pouco mais de mil extensionistas e cada um destes deverá cobrir
cerca de 250 camponeses, uma realidade que mostra o fraco investimento neste
sector.

1.7. Área de Desenvolvimento Institucional da AENA
A Avaliação do plano estratégico da AENA (2013-2015) utilizando a ferramenta
Metaplan mostrou que a organização evoluiu significativamente saindo do estado inerte
para desenvolvido. Esta evolução foi verificada em todas as áreas estratégicas.
Contudo, houve algumas criticas vindas quer dos membros, quer dos parceiros de
12

financiamento, a destacar, o desfasamento entre a missão/visão com os estatutos, os
quais nos seus (artigos 2 e 4) afirmam que se tratar de uma organização de apoio a
terceiros onde estes se beneficiam da facilitação em desenvolvimento local através da
promoção de praticas e tecnologias sustentáveis, o plano estratégico 2013-2015
estabeleceu uma organização de membros com a visão de se desenvolver a se
mesma. Embora, se tenha verificado tal desfasamento, a nível de implementação a
organização manteve-se fiel a si mesma.

O outro aspecto importante do contexto da AENA foi que o plano estratégico findo não
ilustrou os valores institucionais e a lógica de intervenção da organização para que os
indicadores fossem usados para a medição no nível de alcance da visão. Houve
tentativas para alterar o cenário acima descrito o que culminou com a definição de uma
nova visão e missão da AENA as quais se relacionam estritamente com os objectivos e
não colocam em choque os estatutos organizacionais.

Também a organização mostrou evolução nas suas políticas institucionais as quais
aumentaram o nível de cometimento e desempenho para com os assuntos internos e
externos, tratam-se das políticas de comunicação, anticorrupção, género integrando
HIV/SIDA, a do pessoal, os estatutos e o regulamento interno. Todavia as políticas de
transporte, de abate de bens e de angariação de fundos continuam sendo os grandes
desafios institucionais.

A nível dos recursos humanos, registou-se um crescimento no número de
trabalhadores como consequência do número de projectos, mas este crescimento trás
desafios para a área de recursos humanos e os projectos para a área de gestão
administrativa e financeira deixando claro que a organização deverá encontrar cada
vez mais estratégias de gestão eficientes e eficazes para que continue a corresponder
a eficiência, eficácia no processo de gestão do pessoal e prestação de contas.
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1.2 Processo de elaboração do Plano Estratégico (2017-2021)

A elaboração do Plano Estratégico iniciou com a auscultação aos diversos
intervenientes, parceiros e beneficiários da AENA. Esse processo decorreu como
estava planificado e teve uma adesão bastante forte. Quase 99% das organizações,
instituições, grupos, entidades e personalidades com as quais a AENA solicitou e
marcou encontros responderem e corresponderam as espectativas.
Foram realizados 18 encontros entre colectivos, públicos e individuais no período de 25
de Junho a 02 de Agosto na Província de Nampula e na Cidade de Maputo. Em todos
esses encontros foram colhidas diversas sensibilidades respeitantes ao passado,
presente e futuro da AENA.
De referir que este processo não se tratava duma avaliação muito menos auditoria pelo
que se privilegiou uma metodologia de abordagem que consistia em entrevistas abertas
e semiestruturadas com questões a volta do actual trabalho da AENA, o seu impacto
nas comunidades beneficiárias, resultados alcançados, boas práticas, a sua estrutura
organizacional e de gestão.
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Processo de auscultação
Data

Actividade realizada

Local

25 de Julho

Análise de Plano Estratégico da AENA (2013-2015)
Encontro com os técnicos do SDAE
Encontro com o CGRN de Murrua
Encontro com o Grupo de Mulheres de Sangage
Encontro com o Grupo de Agricultura Sustentável de Mahile
Encontro com o pessoal técnico da Aliança CARE/WWF
Encontro com o Director do SDAE de Monapo
Encontro com os representantes das Associações de Monapo
Encontro com os membros dos Órgãos Sociais da AENA
Encontro com a Direcção Provincial dos Recursos Minerais e
Energia
Encontro com a representação da CARE
Encontro com o representante DPASA
Encontro com o representante da Solidariedade Moçambique
(também é o representante da plataforma PROSAVA)
Encontro com o representante do DPTADER
Encontro com os oficiais e o pessoal administrativo da AENA
Encontro com os representantes da We Effect
Encontro com os representantes da Oxfam
Encontro com a CARE
Encontro com a WWF

Nampula

26 de Julho

27 de Julho

28 de Julho

29 de Julho
01 de Agosto
01 de Agosto
02 de Agosto
02 de Agosto

Angoche

Monapo

Nampula

Nampula

Maputo

Principais constatações
Por questões metodológicas preferimos resumir as constatações e sugestões dos
entrevistados, mantendo o anonimato como forma de garantir a sua valoração e
consideração imparcial. É nesse contexto que destacamos as constatações e
sugestões seguintes:
 No geral os beneficiários acham que o trabalho da AENA e de reconhecido valor e
tem um impacto positivo nas comunidades beneficiárias e deve-se continuar a
seguir o mesmos caminho. Foram destacados os treinamentos aos membros das
associações e dos comités de gestão dos recursos naturais que têm contribuído
para melhor o nível de participação dos mesmos no processo de governação local e
na gestão sustentável dos recursos naturais. Os mesmos acham que a o acesso
aos insumos agrícolas e a sua ligação com os mercados para a venda dos seus
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excedentes lhes trás mais-valia e aumenta a auto sustentabilidades. Gostariam que
os treinamentos fossem extensivos ao maneio animal já que os camponeses
também são criadores de animais de pequena espécie.
 A abordagem metodológica usada pela AENA nos trabalhos de extensão conhecida
por Escola na Machamba do Camponês é um contributo bastante valioso para o
melhoramento da produção e produtividade dos camponeses, não obstante, o facto
de existirem outras abordagens metodológicas usadas por outras entidades na
extensão nos mesmos contextos (CDR e PITA). Aqui a recomendação é que deve
haver uma maior coordenação entre os vários actores que actuam na área de
extensão para que haja complementaridade e assim se evite duplicação de esforços
e recursos.
 A ligação que a AENA mantem com as instituições de investigação para a obtenção
de insumos agrícolas mereceu uma apreciação positiva porque isso garante uma
boa qualidade nos serviços que esta organização presta aos beneficiários mas
questionou-se a sua sustentabilidade se tais insumos continuarem a ser de
distribuição gratuita.
 A AENA sendo uma organização que visa o desenvolvimento rural deve apostar nas
áreas de intervenção de advocacia, bastando para tal verificar onde tem mais
competências e focar-se nelas. A organização não se pode espalhar para muitas
áreas antes de consolidar a sua estrutura organizacional e de gestão para essas
mesmas áreas. É sugerido que o foco principal esteja na área onde já vem
demonstrado bons resultados. Por via disso, e havendo necessidade deve
reformular os seus pilares. As questões de equidade de género, advocacia e
mudanças climáticas são por natureza transversais e não deveriam constitui-se
como pilares autónomos.
 Seria de recomendar também que a AENA se preocupasse em galvanizar a
promoção do associativismo, de promoção de culturas de rendimento, intervenção
na área de agronegócios e na cadeia de valores da área produtiva.
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 A organização deve criar um padrão de integridade na prestação de contas para
com todos os seus parceiros). Assim, deve criar um modelo próprio de prestação de
contas como uma instituição credível não só em relação aos seus parceiros mas em
relação a si mesma e depois propor aos seus parceiros de cooperação.
 A AENA deve encontrar mecanismos de sustentabilidade com o desenvolvimento
de acções de parceria público-privado.
 A AENA deve assegurar que o principal beneficiário das acções são as
comunidades beneficiárias dos seus serviços e não os seus membros.
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Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaça)
FORÇAS
FRAQUEZAS
Corpo directivo e técnicos qualificados para  Falta de política de formação e
responder os desafios da associação;
investimento insuficiente na formação dos
Existência de uma equipa de colaboradores
recursos humanos;
(oficiais e administrativos), muito jovem com  Fraco equilíbrio entre homens e mulheres
vontade de aprender;
nas actividades de extensão;
Existência de membros e associados  Falta de criação de parcerias em diferentes
qualificados (com longa experiência de
níveis e áreas de interesse com vista a
trabalho na área de extensão rural);
atrair investimento para potenciar as
Estrutura administrativa bem organizada e
actividades da AENA;
actualizada do Director Executivo até aos  Falta de financiamento orientado para a
oficiais;
extensão rural e para as outras áreas de
Sistemas contabilísticos e financeiros
intervenção da AENA; e,
eficientes e internacionalmente aceites pelos  Falta de centro de pesquisa em tecnologias
parceiros;
agrícolas.
Disponibilidade
de
infra-estruturas de  Instalações próprias não suficiente para o
funcionamento e de material para a
funcionamento do staff existente, e
realização de trabalhos de extensão rural;
 Dependência extrema de apoio financeiro
Estratégia de comunicação e marketing
externo para seu funcionamento.
competitiva.
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Disponibilidade dos parceiros em colaborar  Situação económica do país pode
com a AENA;
influenciar a retirada de financiadores;
Quadro legal moçambicano favorável à
actuação da organização (leis, politicas,  Instituições com pouca seriedade actuando
regulamentos, estratégias e planos);
na mesma área;
Existência de comunidades rurais que vivem
de agricultura, pecuária e pescas mas que  Concorrência
externa
com
outras
ainda
encontram-se
desprovidas
de
instituições;
segurança
alimentar,
nutricional
e
económica;
 Falta de capacidade organizacional para
A descoberta massiva dos recursos naturais
responder a expansão e crescimento da
agrava as assimetrias entre classes sociais,
expondo as comunidades a uma condição de
organização;
vulnerabilidade;
 Baixa capacidade da comunidade em
Mercados de produtos agrícolas favoráveis
para concorrência perfeita dos camponeses;
adquirir insumos de boa qualidade;
Ambiente favorável para estabelecimento de
 da situação político militar;
parcerias com organizações vinculadas as
redes, fóruns e plataformas temáticas  Mudança das opções políticas no comando
provinciais, nacionais e internacionais;
do país;
O governo aberto para colaborar com as
organizações da sociedade civil.
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PARTE II: GESTÃO E GOVERNAÇÃO INSTITUCIONAL

2. 1 Estrutura Organizacional da AENA (Órgãos Sociais e de Direcção Executiva)
Mesa da Assembleia
Conselho Fiscal
Conselho de Direcção

Direcção Executiva
Secretaria

Gestão Administrativa e
Financeira

Gestão de Recursos
Humanos

Gestão de Programas

Monitoria e Avaliação

Contabilidade
e Tesouraria

Assistência
do Escritório

Motoristas

Segurança
de Escritório

Gestão de
Pessoal

Área
Estratégica
05:Desenvolvi
mento
Institucional

Área
Estratégica
01: Segurança
alimentar,
económica e
nutricional

Área
Estratégica
02:Equidade
e igualdade
de género

Área
Estratégica
03:
Recursos
Naturais e
Extensão Rural

Oficial

Oficial

Oficial

Oficial

Assistente

Assistente

Assistente

Assistente

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Área
Estratégica
04:
Ambiente e
Mudanças
Climáicas

Assuntos
transversais:
(1) Advocacia e
Lobby;
(2) Governação;
(3) Direitos
Humanos
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PARTE III: ORIENTAÇÃO

3.1 NOSSA IDENTIDADE

3.1.1 Visão
A nossa visão esta alinhada com os nosso objectivo final e expressa o que desejamos
alcançar, neste contexto, constitui a nossa visão:

" Até 2021 Ver as comunidades rurais autónomas com meios de vida
resilientes, vivendo numa sociedade justa com equidade de género e
ambiente saudável, gerindo a terra e os recursos naturais de forma
sustentável e participativa".

3.1.2 Missão
A nossa missão é a razão fundamental da nossa existência e ela esta assente nos
nossos valores e no que nos propomos em fazer neste horizonte estratégico, assim,
propusemo-nos em:
“Facilitar o desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais através
do fortalecimento de capacidades, geração e partilha de conhecimentos e
realização de campanhas de advocacia”.
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3.1.3 Valores
Os nossos valores são os princípios que contribuem para a formação da cultura da
AENA e estes compõem a nossa missão. Não nos despegamos deles nem em sonho.
Assim, constituem os nossos valores:
 Respeito Mútuo entre as pessoas: não admitimos maus pensamentos, nem
fazemos comentários tendenciosos com referência a outras pessoas. Exercemos
rigorosamente o controle sobre os nossos gestos e os actos, para que nunca nos
envolvamos nenhum sentido de hostilidade.
 Equidade e justiça: garantimos a igualdade de oportunidades para todos, sem
olhar pela raça, idade, género, orientação sexual, cor, classe, etnia, deficiência,
localização e religião.
 Transparência e prestação de contas: em nossos actos, a transparência e a
prestação de contas a todos os níveis constituem a nossa cultura para garantir a
integridade e fidedignidade das nossas acções.
 Qualidade e Excelência: Perseguimos a qualidade e excelência na prestação de
serviços juntos dos nossos membros e beneficiários.
 Responsabilidade Social: Cultivamos a responsabilidade social como valor que
mais e melhor fará desenvolver o distrito, a província e o país e que este
desenvolvimento se traduza na melhoria da qualidade de vida socioeconómica das
comunidades rurais.
 Trabalho: Entendemos que o verdadeiro valor do trabalho não se faz só com as
mãos, mas também com a razão e o coração; enquanto trabalha, o homem
transforma a natureza, a sociedade e, principalmente, a si mesmo.
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 Ética: Somos verdadeiros, transparentes e responsáveis em todas as nossas
relações para manter a credibilidade. Não toleramos desvios de conduta e
encorajamos o diálogo participativo.
 Independência: estamos isentos de qualquer vinculação político-partidária ou
religiosa.

3.1.4. Objectivo Geral
O nosso objectivo geral é o resultado quantitativo e/ou qualitativo que pretendemos
alcançar no final do plano estratégico e nas províncias de Nampula, Zambézia e Cabo
Delgado e funcionará como condutor do caminho da nossa visão. Assim o nosso
objectivo é de :
"Contribuir para a melhoria de níveis de vida das comunidades rurais,
incentivando iniciativas locais e promovendo a gestão e governação
sustentável dos recursos naturais:
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3.2 ÁREAS GEOGRÁFICAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA
Moçambique é um país da costa oriental da África Austral que tem como limites: a
norte, a Tanzânia; a noroeste, o Malawi e a Zâmbia; a oeste, o Zimbabué, a África do
Sul e a Suazilândia; a sul, a África do Sul; a leste, a secção do Oceano Índico
designada por Canal de Moçambique.
Situado entre as Latitudes 10°20’ S e 26°50’ S), têm uma extensão de 4.330 km, com
uma área de 784.590 km2. A linha de costa uma extensão de cerca de 2.770 Km de
comprimento, a plataforma continental com uma área de aproximadamente 104 Km2,
estendendo-se até a profundidade de 200 m.

O clima predominante é o tropical húmido com duas estações distintas: uma estação
quente e chuvosa de Novembro a Março e ventos frescos e secos, de Julho a
Setembro. A temperatura média anual do ar atmosférico situa-se entre os 23° C e 26°
C, nas zonas costeiras da região sul e norte, respectivamente. A precipitação média
anual é cerca de 1200mm. As principais variações climáticas estão relacionadas com
os seguintes factores: continentalidade, altitude, exposição e posição geográfica.

Os rios de Moçambique contribuem com cerca de 216.000 milhões metros cúbicos de
água que drenam no Oceano Índico anualmente, principalmente os rios Rovuma, Lúrio
e Zambeze no norte; Pungué, Buzi, Gorongosa e Save no centro e e Limpopo, Incomati
e Maputo no sul.

Assim, constituem as áreas geográficas de abrangência do plano estratégico 20172021, as províncias de Nampula, Zambézia e Cabo Delgado pelo facto de serem
consideradas como tendo o potencial de oportunidades para actuação da AENA.
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3.2.1. Província de Nampula
Nampula localiza-se a norte do país e é a província mais populosa do pais, com uma
população de 4.887.839 de habitantes (Mulheres: 2.474.675) (INE, 2014). O grupo
étnico predominante e dominante são os macuas.

A principal actividade económica e de sustento das famílias é a agricultura. A província
faz parte de um dos corredores de desenvolvimento, o corredor de Nacala o qual é
potencialmente sensível e exposto a conflitos de terra, sobretudo para o agronegócio.
Para além da agricultura, a província se distingue pela ocorrência recursos florestais,
hídricos, hidrocarboneto e minérios, estes últimos em maior abundancia destacam-se o
Ouro, Ferro, Pegmatitos, Areias pesadas (ilmenite, o zircão e o rutilo), Andaluzite,
silimanite, fosfatos de evate, Grafite; Pedras Preciosas, Semipreciosas, Alpatite,
Calcário, Caulina e Argila.

3.2.2. Província da Cabo Delgado
A Província de Cabo Delgado localiza-se na região norte, com uma população de
1.862.085 habitantes (Mulheres: 960 468) (INE, 2014). A Província apresenta
diversidade étnico linguística caracterizada pela miscigenação de seis grupos étnicos,
nomeadamente eMacua, Chimakonde, Kimwani, Swahili, Ngoni e Yao.

As principais actividades económicas e de sustento são a agricultura familiar, a
pecuária, a pesca artesanal, o comércio e a exploração florestal. O sector primário
(agricultura, silvicultura, pescas e extracção mineira) absorve 87,4% da população
activa.

A província também se distingue pela ocorrência de recursos florestais e faunísticos,
minerais energéticos (Petróleo e Gás natural), Mármore, Grafite, Rubi, Pedras
preciosas, Semipreciosas e Argila.
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3.2.3. Província da Zambézia
A Província da Zambézia localiza-se na região centro do país, sendo a segunda
província mais populosa com um total de 4.682.435 de habitantes (Mulheres2.421.181) (INE, 2014).
A província apresenta diversidade étnico linguística caracterizada pela miscigenação
de cinco grupos étnicos, nomeadamente chuabo, macua-lomué, manhaua, marenge e
senas.

A actividade económica e de sustento das famílias é a agricultura, e a província
destaca-se do situar-se em dois corredores o de Nacala e o do Vale do Zambeze,
sendo vulneravél a conflitos de terra no âmbito do agronegócio.

A província também se distingue pela ocorrência de recursos florestais e faunísticos,
mineiras, tais como, o Ouro, Areias Pesadas (ilmenite, o zircão e o rutilo), Asbestos
Crisófilo, Antofilite, Fosfatos de Evate, Pedras Preciosas e Semipreciosa, Bauxite,
Caulina e Argila.
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PARTE IV: OPERACIONALIZAÇÃO

3.3. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DA AENA PARA O QUINQUENIO 2017-2021

3.3.1.Pilares Orientadores da Nossa Estratégia

As nossas forças dão-nos a garantia de que as fraquezas podem ser ultrapassadas,
pois que os nossos valores destacam o trabalho, a qualidade e excelência por isso
temos a certeza que transformaremos as fraquezas em oportunidades. De igual modo,
o plano de Mitigação e Monitoria associado a este plano estratégico dita como as
ameaças do contexto externo serão monitoradas.

Neste contexto, a AENA definiu os seus pilares estratégicos concentrando as suas
acções nas fraquezas e nas oportunidades existentes. Os pilares estratégicos
constituem as prioridades para os próximos 5 anos e estão formulados para garantir
uma maior capacidade de gestão e governação interna, assim como, uma intervenção
programática interdependente com a premissa de que assumimos que aquilo que
pretendemos fazer teremos a capacidade de implementar e no final, seremos capazes
de avaliar e ser avaliados. Deste modo, foram definidos 5 pilares estratégicos, que são
mencionados a seguir:
PILARES ESTRATÉGICOS DA AENA (2017-2021)
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Pilar Estratégico 1: Segurança Alimentar Económica e Nutricional

Objectivo Estratégico 1: Contribuir para a melhoria da Segurança Alimentar,
Nutricional e Económica das comunidades rurais.

Fundamentação:

Qualquer indivíduo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade,
em quantidade suficiente e de modo permanente. Não obstante haja uma produção
aceitável nas comunidades rurais, ainda muitas delas` continuam numa situação de
insegurança, ou porque não produzem o suficiente, ou porque consomem os mesmos
alimentos com maior frequência, ou porque o que produzem não chega a todo ano
devido aos processos pós-colheita, ou porque a renda esta a quem do que desejam
devido aos estrangulamentos do mercado (fraco acesso, preços baixos, compradores
falsos), ou porque os alimentos que têm lhes é difícil combinar para obter uma
alimentação saudável.

Resultados Esperados: espera-se que seja melhorada a situação económica e
nutricional das famílias rurais.
 Aumento da produção e produtividade;
 Melhorada a situação alimentar;
 Melhorada a situação nutricional;
 Aumento da renda familiar.
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Pilar Estratégico 2: Igualdade e Equidade de Género
Objectivo Estratégico 2: Contribuir para que as mulheres tenham melhores
condições de vida, voz activa e liderança em relações de poder igualitárias e
equânimes com os homens.
Fundamentação: As posições relativas à homens e mulheres na sociedade são muito
influenciadas pelos mecanismos culturais que definem a distribuição dos bens
económicos e recursos produtivos, bem como o papel tradicional das mulheres
exclusivamente, que é o de subordinação, cabendo-lhes a resposabilidade de garantir
a continuação e preservação das tradições e das culturas, cuidar da família e dos
filhos. O acesso a educação, às oportunidades de emprego, crédito, formação, foram
durante muitos anos limitados às mulheres devido ao seu baixo estatuto e posição
social e isto traz, actualmente, implicações nas necessidades básicas e estratégias das
mulheres, reduzindo a capacidade das mesma em participar activamente no processo
de tomada de decisão, na gestão da reda familiar e na assunção de cargos de
liderança.

Deste modo, pretende-se assegurar que em todas às iniciativas da AENA seja
considerada a igualdade e equidade de género. Para o efeito, deve-se fortalecer as
capacidades e habilidades das mulheres para possam participar activamente no
processo de tomada de decisão, assim como revindicarem os seus direitos na gestão
dos recursos.
Resultados Esperados: espera-se que os níveis de participação, liderança, e de
iniciativas de geração de renda da mulher sejam elevados.
 Melhorado o acesso das mulheres aos serviços básicos de educação;
 Mulheres economicamente activas/empoderadas participam na gestão da renda
familiar;
 Mulheres activas exercem funções de direcção em seus meios;
 Assegurada a participam das mulheres no processo de tomada de decisão,

28

Pilar Estratégico 3: Recursos Naturais e Extensão Rural
Objectivo Estratégico 3.1: Influenciar a gestão e governação responsável dos
Recursos Naturais e das Indústrias Extractivas.
Fundamentação: Todo o cidadão moçambicano tem o direito de participar activamente
nos processsos de desenvolvimento do país, levando aos vários quadrantes da
sociedade suas preocupações e prioridadades, para a satisfação das necessidades
básicas. Mas este facto não se verifica quando se fala de gestão e governação dos
recursos naturais (Terra, Floresta e Fauna, Hídricos) e das Indústrias Extractividas
(ouro, pedras preciosas e semi-preciosas, turmalinas, areias pesadas, gás e petróleo,
etc), que deveriam trazer benefícios sociais e económicos para as comunidades.

Prevalece a fraca capacidade das comunidades rurais derivada do fraco conhecimento
sobre as legislações e das práticas de gestão sustentável dos recursos naturais,
constituindo um factor condicionante para influênciar a não existência de um diálogo
mais construtivo e frutifero com o governo e sector privado, enfraquecendo a
capacidade de implementação de políticas e procedimentos que visem a uma gestão e
governação resposável sobre os recursos naturais e as indústrias extractivas.

Deste modo a pretende-se empoderar e fortalecer as comunidades e suas formas de
organização para que possam defender os seus direitos, monitorar a implemetação das
leis, políticas e regulamentos dos sectores dos recursos naturais e das indústrias
extractivas, fazendo pressão, dialogando e negociando com os sectores públicos e
privados, bem como exigindo a responsabilização do estado.
Resultados Esperados:
 Homens e Mulheres das comunidades através das suas formas de organização
fazem pressão, dialogam, negoceiam e participam na Gestão dos Recursos
Naturais e Extractivos junto dos sectores públicos e privados;
 Governo mais sensibilizados e com maior abertura para responder as
preocupações das comunidades;
 Sector privado sensibilizado e com normas e procedimentos que promovam a
gestão sustentável dos Recursos Naturais e Indústrias Extractivas;
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Objectivo

Estratégico

3.2:

Influenciar

o

acesso

aos

serviços

agrários

sustentáveis, abrangentes e eficazes

Fundamentação:
O MASA tem desenvolido políticas e estratégias que passam pelo aumento da melhoria
do acesso dos camponeses às tecnologias melhoradas, serviços financeiros, posse
segura da terra, aumento do conhecimento teórico e prático dos camponeses,
fornecedores de serviços e investigadores, melhoria das infraestruturas de mercado,
melhoria da cobertura dos serviços agrários e da coordenação entre os diferentes
provedores de serviços de extensão e entre estes e a melhoria da investigação. No
entanto, percebe-se que o impacto dos serviços agrários nas actividades dos
camponeses tem sido uma questão de debate pelo facto de ainda trazer resultados
muito longe do esperado (Gemo, 2006), colocando os agricultores numa situação de
probreza extrema.

Neste contexto, percebe-se que o fortalecimento das capacidades dos camponeses e
suas formas de organização é uma condição indispensável para que para que possam
defender os seus direitos, monitorar a implemetação das leis, políticas e regulamentos
dos sectores de agricultura e extensão rural, fazendo pressão, negociando e
dialogando com os sectores sectores públicos e privados., para que haja justiça no
acesso aos recursos produtivos, sociais e financeiros, na comercialização e na
assistência técnica.

Resultados Esperados:
 Assegurado e reforçado o acesso à terra de homens e mulheres camponeses;
 Governo mais sensibilizados e com maior abertura para responder aos direitos e
os interesses dos camponeses tomados em consideração nas políticas do sector
agrário;
 Homens e mulheres camponesas aumentam o seu poder de agir em cadeias de
valor agrícolas locais sustentáveis;
 Melhorada a qualidade de prestação de serviços agrários pelos governos locais.
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Pilar Estratégico 4: Ambiente e Mudanças Climáticas
Objectivo Estratégico 4: Contribuir para que homens e mulheres das
comunidades rurais, governos locais e sector privado tenham consciência sobre
justiça ambiental e climática

Fundamentação:

Pretende-se reforçar as capacidades e habilidades das comunidades rurais (incluindo
as suas formas de organização) e dos governos locais para que tenham consciência
sobre a justiça ambiental e climática, por formas que possam dialogar activamente para
a incorporação de acções de adaptação e mitigação de mudanças climáticas nos
planos locais de desenvolvimento, com vista a tornar robusta as suas capacidades
adaptativas, reduzindo assim, a exposição, vulnerabilidade e sensibilidade aos eventos
climáticos extremos que ocorrem ciclicamente no país (secas, cheias e ciclones
tropicais). Devido a sua transversalidade, as MC deverão ser integradas em todos as
iniciativas da AENA. As prioridades da ENAMMC e da Estratégia de Género e
Mudanças Climáticas mereceram a nossa maior atenção.

Resultados Esperados:
 Fortalecidas as capacidades e habilidades das comunidades locais na realização de
direitos e obrigações ambientais e climáticos.
 Reforçada a integração de medidas concretas de adaptação e mitigação de
mudanças climáticas nos instrumentos de planificação dos governos locais.
 Melhorada a qualidade de prestação de serviços ambientais e climáticos pelo
governo local.
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Pilar Estratégico 5: Desenvolvimento Organizacional
Objectivo Estratégico 5: Cultura associativa, Processos Internos e Recursos
Humanos

Fundamentação:
Temos consciência que a imlementação deste plano estratégico tem como requisito
fundamental o cultivo de um associativismo dinâmico e participativo, a gestão e
governação interna transparente e a existência de um quadro de pessoal eficiente e
qualificado. Neste contexto, o fortalecimento da capacidade técnica, associativa e
profissional dos seus membros e colaboradores serão o enfoque para garantir boa
qualidade nos seus serviços sobretudo na prestação de contas aos seus parceiros.

As avaliações anuais do pessoal serão o foco para garantir que haja capacidades
técnicas profissionais no nosso quadro de pessoal e as acções de formação
adequadas deverão ser o enfoque para atrair, motivar e manter o pessoal necessário
para implementação dos projectos/programas institucionais.

De igual modo, o desenvolvimento e a implementação da política do pessoal é
necessária para garantir que as normas, padrões e procedimentos de recrutamento
interno e externo transparente, transferências, promoções, treinamento, remuneração e
benefícios sejam sempre uma cultura na organização.
Resultados Esperados:
 Ter a planificação estratégica da AENA como guião das acções a serem
executadas e assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela
organização;
 Realizada a gestão transparente e eficiente dos recursos humanos e financeiros
da AENA, alinhado com o planeamento, melhoramento dos resultados e
investimentos que visem a modernização da entidade.
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Objectivo Estratégico 6: Sustentabilidade técnica-financeira e marketing

Fundamentação:
A AENA reconhece ser uma referência nas suas áreas de actuação, pois que isso
traduziu-se do cumprimento efectivo da sua visão, missão, valores e prioridades
estratégicas no plano estratégico findo. Contudo, existe a consciência de que as
acções de capacitação institucional permitem que a organização se habilite a funcionar
com pessoal tecnicamente qualificado e seguindo os padrões de referência ao nível de
gestão administrativa e financeira.
Neste contexto, manifestamos o nosso em continuar as criar e implementar um modelo
de governação e gestão que seja capaz de responder aos actuais desafios
institucionais. De igual modo, pensamos que a capacitação institucional constitui um
factor primordial de sucesso e o garante de uma sustentabilidade técnica e financeira.

O marketing esta estreitamente ligado aos processos de monitoria, avaliação,
planificação e aprendizagem que serão implementados pela área de gestão de
informação e conhecimento.

A nossa sustentabilidade técnica e financeira será garantida através da diversificação
das fontes de financiamento e desenvolvimento de acções de prestação de serviços
como forma de angariar recursos numa relação de tipo público-privado e promover
acções de visibilidade como forma de angariar parceiros e doadores que acreditam na
capacidade da AENA.
Resultados Esperados:
 Diversificadas as fontes de financiamento da organização;
 Acções de publicidade e imagem da AENA realizadas dentro e fora da
organização;
 Desenvolvidas acções de prestação de serviços e consultorias.
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Objectivo Estratégico7: Expandir de forma sustentável a organização para outras
províncias

Fundamentação:
A experiência forte da organização é conhecida na província de Nampula, em otras
províncias por onde ela opera ou operou pouco se conhece das suas realizações,
principalmete pelo facto de não possuir técnicos permanetes e escritórios. Entretanto,
pecebe-se que a procecussão desta expansão esta estritamente ligada a mobilização
de mais membros a nível destas províncias.

Usando a experiência de Nampula pretende-se expandir as actividades tendo como
enfoque geográfico de intervenção todo o País, com destaque para as Províncias de
Nampula, Cabo Delgado e Zambézia, para que de facto sejamos uma organização de
referência nacional.

Resultados:
 Estabelecidas parcerias com horizonte temporal de 3 a 5 anos;
 AENA representada a nível das províncias 3 províncias;
 Estabelecidas

articulações

com

indivíduos,

organizações

nacionais

e

internacionais que operam e têm interesse nas áreas geográficas de enfoque da
organização.
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3.1.5 Matriz do Quadro Lógico (MQL)
OBJECTIVO
ESTRATÉGICO

RESULTADO
ESPERADO

R1:Aumento da
produção e
produtividade

OE1:Contribuir para a
melhoria da Segurança
Alimentar, Nutricional e
Económica das
comunidades rurais.

R2: Melhorada a
situação alimentar

R3: Melhorada a
situação nutricional

LINHA DE BASE
(QUANDO
APLICÁVEL)
LB1.A produção e a
produtividade das
principais cultural andam a
menos de 60% do seu
potencial.
LB2. #1.geralmente as
famílias possuem 2
refeições por dia;
LB2. #2. Geralmente as
famílias praticam 3
culturas para o seu
sustento;
LB2. #3. Perdas póscolheita a volta dos 3050%
LB3. #1. cerca de 30% da
população alvo da AENA
não tem muita
alimentação diversificada
ao longo do ano;
LB3.#2. 10% das famílias
usam papas enriquecidas
para alimentação de
crianças

INDICADORES

PREVISTO
PREVISTO
MEIO-TERMO 2021
(JUNHO 2019)

IR11:% de aumento de produção
(ton/ano);

80% do
potencial

IR12:% aumento de produtividade
(kg/ha)

80% do
potencial

IR21: Nº de refeições por dia por
família;

IR22: Nº de culturas produzidas por
família
IR23: % de redução das perdas pós
colheita

IR31: % de famílias que consomem
alimentação diversificada;

IR32: % famílias que implementam
papas enriquecidas para crianças

3 refeições por
dia
4 culturas
principais
produzidas
10-30% de
redução de
perdas
40% do grupo
alvo com
alimentação
diversificada

40% das famílias
implementam

90% do potencial
100% do
potencial

4 refeições por
dia
6 culturas
principais
produzidas
5-15% de
redução de
perdas
60% d do grupo
alvo com
alimentação
diversificada

60% das famílias
implementam
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RESULTADOS
ESPERADOS
R4: Aumento da renda
familiar
R1: Melhorado o acesso
das mulheres aos
serviços básicos de
educação

OE2: Contribuir para
que as mulheres
tenham melhores
condições de vida, voz
activa e liderança em
relações de poder
igualitárias e
equânimes com os
homens.

R2: Mulheres
economicamente
activas/empoderadas
participam na gestão da
renda e dos recursos
familiares

R3: Mulheres activas
exercem funções de
direcção em seus meios

LINHA DE BASE
(QUANDO APLICÁVEL)
LB4:#1. a renda média
anual das famílias é igual
ou inferior a 100USD
LB1.#1.mais de 10.000
mulheres das zonas de
implementação da AENA
não são escolarizadas
LB2. #1. Cerca de 10.000
mulheres não contribuem
com a renda e
participação na gestão dos
recursos de suas famílias

LB3. #1. 30% de mulheres
das associações, grupos,
fóruns e cooperativas e
e na 50% AENA exercem
cargos de liderança e
direcção;

INDICADORES

PREVISTO
(MEIO TERMO,
JUNHO DE 2019)

IR4. % de incremento da renda por
família

300 USD médio
ano

IR11:Nº de mulheres que participam
nos programas de AEA;

3000 participam
no AEA

IR12:% de grupos da AENA que
participam nos AEA
IR21: Nº de mulheres que
desenvolvem actividades de
rendimento;
IR22: Nº de mulheres que participam
em processos de comercialização;

PREVISTO 2021

500USD médio
ano

40% do grupo
alvo

6000 participam
no AEA
60% do grupo
alvo

3.000 mulheres

6.000 mulheres

3.000 mulheres

6.000 mulheres

IR23: Nº de mulheres com DUAT's

3.000 mulheres

IR31: % de mulheres nos cargos de
direcção nas comunidades;
IR32:% de mulheres nos cargos de
liderança na AENA;
IR33: Nº de eventos de aprendizagem
e de troca de experiência;

40% dos cargos
ocupados
60% dos cargos
ocupados

6.000 mulheres
60% dos cargos
ocupados
70% dos cargos
ocupados

6 eventos

15 eventos

IR34: Nº de trabalhadores que
beneficiaram-se de capacitações;

90 capacitados
60 capacitados
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RESULTADOS
ESPERADOS

R4: Assegurada a
participação de
mulheres no processo
de tomada de decisão

OE 3.1: Influênciar a
gestão e governação
responsável dos
Recursos Naturais e
das Indústrias
Extractivas.

R1: Homens e Mulheres
das comunidades
através das suas
formas de organização
fazem pressão,
dialogam, negoceiam e
participam na Gestão
dos Recursos Naturais
e Extractivos junto dos
sectores públicos e
privados

LINHA DE BASE
(QUANDO APLICÁVEL)
INDICADORES

LB4:#1 participação de 5
mulheres nos conselhos
consultivos distritais
LB1.#1 8 CGRN's criados
e 2 PDOSC's

LB2.#1 3000 homens e
mulheres capacitados

LB3.#1 3 documentos de
posição por ano

LB2. #1. 5 documentos
respondidos
R2: Governo mais
sensibilizados e com
maior abertura para
responder as
preocupações das
comunidades;

PREVISTO 2021

LB2.#1 0 documentos e 1
workshop com a
participação do governo

IR41. Nº mulheres nos Conselhos

PREVISTO
(MEIO TERMO,
JUNHO DE 2019)

30 dentro dos
CCL e CCPA

Consultivos Distritais;
IR11: N º de CBO's criadas para a
desefa do direito das comunidades
(CGRN's, PDOSC's)
IR12:Nº de mulheres e homens das
comunidades capacitados (ex; terras,
florestas, indústria extractiva, ambiente,
direito a informação)
IR13: Nº de documentos de posição
emitidos pelas comunidades (petições,
cartas de pedido de esclarecimento, de
solicitações de encontros com
governante e empresas);
IR21: Nº de agentes do governo
capacitados sobre as legislações (ex;
terras, florestas, indústria extractiva,
ambiente, direito a informação);
IR22: % de documentos respondidos
pelo governo
IR23: % de workshops/seminários em
que os agentes do governo
participaram;

30 CGRN's e 10
PDOSC's

9.000 (30%
mulhers)

60 dentro dos
CCL e CCPA

60 CGRN's e 10
PDOSC's

16.000 (40%
mulheres)

8 documentos
12 documentos

20 documentos
40%
documentos
40%
workshops/semi
nários

50 documentos

80% documentos
70%
workshops/semin
ários
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LINHA DE BASE
(QUANDO APLICÁVEL)
LB2.#1 Os governos
locais e provinciais não
realizam visitas de
monitoria conjunta e não
são abertos aos encontros
com a sociedade civil e as
comunidades
LB2#1. 0 estudos
produzidos
LB3. #1 0 agentes
privados que participam
nas capacitações;
R3:Sector
privado
sensibilizados e com
normas
e
procedimentos
que
promovam a gestão
sustentável
dos
Recursos Naturais e
Indústrias Extractivas;

LB3.#2 0% documentos
respondidos ;
LB3.#3 10% dos
workshops com a
participação

INDICADORES
IR24: Nº de visitas de monitoria
realizadas conjuntamente com o
governo (visitas de monitoria
empreendimentos agrícolas, de explora
mineira, florestal, etc.);
IR25: Nº de encontros realizados com
o governo (encontros de discussão
técnica e legal);
IR26:Nº de estudos produzidos usados
pelo governo para criar mudanças no
processo de governação
IR31: Nº de agentes do sector privado
capacitados sobre as legislações (ex;
terras, florestas, indústria extractiva,
ambiente, direito a informação);
IR32: % de documentos respondidos
pelo sector privado;
IR33: %º de workshops/seminários em
que os representantes do sector
privado participaram;
IR34: Nº de visitas de monitoria
realizadas conjuntamente com o sector
privado (visitas de monitoria
empreendimentos agrícolas, de explora
mineira, florestal, etc.);
IR35: Nº de estudos produzidos usados
pelo sector privado para criar
mudanças no processo de
implementação de boas práticas.

PREVISTO
(MEIO TERMO,
JUNHO DE 2019)

PREVISTO 2021

2 visitas por ano

4 visitas por ano

3 encontos por
ano
6 estudos

10 agentes
30% dos
documentos
30% dos
workshps

2 visitas por ano

6 estudos

4 encontros por
ano
10 estudos

20 agentes
60% dos
documentos
60% dos
workshops

4 visitas por ano

10 estudos
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OBJECTIVO
ESTRATÉGICO
32

RESULTADO
ESPERADO

LINHA DE BASE
(QUANDO
APLICÁVEL)

R1: Assegurado e reforçado
o acesso à terra de homens
e mulheres camponeses

LB1

LB2. #1. 0 memorandos
de entendimento;

OE 3.2: Influenciar o
acesso aos serviços
agrários
sustentáveis,
abrangentes e
eficazes

R2: Governo mais
sensibilizados e com maior
abertura para responder aos
direitos e os interesses dos
camponeses tomados em
consideração nas políticas
do sector agrário

LB2.#2. 5 técnicos
treinados por ano;

LB2.#3. 10% dos
camponeses com
acesso a crédito;
LB2.#4. 33% dos
extensionistas

R3: Homens e mulheres
camponesas aumentam o
seu poder de agir em
cadeias de valor agrícolas
locais sustentáveis

LB3.#1 3.000
camponeses
organizados em
associações/grupos/fora
/CGRN's
LB3.#1 10%
camponeses com
acordos de
comercialização

INDICADORES

IR11: Nº de Homens mulheres e
homens com terra certificada

IR21: Nº de Memorandos de
Entendimento assinados e
implementados
IR22: Nº de técnicos dos governos
distritais capacitados em matérias
de políticas, estratégias e planos do
sector agrário;
IR23: % de camponeses com
acesso a crédito (de insumos,
recursos financeiros);
IR24: % de extensionstas do sector
público que assistem os
beneficiários dos projectos.
IR31: Número de camponeses
organizados em
grupos/associações/fora/CGRN's;

PREVISTO
MEIO-TERMO
(JUNHO 2019)

9.000 mulheres e
homens (33%
mulheres)

PREVISTO 2021

16.000 mulheres e
homens (55%
mulheres)

2 memorandos

5 memorandos

15 técnicos por
ano

30 técnicos por ano

30% de
camponeses com
acesso a crédito

50% dos
camponeses com
acesso a crédito

50% dos
extensionistas

70% dos
extensionistas

9.000
camponeses
organizados

16.000 camponeses
organizados

30% acordos

60% de acordos

IR32:% de camponeses com
acordos de comercialização;
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OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 4

OE4: Contribuir
para que homens e
mulheres das
comunidades rurais,
governos locais e
sector privado
tenham consciência
sobre justiça
ambiental e
climática

RESULTADO ESPERADO

R1: Fortalecidas as
capacidades e habilidades
das comunidades locais na
realização de direitos e
obrigações ambientais e
climáticos.

LINHA DE BASE
(QUANDO APLICÁVEL)

LB1.(não aplicável)

INDICADORES

PREVISTO MEIOTERMO
(JUNHO 2019)

IR11: Nº de mulheres e homens
capacitados sobre boas práticas de
uso e conservação dos recursos
naturais;

9.000 mulheres e
homens (33%
mulheres)

IR12: Nº de mulheres e homens
capacitados em matérias ambiente,
adaptação e mitigação de mudanças
climáticas

9.000 mulheres e
homens (33%
mulheres)

IR13: - % de área de mangal
repovoada
LB2. #1.0 homens e
mulheres capacitados
R2: Reforçada a integração
de medidas concretas de
adaptação e mitigação de
mudanças climáticas nos
instrumentos de planificação
dos governos locais

IR21: Nº mulheres e homens
capacitados em matérias de
planificação, orçamentação,
monitoria e avaliação participativa;

20% repovoado

1000 mulheres e
homens (40%
mulheres)

LB2.#1. 13 PLA's
elaborados

IR22: Nº de planos de adaptação e
mitigação de mudanças climáticas
elaborados;

3 Planos

LB2.#2. 23 planos
incluídos no PESOD

IR23: Nº de planos de adaptação e
mitigação de mudanças climáticas
integrados nos PDD e
implementados através dos PESOD

28 dos planos
incluídos no
PESOD

PREVISTO 2021

16.000 mulheres e
homens (55%
mulheres)

16.000 mulheres e
homens (55%
mulheres)
40% repovoado

3000 mulheres e
homens (50%
mulheres)

6 Planos
36 dos Planos
incluídos no PESOD
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RESULTADOS
ESPERADOS

LINHA DE
BASE (SE APLICAVEL)

PREVISTO MEIOTERMO
(JUNHO 2019)

PREVISTO 2021

2 documento

4 documentos

3.2: 2 Nº de encontros de diálogo
construtivo entre Plataformas
provinciais/distritais e o governo.

6 encontros por
ano

15 encontros por
ano

3.3: % dos assuntos de competência
local levantados pelos cidadãos e
OSC são resolvidos.

10% dos
assuntos
levantados
resolvidos

30% dos assuntos
levantados
resolvidos

INDICADOR
IR3.1: Nº de documentos de análise
qualitativa e quantitativa da
prestação dos serviços ambientais e
climáticos pelas OSC's para
influenciar e realizar dos deveres e
obrigações do estado

R3: Melhorada a qualidade
de prestação de serviços
ambientais e climáticos pelo
governo local.

LB1. #1 (Não Aplicável)
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OBJECTIVO
ESTRATÉGICO
5e6

RESULTADO
ESPERADO

LINHA DE BASE
(QUANDO
APLICÁVEL)

R1: Ter a planificação
estratégica da AENA
como guião das acções
a serem executadas e
assegurar o
cumprimento das
metas estabelecidas
pela organização

LB1:#1 Necessidade de
actualizar os
procedimentos internos a
luz do novo PE

OE5:Cultura
associativa,
Processos Internos
e
Recursos
Humanos

INDICADORES

IR11:

Nº

internos

de
da

PREVISTO 2021

procedimentos

documentação

da

0 procedimentos
internos
actualizados

regularizados.

3 procedimentos
internos
actualizados

LB1. #1. 0 políticas de
transporte e inventário de
bens

IR12: Nº de politicas produzidas

2 politicas

0 políticas

LB1.#2. 50% de
encontros de reunião dos
órgãos sociais

IR13: % de encontros entre os
órgãos sociais;

80% de
encontros
realizados

100% de encontros
realizados

100% da equipa
estruturada

0% da equipa
estruturada

90% auditado

100% auditado

LB1.#3. 80% da área de
gestão de projectos e/ou
programas estruturada
com uma equipa
profissional visando
cumprir as metas dos
projectos desenvolvidos
pela AENA junto as
instituições parceiras
R3: Realizada a
gestão transparente e

PREVISTO
MEIO-TERMO
(JUNHO 2019)

LB2.#1 80% dos projectos
auditados por ano

AENA

actualizados

e

IR14: % da equipa de gestão e/ou
programas estruturada

IR21: % dos projectos auditados
por entidade externa
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eficiente dos recursos
humanos e financeiros
da AENA, alinhado com
o planeamento,
melhoramento dos
resultados e
investimentos que
visem a modernização
da entidade.

LB2.# 50% de uso do
programa informático
contabilístico-financeiro e
de recursos humanos
usados

OE6:Sustentabilidad
e técnica-financeira
e marketing

R2:Acções de
publicidade e imagem
da AENA realizadas
dentro e fora da
organização

R3: Desenvolvidas
acções de prestação de
serviços e consultorias

100% de uso

programa

programa

informático

informático

contabilísticos-

contabilístico-

financeiro e de

financeiro e de

recursos

recursos humanos

humanos usados

usados

100% dos bens

100% dos bens

inventariados

inventariados

6 fontes

8 fontes

Fundo comum

Fundo comum

existente

existente

IR13: % de acções de

80% das acções

100% das acções

investimentos implementadas

implementadas

implementadas

publicidade e imagem da AENA

100% das acções

100% das acções

realizadas dentro e fora da

realizadas

realizadas

80% realizado

100% realizado

IR23:% das acções de consutória

50% de acções

80% de acções

e serviços prestados

realizadas

realizadas

IR22:% uso do programa
informático contabilísticofinanceiro e de recursos humanos
usados

LB2#1 80% dos bens
institucionais
inventariados
LB1#1 4 fontes de
financiamento existentes

R1: Diversificadas as
fontes de financiamento
da organização

100% de uso

LB1#1 Inexistência de um
fundo comum
LB1#1 20% das acções
de investimento
implementadas (escritório
próprio e viaturas
alocadas a regiões)
LB1#1 (não aplicável)

IR23: % dos bens inventariados
IR11:Nº de fontes de
financiamento incrementadas
IR12: Fundo comum existente

IR21: % das actividades de

organização
LB1#1 inexistência de
plano de formação de
pessoal
LB1#2 14 % de acções de
prestação de serviços e
consultórias realizados

IR22: Plano de formação do
pessola elaborado implementado
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OBJECTIVO
ESTRATÉGICO
7

RESULTADO
ESPERADO

LINHA DE BASE
(QUANDO
APLICÁVEL)

R1: Estabelecidas
parcerias com
horizonte temporal de 3
a 5 anos

LB1:#1 3 que terminam
em 2017 e 3 projectos
2018

IR11:

R2: AENA
representada a nível
das províncias 3
províncias

LB1:#1 existência de 2
escritórios estabelecidos
na província de Nampula

IR21:

LB1#1 10% dos fundos
descentralizados para fora
dos escritórios centrais

IR21:

LB1#1 40% de parcerias
nas províncias-alvo (maior
parte das parcerias na
província de Nampula)

IR23: % de parceria nas áreas

OE7: Expandir de
forma sustentável a

INDICADORES

Nº de

projectos

partir da data do PE.
de

escritórios

estabelecidos nas províncias-alvo

%

dos

fundos

descentralizados para fora dos
escritórios centrais

organização para
outras províncias
R3:

Estabelecidas

articulações

com

indivíduos,
organizações nacionais
e

internacionais

que

operam e têm interesse
nas áreas geográficas
de

enfoque

PREVISTO 2021

4 projectos com
horizonte de 3 a 5
anos

4 projectos com
horizonte de 3 a 5
anos

3 escritórios
estabelecidos
nas provínciasalvo
50% da gestão de
fundos
descentralizada a
para as
delegações
provinciais/distrit
ais

3 escritórios
estabelecidos nas
províncias-alvo

com

horizonte temporal de 3 a 5 anos a

Nº

PREVISTO
MEIO-TERMO
(JUNHO 2019)

80% da gestão de
fundos
descentralizada a
para as delegações
provinciais/distritais

100% de de
parcerias nas áreas
de enfoque
geográfico

geográficas de enfoque.

60% de parcerias
nas áreas de
enfoque
geográfico

da

organização.
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PARTE IV: MONITORIA E AVALIAÇÃO E MECANISMOS DE
IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
4.1 Monitoria e Avaliação
Pretende-se com o processo de monitoria uma gestão activa e dinâmica da estratégia
que permita uma actuação atempada.
A implementação do actual PE depende de três pressupostos gerais: o primeiro
prende-se com o assumir do PE por toda a comunidade, que passa por uma intensa
divulgação e socialização do mesmo; o segundo prende-se com os órgãos sociais e
toda a equipa de gestão da AENA assumir o seu papel de implementação e monitoria
das suas actividades a vários níveis; o terceiro prende-se com a constituição de uma
Comissão responsável pela gestão, monitoria e avaliação regular do PE.
Neste processo os elementos a monitorar são:
• Mapa da Estratégia através do QUADRO LÓGICO
• Mapas da Estratégia dos Objectivos Estratégicos de Intervenção
• Objectivos das Unidades Operacionais, de Apoio e Administração a saber:
• Projectos das Unidades Operacionais e de Apoio
• Objectivos dos Dirigentes (SIADEP 2)
• Objectivos dos trabalhadores (SIADEP 3)

4.2 Processo gerador de informação

Nesta fase de execução do PE é importante a existente de um processo gerador de
informação que assegure a recolha e distribuição de toda a informação estratégica e
comunicação dos resultados. Definiu-se o período semestral para a monitoria ao nível
dos Objectivos Estratégicos e o reporte anual para a monitoria das actividades e
projectos que contribuem para a concretização dos objectivos definidos.
Face à necessidade de dar resposta ao Plano de Acção, Relatório de Actividades,
Objectivos Estratégicos e Operacionais, e fornecer à Direcção informação que apoie as
suas decisões, serão criados sistemas de recolha e tratamento da informação.
O processo de monitoria deve ser suportado por uma ferramenta de excel que garante
a recolha e tratamento da informação que fica em arquivo. A informação disponibilizada
na reunião de monitoria e a apresentação dos resultados no final do processo devem

ser efectuados com recurso à ferramenta de Power Point. Os relatórios preliminares e
finais de monitoria serão produzidos em formato Word.
Estas ferramentas apesar de darem alguma resposta, não conseguem colmatar todas
as necessidades, uma vez que se perde muito tempo para efectuar o tratamento da
informação, não são flexíveis, logo não permitem a recolha atempada de informação de
acordo com as solicitações e exigências da gestão, nem fornecem segurança quanto
ao armazenamento da informação, que pode ser facilmente perdida.
Pretende-se evoluir para uma ferramenta ágil e segura, que permita a partilha da
informação, entre os diversos utilizadores, a recolha atempada de qualquer informação
constante no sistema e o armazenamento seguro da informação que possibilita a
manutenção de um histórico que permite a elaboração de análises estatísticas e
monitoria da evolução.
Face às necessidades de Planeamento, deverá existir um sistema de informação para
a recolha da informação, referente aos objectivos definidos para as diversas unidades,
bem como das actividades e projectos que se desenvolvem para cumprir os objectivos.
Permitirá ainda a produção de relatórios de monitoria automáticos e uma ligação
directa aos objectivos estratégicos.
O sistema terá um processo de validação que envolve desde o superior da unidade até
aos Órgãos Sociais passando pelo Conselho Directivo, criando um sistema de
responsabilização integrado.
DIRECAO
EXECUTIVA
SEMESTRE

RECOLHA DE INFORMACAO

(Actividades)

(Analise de informação, casos de
sucesso e boas praticas)

PLANEIA: Permite traduzir a
estratégia em objectivos e
resultados

RESULTADOS

ANUAL
ORGAOS
S0CIAS

ANTICIPA: Permite gerir o
impacto organizativo e humano

ALINHA: Favorece a mudança
dos comportamentos

COMPROMETE: Determina
responsabilidades

MONITORA: Favorece a
medição sistemática dos
resultados

RELATORIO

ALINHAMENTO DO
DESEMPENHO DOS
COLABORADORES

COMUNICA: Favorece a
exposição dos resultados a
todos
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4.3 Mecanismos de Implementação e Sustentabilidade
Aqui apresentamos alguns mecanismos de Implementação e Sustentabilidade que se
revelam fundamentais para o sucesso no alcance dos resultados almejados neste PE.
 Optimizar o processo de gestão e de planeamento com foco previsional o que
implica desenvolver acções de melhorias adequadas de forma a optimizar o
processo de gestão e planeamento para os oficiais garantindo sempre uma visão
previsional das necessidades.
 Promover mecanismos de gestão e acompanhamento de modo a garantir o
aumento da eficiência e eficácia na AENA, isso passa por desenvolver processos e
mecanismos necessários para a gestão e acompanhamento dos resultados de
forma a melhorar a eficácia e eficiência.
 Melhorar a articulação entre os sectores e os processos internos, será necessário
então que a AENA desenvolva e implemente medidas necessárias que ajudem a
melhorar os processos internos e facilitem a articulação entre as sectores ou áreas.
 Desenvolver as competências necessárias à implementação do PE, isso passa por
definir o gap existente nas competências identificadas como críticas para a
implementação do PE e desenvolver acções e formações necessárias para o
diminuir tal gap.
 Garantir a gestão do PE e o seu acompanhamento, desenhar e implementar
instrumentos de avaliação do desempenho individual e colectivo de todo o pessoal
afecto aos projectos pela descrição de tarefas.
 Optimizar a implementação da Estrutura Organizativa ou organigrama da AENA
incluído neste PE pela clarificação das suas atribuições.
 Melhorar a comunicação interna e promover a cultura de prestação de contas na
organização transformando a comunicação num processo continuo dentro da AENA
de forma a aumentar o compromisso dos colaboradores e promover a criação de
uma cultura própria.
 Consolidar a marca da AENA como um parceiro fiável pelo desenvolvimento de
uma estratégia de comunicar interna e externa que promova os valores e a da
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marca AENA como entidade de excelência e referencia na gestão integrada dos
recursos humanos e financeiros.
 Garantir sistemas de informação alinhados com as necessidades estratégicas da
AENA garantindo que os sistemas de informação internos a AENA dão suporte às
necessidades actuais e futuras dos diferentes sectores de forma a poder
implementar os Objectivos e Estratégicos aqui definidos.
Quanto a sustentabilidade importa referir que não sendo a AENA uma organização com
fins lucrativos, e importante que esta invista na sua imagem/marca e visibilidade junto
dos seus parceiros.
No entanto, será necessário garantir a qualidade do cumprimento de suas acções,
modernizando os processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de
recursos humanos, físicos, de gestão tecnológicos às exigências de sua visão, missão
e valores.
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5. ORÇAMENTO

Os recursos financeiros a serem usados no presente Plano Estratégico indicam os
recursos totais necessários para o período 2017-2021 que serão usados unicamente
na implementação do presente plano.

O orçamento para financiar despesas com pessoal executivo estão incluídos dentro de
cada pilar estratégico mas as mesmas serão efectuadas através de diferentes projectos
de diferentes doadores. O pessoal ligado aos projectos e/ou pilares estão indicados no
organigrama da instituição, sem no entanto, descartar a possibilidade de técnicos de
determinamos pilares apoiarem os outros pilares e assim garantir que todos contribuam
para o alcance das metas.

Assim, o orçamento total quinquenal previsto é de 8,564,728.44 USD (Oito milhões,
quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito dólares e 44
cêntimos), o qual se distribui entre os objectivos estratégicos, como é apresentado na
página que se segue. Para o total de 16.000 beneficiários previstos os custos por cada
serão de 535.30USD (quinhentos e trinta e cinco dólares e 30 cêntimos).

Este orçamento foi elaborado tomando em consideração as entradas, despesas e
orçamentos dos anos transactos, bem como as projecções futuristas. É claro que
partindo para uma situação de expansão serão necessários investimentos em meios
circulantes, equipamento de escritório, dai que este orçamento poderá sofrer revisão ao
longo dos anos. O Conselho de Direcção e o Executivo são chamados a efectuar
exercícios trimestrais sobre o orçamento de forma a garantir que as três províncias-alvo
estejam fortemente financiadas para que as metas planificadas sejam estabelecidas.
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Orçamento distribuído por objectivo de cada pilar estratégico.
PILAR ESTRATEGICO

OBJECTIVO ESTRATEGICO

TOTAL (USD)

ANO
2017

2018

2019

2020

2021

QUINQUENAL

24,310.13

23,152.50

22,050.00

21,000.00

20,000.00

110,512.63

72,930.38

69,457.50

66,150.00

63,000.00

60,000.00

331,537.88

24,310.13

23,152.50

22,050.00

21,000.00

20,000.00

110,512.63

364,651.88

347,287.50

330,750.00

315,000.00

300,000.00

1,657,689.38

303,876.56

289,406.25

275,625.00

262,500.00

250,000.00

1,381,407.81

364,651.88

347,287.50

330,750.00

315,000.00

300,000.00

1,657,689.38

2. IGUALDADE E EQUIDADE DE
GENERO

OE2: Contribuir para que as mulheres
tenham melhores condições de vida, voz
activa e liderança em relações de poder
igualitárias e equânimes com os homens.

243,101.25

231,525.00

220,500.00

210,000.00

200,000.00

1,105,126.25

1. SEGURANCA ALIMENTAR,
ECONOMICA E NUTRICIONAL

OE1:Contribuir para a melhoria da
Segurança Alimentar, Nutricional e
Económica das comunidades rurais.

486,202.50

463,050.00

441,000.00

420,000.00

400,000.00

1,884,034.69

1,794,318.75

1,708,875.00

1,627,500.00 1,550,000.00

2,210,252.50
8,564,728.44

OE7: Expandir de forma sustentável a
organização para outras províncias
5 DESENVOLVIMENTO
OE6:Sustentabilidade técnica-financeira e
ORGANIZACIONAL
marketing
OE5:Cultura associativa, Processos
Internos e Recursos Humanos
OE4: Promover a Justiça Ambiental e
4. AMBIENTE E MUDANCAS CLIMATICAS Climática
OE 3.2: Influenciar o acesso aos serviços
agrários sustentáveis, abrangentes e
3. RECURSOS NATURAIS E EXTENSAO eficazes
RURAL
OE 3.1: Influênciar a gestão e governação
responsável dos Recursos Naturais e das
Indústrias Extractivas.

TOTAL

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este Plano Estratégico resulta de um processo de auscultação dos diferentes sectores
da Associação Nacional de Extensão Rural incluindo membros dos órgãos sócias,
oficiais e técnicos profissionais do campo, parceiros e beneficiários a todos os níveis e
enquadra-se no contexto da renovação do anterior Plano Estratégico (2013-2015).
Importa aqui referir que ao longo desse processo de auscultação foram colhidos
diversos contributos fruto de experiência do trabalho da AENA juntos seus beneficiários
e parceiros. Todos esses contributos foram levados ao crivo pelo consultor para a sua
apreciação e valorização. E incorporados de forma geral no presente PE.
Sendo uma Organização dinâmica e que se insere dentro de um determinado contexto
económico, cultural, histórico e político, a AENA, como qualquer outra instituição,
precisa aprimorar as suas ferramentas de regulação e gestão com uma revisão assídua
e constante para se por a par dos acontecimentos doa dia. Esta e uma exigência
intrínseca de qualquer estrutura que não quer ficar fora do prazo.
O presente PE foi desenvolvido de forma concisa e coerente com a nova formulação da
Visão e a Missão da AENA. Foram também reformulados os seus Pilares com
objectivos e acções estratégicos orientados para resultados sustentáveis a médio e
longo prazo.
A

reformulação

do

organograma

permite

criar

linhas

de

actuação

e

de

responsabilização dos seus membros a todos os escalões de modo a visualizar as
etapas de tomada de decisão e a monitorar os resultados das suas acções.
Ficam aqui algumas recomendações que consideramos relevantes:
 Na verdade, embora os pilares pareçam muitos, eles se resume em 2 que são:
Segurança Alimentar, Socioeconómica e Nutricional e Gestão Sustentável dos
Recursos Naturais. Nestes dois se incluem a equidade de género e as
mudanças climáticas como vectores orientadores de actuação e os Direitos

Humanos e Boa Governação como acções de Advocacia e Lobby que
atravessam (transversais) a eles. E é para ai que a organização deve-se
reorientar futuramente.
 Uma vez revisto o PE espera-se que toda outra documentação da AENA passe
pelo mesmo processo de modo a contextualizá-la e a evitar possíveis
dissonâncias no mesmo espírito de abertura ao actual contexto socioeconómico
e político.
 Como uma instituição sem fins lucrativos, recomenda-se que a AENA consolide
a sua marca e visibilidade como um parceiro fiável e credível pelo
desenvolvimento de uma estratégia de comunicação interna e externa que
promova os valores de honestidade e transparência na gestão integrada dos
recursos humanos e financeiros.
 Que os seus membros, a partir dos órgãos sócias aos técnicos e profissionais do
campo, se empenhem no aprimoramento e divulgação da sua boa imagem junto
dos seus parceiros e beneficiários.
 Recomenda ainda uma avaliação trimestral das suas actividades como forma de
gerir o impacto organizativo dos recursos humanos e financeiros, favorecimento
da mudança dos comportamentos e exposição dos resultados a todos os
intervenientes.
 Estabelecer parcerias estratégicas sem perder de vista a própria identidade
organizacional e desenvolver uma capacidade de autocontrolo.
De facto, poderíamos ir elencando outros aspectos mas estes foram os que nos
pareceram pertinentes. Acreditamos que a AENA tem tudo para andar e que este é
apenas mais um passo na sua caminhada rumo ao sucesso.

Nampula, 01 de Setembro de 2016
Ano da celebração do décimo aniversário da AENA
Fernando Ernesto Ketulo
O consultor
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