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R E L A T Ó R I O  A N U L A -  2 0 1 4  

A. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Organização Responsável:  
Associação Nacional de Extensão Rural (AENA) 
Rua dos continuadores, 753 
Telefax (+258) 26213622, Cel. (+258) 82 7760760/843024421 
E-mail: aena.org.mz@hotmail.com 
URL: www.aena-moz.com 
Cidade de Nampula-Moçambique 

2. Título do projecto: 
Plano estratégico 2013-2015 

3. N° de projectos nos parceiros 
a. CARE 

1. PACT; 
2. ALP. 

b. We Effect 
                                    3.AGIR  

c. OXFAM 
3.ProSANARNER 

d. Aliança CARE/WWF 
4.P&S (SALL e DIPECHO) 
5.SCAPES 
 

4. Duração: 3 anos: 2013, 2014, 2015 
5. Período ao qual se refere o relatório: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

(Ano II) 
6. Data da elaboração do relatório: 28 de Fevereiro de 2015 
7. Nomes dos autores:  

Jordão Matimula Júnior (Director Executivo) 
Aunicio da Silva Emília Avalinho (Oficial de C&I e M&E) 

B. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividades planificadas e realizadas 

a. Objectivos do Plano Estratégico 

O plano estratégico aprovado a 26 de Novembro de 2012 em Angoche visa com 
que a AENA atinja a seguinte visão:  

Visão: Ser em 2016 uma organização de desenvolvimento organizacional forte, 
modelo de prestação de serviços de extensão rural, competitiva e abrangente 

mailto:aena.org.mz@hotmail.com
http://www.aena-moz.com/
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Objectivos estratégicos 

Ob jectivo estratégico 1 - Processos Internos: Ter a planificação estratégica da AENA 

como guião das acções a serem executadas e assegurar o cumprimento das metas 

estabelecidas pelo Conselho de Direcção 

Objectivo Estratégico 2 – Finanças: Realizar uma gestão transparente e eficiente dos 

recursos financeiros da AENA, alinhado com o planeamento, assegurar melhores 

resultados, com investimentos que visem a modernização da entidade.  

Objectivo Estratégico 3 - Recursos Humanos: Criar um ambiente de trabalho 

agradável e com possibilidades de crescimento profissional, buscar a fidelização e 

satisfação de seus colaboradores e apoiar o desenvolvimento humano. 

Objectivo Estratégico 4 - Marketing: Fortalecer a marca AENA no mercado com 

vistas a atrair novos parceiros, e ser fonte segura de informações sobre a extensão rural 

em Moçambique. 

Objectivo Especifico 5 – Cultura Associativa: Organizar e gerir acções com os 

responsáveis dos Órgãos Sociais e os Membros visando aperfeiçoar a cultura associativa no 

seio da associação. 

Objectivo Estratégico 6 - Serviços: E s t r u t u r a r  a  á r e a  d e  g e s t ã o  d e  

p r o j e c t o s  c o m  u m a  e q u i p a  profissional visando cumprir as metas dos 

projectos desenvolvidos pela AENA junto as instituições parceiras. 

Objectivo Estratégico 7 – Desenvolvimento Local: A c t u a r  na identificação, 

estruturação e gestão da Agenda de Advocacia e Lobby que contribuam para influenciar a 

mudança legislativa em Moçambique. 

 

b. Resultados alcançados 

Para atingir aqueles objectivos foram também estabelecidos 4 metas contendo resultados e 
actividades programadas para cada resultado. 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

. . . . . . . . . 
 

LISTA DE ABREVIATURA S E ACRÓNIMOS  

AAJC                        Associação de Apoio e Assistência Júrida as Comunidades 

ABIODES               Associação para o Desenvolvimento Sustentável 

AC                            Agricultura Sustentável 

ADECH                   Associação para o Desenvolvimento de Zavala 

ADCR                      Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais 

AGA KHAN            Agência de Desenvolvimento Internacional 

AGIR                        Acções para uma Governação Inclusiva e Transparente 

AKA Comercial        Associação de Cooperativa para o Desenvolvimento da Zambézia 

AKILIZETHO        Associação de Desenvolvimento Comunitário   

AMPCM                    Associação Moçambicana de Promoção de Cooperativismo Moderno 

AMME                      Associação Moçambicana Mulher e Educação 

AM Trading              Empresa Indiana de Compra de Sementes/grao 

ANADEMO             Associação dos Amigos e Naturais de Moma 

CARE                        Agência Americana para o Desenvolvimento 

CCM                         Conselho Cristão de Moçambique 

CECOHAS               Centro de Coordenação para Higiene Água e Saneamento 

CD/CoDir                Conselho de Direcção 

CEPAGRI                 Centro de Promoção de Agricultura 

CGRN                       Comité de Gestão de Recursos Naturais 

DIPECHO                Projecto de Agricultura Sustentável e Redução de Riscos e Desastres 

DPA                          Direcção Provincial de Agricultura 

DPRM                       Direcção Provincial dos Recursos Mineirais 

DNEA                      Direção Nacional de Económia Agrária 

DNER                      Direcção Nacional de Extensão Rural 

EGSA                      Estratégia de Género do Sector Agrário 

EMC/FFS                Escola na Machamba do Camponês 

FALICIDADE         Associação de Desenvolvimento Comunitário 

FORUM MULHER Rede de Organizações e Associações Femeninas 

GVCAC                   Génro Vulnerabilidade Climática e Análise de Capacidades 
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IDPPE                     Instituto para Desenvolvimento de Pesca de Pequena Escala 

IIAM                        Instituo de Investigação Agrária de Moçambique 

IITIE                       Iniciativa para uma Transparência da Indústria Extractiva 

INGC                       Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 

INOVAGRO           Empresa do Sector Privado para Inovação do Agronegócio 

IKURU                     Empresa de Produção de Sementes 

JNB Emprend          Empresa de Fornecimento de Insusmos Agrícolas 

KENMARE             Empresa Internacional de Exploração de Recursos Mineiras 

KULIMA                 Organismo para o Desenvolvimento Socio-Económico Integrado 

KUKUMBI              Organização para o Desenvolvimenro Rural 

LASAN                   Lei de Agricultura Segurança Alimentar e Nutricional 

MICOA                   Minsitério para a Coordenação d Acção Ambiental 

OLAM                     Empresa Internaciona de Compra de Sementes 

OPHAVELA           Associação para o Desenvolvimento Socio-Económico 

ONG’s                     Organizações Não Governamentais 

OSC’s                      Organizações da Sociedade Civil 

PAAC’s                    Planos de Acção e Adaptação Comunitária 

PACT                      Parcerias e Alianças da Sociedade Civil pelos Direitos a Terra e Recursos Naturais 

PAMRDC                Plano de Acção Multisectorial para Redução da Desnutrição Crónica 

PEDSA                    Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 

PESOD                   Plano Económico Social do Distrito 

PDEA                      Plano Director de Extensão Agrária     

PIITA                      Programa Integrado de Transferência de Tecnologia Agraria 

PNISA                     Programa Nacional de Investimento do Sector Agrário 

PPOSCN                 Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Nampula 

PRONEA                Programa Nacional de Extensão Agrária 

ProSANARNER      Segurança Alimentar Nutricional Advocacia Recursos Natuias Extensão Rural 

P&S                         Programa dos Arquipelagos das Ilhas Primeiras e Segundas 

RADEZA                Rede de Organizações para Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Zambézia 

SALL                       Projecto de Agricultura Sustentável 
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

O presente Relatório faz menção aos resultados alcançados pela AENA nas componentes 
de segurança alimentar nutricional e econímica, igualdade e equidade de género, lobby e 
advocacia sobre recursos naturais e desenvolvimento organizaçional desenvolvidos através 
da implementação do plano estratégico 2013-2015 financiado pelos parceiros We Effect, 
CARE e OXFAM NOVIB. 

Passados 2 anos de implementação deste plano começam a ser visíveis alguns efeitos das 
acções levadas a cabo pela organização. Dando como exemplo, ao pilar de segurança 
alimentar nutriconal e económica em que cerca de 1.462 familias implementaram técnicas 
de agricultura de conservação, e viram um incremento de suas produções e produtividades 
em um mínimo de 30%; cerca de 5945 beneficiários (2235 mulheres e 3260 homens) 
possuem banco de sementes e de alimentos provenientes de culturas diversas, como forma 
de garantirem o acesso, e a disponibilidade de alimentos; mais de 12.500 individuos das 
comunidades dos distritos de Angoche e Moma têm a sua situação cultural, social, 
económica e ambiental melhorada, estando neste momento com alto poder de captura de 
carangueijos, camarão, de exploração de estacas para comercialização e construção de suas 
casas, como resultado da actividade de repovoamento de cerca de 14.000 espécies de 
mangais(Risophora mucronata”mikhaka” e Ceriops tagal “napere”). 

No pilar de igualdade e equidade de género, mais de 200 mulheres Meconta, Angoche, 
Larde e Moma incrementaram seus conhecimentos sobre os papéis de género e têm um 
papel activo nas vidas de suas fámilias, participando activamente nas actividades de geração 
de renda e proporcionando um incremento na renda familar em cerca de 32%, trazendo 
assim escola para seus filhos e para as próprias mulheres.  

No pilar de lobby e advocacia sobre recursos naturais e extensão rural, cerca de 1,343 
individuos (919 homens e 424 mulheres) oriundos das comunidades de Geba, Sinhanhe, 
Namupa, Morrua e Morrucuine do distrito de Angoche têm suas necessidades e prioridades 
inerentes a estratégias de sobreviência para adaptação, mitigação e resiliência a mudanças 
climáticas planificadas e incorporadas no PESOD (Plano Economico Social do 
Desenvolvimento do Distrito); foi elaborado o Plano Local de Adaptação (PLA) a 
Mudanças Climáticas para o distrito de Angoche e o Plano de Acção Multisectorial para a 
Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC) na provincia de Nampula; o Governo da 
provincial de Nampula implementou EMC’s na base agricultura de conservação nos 
distritos de Angoche, Meconta e Moma; cerca de 15.000 beneficiários (40% mulheres) 
recebem seus beneficios inerentes ao pagamento de benfeitorias (arvóres, plantas, 
machambas), emprego (emprego a periodo sazonal e inteiro), facilitação de compra de 
produtos produzidos pelas comunidades (mercado local), criação de pacotes de 
alfabetização para as comunidades, responsabilização contratual e social (salas de aulas, 
estradas, furos de água, centro de saúde), acesso a financiamento para actividades de 
geração de renda, estabelecimento linha eléctrica, e criação de espaços de diálogo  e 
participação através de mecanismos de gestão e governação das comunidades, que são os 9 
comités de gestão de recursos naturais criados e legitimados nos distritos de Angoche 
(comités de Murrua e Sangage), Larde (comités de Nathaca-Nathuco, Tibane, Kabula e 
Naholoco ), Montepuez (comités de Naner e Namanhimbir), constituidos por cerca de 108 
membros (40% mulheres). Os distritos de Angoche e Moma-Larde possuem espaços 
informais de troca de experiências e discussão qualificada de tópicos críticos de 
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desenvolvimento dos sectores de Recursos Naturais e Indústria Extrativa; Ambiente e 
Mudanças Climáticas; Governação; Agricultura e Comércio; Educação; Saúde, Água e 
Saneamento; pescas; infra-estrutura, estradas e transportes, através de duas plataformas 
distritais das organizações da sociedade civil daqueles distritos. A AENA através da 
PPOSCN influenciou a assembleia da república para a não aprovação da Lei de Agricultura 
Segurança Alimentar e Nutricional. A AENA tem estabelecido a sua base de dados sobre 
boas práticas de advocacia sobre as comunidades. 

No pilar de desenvolvimento organizacional, a AENA mostrou evolução consideravél, 
sobretudo porque a organização melhorou as questões de prespectiva e visão, de boa 
governação interna, democraticidade, legitimidade, transparência e prestação de contas, 
sendo que, a AENA desenhou seu plano estratégico, tem sistemas robustros de gestão e os 
orgãos de gestão e implemetação estão em pleno funcionamento. Estes factos são visiveis 
porque a AENA tem todos os seus procedimentos internos actualizados e regularizados, 
tem políticas que regem com os procedimentos internos desesenvolvidas e implementadas, 
nomeadamente, a política do pessoal, a política anticorrupção, a política de comunicação, a 
política de igualde e equidade de género e seu respectivo plano de acção. Os factos também 
são observaveis no dia-a-dia da organização porque as acções com os responsáveis dos 
Órgãos Sociais, com os Membros e Trabalhadores visam o aperfeiçoamento da cultura 
associativa e das dinamicas da organização através de gestão e organização das acções; A 
área de gestão de projectos e/ou programas esta estruturada com uma equipa de 
profissionais que visam cumprir com as metas dos projectos/programas desenvolvidos pela 
AENA junto as instituições parceiras; As auditorias têm sido realizadas anualmente como 
mecanismos de análise institucional que garantem a transparência no processo de gestão da 
associação e dos projectos/programa, e as actividades de publicidade e imagem da AENA 
têm sido realizadas dentro e fora da organização através de boletins mensais, artigos e 
videos. 
 

O orçamento total do período em referência foi de $983.151,30, deste valor apenas foram 
financiados $582.309.60, o correspondente a 62% do valor planificado, com maior 
contribição da CARE com 58%, seguido da We Effect com 25% e da OXFAM NOVIB 
com 17%. Dos fundos recebidos 86% foram gastos, com as maiores despesas em salários e 
beneficios com cerca de 58%, seguido de despesas de actividades com AENA, 
béneficiários e terceiros em cerca de 37% e por último as despesas de actividades com 
escritório em cerca de 5%. O saldo remanescente é proveniente dos projectos 
ProSANARNER e DIPECHO e SALL os quais terminarão á 31 de Agosto e 30 de 
Setembro de 2015, respectivamente. Todos os projectos desembolsaram na totalidade com 
a excepção do DIPECHO e SALL que desembolsaram até 31/12/2014, 25% do valor 
acordado, isto é, primeira tranche. Todavia, por parte dos fundos do projecto P&S 
recebidos em 2014 efectuou-se o pagamento com efeitos retroactivos das despesas do 
projecto desde Agosto de 2013 (sub-acordo de Agosto 2013 a Julho 2014), os fundos da 
Oxfam também fazem referência aos periodos do sub-acordo de Agosto de 2013 a Julho 
de 2014, porque foram transferidos tardiamente. 
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

A: Análise da mudanças na área de Desenvolvimento Organizacional e de 

programas 

Antes da AENA associar-se ao programa AGIR, erá um organização sem estrutura 
visonária, na medida em que dependia de projectos que desenhava ou era proposto por 
doadores, todos o seu pessoal estava vinculado para a área de agricultura, as questões de 
género eram vistas de forma transversal, a área de advocacia era efectuada de forma ad hoc 
sem objectivos claros do que se pretendia. O processo de planificação organizacional era 
muito incipiente na medida em que os tralhadores existiam porque porque os projectos 
existiam, dependendo do número de projectos determinava o número de trabalhadores. A 
área financeira era bastante fragíl porque os relatórios financeiros erão feitos em excel 
submetendo a organização a serias dúvidas. As auditorias internas e externas e o papel do 
conselho fiscal não eram regulares tornando a organização mais fragilizada porque faltava 
uma “mão externa” anualmente que iria apoiar na materialização dos processos 
admisnistrativos e financeiros. As visões de sustentabilidade ainda erão fracas porque os 
orgãos socias não vião alternativas para fazer a organização ser mais conhecida e ser mais 
aceite porque por mais que tinham intenções de ter uma sede própria os fundos para 
angariação de um espaço esta longe de ser aceite pelos doadores exixtentes. Por outro lado, 
verificava-se também dependência de um único doador que nalgum momento ficava difícil 
impor respeito sobre as decisões de gestão, e os funcionários da AENA agregavam 
funções, como os casos de recursos humanos, administração e finanças, e advocacia e 
lobby.  

Volvidos três anos, desde a adesão da AENA ao programa AGIR através da We Effect 
houve mudanças significativas, a primeira mudança foi que a AENA com apoio da We 
Effect através da avaliação organizacional com o uso da ferramenta OCTOGONO pós os 
membros e colaborados a reflectirem olhando para dentro e fora da organização 
verificando-se potencialidades e fraquezas que permitiram a focalização da organização nas 
suas intervenções e na identificação de apoios para as áreas programáticas e financeiras, que 
culminarão com o desenho do plano estratégico organizacional, orientado a organização e 
foacalizado a quatro áreas temáticas, nomeadamente, área programática: Segurança 
Alimentar Nutrional e Económica, Iguadade e Equidade de Género, Lobby e Advocacia 
sobre Recursos Naturais e Extensão Rural, e área organizacional: Desenvolvimento 
Organizacional 

B: Área de Desenvolvimento Organizacional 

A nível organizacional a AENA registou várias mudanças, nomeadamente, a na área de 
administração e finanças a organização passou a ter um gestor Administrativo e Financeiro 
ao invés de um contabilista; a organização passou a desagregar as funções dos seus 
colaboradores; a organização passou a ter um sistema contabilístico e financeiro robustro 
devido ao apoio da equipa das finaças da WeEffect. De igual modo, na área financeria a 
dinamica mudou, na medida em que o processo de pestação de contas tornou-se mais 
eficaz, eficiente e transparente como uso do sistema primavera, as auditorias internas e 
externas começaram a ser mais frequentes tranzendo elementos de melhoria e elementos 
que motivassem os trabalhadores por terem a certeza que estão no caminho certo. A 
AENA melhorou as políticas e instrumentos normativos, nomeadamente, o regulamento 
interno, o manual de procedimentos administrativos e financeiros, a políticas de pessoal, a 
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política de género, a política de anticorrupção e a política de comunicação. A AENA 
tornou-se mais atrativa aos parceiros de financiamento fazendo com que outras novas 
parcerias fossem efectuadas, porque o AGIR através da We Effect fortaleceu a capacidade 
organizacional desenvolvendo-a, e tornando-a numa organização cada vez mais atractiva. 
As competências organizacionais melhoraram significativamente na medida em  que os 
orgãos sociais passaram a realizar cada vez mais encontros regulares para desenho de 
estratégias de sustentabilidade, a comunicação entre o executivo e conselho de direcção 
melhou bastante, e o conselho de direcção passou a olhar a organização de forma 
estratégica. 

A WeEffect como intermediária teve um papel preponderante neste processo, na medida 

em que suas capacitações ao executivo e orgãos sociais, suas actividades de monitoria 

financeira e programática visando o reforço das capacidades dos parceiros contribuirão 

significativamente para que a organização atingisse o estágio em que se encontra hoje, 

porque, tratou-se de proccessos que visavam o monitoramento e reforço dos pontos fracos 

e subsídios aos pontos fortes.  

A percepção da AENA em relação ao sistema de financiamento do AGIR (Core Funding) 

é que, teve impacto significativo para AENA e aumentou a sustentabilidade da mesma, 

pois, os processos de apoio institucional, planificação e orçamentação de actividades de 

acordo com a realizadade da instituição, distribuição dos recursos, revisão períodica dos 

orçamentos foram, sem dúvida as melhores formas de financiamento da história da 

organização por permitirem flexibilidade nas rúbricas e linhas orçamentais, permitirem um 

processo de planificação reiterativo e de acordo com a realidade. 

Os principais desáfios que a AENA trás para a WeEffect é de alocar mais fundos para a 

organização para que o desenvolvimento organizacional se efective em pleno de forma que 

haja sustentabilidade da AENA (ex:contrução de um edificio próprio para AENA), por 

outro lado, a AENA vê como desáfios a questão da língua inglesa que constitui uma 

fraqueza para a organização poder angariar mais fundos através de desenho de propostas 

em língua inglesa, por isso pretende criar um núcleo de estudo e contratar um professor de 

inglês; os outros desáfios com que a organização se depara são: produzir e divulgar material 

de publicidade e participar nos grandes eventos nacionais e internacionais, elaboração e 

financiamento de um plano de formação do pessoal, reformulação da missão e visão, 

identificação de um colaborador para ser baseado em Maputo para representar a Instituição 

nos encontros do grupo de coordenação, entre outros. 
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B: Área de Programática 

A nivel programático a organização conseguiu alcancar resultados que antigamente não 

eram visivéis sobretudo na gestão de qualidade com base em inputs-outputs, na área de 

integração de género para a igualdade e equidade entre homens e mulheres, e na área de 

lobby e advocacia sobretudo no que tange aos direitos das comunidades sobre a terra, 

outros recursos naturais e a extensão tural.  

A organização das comunidades e o conhecimento dos seus direitos sobre os seus recursos 

era muito incipiente, as agendas de advocacia junto das organizações da sociedade civil 

ainda eram vistas de forma isolada pois, o trabalho em rede era pouco pronunciante. 

Actualmente os membros das comunidades conhecem seus direitos, dialogam e interagem 

com governos locais e empresas, o que não existia. Actualmente, as comunidades 

organizadas em CGRN’s exigem que se façam consultas comunitárias e suas respectivas 

actas, exigem a alocação do benéfício de 2.75% sobre a indústria extrativa; organizaram-se 

em plataformas distritais como mecanismos de articulação e diálogo local permanente com 

o Governo e empresas, através de Comités de Gestão de Recursos Naturais e Plataformas 

Distritais das OSC’s. Por outro lado, havia um fraco conhecimento dos governantes e das 

comunidades sobre as mudanças climáticas, seus efeitos e as estratégias para adaptação; 

actualmente os governantes e as comunidades reconhecem a questão de mudanças 

climáticas como um problema causado por más práticas contra o ambiente, reconhecem e 

implementam estratégias para adaptação que têm um impacto significativo na renda das 

famílias e tem impacto na planificação e orçamentação do governo, porque o mesmo 

incoporou as acções em seus planos distritais. Também verificou-se antes do AGIR que as 

mulheres participavam na vida activa das suas famílias como agentes passivas, pois a gestão 

de recursos estava reservada aos homens, actualmente, as mulheres incrementaram seus 

conhecimentos sobre os papéis de género e têm um papel activo na vidas de suas fámilias, 

participando nas actividades de geração de renda e proporcionando um incremento na 

renda familar em cerca de 32%.  

A WeEffect teve teve um papel chave para o alcance dos resultados acima mencionados, 
pois as capacitações que a AENA recebeu sobre integração de género, gestão baseada em 
resultados, lobby e advocacia, monitória períodica com inputs-outputs, o espaço de 
apreendizagem mutua criado através dos encontros dos parceiros do AGIR que permitiram 
a partilha de boas práticas entre organizações da area programática da AENA contribuiu 
significativamente para os resultados alcançados. 
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PILAR I: SEGURANÇA ALIMENTAR, ECONÓMICA E NUTRICIONAL 

Objectivo estratégico 1: Fornecer serviços de extensão rural diferenciado baseado em 
profissionalismo e qualidade para as comunidades rurais  
 
Meta: 60.000 individuos (homens e mulheres) das comunidades pobres, com seus 
meios de vida diversificados através da melhoria no acesso, na disponibilidade e 
utilização dos alimentos bem como nas rendas nas famílias. 
 
Resultado B1. Melhorada a situação alimentar e nutricional dos produtores rurais 
através adopção de práticas de agricultura de conservação e diversificacao de meios 
de vida resilientes 
 
Indicador B11. 12000 Familias implementam técnicas de agricultura de conservação 
e aplicam técnicas de conservação de recursos naturais 
 

Actividade  01                                                                                      B111 
Planificado: 
Estabelecer e assistir 45 escolas na machamba do camponês 

Realizado 100%:. 
Ceraca de 1462 familias implementam técnicas de agricultura de conservação, e vêm um 
incremento de suas produções e produtividade em um mínimo de 30%. A agricultura de 
conservação é implementada como estratégias para aumento da produção e produtividade, 
adaptação a mudanças climáticas, manutenção e melhoria da fertilidade do solo e 
diversificação de culturas para o garante da segurança alimentar das famílias. Assim, no 
âmbito dos projectos PACT, P&S, ALP e SCAPES foram estabelecidas 45 escolas na 
machamba do camponês como modelo de extensão rural, com o uso da abordagem de 
agricultura de conservação; 36 escolas forão estabelecidas entre os distribuídas de Angoche, 
Meconta e Moma, na provincia de Nampula, 4 escolas entre os distritos de Montepuez e 
Mueda, na província de Cabo Delgado e, 5 escolas nos distritos de Sanga e Mecula, na 
província de Niassa. No total, 1462 familias estão sendo assistidas de forma directa e 5.375 
individuos assistidos indirectamente. Do total dos beneficiários 585 são mulheres, o 
equivalente a 40%. 

  

Actividade  02                                                                                     B112  
Planificado: 

Realizar 90 dias de Campo nas escolas na machamba do camponês (EMC) 

Realizado 90%:. 
81 dias de campo realizados nas escolas na machamba do camponês proporcionaram maior 
e melhor apreendizagem a crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres e raparigas (num total 
12150 individuoas, 60% mulheres) dos distritos de Angoche, Moma, Meconta, Montepuez, 
Mueda, Sanga, Mecula. Estes individuos adoptaram pelo menos uma das técnicas de 
agricultura de conservação e/ou variedades melhoradas de mandioca, feijões, e 
implementam em seus campos como resultado da apreendizagem junto da AENA.  
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Figura 1. Realização de dias de campos nas comunidades de sinhanhe e  licatancua no distrito de Angoche 

 
 

Actividade  03                                                                                     B113  
Planificado: 
Realizar 2 treinamento para os técnicos em Normas técnicas agrícolas, 
FFS/AC 

Realizado 100%:. 

20 Profissionais da AENA (6 mulheres e 14 homens) estão engajados nas normas técnicas 
agricolas das culturas de Milho, Mandioca, feijões, Amendoim, Gergelim e concebem o 
modelo de extensão rural, Escola na Machamba do Camponês com a abordagem de 
Agricultura de Conservação baseada em culturas de cobertura e adubação verde (mocuna, lab 
lab, canavalia), como uma estratégia para disseminar as técnicas de agricultura sustentavél com 
vista ao aumento de produção e produtividade de culturas agricolas. O engajamento surge 
como resultado dos treinamentos realizados em Março e Agosto de 2014 na cidade de 
Nampula, os quais objectivaram dotar a equipa técnica de ferramentas para promoção da 
agricultura sustentável de acordo com as normas técnicas agricolas das culturas acima 
referidas. Nos treinamentos, forão abordadas as questões ligadas a Escola na Machamba do 
Camponês, seus principios e objectivos, adubação verde/culturas de cobertura (agricultura de 
conservação e seus princípios) e mudanças climáticas, monitoria e avaliação das actividades de 
agricultura de conservação e estrategias de abragência aos produtores. Todavia, constatou-se 
que mesmo que hajam tecnólogias agrárias cujas quais possam ser consideradas optimas para a 
produção das culturas de milho, mandioca, feijões, amendoim e gergelim é necessário ter em 
conta o conhecimento local dos camponêses, as técnicas e práticas impiricas, uma vez que os 
produtores não produzem milho em suas machambas mas sim perto de suas casas, e nos 
muches, dever-se-á mostrar aos mesmos as técnicas de produção de milho a base de técnicas 
de agricultura sustentáve através de agricultura de conservação.  

  
Figura 2. Treinamento de técnicos em normas técnicas de culturas agrícolas e FFS/AC no mês de março 
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Actividade  04                                                                                     B114   
Planificado: 
Realizar 2 treinamento aos beneficiarios em Normas tecnicas Agricolas e 
FFS/AC  

Realizado 100%:. 
Cerca de 5945 beneficiários (2235 mulheres e 3260 homens)) dos distritos de Angoche, 
Meconta, Moma, Montepuez, Mueda, Sanga e Mecula implementam as normas agricolas 
das culturas de de Milho, Mandioca, feijões, Amendoim, Gergelim, e técnicas de agricultura 
de conservação baseada em culturas de cobertura e adubação verde (mocuna, lab lab, 
canavalia), incrementando as suas capacidades para acesso e disponibilidade de alimentos 
durante todo o ano, convista a manutenção da segurança alimentar e nutricional das famílias. 
O processo de implementaçãp surge como resultado dos treinamentos efectuados a cada um 
dos grupos de produtores existêntes. Tais treinamentos, foram efectuados de forma isolada 
para cada grupo, sendo que os técnicos extensionistas ministraram-nos em cada povoado de 
cada comunidade. Para além dos membros dos grupos, beneficiaram-se também membros 
dos povoados/comunidades por onde os grupos estão inseridos, mesmo que não fossem 
parte integrante e interactuante dos grupos. 
 

Actividade  05                                                                                     B115  
Planificado: 
Facilitar o plantio de 24.000 mudas de cajueiros enxertados nas 
comunidades 

Realizado 83.3%:. 
Cerca de 4.033 beneficiários (1650 mulheres e 2383 homens) dos distritos de Angoche, 
Meconta, Moma, têm fontes alternativas para diversificação da renda, e consequentemente, 
da dieta alimentar e nutricional, através da plantação de 16.000 mudas de cajueiro, e cerca 
de 4.000 mudas de fruteiras diversas entre Citrinos, Papaeira e Mangueiras. 

Esta actividade surge com vista a promover a diversificação da dieta alimentar das famílias 
de hoje e, proporcionando o amanha dos filhos. Cada familia recebeu cerca de 4 á 5 mudas, 
as quais foram plantadas a volta das suas casas como hortas caseiras. 
O 83.3% de execução deve-se ao facto de terem sido plantadas 20.000 mudas, ao invés de 
24.000, facto este, que teve como causa a indisponibilidade de recursos financeiros para 
aluguer de transporte. 

 

Actividade  06                                                                                      B116  
Planificado: 
Facilitar a multiplicação de sementes de culturas de mandioca (40.000 
estacas), feijões (1.000 kg), amendoim (900kg), horticolas (6kg) nas 
comunidades 

Realizado 100%:. 
Cerca de 5945 beneficiários (2235 mulheres e 3260 homens) possuem banco de sementes e 
de alimentos provenientes de culturas diversas, como forma de garantirem o acesso, e a 
disponibilidade de alimentos. O processo de criação de bancos de sementes e de alimentos 
foi efectuado através da multiplicação das 752500 estacas de mandioca, 1.900kg de 
amendoim, 600kg de gergelim, 1.800kg de feijões (holoco, mocuna, nhemba, lablab, boer), 
6kg de hoticolas facilitados pela AENA em parceria com seus parceiros de financiamento. 
Os beneficiários que obtiveram sementes no início de 2014, multiplicaram e trespassaram a 
igual número de individuos, dando-se prioridade a mulheres vulneraáveis (mulheres viuvas, 
divorciadas, solteiras). 
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Actividade  07                                                                                     B117  
Planificado: 
Facilitar o repovoamento de 12.000 especies de mangais 

Realizado 100%:. 
Mais de 12.500 individuos das comunidades dos distritos de Angoche e Moma têm 
melhorada a sua situação cultural, social, económica e ambiental, estando neste momento 
com alto poder de captura de carangueijos, camarão, de exploração de estacas para 
comercialização e construção de suas casas, como resultado da actividade de repovoamento 
de cerca de 14.000 espécies de mangais (Risophora mucronata”mikhaka” e Ceriops tagal 
“napere”). O mais importante é que, os mais novos (sobretudo alunos), percebem questões 
de conservação de recursos naturais, e os impactos das boas/más práticas aos ecossistemas 
marinhos e costeiros na vida de suas famílias, uma vez que, antigamente o carrangueijo, 
camarão e as estacas de epécies de mangais escasseavam nas comunidades, 
comprometemndo a segurança alimentar das famílias. As espécies de mangais, são de 
plantio directo, não exigindo esforços adicionais com material para viveiros. O processo de 
sensibilização e mobilização comunitária para o repovoamento é efectuada através dos 
comités de gestão, que conduzem os membros das comunidades através das escolas, 
igrejas, mesquitas, e outros grupos civicos para as zonas de repovoamento, facilitando 
licções de educação ambiental, enaltecendo uma prespectiva de um ambiente 
ecologicamente sádio e sustentavél para as comunidades, com o intuito de “fazer melhor 
hoje para garantir o futuro do sempre”.  
 

 
Figura 3. Campo de reflorestamento de mangal de Quelelene, distrito de Angoche 
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Indicador B12. Incrementada a capacidade de 200 individuos através de acções 
de empreendedorismo, comercialização e markerting e processos de ligação 
com mercados 

Actividade  08                                                                                      B121. 
Planificado: 
Realizar 2 treinamentos em empreendedorismo 
 

Realizado 100%:. 
Cerca de 353 beneficiários dos distritos de Meconta, Angoche, Larde e Moma, sendo 274 
mulheres e 79 homens, desenvolvem negócios e melhoram as suas situações culturais, 
sociais e economicas através de acções de empreendedorismos. Este resultado surge através 
das acções de treinamento em máterias de empreendedorismo, planificação, gestão de 
negócios ministrados pela AENA, em cada um dos 20 grupos de mulheres abrangidos. 
Todavia, as acções de treinamento objectivaram dotar aos membros das comunidades, 
especialmente mulheres em técnicas empreendedoras e planificação com visão para gestão 
de negócios, para que os grupos possam melhorar suas situações de negócios através d 
acções inovadoras de empreendedorismo. Os grupos mostraram-se motivados e 
empenhados em inovar as suas acções empreendoras inovando suas actividades, por 
exemplo, os grupos de Meconta para além de se dedicarem a comercialização de culturas 
agrícolas desenvolveram também novos negócio local baseado em venda de diversos 
produtos alimentares e não alimentares montando um empreendimento para o devido 
efeito. Os grupos de Angoche para além de actividades de processamento e 
comercialização de pescado inovaram a sua actividade para comercialização de produtos 
alimentares manufacturados nas comunidades. Os grupos de Larde e Moma diversificaram 
as actividades de comercialização de pescado para comercialização de produtos agrícolas 
inovando também para venda de produtos alimentares e não alimentares num 
empreendimento. 
 

Actividade  09                                                                                      B122   
Planificado: 
Realizar 2 treinamentos em comercialização de marketing de produtos 
agrícolas e pesqueiros 

Realizado 100%:. 
21 técnicos da AENA (7 mulheres e 14 homens) e 98 beneficiários (12 homens e 86 
mulheres) têm maior dinâmica, abertura, habilidades e conhecimentos em comercialização 
e marketing de produtos, e desenvolvem seus negócios a nível local e provincial. Este 
resultado surge dos treinamentos em comercialização e marketing de produtos efectuado 
em Março e Dezembro de 2014, junto dos beneficiários de Angoche, Moma e Meconta. Os 
treinamentos tiveram o objectivo de acrescentar o conhecimento dos técnicos e produtores 
em procedimentos de comercialização de diversos produtos agrícolas (amendoim, gergelim 
e milho), de modo a criar uma verdadeira plataforma na divulgação de metodologias de 
cadeia de valor assim como do desenvolvimento institucional nas comunidades rurais onde 
são levadas a cabo as actividades junto da AENA. Assim, os técnicos e beneficiários 
perceberam que a melhor foram de comercialização dos produtos agricolas é na base de 
organização de produtos dos produtos e comercializacão em conjunto para que se possa 
discutir os preços junto dos compradores, preços estes que consigam cobrir os custos de 
produção, custos do investimento, custos de transporte ou os custos diversos na cadeia de 
valores. 
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Actividade  10                                                                                      B123  
Planificado: 
Facilitar a ligação de produtores e compradores de produtos agrícolas e 
pesqueiros (através de redes de comerciantes, rede esoko, fóruns, comissões 
de comercialização) 

Realizado 100%:. 
Cerca de 4.033 beneficiários (1650 mulheres e 2383 homens) das comunidades de Meconta, 
Angoche e Moma, têm suas rendas incrementadas, melhorias na capacidade de compra de 
produtos que não conseguem produzir, melhorias na capacidade de sustentação de 
educação e saúde de seus filhos, através de processo de comercialização de produtos 
agricolas e pesqueiros como resultado da facilitação, na ligação com compradores locais, e 
provinciais. 

Facilitou-se ligações entre grupos de produção/associações e cooperativas e cooperativas 
financiadas pela AENA; facilitou-se a ligação das associações/cooperativas com os foruns 
e comissões de comercialização; facilitou-se a ligação entre cooperativas, foruns, e 
comissões de comercialização com grandes compradores, como são os casos de Export 
Market, Santos Limitada, AM Trading, e aos compradores informais a nível provincial. Para 
além das faciltações efectuadas pela AENA, as próprias comunidades efectuaram ligações 
com comerciantes informais a nível local. 
 
Assim, os béneficiários do distrito de Moma que foram ligados as cooperativas financiadas 
através dos Comités de Gestão de Recursos Naturais, ao forum de Nahipa através das 
cooperativas e aos grandes compradores, como Sport Marketing, AM Trading, registaram 
maior volume de vendas de produtos agricolas e pesqueiro, seguido dos distritos de 
Angoche e de Meconta. Todavia, foram comercializadas 100 toneladas de amendoim, 60 
toneladas de gergelim, 12toneladas (ton) de Pescado, e 5 toneladas de horticolas, com a 
contribuição do distrito de moma com, 60 ton de gergelim, 30 ton de amendoim, 12ton de 
pescado, e 4 ton de horticolas (gráfico 1, abaixo).   
Os preços de gergelim, amendoim, pescado e horticolas, variram, entre 37-50mt/kg,  18-
25mt/kg, 80-120mt/kg, e 50-80mt/kg, respectivamente. 
 

 
Gráfico 1. Produtos comercializados nos distritos de Angoche, Meconta e Moma. 
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Resultado B2. Aumentada a capacidade dos produtores com estratégias resilientes 
para a reducao de perdas pos-colheita. 

Indicador B21. 3.000 Famílias capacitadas em secagem, processamento e 
armazenamento de produtos agricolas e pesqueiros 

Actividade  10                                                                                      B221  
Planificado: 
Promover 300 demosntrações de Secadores melhorados de produtos 
agrícolas e pesqueiros 

Realizado 100%:. 
 
Cerca de 4.033 beneficiários (1650 mulheres e 2383 homens) aumentaramm a sua 
resiliência em relação ao acesso e disponibilidade de alimentos, através da capacidade 
incrementada pelas demonstrações de secadores melhorados de produtos agrícolas e 
pesuqueiros. Porque, se entende, que a actividade agricola somente funciona quando 
acompanhada de práticas sustentáveis pós-colheita, de forma a garantir que toda a 
produção seja conservada em longos períodos e se assegure a qualidade dos alimentos para 
as famílias camponêsas, foram desenvolvidos cerca de 400 demonstrações de secadores 
melhorados nos distriitos de Angoche, Meconta, Moma, Montepuez, Mueda, Sanga e 
Mecula, com enfase aos secadores melhorados da culturas de amendoim e gergelim, por se 
tratar de culturas de alto valor comercial. Com os secadores melhorados, a qualidade dos 
produtos estão asseguradas (cor, forma, peso, teor de micotoxinas), fazendo que com não 
hajam restrições para exportação dos produtos.  

 

        

Figuras 4. Secador melhorado de amendoim do tipo alpendre (A) na comunidade de Namaponda, distrito de Angoche. 

  

Actividade  11                                                                                     B222  
Planificado: 
Promover 300 demonstrações de Celeiros melhorados de produtos 
agricolas 

Realizado:100%:. 
A segurança alimentar, económica e nutricional depende de vários factores, contudo a 
conservação de produtos agricolas em celeiros melhorados é um desses factores 
indispensáveis, por um lado, por outro lado, o produto que resulta da alta produção e 
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produtividade poderá ser mantido e conservado por muito tempo para assegurar sementes 
e alimentos em quantidade e qualidade ao longo do ano para as familias beneficiárias e 
possibilitar a venda de produtos através da especulação de preços favoráveis para os 
camponeses. Assim, foram desenvolvidas 400 demonstrações de celeiros melhorados a 
4.033 beneficiários (1650 mulheres e 2383 homens. Destacando-se mais os celeiros tipo 
murutho, muhupo e gorongosa. 

 
 

Actividade  12                                                                                      B223  
Planificado: 
Promover 20 demosntracoes de processamento e armazenamento de 
produtos pesqueiros 

Não realizado 0%:. 
Esta actividade não foi realizada, dando-se prioridade as actividades de empreendedorismo, 
planos e gestão de negógicos, por se perceber que o nível de processamento dos produtos 
pesqueiros nas comunidade de Angoche e Moma, não tem constituido grande 
constrangimento para os beneficiários, o que mostrou para AENA, que as técnicas de 
disseminadas em 2013 forão cabalmente assimiladas.   
 

Resultado B3. Melhorado o sistema de organização dos produtores através de 
associativismo, cooperativismo e lideranca, trocas de experiência e visitas 

Indicador B31. 3000 Indivíduos organizados em 200 
grupos/associacoes/cooperativas de produtores onde em média 15 pessoas 
constituem grupo/associao/cooperativa 

Actividade  13                                                                                      B311  
Planificado: 
Facilitar aos beneficiários os processos de Associativismo, Cooperativismo 
e Liderança 

Realizado 100%:. 

Cerca de 165 associações/cooperativas/grupos de Angoche, Meconta, Moma, Montepuez, 
Mueda, Sanga e Mecula, um total de 4.033 beneficiários (1650 mulheres e 2383 homens) 
têm maior liderança visionária, registaram melhorias nas habilidades tecnicas e 
organizacionais, e representam as suas comunidades, utilizando estratégias sustentáveis de 
meios de vida. Durante o ano tranzato, a AENA acelerou p processo de legalização de 
grupos em associações, providênciando treinamentos com cada grupo sobre o 
associativismo e facilitou a elaboração dos estatutos e legalização das associações. De igual 
modo, as associações existente foram treinadas em Liderança e Dinamismo, planificação e 
gestão de negócios para que podessem tornar-se sustentáveis na criação de meios de vida. 
O processo de legitimação e legalização dos grupos, em associações e cooperativas os torna 
mais fortes e com possibilidades de crescimento, devido ao acesso de varios recursos e 
fiannceiamentos que individualmente um individuo não poderia ter, pode conserguir por 
via da associação. 
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Actividade  13                                                                                      B312  
Planificado: 
Promover 2 visitas de campo junto dos parceiros do sector público e 
privado 

Realizado:100%:. 

Foram realizadas três visitas de campo no nos distritos de Meconta, Angoche e Moma 
através de ONG’s, sector público e privado, nas quais visitaram actividades de escolas na 
machamba do camponês, de viveiros comunitários, de piscicultura e de tecnologias pós-
colheita. A pimeira visita foi efectuada pela Fundação AGA KHAN e TECHNOSERV os 
quais tencionavam estabelecer ligações com os beneficiários da AENA para estabelecer 
relações de parcerias para implementação do projecto MozaCaju (visitaram Meconta: Mele, 
Varieque, Napita e Nahipa; Angoche: Compa-Namaponda, Sinhanhe, Mahile e Mucuvula e; 
Moma: Mpivi praia e Mucuto. A segunda visita foi através do dia de campo no distrito 
Angoche onde estiveram presentes representantes do Serviços Provinciais de Extensão 
Rural e Serviços Provinciais de Agricultura ambos de Nampula e a última visita foi 
efectuada através do Director dos Serviços Nacionais de Extensão Rural de Moçambique 
os quais tensionavam captar boas licções de abordagens de extensão rural para desenhar 
novas estratégia (a escolha das actividades da AENA foi efectuada pelo governo do distrito 
através do SDAE que tem acompanhado as actividades dos projectos em Angoche). 

Actividade  14                                                                                      B313  
Planificado: 
Facilitar a troca de experiência entre ADECH-ZAVALA e AENA através 
de seus beneficiários em matérias de processamento de frutas e vegetais a 
nível comunitário orientado para Segurança Alimentar e Nutriciona e 
Mercados 

Não Realizado 0%:. 

Esta actividade não foi realizada por exiguidade de fundos, contudo, a AENA identificou 
capacidades junto da organização, para facilitar os processos de nutrição na componente de 
utilização de alimentos, através de dois técnicos que em tempos foram formados em 
nutrição, na componente de educação nutricional e alimentar. Assim, para 2015, os 
técnicos irão facilitar os processos de educação nutricional e alimentar junto dos grupos de 
Escola na Machamba do Camponês. 

Actividade  15                                                                                      B314  
Planificado: 
Promover visitas de troca de experiênccia entre produtores 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 42 produtores e técnicos (12 mulheres e 30 homens) de Meconta, Angoche, 
Moma e Montepuez oriundo de suas associações incrementaram suas capacidades através 
de trocas de experiências sobre desenvolvimento institucional e cadeia de valores de 
produtos agricolas. Assim, realizaram-se duas trocas de experiência entre produtores, sendo 
a primeira em Mocuba com a AKA comercial (Cooperativa de Produtores de Mocuba e 
Maganja da Costa), uma cooperativa que congrega 11 uniões de camponeses com cerca de 
2100 associados. Assim, 13 produtores e técnicos (4 mulheres e 9 homens) provenintes dos 
distritos de Moma, Larde, Angoche e Montepuez participaram do evento. De igual modo, 
28 (8 mulheres e 21homens) produtores e técnicos de Meconta, Angoche, Larde e Moma, 
incrementaram suas capacidades sobre desenvolvimento institucional e de cadeia de 
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valores, no distrito de Moma. As actividades de troca de experiência tiveram como 
objectivo incrementar os conhecimentos dos produtores em procedimentos de 
comercialização e marketing de diversos produtos agrícolas (amendoim, gergelim e milho), 
e desenvolvimento institucional, de modo a criar uma verdadeira plataforma na divulgação 
de metodologias de cadeia de valor assim como do desenvolvimento institucional nas 
comunidades rurais para que os produtores dominem questões organizacionais e de 
mercados. Os produtores enalteceram a iniciativa da AENA por terem-lhes dado a 
oportunidade de visitarem organizações de produtores como o caso da AKA-Comercial, 
que possuem um nível de organização e coordenação de uma ONG Nacional. Os mesmos 
produtores manifestaram o interesse de criar mecanismos iguais ao da AKA. 

 

Figuras 5. Beneficiários de Montepuez, Angoche e Moma que participaram na troca de experiência  

Actividade  16                                                                                       B315  
Planificado: Facilitar a legalização de 25 associações 

Realizado:88%:. 

Cerca de 440 produtores (210 mulheres e 230 homens), estão devidamente legitimados e 
reconhecidos pelas autoridades locais, como 22 associações, para que possam interferir no 
desenvolvimento do distrito no geral, e de suas fámilias em particular através da cultura 
associativa. Trata-se de individuos que ja podem acessar a fundos de desenvolvimento do 
distrito como associações e desenvolver acções que visem ao incremento na melhoria de 
seus níveis de vida. As 22 associações legalizadas (constituídas por cerca de 440 membros), 
são oriundas, 12 de Angoche e 10 em Moma. O 88% de realização é porque ainda faltam 
por legalizar 3 associações. 
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Figura 6. Despacho de legalização da associação futuro melhor de murrucuine, em Angoche. 

Actividade  17                                                                                      B316  
Planificado: 
Apoiar as comunidades no estabelecimento de 8 comités de Gestão de 
Recursos Naturais 

Realizado 75%:. 

Cerca de 265 beneficiários (116 mulheres e 149 homens) residentes nas zonas estuárias, de 
corais, e de conservação e preservação dos recursos marinhos e costeiros, dos distritos de 
Moma e Angoche, constituidos em 17 comités de gestão de recursos naturais (9 de 
Angoche e 8 de Moma). Os beneficiários, vão apoiar as suas familias e as familias de outros 
membros de suas comunidades, na melhoria da situação alimentar, nutricional e 
ecónomica, uma vez que as actividades de estabelecimento de santuários marinhos, de 
repovoamento de mangais, e de sensibilização dos membros das comunidades, irão garantir 
que os corais de reprodução e as zonas de conservação dos recursos costeiros, sejam 
usados, geridos e governados de forma sustentável, proporcionando o acesso e 
disponibilidade de recursos para as comunidades em intervalos regulares. 

De igual modo, foi constituido o Conselho de Gestão das ilhas coty, orgão que é 
representado por 20 Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN’s) existentes nas 
ilhas. Neste orgão, 3 membros de cada CGRN’s fazem parte do conselho, que irá 
representar toda região das ilhas coty, assim como, do posto Administrativo de Aube. 
Houve a legitimação do conselho, por um representante do Governo local, e pelo chefe de 
localidade de Catamoio. 
 
A AENA facilitou o registo de identificação civil, aos membros dos CGRNs da Reserva 
Sagrada de Potone, através do registo e notariado de Angoche, onde 60 membros das 
comunidades que não tinham identificação, tiverão 25 cédulas e 35 certidões, param a 
legitimação de 4 comités CGRN’s daquelas comunidades. 
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Com tudo, o 75% de realização é porque, foram submetidos os dossiers de legalização dos 
17 CGRNs e do Conselho, assim aguarda-se pela aprovação ao nível dos postos 
Administrativos. 
 

 
Figura 7. Conselho de Gestão das Ilhas Coty a esquerda, eleição dos membros do conselho de gestão ao meio, e registo dos membros 

dos CGRN’s de Potone a direita 

Resultado B4. Trabalhadores da AENA satisfeitos e com conhecimentos para 
responder a dinâmicas da situação alimentar, económica e nutricional das 
comunidades 

Indicador B41. 100% das acções de planificação, encontros, participações e visitas 
realizadas pelos profissionais da AENA 

Actividade  18                                                                                      B411  
Planificado: Participar em Workshops Nacionais e Internacionais 

Realizado 100%:. 

A AENA participou em quatro workshops, sendo dois nacionais e dois internacionais. Os 
workshops nacionais foram realizados nas provincia de Nampula “Divulgação de 
Tecnologias Agricolas do ProSavana” e cidade de Maputo “Encontro Técnico de 
Agricultura de Conservação”. No encontro de Nampula foram abordadas questões de 
tecnologias e práticas para aumento da produção e produtividade agrária em Moçambique. 
Neste encontro ficou explicito a intenção da promoção do agronegócio a margem dos 
direitos e interesses das comunidades. No encontro de Maputo focalizou-se a questão da 
união de sinergias a nível nacional para o aumento da produção e produtividade agrária 
através de partilha de informações constante entre os diversos actores (Governo, Sector 
Privado e ONG’s). Os enontros internacionais forão realizados na Africa do Sul 
“Encontro regional dos paises da África Austral sobre Campanha de Justiça 
alimentar e climática para a mulher realizado na África do Sul em Johanesburg onde 
estiveram presentes todos os paises da África Austral e outros, nomeadamente, 
Moçambique, África do Sul, Zimbabwé, Lesotho, Namibia, Zâmbia, Malawi entre outros, e 
em Maputo, onde a AENA teve uma apresentação sobre agricultura de conservação como 
estratégia para adaptação am udanças climáticas e promoção da segurança alimentar e 
nutricional. Encontro sobre “Farm Reserach Network”, ministrado pela MCNIGHt 
FOUNDATION, foi debatido sobre o trabalho em produtores em rede para troca de 
experiências, partilha de informações e aprendizagens continua. Neste encontro a AENA 
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partilhou sobre as Escolas na Machamba do Camponês, onde a rede de produtores é por 
via de visitas de trocas de experiência e dias de campo. 

 
Figura 8. Participação da AENA em workshops intenacionais em Maputo a esuqerda e África do Sul a direita. 

 
 

Actividade  19                                                                                      B412  
Planificado: 
Encontros de Planificação mensal 

 

Realizado 100%:. 

A equipa do pilar de segurança alimentar, nutricional e económica (Meconta, Angoche, 
Moma e Montepuez), reuniu-se 6 vezes ao longo do semestre, onde discutiu-se questões 
programatico-operacionais, por forma a garantir a execução e flexibilização dos planos de 
actividades e respectivos resultados alcançados. Durante os encontros ficaram explicita a 
vontade e entrega dos colaboradoes do sector, em desenvolver mais capacidades atrav’es de 
treinamentos nas áreas de agricultura de conservação, maneiro integrado de pragas e 
doenças, associativismo e comercialização e marketing. Ficou também explícita, a 
necessidade de se integrar os planos e metodologias de trabalho das áreas de género, e 
advocacia nos planos dos técnicos de segurança alimetar. Ficou explicito tambem, a 
neccecidade de advocar junto da Direcção Provincial de Agricultura, através dos Serviços 
Provinciais de Pecuária, para que se dinamize a questão das vacina de I2, contra a doença 
de New Castle nas galinhas do sector familiar, porque as vacinas chegam tarde aos distritos, 
constituindo um grande constrangimento para as comunidades. 

Actividade  20                                                                                      B413  
Planificado: Visitas de Monitoria 

Realizadas 100%:. 

Foram realizadas 4 visitas de monitoria sendo 1 efectuada para cada distrito Montepuez, 
Meconta, Angoche, Moma, Larde e Montepuez. As visitas constaram que no distrito de 
Montepuez muito distante dos escritórios Sede da AENA os desáfios foram maiores, uma 
vez que a organização tinha somente um técnico em que a supervisão do mesmo era feita 
com pouca regularidade, trazendo assim alguns resultados não satisfatórios porque a 
confrontação entre o bem e o mal realizar actividades não se fazia sentir. Em Meconta, a 
monitoria verificou bom andamento das actividades, contudo encontrou desafios como os 
de redução dos fundos para implementação de actividades de segurança alimentar e 
nutricional o que tornou a não realização de algumas actividades; em Angoche, o grade 
desáfio foi a questão do início tardio de chuvas que condicionaram o estabelecimento das 
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culturas agricolas, principalmente a da mandioca (variedades melhoradas) as quais foram 
transportadas de Nampula e Liupo para Angoche; nos distritos de Moma as moitorias 
constataram que a coordenação entre ser técnico da AENA e ser supervisionado 
localmente por uma outra organização cria fragmentações nas abordagens e não possibilita 
a apropriação da AENA no processo de implementação. No distrito de Larde, as 
comunidades mostraram-se preocupadas com a questão de mercados e aquisição de 
insumos locais.Em geral a questão de associtivismo e mercados deve continuar a ser 
fortalecido em todos os distritos, as trocas de experiências entre técnicos e entre 
produtores devem continuara a contecer, os treinamentos aos ténicos e beneficiários 
devem ser cada vez mais frequentes pois, são aspectos chaves para o alcance dos resultados 
deste pilar. 

Actividade  21                                                                                      B414  
Planificado: Participação em redes locais, nacionais e internacionais 

Realizado 100%:. 

A participação em redes locais, nacionais e internacionais, tornou a organização mais 
conhecida como interveniente na área de segurança alimentar e nutricional, fez com que 
seus conhecimentos e experiências fossem conhecidos, e fez com que seus colaboradores 
incrementassem conhecimentos para responder a dinâmicas da situação alimentar, 
económica e nutricional das comunidades do país em geral, e da provincia de Nampula em 
particular. A AENA participou em 9 encontros, sendo cinco (6) encontros de 
redes/plataformas locais, dois (2) de rede nacional, e 1 de rede internacional. Os encontros 
de redes/plataformas locais foram através da plataforma de oleaginosas todos na provincia 
de Nampula, onde a AENA passou a fazer parte do comité de coordenação, são membros 
do comité de coordenação as seguintes organizações: Insituicções do Estado (CEPAGRI e 
a DPA/SPA), sector Privado (IKURU, ORUWERA, e a JNB Emprendimentos), 
facilitadores (AENA, SNV ea INOVAGRO), e os camponeses, representados pela União 
Provincial de Camponêses (UPCN). O comité é um mecanismo de coordenação para o 
desenvolvimento das cadeias de valores das culturas de amendoim, gergelim e soja, de 
forma a dinamizar a aproximação entre produtores e os compradores numa relação justa de 
preços e de produtos de qualidade. Para além dos encontros do comité, três (3) outros 
encontros foram realizados, sendo dois dos grupos individuais (grupo de amendoim, de 
gergelim e de soja) para partilha de informações sobre o nível de realização do plano de 
acção, e o terceiro, foi o encontro da 7ª reunião da plataforma, que contou com a 
participação de 50 convidados e a AENA apresentou as realizações do grupo de 
amendoim. O quinto (5) encontro foi através da rede de actores da cadeia de amendoim, na 
UNILURIO, onde reflectiu-se em relação as aflatoxinas e seu papel na exportação dos 
produtos. O sexto (6) foi através do grupo de coordenação do Plano Multisectorial 
para a Redução da Desnutrição Crónica na provincia de Nampula (PAMRDC). A 
AENA é membro do grupo que esta a desenhar o plano de acção multisectorial para a 
redução da desnutrição crónica ma provincia de Nampula, estando a liderar o grupo de 
nutrição, neste grupo a AENA faz parte, como uma organização da sociedade civil que vela 
pela segurança alimentar e nutricional, bem como, por ser vice-secretário da rede de 
Agricultura e Recursos Naturais (RARN) da Plataforma Provincia das Organizações da 
Sociedade Civil de Nampula. Os dois encontros nacionais, foram através da Plataforma 
Nacional de Agricultura de Conservação, hospedado pelo IIAM e do 1º Congresso 
Nacional sobre Nutrição. O encontro da Plataforma Nacional realizou-se em Maputo, e 
servio para partilhar informações inerentes as técnicas de agricultura de conservação 
implemetadas no país por vários parceiros, neste encontro a AENA partilhou o tema: 
“Agricultura de Conservação contribuindo para a Segurança Alimentar e 
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Nutricional: Evidência de Modelos para Massificação, Adopção e Impacto. O 1º 
congresso nacional de nutrição realizou-se em Nampula, na UNILURIO. O encontro de 
nível internacional foi realizado na África do Sul em JohanesBurg, onde a AENA partilhou 
junto das internacionais de Zimbabwe, Lesotho, Namibia, Zambia, Malawi, África do Sul e 
Mozambique lições sobre agricultura de conservação como estratégia para adaptação a 
mudanças climáticas e promoção da segurança alimentar e nutricional, num encontro 
regional na África do Sul, sobre justiça alimentar e climática para mulheres. 

 

PILAR II: EQUIDADE E IGUALDADE DE GÉNERO 

Objectivo estratégico do pilar2: Contribuir para a promoção de auto-estima da mulher 
através do empreendedorismo feminino na gestão sustentável dos recursos. 
Meta: 3000 Mulheres pobres e vulneráveis empoderadas culturalmente, socialmente, 
economicamente e politicamente decidindo questões de equidade e igualdade nas relações 
de poder desigual entre homens e mulheres e aproveitando os beneficios do 
desenvolvimento proveniente de todos os recursos existentes no seio meio. 
 
 
Resultado D1. Mulheres com conhecimento sobre legislação da matéria defendem 
seus interesses (1 grupo planificado) 
Indicador D11: Aumento de conhecimento de 3000 mulheres das organizações 
(Associações/Grupos/Cooperativas) 
 

Actividade 1                                                                                      D111 
Realizar 5 encontros com mulheres para debates sobre questões de género 
envolvendo mulher e acção social 

Realizado 80%:. 
 
Cerca de 800 beneficiários (75% mulheres) das associações/grupos/cooperativas de 
Angoche, Meconta, Moma, Larde, e Montepuez incrementaram seus conhecimentos sobre 
género, entendendo-se que, as questões de género referem-se aos papéis, responsabilidades 
e relações socialmente determinados de mulheres e homens, e que tais papéis, 
responsabilidades e relações são específicos de cada contexto e podem mudar de acordo 
com as circunstancias, a cultura e o tempo. O incremento do conhecimento das 
comunidades foi através dos 4 debates realizados em cada grupo/associação/cooperativa. 
Contudo, os debates mostraram que poucas mulheres têm o poder para tomar decisões em 
duas famílias, o controlo dos recursos financeiros é efectuado pelos homens. De igual 
modo, ficou claramente percebido que prevalece a confusão entre o coceito de género e 
mulher, e que muitas vezes os muitas vezes os programas das mulheres reforçam 
esteriotipos sobre a mulher. 
A execução em 80% é devido a não realização de 5 debates segundo o previsto. A 
provincia da Zambézia fora contemplada a quando da planificação, mas por exiguidade de 
fundos não foi possivel realizar o debate naquela provincia, no distrito de Pebane. 
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Figura 9. Associação Futuro Melhor – Murrucuine (Angoche) a esquerda e  Associação Orera Olipa –Sinhanhe (Angoche) a direita 

 

Actividade 2                                                                                     D112 
Divulgação da Política Nacional de Género a 15 organizações 

Realizado 100%:. 
Cerca de 432 beneficiários (338 mulheres e 87 homens) incrementaram seus 
conhecimentos sobre a legilacão nacional de género. Trata-se de 18 organizações 
(associações/cooperativas/grupos), sendo 4 do distrito de Meconta, 6 do distrito de Moma. 
2 do distrito de Larde, e 6 do distrito de Angoche que obtiveram conhecimento sobre a 
politítica nacional de género em Moçambique. Os encontros de divulgação foram 
abordados dentro de cada organização, abordando-se questões ligadas a inclusão do género 
e a implementação da política de género. Em relação a questões de género, efectuou-se um 
levantamento contextual sobre a situação da mulher em Moçambique, no geral e nos 
distritos visitados em particular, o qual verificou-se uma extreita ligação entre o contexto da 
política e o contexto relatado pelas mulheres. Estas referiram não haver equilibrio de 
mulheres e homens em relação a oportunidades de participação no desenvolvimento local, 
oportunidades de liderança, tomada de decisão, acesso e controle dos recursos. Referiram 
também que os casamentos afastam as mulheres de exercer os seus direitos, na medida em 
que os seus maridos ameaçam as mulheres de divórcio, caso as mulheres passem a trabalhar 
fora do espaço físico de suas casas. Revelou-se de igual modo, que as mulheres solteiras e 
viuvas são as quem têm oportunidades de fazer negócios, contudo, passam a ser apelidadas 
de “adúlteras”. 
Todavia, os 432 beneficiários comprometeram-se em continuar a debater a questão da 
política nacional de género em Moçambique, e usar a mesma para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres em relações de poder e oportunidades a cargos de liderança e 
acesso e controle dos recursos. 
 

 

Actividade 3                                                                                      D113.  
Divulgar a lei contra a violência doméstica e da família a 15 organizações 

 
Realizado 40%:. 
Cerca de 77 beneficiários (26 homens e 51 mulheres) incrementaram seus conhecimentos 
sobre o conceito da família, direitos e deveres dos cônjuges, casamento e regime de 
comunhão e separação de bens. Os conhecimentos incrementados constituiram uma 
ferramenta para o empoderamento das mulheres a nível dos agregados familiares, na 
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medida em que, as mesmas passaram a perceber que sobre seus direitos dentro das familías. 
Este resultado foi alcançado através da divulgação da lei de família em 6 organizações 
(associações/grupos/cooperativas) dos distritos de Meconta (2), Angoche (1) e Moma (2), 
Larde (1). A divulgação da lei da família foi realizada sob forma de debate com as 
organizações, onde os membros de cada organização eram colocados a discutir os vários 
pontos levantados como base de comparação com a realidade vivida por estes a nível das 
suas comunidades. 
 Nestes encontros foram ministrados os seguintes temas: 

 Artigos 2, 3, 4, 7, 16, 50, 51, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 108 onde vem as 
disposições gerais da lei sobre os direitos e deveres da família perante o casamento. 
Da lei 10/2004 de 25 de Agosto. 

A execução em 40% é devida não divulgação da lei de família a 15 organizações, segundo o 
previsto. Este facto deveu-se a exiguidade de fundos na AENA. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Associação Omaliha Ohawa (Moma) a esuqerda e Associação Nrope (Meconta) 

 

Resultado D2.Aumento do nível de conhecimentos sobre questões de género 

Indicador D21- Pelo menos 30 organizações capacitadas sobre conceito de género 

por ano, participam no desenvolvimento local. 

Actividade  04                                                                                  D 211. 
Planificado: 
Promover 3 debates nas organizações produtoras (mulheres) sobre genéro e 
recursos naturais 

Não realizada 0%:. 

Esta actividade do plano estratégico não foi financiada. 

 

Actividade  05                                                                                  D 212. 
Planificado: 
Promover 3 debates nas organizações produtoras (mulheres) sobre genéro e 
recursos naturais 

Não realizada 0%:. 

Esta actividade do plano estratégico não foi financiada. 

 



 

 29 

. . . . . . . . . 
 

Actividade  06                                                                                  D 213. 
Planificado: 
Promover 1 debate sobre a participação da mulher no desenvolvimento 
local 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 385 beneficiários, dos quais 259 mulheres e 126 homens, dos distritos de 
Meconta, Angoche, Moma, Larde e Montepuez, distritos que estão a receber os 
megaprojectos de exploracão de recursos naturais (terra, minas e floresta) incrementaram 
seus conhecimentos sobre a papel da mulher no desenvolvimento local. Assim, constatou-
se que o princípio da igualdade consagrados na constituição da república de moçambique 
não se fazem sentir para as mulheres daqueles distritos, bem como, o envolvimento 
abrangente de mulheres de pelo menos 30% das mulheres em todos os planos de 
desenvolvimento das regiões onde vivem ainda é incipiente. De igual modo, ficou explicito 
que a abordagem metodologica dos processos de consulta e participação comunitária é 
discrinativa para as mulheres, na medida em que, não permite que as mulheres apresentem 
as suas preocupações em processos de conssulta, uma vez que, elas são inibidas de 
participar em reuniões comunitária. As constatações acima, mostram a pertinencia das 
intervenções da AENA naqueles distritos, para maior apreendizagem e partilha de 
conhecimentos sobre, direitos consagrados nas legislações, em particular, direitos das 
mulheres, porque ao contrário as intevenções, permite afirmar-se que o combate a pobreza, 
e o impulsionamento do desenvolvimento não terão espaço sem que haja envolvimento das 
mulheres nos processos de tomada de decisão.  
 
Todavia, as 18 associações de produtores, do distrito de Angoche (comunidades de 
Sangage, Murrua, Sinhanhe e Murrucuine), do distrito de Moma (comunidades de Moma-
Sede “Associação de Mulheres Processadoras de Pescado, Associação Graças a Deus e 
Associação Omaliha Ohawa”, Tipane, Pilivile, Mpuitine e Coropa, do distrito de Meconta 
(nas comunidades de Mele, Varieque, Nrope e Teterene), e do distrito de Montepuez 
(comunidades de Namanhimbir, Ntele e Nhanhupo), debateram de forma isolada, em 
torno os conceitos sobre sexo e género, os diferentes tipos de papéis que a mulher e o 
homem desempenham numa determinada sociedade, a relação entre género e cultura e a 
participação da mulher no processo de tomada de decisão. 
 

Actividade  07                                                                                  D 213. 
Planificado: 
Capacitar 20 organizações sobre o Papel da mulher no desenvolvimento 
local 

Realizado 100%:. 

Mulheres de 21 associações/cooperatitvas/ grupos (385 beneficiários, dos quais 259 
mulheres e 126 homens) dos distritos de Meconta, Angoche, Moma, Larde e Montepuez, 
constataram que tem um papel triplo no desenvolvimento local, nomeadamente, em termos 
de trabalho reprodutivo, que inclui reprodução biológica (ter filhos e cuidar das crianças 
pequenas), a reprodução geracional (cuidar dos filhos mais velhos) e a reprodução diária 
(trabalho doméstico de suporte àqueles que desempenham tarefas produtivas que inclui a 
manutenção da casa); em termos de trabalho produtivo que abrange a produção para 
consume doméstico e as actividades agrícolas ou não agrícolas geradoras de renda; e por 
último, temos o chamado trabalho comunitário, actividades e eventos desempenhados 
colectivamente. Assim, as mulheres mostraram que desempenham um papel fundamental 
no desenvolvimento económico e na dimunuição da pobreza a três níveis. A um nível 
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macro, são importantes como recurso para a força de trabalho (pago e não pago), para 
além disso, através das suas tarefas famíliares que contribuem significativamente para 
libertar a mão-de-obra dos homens para outras actividades. Ao nível do agregado familiar, 
são produtoras de produtos e serviços para o mercado e para o uso doméstico, realçando o 
seu contributo quantitativo e qualitativo para o rendimento. Por último, a um nível 
intergeracional, como cuidadoras e educadoras dos mais novos, são responsáveis pela 
alimentaçào, saúde e socialização/educação das gerações e um importante agente de 
mudança. Contudo ficou claro que, em muitas situações, a contribuição directa e indirecta 
das mulheres para a economia é invisível por o seu trabalho ser não pago, não reconhecido 
e subvalorizado. Deste modo, a a sua contribuição para a riqueza é forte mas não 
contabilizada nas estatísticas, e o seu não recohecimento perpectua a sua marginalização, o 
que obstaculiza o desenvolvimento do seu potencial e da sua contribuição para o 
desenvolvimento. 
Todavia, as mulheres capacitadas através de encontros da oficial de género com as 
cooperativas de forma individual, constataram que os principais constrangimentos sentidos 
pelas mulheres são: o trabalho excessivo, em diferentes frentes; a dificuldade em aceder aos 
recursos, nomeadamente aos factores de produção (água, capital, tecnologias, e ao mais 
importante de todos eles, a terra); e a falta de oportunidades de informação e formação. 
Tudo isto é agravado pelo facto das mulheres estarem presas as estruturas familiares 
tradicionais, o que as condiciona a um menor acesso à educação, recursos financeiros, 
saúde e menor reconhecimento social e político. 
 

Actividade  08                                                                                  D214.  
Planificado: 
Supervisão e monitoria sobre género  

 
Realizado 100%:. 
Mulheres dos distritos de Meconta, Larde, Angoche e Moma, estão engajadas nas questões 
de género, e procuram espaços, quer a nível de suas familias, quer a nível das 
associações/cooperativas/grupos que representam para influênciar processos em seus 
beneficios. Estes resultados foram alcançados através das actividades de monitoria e 
supervisão da AENA, efectuadas pela Direcção Executiva, e pelo Conselho de Direcção. 
Contextualizando, as actividades do pilar de igualdade e equidade de género, são 
implementadas nas provincias de Nampula, Zambézia e Cabo Delgado, nos distritos de 
Meconta, Angoche, Moma, Pebane e Montepuez. Embora estes distritos estejam e registar 
progressos no processo de integração de género, a organização decidiu impulsionar mais as 
actividades na região de Nampula, em relação as outras provincias, devido as restrições 
orçamentais que vem se deparando desde o início de 2014. Neste contexto, foram 
realizadas visitas de monitoria pelo Direcção Executiva através do Director e pelo 
Conselho de Direcção, através da Vice-Presidente, aos distritos de Meconta, Angoche e 
Moma, onde conseguio-se cobrir 633 beneficiários (474 mulheres e 159 homens), através 
de 3 monitorias da direcção e executiva e uma do conselho de direcção.  
Embora, esteja a si registar progressos, verificou-se também que, as comunidades 
necessitam de um acompanhamento regular para que os assuntos abordados não sejam 
esquecidos, carecem ainda, de assistência e acompanhamento na implementação dos seus 
planos de negócios, e acções de capacitações deverão continar para que se fortifique e se 
eleve a auto-estima das mulhers. 
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Figura 11. Vista de monitoria do Director Executivo a esquerda e Visita de monitoria do Conselho de Direcção, a cooperativa Ocotja 

Omaliha Ohawa de M´puitine , ambas no distrito de Moma. 

 

Actividade  09                                                                                  D215.  
Planificado: 
Participar no treinamento Nacional de treinadores de género, 
vulnerabilidade climática e análise de capacidades (GVCAC) 

 
Realizado 100%:. 
AENA com conhecimentos de ferramentas para diagnóstico rural participativo sensível ao 
género, e com capacidade para perceber a situação, contexto, dinâmica e pensamento das 
mulheres e homens face as mudanças climáticas, relacionando as adpatabilidades de ambos. 
Esta capacidade incrementada na AENA, surge através do treinamento sobre GVCAC, 
organizado pela CARE, em Maputo, onde os oficiais de Lobby e Advocacia e Género 
participaram activamente em todo o processo, e posterioemente partilharam com os 
colegas em Nampula nos encontros semanais regulares.   
 
 
 

Actividade  10                                                                                  D216.  
Planificado: 
Trocas de Experiência Interprovinciais em questões de género 

 
Realizado 50%:. 
Criada a equipa de task-force para acções de integração género dentro da AENA, por 
forma, a aconselhar, dinamizar, mobilizar as questões de género, para que os membros e 
trabalhadores da organização cada vez mais integrem as relações de poder igualitaria e 
equianimes na organização, nas familias, e na sociedade. A equipa de task-force, é formada 
pela Oficial de Género, pela Oficial de Recursos Humanos, e pelo Oficial de Advocacia e 
Desenvolvimento. Esta surgi através de uma troca de experiência sobre género, realizada 
na cidade de quelimane, provincia da Zambézia, onde, objectivou-se partilhar experiências 
entre as organizações da sociedade civil que trabalham na área de integração de género, de 
forma a contribuir na dinamização das acções de género nas organizações, e junto dos 
beneficiários. Com o grupo criado, espera-se que os ambientes de debate e acções sobre 
género possam fazer com que as mulheres da AENA e das comunidades tenham melhores 
condições de vida, voz activa e liderança nas relações de poder igualitárias e equiânimes 
com os homens.  
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O 50% de execução deve-se, ao facto de, não terem sido realizadas duas trocas de 
experiência segundo o planificado. A não realização das duas trocas de experiência, foi 
devido a, exiguidade de fundos na AENA. 
 
 
Resultado:D3. Cooperativas de mulheres legalizadas e com estruturas eleistas 
democraticamente. 
Indicador D31: 25 cooperativas legalizadas e com estruturas eleitas 
democraticamente. 

Actividade 11                                                                                                             B3.1.1.  
Planificado: Avaliar e fortalecer a capacidade das 20 cooperativas de mulheres e das 5 
associações económicas em módulos de organização, liderança, cooperativismo. 

 
Realizado 30%:. 
Cerca de 160 beneficiários (126 mulheres e 34 homens) estão fortalecidos e desenvolvem 
capacidades para organização, liderança e cooperativismo no seio de suas comunidades. 
Trata-se de beneficiários, na sua maioria mulheres, que foram avaliadas e fortalecidas para 
deservolver actividades de geração de renda para melhoria de seus níveis de vida, e de 
níveis de vidas de suas comunidades, fazendo com que, indirectamente, cerca de 3000 
individuos beneficiem-se das acções dos grupos fortalecidos. Assim, 4 cooperativas e 2 
associações, dos distritos de Larde (1), Moma (3) e Meconta (2). O propósito das avaliações 
e fortalecimento, foi para que as organizações fossem financiadas pela AENA através do 
projecto PROSANNER financiado pela Oxfam-Novib e AGIR através da We Effect. 
O 30% de execução foi porque, financiou-se 6 organizações comunitárias ao invés de 25. O 
processo de avaliação foi efectuado através de encontros com cada uma das organizações 
de forma individual, onde fez-se menção em relação a estruturação, capacidades e 
desenvolvimento de poupança, e projecção visionária. 
 
 

Actividade 12                                                                                                             B3.1.2.  
Planificado: Capacitar 125 representantes das organizações em matéria de liderança. 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 286 representantes das organizações comunitárias, dentre membros do conselho 
de direcção, conselho fiscal e mesa da assembleia, estruturas eleitas democraticamente, têm 
uma melhor liderança visionaria para o desenvolvimento de suas organizações. Trata-se de 
24 cooperativas/associações/grupos (Meconta-2, Angoche-18, Moma-4) que foram 
capacitadas em deveres, obrigações, liderança e visionismo. O processo de capacitação foi 
efetuado através dos encontros com com cada organização, onde participaram 12 
beneficiários, nomeadamente, membros do conselho de direccão, conselho fiscal, 
assembleia geral, e membros simples.  
 
 

Actividade 13                                                                                                             B3.1.3.  
Planificado: Capacitar 375 mulheres associadas de cooperativas na matéria de 
associativismo virado a cooperativa 

 
Realizado 76%:. 
Cerca de 286 beneficiários (252 mulheres e 34 homens) mulheres e homens associados 
provenientes de 18 associações, incrementaram suas capacidades em acções para lucro o 
que tornou-as habilitadas para planificação e gestão de negócios, contabilidade básica, e 
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ligação com mercados. Estes processos surgem através da necessidade dos beneficiários em 
dominarem ferramentas que a puzessem competitiva para questões de lucros, passando de 
meras organizações associativas, que visam a ajuda mútua, para criação de acções de 
rendimento tornando-as cooperativas. 
O 76% de execução deve-se ao facto de terem sido capacitadas beneficiários 
correspondentes ao nmúmero em questão. 
 

Actividade 14                                                                                                             B3.1.4.  
Planificado: 20 Associações económicas apoiadas no seu processo de legalização como 
cooperativas 
 

 
Não realizado 50%:. 
Mulheres membros das associações com fins lucrativos dos distritos de Angoche, Meconta 
e Moma aumentaram as suas capacidades educacionais, incrementando as suas capacidades 
de documentação de negiocios através de processos de alfabetização de adultos 
promovidos pela AENA em colaboração com os Servisos Distritais de Educação e 
Tecnologia. Este projecto, surge com o objectivo de facilitar que as associações de fins 
lucrativos se registem como cooperativas ao abrigo da Lei 23/2009 de 28 de Setembro, Lei 
das Cooperativas, assinando assim o contrato de sociedade coopertiva, foram submetidos 
aos serviços de registo e notariado dos distritos de Angoche e Moma 12 processos de 
cooperativas. Depois de avaliados seus capitais financeiros e organizaçãomas, reduziu-se de 
20 para 12 cooperativas, nomeadamente, 8 de Março de Khoropa, Norweni de Pilivili, 
Josina Machel de Mucoroge, Okotja omaliha ohawa de Mpuitine, Graças a Deus de 
Naminhuco Estrada, Mulheres processadoras de Mingurini A, Wiwanana Orera de Tipane, 
Ovucula Ohawa de Tipane, todas do distrito de Moma, e Ophentana Orera de Sangage, 
Força da Mudança, Muaweriaca de Sangage, e Akhili Mali da Boleia, todas dos distritos de 
Angoche- Angoche. 
A execução em 50% deve-se ao facto de ainda não se ter emitido o registo das mesmas por 
parte dos serviços de registo e notariado, devido ao desconhecimento da matéria para a 
legalização das cooperativas. Contudo, a participação do conservador do registo de 
Angoche no encontro da divulgação da nova lei das cooperativas, realizada no quarto 
trimestre deste ano na cidade de Nampula, promovido por AMPCM ajudou a este perceber 
os passos a ser seguido na legalização das cooperativas. 
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Resultado D4: Mulheres organizadas em associações e cooperativas produzem, 
processam e comercializam produtos agrícolas e pesqueiro de qualidade e em 
grande quantidade com melhores preços do mercado 
 
Indicador D4.1: Melhorado o sistema de Produção, Processamento, Comercializaçao, 
e mercados de produtos agrícolas e pesqueiros em 25 cooperativas 

 

Actividade 15                                                                                                             B4.1.1.  
Planificado: Treinar o pessoal técnico em normas técnicas agrícolas, metodologias pós 
colheita, comercialização e marketing, para que as associações tenham boa gestão e tenham 
capacidade de manusear e conservar os seus produtos é necessário o conhecimento por parte 
do técnico para fazer o acompanhamento e aconselhamento. 

 
Realizado 100%:. 
21 técnicos da AENA (7 mulheres e 14 homens) e 98 beneficiários (12 homens e 86 
mulheres) têm maior dinâmica, abertura, habilidades e conhecimentos em comercialização 
e marketing de produtos, e desenvolvem seus negócios a nível local e provincial. Este 
resultado surge dos treinamentos em comercialização e marketing de produtos efectuado 
em Março e Dezembro de 2014, junto dos beneficiários de Angoche, Moma e Meconta. Os 
treinamentos tiveram o objectivo de acrescentar o conhecimento dos técnicos e produtores 
em procedimentos de comercialização de diversos produtos agrícolas (amendoim, gergelim 
e milho), de modo a criar uma verdadeira plataforma na divulgação de metodologias de 
cadeia de valor assim como do desenvolvimento institucional nas comunidades rurais onde 
são levadas a cabo as actividades junto da AENA. 
 

Actividade 16                                                                                                             B4.1.2.  
Planificado: Facilitar os processos de comercialização e de mercados de produtos 
agricolas e pesqueiros 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 14 cooperativas com 186 beneficiários (142 mulheres e 44 homens) incremetaram, 
suas rendas em pelo menos 30%, através da melhoria do sistema de Produção, 
Processamento, Comercializaçao, e mercados de produtos agrícolas e pesqueiros. Assim, com 
este incremento, as familias, especialmente mulheres, conseguem apoiar os seus maridos, 
comparticipando na vida social, cultural e económica das familias, de forma equitativa. As 
cooperativas, produziram/processaram/comercializaram, amendoim, arroz, trigo, gergelim, 
mandioca, peixe, caramrão, lula, açucar) em cerca de 15.000 kg no valor de 1.033.000mt, a um 
preço médio de 69mt/kg. O investimento das cooperativas ao longo do ano, foi em cerca de 
300.000 mt, originando lucro 735.000mt e um incremento no rendimento médio por família 
em cerca de 3.952,00mt. Uma vez que, o rendimento médio das famílias no ano passado fora 
de 3.000 méticais, o incremento actual é na ordem dos 32%.  

Actividade 17                                                                                                             B4.1.3.  
Planificado: Financiar 6 grupos para desenvolvimento de negócios 

 
Realizado 100%: 
Cerca de 132 beneficiários, com 85% mulheres provenientes de 6 cooperativas 
incrementaram o seu capital financeiro e desenvolvem actividades de negócio para geração 
renda e incremento na melhoria de níveis de suas famílias e de membros de suas 
comunidades. O incremento no capital das cooperativas de Larde (1), Moma (3) e Meconta 
(2) foi através do financiamento efectuado através dos programas AGIR com a WeEffect, e 
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. . . . . . . . . 
 

ProSANARNER com a OXFAM-NOVIB, os quais financiaram a cada uma delas com 
cerca de 35.000,00mt, totalizando 210.000,00mt.  
Com o valor do financiamento e com o valor existente antes do financiamento, em 2014, as 
cooperativas efectuaram a compra de 10.382 Kg de diversos produtos num valor de 
452,026.50mt , e comercializaram-na obtendo-se uma venda de 633,920.00mt, originando 
num lucro de 181,893.50mt. Contudo, as cooperativas financiadas efectuaram no ano 2014, 
reembolso dos fundos em 30%.  
 
 

Actividade 18                                                                                                            B4.1.4.  
Planificado: Ralizar trocas de experiência entre produtores e técnicos 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 42 produtores e técnicos (12 mulheres e 30 homens) provenientes de cooperativas 
de Meconta, Angoche, Larde, Moma e Montepuez incremetaram suas capacidades 
organizacionais e de desenvolvimento de cadeia de valores através de trocas de experiências 
com os homens, que mostrou a existência de conhecimentos sobre as materias por parte de 
homens e mulheres, e que este conhecimento é independente do sexo do individuo, 
mostrando-se que a inegualidade de conhecimento entre homens e mulheres na maior parte 
das vezes é condicionado pela falta de oportunidades que as mulheres têm de participar em 
eventos de género, porque seus esposos não permitem que elas se desloquem para outras 
zonas a fim de aprenderem de outros produtores, ou participarem em encontros mistos 
com os homens. 
 

Actividade 19                                                                                                           B4.1.5.  
Planificado: Treinar a equipe técnica em metodologias de secagem, processamento e 
armazenamento de produtos agrícolas e pesqueiros 

 
Realizado 100%:. 
21 Técnicos da AENA (7 mulheres e 14 homens) e 98 beneficiários (12 homens e 86 
mulheres) têm maior dinâmica, abertura, habilidades e conhecimentos em comercialização 
e marketing de produtos, e desenvolvem seus negócios a nível local e provincial. Este 
resultado surge dos treinamentos em comercialização e marketing de produtos efectuado 
em Março e Dezembro de 2014, junto dos beneficiários de Angoche, Moma e Meconta. Os 
treinamentos tiveram o objectivo de acrescentar o conhecimento dos técnicos e produtores 
em procedimentos de comercialização de diversos produtos agrícolas (amendoim, gergelim 
e milho), de modo a criar uma verdadeira plataforma na divulgação de metodologias de 
cadeia de valor assim como do desenvolvimento institucional nas comunidades rurais onde 
são levadas a cabo as actividades junto da AENA. 
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Resultados D5. Trabalhadores ligados ao pilar de igualdade e equidade de género 
motivados e empenhados no alcance da missão e visão da AENA. 
 
Indicador D.5.1. 100% das acções de planificação, encontros, participaçõese visitas 
realizadas pelos profissionais da AENA. 
 

Actividade 20                                                                                                           B5.1.1.  
Planificado: Participar em Workshops Nacionais e Internacionais 

Realizado 66.7%:. 

A AENA participou em 2 encontros internacionais ligados a mulher. Todos encontros 
promoviam acções de advocacia para os direitos da mulher. Assim, o primeiro encontro foi 
realizado em Johanesburgo em Março, onde o Director Executivo participou no Encontro 
regional dos paises da Africa Ausatral para o fortalecimento da Campanha de 
Justiça Alimentar e Climática para a Mulher. Estiveram presentes membros das 
organizações que trabalham para a justiça da mulher em paises da africa austral, 
nomeadamente, África do Sul, Botsuwana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namibia, 
Sualizândia, Zâmbia e Zimbabwe, e objectivaram identificar áreas tematicas de cada país 
que sejam problemáticas e pertinentes acções imediatas, partilhar histórias de sucesso 
ligadas as acções de mulheres no âmbito de mudanças climáticas e segurança e soberania 
alimentar. Dos vários assuntos abordados, verificou-se que todos os paises estão 
preocupados com as questões de mudanças climáticas, usurpação de terras, soberania e 
segurança alimentar, e os 10% do orçamento dos paises africanos destinados ao sector de 
agricultura (CAADAP), todos estes assuntos que têm sido vistos no intender dos 
participantes, como menos importantes para o desenvolvimento das comunidades rurais e 
do pais em geral, mas que são o garante para o desenvolvimento da mulher rural e de suas 
comunidades. O segundo encontro, foi realizado em Maputo, no mês de Maio, onde a 
técnica de Segurança Alimentar e Nutricional, Género, Advocacia e Governação Local da 
AENA, baseada em Meconta, participou na Conferência Internacional do Fórum Mulher, 
o qual teve o objectivo de promover o processo de construção de alternativas feministas 
em prol dos direitos humanos das mulheres e raparigas. Nestes encontros abordaram-se as 
questões sobre os direitos das mulheres e das raparigas no mundo, houvem também vários 
testemunhos de mulheres de vários países, nomeadamente, Brasil, Cuba, Mali, Botsuwana, 
Moçambique e outros; as mulheres abordaram as questões de violação dos direitos da 
mulher e da rapariga, pelos governos e pelos homens.  
A execução em 66.7% deve-se ao facto de a AENA ter participado em 2 dos 3 workshops 
planificados, e a não participação em três workshops deve-se ao facto de a AENA, 
enfrentar exiguidades de fundos em relação a planificação operacional anual. 
 

Actividade 21                                                                                                          B5.1.2. 
Planificado: Encontros de Planificação Trimestral 

Realizado 100%:. 
Colaboradores da AENA estão engajados em processos de planificação, onde revisitaram 
as actividades, metodologias e resultados do trabalho relacionado a área de género e a 
outras áreas de intervenção da organização. Os processos de planificação foram realizados 
em 4 sessões trimestrais, onde participaram em cada um deles, em média, 15 colaboradores 
(7 mulheres e 8 homens). Os encontros resultaram em revisão das estratégias de 
intervenção, planificação de acções viradas ao resultado, envolvimento do pessoal técnico 
de campo em acções de todas as áreas temáticas através da colaboração e coordenação 
junto dos oficiais responsavéis pelos pilares estratégicos da organização.  
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Actividade 22                                                                                                          B5.1.3. 
Planificado: Participação em redes locais, nacionais e internacionais 

 
Realizado 100%:. 
A AENA participou em 3 encontros de redes locais e nacionais, o primeiro encontro, foi o 
encontro nacional junto dos parceiros da OXFAM em quelimane, no qual estiveram 
presentes a FACILIDADE-IDS, a OPHAVELA, CCM, KUKUMBI, NAFESA, UPC, 
AENA, o qual objectivou partilhar experiências sobre a integração de género a nível 
organizacional e a nível comunitário, encontro este que surgiu para por as organizações a 
reflectirem sobre a questão da desigualdade entre homens e mulheres, que efectam o 
desenvolvimento das organizações e das famílias. O encotro trousse uma nova abordagem 
de actuação para as organizações, na medida em que estas decidiram criar um grupo de 
tasck-force interno e integrar membros das diversas organizações de Nampula na 
plataforma provincial das OSC’s onde iria-se abordar as questões críticas de integração de 
género. O segundo encontro foi realizado em Nampula entre as organizações da sociedade 
civil (AENA, AKILIZETHO, OPHAVELA, FACILIDADE, CAIXA das MULHERES, 
entre outros), o qual objectivou unir sinergias para que as organizações podessem encontrar 
pontos focais da áerea de género para interagir dentro da plataforma provincial das 
organizações da sociedade civil de forma a dinamizar as acções de género a nível das 
organizações e dos beneficiários, através de agendas de advocacia para promoção da justiça 
cultural, social e económica para mulheres. O encontro culminou com a indicação da 
colega responsáel pelo pilar de Igualdade e Equidade de Género como ponto focal da 
AENA na plataforma provincial para questões de integração de género. O terceiro 
encontro surgio como continuação do segundo encontro, por ocasião dos 16 dias  de 
activismo  contra a violência baseada no género,  onde foram realizadas varias actividades 
entre 25 de Novembro a 10 de Dezembro a nível da cidade de Nampula, com o lema  “da 
paz em casa a paz no mundo, desafiemos o militarismo e acabemos com a violência contra as mulheres e 
raparigas. ˝Dentre as as várias actividades realizadas fooram prioritárias a marcha sobre 16 
dias de activisto nas ruas da cidade de Nampula (realizada no 1º dia de actividade e no 
último dia de actividades dos 16 dias de activismo), actividades de eventos culturais (canto, 
dança e teatro) mostrando situações indesejadas de violência baseada no género, exposição 
de material didáctico: Lei 29/2009, Lei do associativismo, Lei de terras, Lei da família, 
material da Lambda e da sua campanha registe a Lambda e outros matérias sobre a 
igualdade género, debate televisivo – SAKULA MAHIKO) TVM- com o tema do debate, 
o lema da campanha “Da paz em casa a paz no mundo, desafiemos o militarismo e 
acabemos com a violência contra as mulheres e raparigas”, cujo objectivo do debate era 
reflectir sobre todas as formas de violência baseada no género; palestras nas comunidades 
(Postos Administrativos de Natikiri, Namicopo, Muhala, Napipine, Muatala) pelas sobre: 
Lei 29/2009, Lei do associativismos, Lei de terras, Lei da família, material da Lambda e da 
sua campanha registe a Lambda e outros matérias sobre a igualdade género. O evento 
impulsionou acções de advocacia sobre o género, trazendo os governantes, igrejas, 
organizações da sociedade civil e cidadãos nampulenses para uma reflexão sobre as más 
práticas de violência baseada no género. O resultado do encontro foi de ver sensibilizados e 
influênciados homens e mulheres sobre a não realização das várias formas de violência 
baseada no género, que são as diversas formas de violência contra a mulheré inspiradas ou 
legitimada pelos mecanismos que subordinam as mulheres, isto é, expressões das relações 
desiguais de poder e dos papéis de género desequilibrados entre homens e mulheres.  
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Figura 13. Actividades de 16 dias de activismo sobre a violência baseada no género na cidade de Nampula de 25 Novembro a 10 

Dezembro de 2014. 

 

PILAR III: ADVOCACIA E LOBBY SOBRE RECURSOS NATURAIS E 
EXTENSÃO RURAL 

Objectivo estratégico 3: Influenciar cada vez mais a responsabilidade colectiva na 
gestão e governação sustentável dos recursos naturais, bem como no uso de 
modelos de extensão pública abrangentes e eficazes. 
 
Meta: 3000 homens e mulheres pobres obteêm mais acesso e controlo sobre os 
recursos naturais e beneficiem-se dos serviços de extensão pública. 
 
Resultado C1. Definida a agenda de advocacia e lobby da AENA, que desenvolverá 
acções para execução das actividades relacionados com capacitações  das 
comunidades e divulgação de instrumentos legais sobre recursos naturais e 
Extensao Rural 
 

Indicador C11. Uma Agenda de lobby e Advocacia sobre recursos naturais e extensão 

rural desenhada   

Actividade 01                                                                                                                  C1.1.1 
Planificado 
Promover 1 encontro de reflexão interna sobre a dinâmica da exploração dos recursos naturais 
em Moçambique 

 
Realizado 100%: 
Cerca de 63 membros e colaboradores da AENA (16 mulheres e 47 homens) concebem a 
situação de exploração de recursos naturais e extrativos em Moçambique como uma 
questão crítica para o desenvolvimento do país e identificam acções estratégicas para 
influenciar cada vez mais a responsabilidade colectiva na gestão e governação sustentável 
dos recursos naturais, bem como no uso de modelos de extensão pública abrangentes e 
eficazes através de desenho de uma agenda de advocacia iclusiva e propicia para prevenção 
de conflitos entre comunidades, governo e investidores, por meio de diálogo permanente 
entre os interveninentes. Este resultado foi alcançado através do encontro de reflexão entre 
membros e colaboradores da AENA realizado no mês de Agosto de 2014, a quando das 
festividades do 8º aniversário da organização. O encontro de reflexão objectivou promover 
a reflexão sobre as intervenções da AENA junto seus diferentes stakeholders 
(comunidades, investidores e governo), sua abordagem, seus impactos e efeitos na área de 



 

 39 

. . . . . . . . . 
 

recursos naturais e industria extrativa, agricultura e extensão rural e mudanças climáticas, 
tendo como referência o contexto e dinâmica destas áreas no país, as oportunidades e os 
desáfios que a organização pode e/ou poderá encontrar. Sobre os recursos naturais e 
extrativos, a AENA chegou a reflexão de que deve dar importância e continuar com as 
acções de fortalecimento das comunidades e suas formas de representação para que as 
mesmas conheçam os seus direitos e deveres, melhorem a coordenação e sejam 
participantes activos no seio de suas comunidades de forma que poçam negociar melhorias 
parcerias com governos e investidores, tudo com vista a uma melhoria do nível de vidas 
das comunidades. Em relação ao governo local e investidores as acções visam fazer com 
que os mesmos concebam e implementem as legislações e os regulamentos sobre os 
recursos naturais e extrativos de acordo com o previsto, para que não haja conflitos com as 
comunidades. 
 

Actividade 02                                                                                                     C.1.1.2.  
Planificado: Promover 1 encontro de reflexão interna sobre a dinamica da extensão rural 
em Moçambique 

Realizado 100%:. 
Cerca de 63 membros e colaboradores da AENA (16 mulheres e 47 homens) concebem a 
situação da agricultura, extensão rural e mudanças climáticas em Moçambique como uma 
questão crítica para o desenvolvimento do país e identificam acções estratégicas para 
influenciar cada vez mais a responsabilidade colectiva no uso de modelos de extensão 
pública abrangentes e eficazes (sistema unificado de extensão), implementação de 
politicas/programas/planos/estratégias do sector agrário tendo em conta a promoção e 
manutenção da soberania e segurança alimentar para o bem-estar dos camponêses, bem 
como na promoção de processos de planificação participativos para incorporação de 
acções de adaptação, mitigação e resiliência as mudanças nos planos e programas nacionais 
para sua implementação efectiva. Este resultado foi alcançado através do encontro de 
reflexão entre membros e colaboradores da AENA realizado no mês de Agosto de 2014, a 
quando das festividades do 8º aniversário da organização. O encontro de reflexão 
objectivou promover a reflexão sobre as intervenções da AENA junto seus diferentes 
stakeholders (comunidades, investidores e governo), sua abordagem, seus impactos e 
efeitos na área de recursos naturais e industria extrativa, agricultura e extensão rural e 
mudanças climáticas, tendo como referência o contexto e dinâmica destas áreas no país, as 
oportunidades e os desáfios que a organização pode e/ou poderá encontrar. Sobre a 
situação de agricultura, extensão rural e mudanças climáticas, a AENA chegou a reflexão de 
que deve dar importância e continuar com as acções de fortalecimento das comunidades e 
suas formas de representação para que as mesmas conheçam os seus direitos e deveres em 
relação as políticas/programas/planos/estratégias de extensão rural e agricultura em 
moçambique e as obrigações do governo para com as comunidades a luz das 
políticas/programas/planos/estratégias de extensão rural e agricultura. Por outro lado, a 
organização também vai advocar junto dos goverantes e investidores para que a 
implementação  das políticas/programas/planos/estratégias de extensão rural e agricultura 
sejam implementados de acordo com o previsto na legislação opondo-se a marginalização 
das comunidades.  
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Actividade 03                                                                                                     C.1.1.3 

Planificado: Elaborar a Agenda de Lobby e Advocacia da AENA e submeter ao CoDI 

         Realizado 50% 

Desenhada uma agenda de Lobby e Advocacia da AENA como instrumento de gestão 
governação e integração das preocupações e prioridades das comunidades rurais no 
concernente a direito a terra e outros recursos naturais, agricultura e extensão rural através 
do direito a alimentação (soberania e segurança alimentar) e do direito a assistência técnica 
eficiente e eficaz, e direito a participação e consulta nos processos de planificação do 
governo e outros intervenientes no concernete a integração de acções de adaptação, 
mitigação e resiliencia a mudanças climáticas. A Agenda tem um horizonte temporal de 10 
anos partindo de 2015 a 2025. 
A execução em 50% deve-se ao facto de agenda ainda não ter sido aprovada pelo 
conselho de direcção. 

 

Resultado C2: Desenvolvida a capacidade da sociedade civil e do governo local 
através de processos de planificação participativa. 
Indicador C2.1: Pelo menos dois planos de desenvolvimento distrital incorporam os 
planos de desenvolvimento das comunidades. 
 

Actividade 04                                                                                                     C.1.1.4 

Planificado: Facilitar a Elaboração de planos anuais de adaptação a mudanças climáticas 
pelas comunidades 

Realizado 100%:. 

Cerca de 1,343 individuos (919 homens e 424 mulheres) oriundos das comunidades de 
Geba, Sinhanhe, Namupa, Morrua e Morrucuine do distrito de Angoche têm suas 
necessidades e prioridades inerentes a estratégias de sobreviência para adaptação, mitigação 
e resiliência a mudanças climáticas planificadas e incorporadas no PESOD (Plano 
Economico Social do Desenvolvimento do Distrito). Trata-se de 5 planos de acção para 
adaptação comunitários (PAAC’s) desenvolvidos através de 5 grupos/associações (178 
members, 80 homens e 98 mulheres) daquelas comunidades, os quais mostram as 
estratégias de adaptação, mitigação e resiliência às mudanças climáticas, indicando a 
periodicidade da realização das actividades e os respectivos responsáveis pelas mesmas. 
Assim, as comunidades indicaram como actores chave para a implementação dos planos os 
próprios membros, o SDAE (Serviços Distritais de Actividades Económicas), o INGC 
(Instituto Nacional de Gestão de Calamidades), o SDPI (Serviços Distritais de Planificação 
e Infraestruturas), o IDPPE (Instituto Distrital de Pesca de Pequena Escala), e os diversos 
parceiros das Organizaçes da Sociedade Civil. O SDAE foi indicado para promoção da 
agricultura com sistemas tolerantes a seca e inundações, através de promoção de insumos 
agrícolas entre outros aspectos; O INGC foi indicado para demonstração de casas 
resistêntes a ciclones, abrigos, criação de comités de gestão de riscos e calamidades e 
sistemas de aviso-prevío para redução de riscos e desastres; o SDPI foi indicado para 
incorporação dos PAAC’s no PESOD e construção de infraestruturas resilientes como 
furos de água, represas, e etc; o IDPPE foi indicado para prover as comunidades de 
insumos e ferramentas de gestão sustentável de recursos pesqueiros; e os parceiros da 
Sociedade Civil para complementarem as instituições do governo através de suas agendas. 
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Actividade 05                                                                                                     C.1.1.5 

Planificado: Facilitar a Elaboração de planos anuais de desenvolvimento comunitário em 
zonas de exploração de recursos naturais 

Realizado 100%:. 

Cerca de 4200 individuos (2240 mulheres e 3360 homens) das comunidades de Nathaka, 
Nathuko, Mutitikoma, Mulimuni, Kabula, Tibane e Naholoco, do distrito de Moma/Larde 
têm suas necessidades e prioridades para o desenvolvimento local elaboradas num plano e 
entregues ao governo do distrito e Investidor (KENMAR). Trata-se de 7 planos de 
desenvolvimento comunitário da zona de exploração de recursos extrativos que foram 
elaborados através de 84 membros (34 mulheres e 50 homens) provenientes de 7 comités 
de gestão de recursos naturais (CGRN) como ferramenta para diálogo com os diferentes 
intervenientes para incoporação nos planos da empresa investidora e do governo (PESOD 
e PEDD). Os planos trazem como actores chave as proprias comunidades, a KENMARE 
e o governo do distrito. As comunidades têm um papel preponderante na dinamização da 
mão-de-obra local e facilitação dos processos, a empresa KENMARE e o Governo têm 
um papel crucial para rabilitação das vias de acesso, contrução de escolas, abertura e 
reparação de furos de água, recrutamento de mao de obras local, construção de mercado 
local, facilitação dos processos de delimitação de terras e compensações sobre suas 
benfeitorias. 
 

Actividade 06                                                                                                     C.1.1.6 

Planificado: Facilitar debates entre governo (através do SDAE, SDPI e IDPPE) e 
comunidades sobre a incorporação de planos anuais das comunidades nos planos desses 
sectores 

Realizado 100%:. 
Cerca de 90 individuos (28 mulheres e 62 homens) entre membros das comunidades, 

governo (SDPI, SDAE, IDPPE, Administração Distrital, Conselho Municipal, chefes de 

postos e de localidade), lideres religiosos e comunitários, investidores (KENMARE, Ayu 

Mining, comerciantes), partidos políticos e OSC’s participaram em dois debates sobre 

direitos das comunidades a participação e consulta para planificação de acções de mudaças 

climáticas através de incorporação de planos anuais das comunidades nos planos desses 

sectores, direitos a terra e consultas comunitárias, boa governação, rastreio e auditoria 

social. Trata-se de debates realizados nos distritos de Angoche Moma e Larde, através da 

Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil por meio de suas redes (Rede 

de Agricultura e Recursos Naturais e Governação). Os debates objectivaram promover 

entre vários assuntos, o diálogo sobre o desenvolvimento local daqueles distritos trazendo 

reflexões sobre mudanças climáticas e incorporação dos PAACA’s nos processos de planificação e 

orçamentação do distrito ministrado pela AENA; fortalecimento dos mecanismos de interacção dos actores 

de desenvolvimento como forma de consolidar a boa governação ministrado pelo secretáriado da PPOSC; 

direito a terra e participação das comunidades no Processo das Consultas Comunitárias ministrado pela 

ORAM; e Auditoria Social para o Desenvolvimento Local” pela Solidariedade Moçambique. Em geral 

os participantes enalteceram o debate na medida em que os mesmos não tinham 

conhecimentos profundos sobre os temas abordados, solicitando que acções de género 

continuem para que possa ver os governantes a exprimirem o sentimento realista e a 

comprometerem-se em melhorar as situações indesejadas. 
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Figura 14. Sessão de debate em que mostra o secretário permanente de Moma a esquerda e Administrador de Larde a direita. 

 
 

Actividade 07                                                                                                     C.1.1.7 

Planificado: Facilitar debates entre comunidade, governo e investidores na incorporação 
de planos anuais das comunidades nos planos de desenvolvimento do distrito 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 110 indivíduos (34 mulheres e 76 homens) entre membros das comunidades, 
governo (SDPI, SDAE, IDPPE, Administração Distrital, Conselho Municipal, chefes de 
postos e de localidade), investidores (KENMARE, Ayu Mining, comerciantes), partidos 
políticos e comunitários, lideres religiosos e OSC’s participaram em 2 encontros de debates 
sobre a na incorporação de planos anuais das comunidades nos planos de desenvolvimento 
do distrito de Moma e Larde, sobre direitos das comunidades a participação e consulta para 
planificação de acções de mudaças climáticas através de incorporação de planos anuais das 
comunidades nos planos desses sectores, direitos a terra e consultas comunitárias, boa 
governação, rastreio e auditoria social nos distritos de Angoche, Moma e Larde. O primeiro 
encontro foi realizado no mês de Fevereiro, nos distritos de Moma-Larde, onde o objective 
foi de facilitar o debate para incorporação dos planos comunitários das comunidades de 
Nathaka, Nathuko, Tipane, Khabula, Mutitikoma, Naholoco e Mulimuni de forma que a 
empresa Kenmare e o Governo incorporassem os planos das comunidades nos seus planos 
anuais, neste encontro de debate participaram 20 indivíduos (14 homens e 6 mulheres). O 
segundo encontro foi realizado em Julho onde participaram 90 individuos (28 mulheres e 
62 homens) que reflectiram sobre as questões críticas de desenvolvimento do distrito, 
destacando-se, as questões do desempego, partidarização do sector público, exclusão social 
na base da origem (vindouros), benefícios resultantes da exploração dos recursos mineiras, 
florestais e pesqueiros, manutenção das vias de acesso (estradas e pontes), melhoramento 
da produção e produtividade na agricultura familiar, mecanismos de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas, melhoramento da comercialização rural, capacitação das 
comunidades na tomada de decisões capacitação para os direitos das comunidades, saúde 
(hospitais), acesso aos serviços de educação, energia, água, acesso a informação e mercados. 
Os participantes decidiram continuar a reflector junto destas questões e procurer encontrar 
soluções para as mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

. . . . . . . . . 
 

Actividade 08                                                                                                     C.1.1.8 

Planificado: Participar na elaboração de planos de desenvolvimento distrital 

 
Realizado 100:. 
Elaborados Plano Locais de Adaptação (PLA) a Mudanças Climáticas para o distrito de 
Angoche e o Plano de Acção Multisectorial para a Redução da Desnutrição Crónica 
(PAMRDC) na provincia de Nampula com a participação da AENA como membro dos 
grupos de coordenação para acções de resiliência das principais actividades económicas e 
de sustento praticadas pela população para redução da vulnerabilidade das famílias no 
distrito de Angoche, e para acções de incremento da agricultura e educação nutricional e 
alimentar para a redução da desnutrição crónica na provincia de Nampula. O PLA visa 
tornar “Angoche, um Distrito Prospero e Resiliente as Mudanças Climáticas”, 
estratégicamente objectiva-se com o PLA: Aumentar a Resiliencia da Agricultura, Pecuaria; 
Aumentar a Resiliencia da Pesca; Dinamizar um comércio sutentavel; Promover Infra-estruturas 
Resilientes, onde participaram cerca de 440 individuos (40% mulheres) entre membros das 
comunidades, Técnicos da AENA, MICOA, INGC, SDPI, DPCA, UEM-FAEF 
(Universidade Eduardo Mondlane), CARE-WWF, SDEJT, SDAE e SD/RPDL 
(Repartição de Planificação Desenvolvimento Local) (anexo 1). O PAMRDC visa tonar a 
“Província de Nampula como referência nacional de produção alimentar, 
distribuição de riqueza, criação de emprego, nutrição adequada e 
desenvolvimento” estratégicamente o plano pretende através do grupo técnico de 
coordenação: Assegurar a planificação e operacionalização do PAMRDC a nível de todos 
os intervenientes; Harmonizar todas as acções que contribuem para o alcance dos 
resultados do PAMRDC; Assegurar a implementação da metodologia inclusiva e 
participativa com o objectivo de emponderar as comunidades locais; Informar aos 
tomadores de decisão e a sociedade em geral sobre o estágio de implementação do 
PAMRDC na Província; Promover e apoiar os sectores e instituições na adopção e/ou 
fortalecimento de acções que contribuem para a redução da Desnutrição Crónica; Advogar 
para que existam condições favoráveis para a implementação do PAMRDC pelos vários 
sectores; Apoiar na mobilização de fundos para operacionalização do PAMRDC; 
Monitorar e Avaliar a implementação do PAMRDC pelos diferentes intervenientes aos 
níveis Provincial e Distrital e comunitário; Avaliar o impacto do PAMRDC na Província; 
Promover e divulgar as acções realizadas pelo PAMRDC. Participara dos encontros de 
elaboração, cerca de 30 individuos (50% mulheres) provenientes das instituições do Estado 
nomeadamente, Direcção Provincial da Agricultura, Direcção Provincial da Saúde, 
Direcção Provincial das Pescas, Direcção Provincial da Indústria e Comércio, Direcção 
Provincial da Educação e Cultura, Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação, 
Direcção Provincial de Plano e Finanças, Direcção provincial da Mulher e Acção Social, 
Direcção Provincial da Juventude e Desporto bem como pelas Organizações da Sociedade 
Civil nacionais e internacionais, Sector Privado e doadores. 
 

 
Figura 15. Trabalho de harmonização, com os técnicos distritais (a esquerda) e com os líderes comunitários (no meio) e 
Levantamento de base na comunidade de Seriteni, Posto Administrativo de Aube (a direita). 
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Actividade 09                                                                                                     C.1.1.9 

Planificado: Participar em Foruns/redes (propor temas de relacionados com agenda de 
advocacia e lobby) 

 
Realizado 100:. 
As acções de advocacia e Lobby da AENA junto dos membros da Plataforma das 
Organizações da Sociedade Civil de Nampula em coordenação com OSC’s e Instituições 
do governo em Maputo, resultou na decisão de não submissão para a aprovação do Anti-
Projecto da Lei de Agricultura, Segurança Alimentar e Nutricional (LASAN) em 2014, pela 
Assembleia da República. Trata-se de um processo em que as OSC’s e o MINAG através 
da SETSAN e DNEA reflectiram em volta da LASAN e acharam que a mesma não podia 
ser aprovada porque tratava-se de uma lei vaga em termos de segurança alimentar e 
nutricional, uma lei que despresava as boas ideias das políticas e programas do sector 
agrário existente em moçambique, e que marginalizava o camponês, na medida em que o 
documento apelidou-os de produtores, como se de máquinas se tratassem. Todavia a 
Aliança das OSC’s contra a usurpação de terras concluiu no seu posicionamente que: o 
processo de formulação da LASAN não obedeceu aos ditâmes da feitura de Leis commumente seguidos no 
País, confunde matérias técnicas de agricultura, desenvolvimento rural e SAN e tem potencial para 
introduzir incoerências no sistema jurídico, e exclusão dos principais actores do sector agrário e SAN 
devendo por essa razão ser revista (anexo 2). A plataforma Provincial contactou o ponto focal da 
Assembleia da República, o senhor Mucanheia e conseguiu o influênciar para a não 
aprovação da LASAN no presente mandato. 

Por outro lado, AENA participou como membro da Rede de Agricultura e Recursos 
Naturais em: debates sobre ProSavana com a Plataforma Provincial da Sociedade Civil de 
Nampula (PPOSCN); Participou em encontros da PPOSCN para realização do taskforce 
de Angoche e Moma onde propos a tématica de Advocacia sobre as Mudanças Climáticas; 
Participou no encontro do FORUM MULHER para advocacia dos direitos das mulheres; 
Participou no Observatótio de Desenvolvimento para avaliar a implementação do Plano 
Estratégico Provincial. Participou num encontro com a Comissão Parlamentar para 
Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e de Legalidade; Participou também na Conferência 
Tripartida dos Povos Moçambique, Brasil e Japão; Participou na Plenária da Plataforma 
Provincial. Todos os encontros realizados visam a coordenação de acções e sinergias para 
defesa dos direitos dos camponeses e das caponesas. 

  

Figura 16. Encontro de debate sobre a LASAN com OSC’s de Nampula, Maputo e governo (DNEA, SETSAN) 



 

 45 

. . . . . . . . . 
 

Indicador C22. 4 Encontros com governos distritais e provinciais realizados 
 

Actividade 10                                                                                             C.2.2.1 

Planificado: Realizar dois encontros com governos Provinciais e Distritais sobre questões 
de Segurança Alimentar e Recursos Naturais. 

Realizado 100%:. 
A AENA realizou dois encontros com os governos distritais, sendo o primeiro com os 
governos distritais de Meconta, Montepuez, Angoche e Moma sobre segurança alimentar 
Nestes encontros abordaram-se as seguintes questões: 
Promoção do desenvolvimento de cadeia de valores de amendoim e gergelim (através de 
financiamento local de associações/cooperativas fortes para impulsionar as cadeias e 
garantir mercado de produtos e renda para familias camponesas); Desenvolvimento de 
modelos de extensão de escola na machamba do camponês (EMC’s) e os modelos de 
extensão PIITA não trazem consigo eficiência e eficacia por não serem implementados por 
camponeses e não terem curriculsos de abrangência); Multiplicação de estacas de mandioca 
para garantir acesso e disponibilidade a maior número de camponêses (ests actividade deve 
ser responsabilidade e papel do governo local e não das ONG’s por isso deve haver maior 
sincronia entre os actores de desenvolvimento e o governo para apropriar-se das 
actividades e modelos).  
Nestes encontros realizados entre os meses de Abril e Maio, os governos dos distritos de 
Meconta, Montepuez, Angoche e Moma foram unanimes em reconhece que a questão de 
financiamneto para as associações de camponeses é bastante remota naqueles distritos 
devido a fraca capacidade de intervenção dos seus técnicos junto dos mesmos, também 
reconheceram que a abordagem de EMC’s embora seja a “musica” do governo central 
ainda esta londe de ser implementado segundo o previsto, por um lado devido ao processo 
de canalização de fundos a execução da mesma, e por outro lado devido ao engajamento 
do pessoal técnico nessas actividades, e por fim, a questão de multiplicação de estacas de 
mandioca de variedades mlehoradas esta longe de ser devido a fraca capacidade financeira 
do IIAM e dos SDAE’s.  
Também houve encontros em Maio com o governo distrital sobre a questão do direito das 
comunidades a terra e outros recursos naturais, onde, no distrito de Montepuez, abordou-
se a questão sobre a questão da falta de consultas comunitárias as comunidades e violação 
dos direitos humanos, a resposta dada pelo governo distrital, foi que a questão em causa é 
de dificil controle, uma vez que os “tubarrões” da região são muito fortes que o 
desautorizam nalguns momentos. Os encontros do distrito de Meconta nos meses de Julho 
e Agosto, embora tenham mostrado que a questão de exploração desenfreada da madeira 
esteja a ocorrer em menor dimensão, ainda reside o facto do não pagamento dos 20% 
sobre a exploração dos recursos naturais e as comunidades desconhecem a questão dos 
15% para o reflorestamento. O encontro do mês de Outubro no distrito de Angoche 
mostrou haver comunidades cujas consultas comunitárias no âmbito da exploração dos 
recursos minerais nãp foram feitas porque não se sabia que a empresa iria ocupar tais áreas. 
 
Em relação aos governos provinciais foram realizados vários encontros, os quais tiveram 
ligados a questão de disponibilidade de terra para o ProSAVANA (em Novembro), a 
questão do modelo “Escola na Machamba do Camponês” como abordagem de extensão 
(em Junho), melhoria da cadeia de sementes (em Maio), e questão da Iniciativa para uma 
Transparência na Industria Extrativa (em Setembro). Em relação ao ProSAVANA foi 
através do estudo sobre os Mecanismos do Financiamento do ProSAVANA feito pelo 
Professor Almeida Sitoe, o qual mostrou que há ainda falta de informação sobre o 
mecanismo de financimanto, e que as terras existentes ao longo do corridor estão 
ocupadas, pelo que, o governo provincial (DIRECÇÃO PROVINCIAL DA 
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AGRICULTURA-DPA) deve melhorar a relação com a sociedade civil, quer a nível de 
informação, bem como a nível de coordenação; Em relação ao modelo de extensão EMC, 
foi através do estudo da Universidade de Cornel do EUA, o qual mostrou eficiência e 
eficácia do modelo e que o mesmo deveria ser massificado pelo governo; a DPA ficou 
satisfeita pelos resultados e referiu que na camapanha 2014/2015 as lições apreendidas e 
procurará trocar experiências para uniformizar abordagens; em relação a mellhoria da 
cadeia de sementes abordou-se sobre a necessidade de melhoria da cadeia de sementes com 
enfoque as culturas de amendoim, mandioca e milho, por si tratarem de culturas em que 
têm mostrado grandes constrangimentos ao longo da cadeia, quer no que tange a qualidade 
de sementes, quer no que tange a modelos de embalagens de sementes. Em relação a 
questão da Iniciativa para uma Transparência na Industria Extrativa ficou debatido que a lei 
de minas é bastante rica na medida em que estabelece os beneficios das comunidades de 
forma clara, contudo, a DIRECÇÃO PROVINCIAL DE RECURSOS MINEIRAS – 
DPRM, referiu que a questão do incumprimento da legislação a nivél das comunidades 
ainda é preocupante uma vez que a situação de consultas comunitárias, de beneficios 
contratuais com comunidades e questão de 2.75% de benefício para as comunidades sobre 
a exploração dos recursos mineirais a nível dos distritos ainda estar longe de ser 
implementado devidamente.  
 

Actividade 11                                                                                             C.2.2.2 

Planificado: Organizar 2 dias de campo envolvendo o governo 

Realizado 100%:. 
Governo Provincial de Nampula (Direção Provincial de Agricultura) influenciado sobre a 
abordagem de extensão de escola na machamba do camponês desenvolvido pela AENA, 
com a abordagem de Agricultura de Conservação. O processo de influenciar ao governo 
provincial foi realizado através de visitas de campo dos camponêses dos distritos de 
Meconta e Angoche, onde representantes da DPA, DNER, IIAM, governo do distrito 
através do SDAE, ONG’s locais e representantes das comunidades visitaram as escolas na 
machamba do camponês e receberam explicações através das próprias comunidades, sobre 
EMC’s, agricultura de conservação como de estratégias de mitigação e adaptação a 
mudanças climáticas, pois, a mesma é desenvolvida para fazer face a questão de chuvas 
irregulares e erráticas, bem como melhoria da fertilidade dos solos. As visitas realizadas nos 
mêses de Maio, Junho e Agosto, mostraram a apropriação das tecnologias por parte dos 
membros das comunidades, na media em que as mesmas estejam a surtir em resultados dos 
campos dos produtores, como os casos de Rosa Halaneque, de 40 anos de idade e mãe de 
nove filhos, membro da comunidade de Mele, distrito de Meconta e Muahera António de 
32 anos de idade mãe de sete filhos membro da comunidade de Sinhanhe, distrito de 
Angoche, província de Nampula, que foram um um testemunho claro da prática da 
agricultura de conservação para mitigação e adaptação às mudanças climáticas e, 
consequente aumento da produção e produtividade nos seus campos de cultivo (anexo 2). 
As duas mulheres actualmente, em um campo de 1 ha de mandioca e 
leguminosas,conseguem colher 15 sacos de 50 kg de amendoim (750 kg) e 60 sacos de 50 
kg de mandioca (3ton) em comparação com os anteriores de 7 sacos (350 kg) e 20 sacos de 
mandioca (1 ton) de mandioca e amendoim respectivamente, sendo que, conseguem 
vender mais do que outrora e obter dinheiro para sustentar a saúde e educação dos seus 
filhos bem como, ajudarem seus maridos com as contas da casa (anexo 3). 
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Resultado C3. Membros da comunidade e AENA capacitada em metodologias de 
lobby e advocacia, Extensao Rural e Legislacoes sobre os recursos naturais. 
 
Indicador C31. 65 Membros e Colaboradores da AENA estão capacitados na 
orientação em Advocacia e lobby sobre direitos e interesses das comunidades 
pobres nas zonas rurais. 
 

Actividade 1                          C3.1.1                                                                                                              
Planificado: 
Capacitar órgãos sociais e colaboradores da AENA nas metodologias de lobby e 
advocacia sobre direitos de pobres e marginalizados   

 
Realizado 78%:. 
 
51 Membros e colaboradores da AENA (12 mulheres e 29homens) incrementaram seus 
conhecimentos sobre lobby e advocacia no âmbito de direitos dos pobres e marginalizados, 
e detêm de ferramentas advocacia baseada em evidência para influenciar processos, práticas 
e políticas em benefício da maioria desfavorecida. O processo de incremento de 
conhecimento surgiu do encontro de membros nas festividades da AENA em Agosto, 
capacitação ministrada pelo consultor contratado pela CARE em Setembro e a capacitação 
interna realizada em Novembro de 2014 a quando da Planificação Operacional da 
Organização. Em geral os encontros objectivaram harmonizar um entendimento único 
sobre as abordagens de advocacia desenvolvida pela instituição, verificar os indicadores de 
monitoria de actividades de advocacia da AENA e propor melhorias através de criação de 
evidências, objectivos e indicadores qualitativo e quantitativo, e procurar planificar, 
coordenar, engajar acções de advocacia junto do pessoal executivo e membros para que a 
comunicação seja entendida por todos.  
O 78% de execução é devido ao número de membros e colaboradores capacitados, uma 
vez que não se tingiu os 65 devido a sobreposição de agendas enfrentadas pelos membros,o 
que não facultou a presença de todos.  
 

  
Figura 17. Capacitação em monitoria e avocacia facilitasa pela CARE, e capacitação em lobby e advocacia interna 
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Actividade 13                          C3.1.2                                                                                                              
Planificado: 
Facilitar trocas de experiência do pessoal de gestão, programas com organizações 
experientes em metodologias de advocacia   

Realizado 100%:. 

3 Trabalhadores da AENA incrementaram seus conhecimentos em advocacia, através de 
trocas de experiência realizadas com organizações experientes em advocacia. Trata-se do 
Director Executivo da AENA, Oficial de Lobby e Advocacia, e Oficicial de Advocacia e 
desenvolvimento que participaram em 4 trocas de experiências com organizações 
Nacionais e Internacionais. A primeira troca de experiencia foi a quando da realização da 
conferência triangular/tripartida dos povos Moçambique, Brasil e Japão realizada em 
Maputo em Julho, a qual tratou-se de um momento de aprendizagem e troca de experiência 
com membros de organizações e camponêses oriundos de diversas partes do mundo 
(Moçambique, Brasil e Japão) trazendo-se posicionamentos e evidências de acções nefastas 
do CERRADO no Brasil, as quais se parecem com as do ProSAVANA. Neste evento a 
AENA aprendeu sobre o processo de advocacia internacional, a organização e 
coordenação de acções conjuntas e o enfrentamento directo e conjunto aos governantes. O 
segundo evento de apreendizagem foi em Agosto onde o Director Executivo participou em 
Maputo, as lições de advocacia e mudanças climáticas junto dos parceiros da OXFAM 
NOVIB, nomeadamente ADCR, AKILIZETO, Kukumbi, Cecohas, Nafeza, Amme, 
Radeza, UPC, KULIMA, PPOSC-Nampula. Neste evento a AENA partilhou questões de 
advocacia para mudanças climáticas, referindo-se essencialmente aos processos de advocacia comunitária, 
através de acções que são realizadas para influenciar a mudança de atitudes a fim de lograr boas práticas 
que beneficiem a todas camadas sociais; Advocacia institucional, que é orientada para dentro de cada da 
instituição (pública ou não) para que a abordagem de mudanças climáticas seja aceite e exequível por todos; 
e Advocacia Política, que é realizada ao mais alto nível com vista influenciar a mudança nas convenções, 
acordos políticos para se adequar a realidade das camadas mais desfavorecidas, assim a AENA 
aprendeu as questões de advocacia internacional em relação a mudaças climáticas no que 
tange aos conveços internacionais que o nosso pais é signatário, e os caminhos que deve 
usar para influencia-los. O terceiro evento foi em realizado em Bilene, através da 
capacitação e Advocacia e Comunicação onde a AENA aprendeu as questões de uso de 
evidência para comunicação em advocacia por forma a criar e mostrar impactos sobre as 
comunidades. O quarto encontro de troca de experiência foi no ambito do Forum 
Consultivo do AGIR onde a AENA aprendeu e partilhou com as organizações parceiras 
daWeEffect sobre o resultado do trabalho em rede. 
 
 
Indicador C3.2. 3.000 Membros das comunidades através de seus comités de gestão 
e outros grupos sociais capacitados em legislações sobre recursos naturais e 
modelos de extensão rural para poderem influenciar nas políticas sobre RN e ER 
 

Actividade 14                          C3.2.1                                                                                                              
Planificado: 
Capacitar lideres comunitários e influentes nas metodologias de divulgação de leis 

 
Realizado 100:. 
Cerca de 5.000 beneficiários (40% mulheres) indirectos através de 1000 beneficiários 
directos (600 homens e 400 mulheres), entre membros dos comités de gestão de recursos 
naturais, associações/grupos e outros grupos sociais foram capacitados em metodologias 
de divulgação de leis sobre recursos naturais, nomeadamente, constituição da república, lei 
de terras, ambiente, pescas, floresta e fauba bravia, água e minas, e 
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politicas/programas/planos/estratégias do sector agrário em Moçambique,Iniciativa para 
uma transparência na Industria Extrativa, e participação nos orgãos locais do estado, “os 
conselhos consultivos”. Estas capacitações foram abordadas em cada um dos grupos 
(comités/associações/outros) com seus membros e membros das comunidades cabendo 
jovens, idosos/as, adultos, raparigas e mulheres e crianças. Assim, as capacitações 
levantaram assuntos inerentes aos direitos a terra e outros recursos naturais das comunades 
consagrados na constituição da república de moçambique e nas demais leis. Os 
beneficiários ora capacitados são oriundos dos distritos de Meconta, Angoche, e Moma na 
provinvia de Nampula e Montepuez na provincia de Cabo Delgado, nos mêses de Abril, 
Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. No distrito de 
Meconta, as comunidades através de lideres comunitários e pessoas influentes foram 
capacitadas em direitos a terra e outros recursos naturais, participação nos orgãos locais de 
estado, e politicas de planos do sector agrários, nomeadamente Plano Estratégico do Sector 
Agrário (PEDSA), Programa Nacional de Extensão Rural (ProNEA), Plano Nacional de 
Investimento Agrário (PNISA), Plano Director de Extensão Rural (PDER), e Estratégia do 
Género do Sector Agrário, neste contexto, ficou perceptivel que, o sector de agricultura no 
distrito de Meconta não estão a respeitar os direitos das comunidades, através das obrigações plasmadas no 
PRONEA, PEDSA e PNISA e PDER que preconizam a assistencia do pequeno produtor (homens e 
mulheres vulneráveis) e transforma-lo em grande produtor, por formas a aumentar os retornos e melhorar a 
segurança alimentar das famílias. Os técnicos que assistem quelas comunidades somente assistem os 
produtores que possuem um mínimo de 10ha esquecendo-se de um camponês pequeno e desfavorecido.   
Por outro lado, percebeu-se também que a sociedade civil em Meconta, está pouco envolvida e pouco sabe 
sobre o seu o papel dos conselhos consultivos locais para a discussão e defesa de interesses das comunidades 
locais que eles representam, e que a integração dos membros de EMC’s nos espaços formais de participação 
e consulta comunitária, jogam um papel preponderante para o desenvolvimento das comunidades em geral e 
das familias mais desfavorecidas em particular, na medida em que suas preocupações poderão ser 
encaminhadas e canalizadas para que o processo de planificação distrital tenha a devida consideração no no 
processo de implementação do PEDD ou PESOD.  
 
Nos distritos de Moma, Angoche e Montepuez, foram capacitados em direitos a terra, leia 
de floresta e fauna bravia, lei de minas, lei de ambiente, lei de terras, lei de águas, lei de 
pescas, Constituição da República de Moçambique, os demais regulamentos das legislações 
supracitadas e ITIE. O processo de divulgação mostrou haver vários contrangimentos naquelas 
comunidades, na medida em que seus direitos a terra, ambiente, minas, água, floresta e fauna bravia, pescas 
e a participação das mesmas nos processos de consulta comunitária têm sido violados, na medida em que  
O governo local e os investidores das áreas pesadas de Moma (KENMARE), das áreas pesadas de 
Sangage em Angoche (Ayu Mining Lda) e Minas de Rubi em Montepuez não tem respeitado a 
implementação das leis nas comunidades dos distritos visados, pois, os suas terras são usurpadas, em alguns 
locais não foram efectuadas as consultas comunitárias, existêm rios que estão sendo poluidos e reduzidos o 
caudal, as árvores são destruidas para dar lugar as áreas de exploração mineira e as mesmas não têm sido 
repostas, a responsabilidade de restauração dos solos não te sido efectuada. Também tem se verificado a 
entrada de chineses e expansão das áreas de exploração sem concentimento das comunidades, e a questão de 
transparência e dos beneficios contratuais e sociais das empresas extrativas sobre as comunidades esta longe 
do desejado. 
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Figura 18.Capacitação sobre ITIE (á esquerda), direitos a terra e políticas do sector ágrario (no meios) e direitos a terra e outros recursos 

naturais atraves das legialações vigentes no país 
 

Actividade 15                          C3.2.2                                                                                                              
Planificado: 
Promover e fortalecer 4 comités de gestão de recursos naturais 

Realizado 100%:. 
Cerca de 15.000 beneficiários (40% mulheres) recebem seus beneficios inerentes ao pagamento de 
benfeitorias (arvóres, plantas, machambas), emprego (emprego a periodo sazonal e inteiro), facilitação de 
compra de produtos produzidos pelas comunidades (mercado local), criação de pacotes de alfabetização para 
as comunidades, responsabilização contratual e social (salas de aulas, estradas, furos de água, centro de 
saúde), acesso a financiamento para actividades de geração de renda, estabelecimento linha electrica, e criação 
de espaços de diálogo e participação através de mecanismos de gestão e governação das comunidades, que são 
os 9 comités de gestão de recursos naturais criados e legitimados nos distritos de Angoche (comités de 
Murrua e Sangage), Larde (comités de Nathaca-Nathuco, Tibane, Kabula e Naholoco), Montepuez 
(comités de Naner e Namanhimbir), constituidos por cerca de 108 membros (40% mulheres). Os 
comités form promovidos e fortalecidos em metodologias de divulgação de leis, liderança, 
e seus papéis e funcionamento nas comunidades. Estes, foram treinados regularmente 
drante o ano de forma a reforçar as capacidades de suas comunidades para que possam 
defender seus direitos e interesses na exploração dos recursos naturais e extratuvis ao nível 
local, distrital, provincial e nacional, assim como, assegurar a sua participação activa na 
tomada de decisões, na gestão e governação sustentável de recursos naturais e extrativos, 
para que possam ter a oportunidade de entrar em parcerias mais equitativas com os 
investidores/governo usando a terra como seu capital social (anexo 4 video-CD de 
depoimento das acções de advocacia). 
 
 
 

Actividade 16                          C3.2.3                                                                                                              
Planificado: 
Promover 2 redes e plataformas distritas de gestão de recursos naturais 

Realizado 100%:. 
Os distritos de Angoche e Moma-Larde possuem espaços informais de troca de 
experiências e discussão qualificada de tópicos críticos de desenvolvimento dos sectores de 
Recursos Naturais e Indústria Extrativa; Ambiente e Mudanças Climáticas; Governação; 
Agricultura e Comércio; Educação; Saúde, Água e Saneamento; pescas; infra-estrutura, 
estradas e transportes, através de duas plataformas distritais das organizações da sociedade 
civil daqueles distritos. Trata-se de OSC’s (entre ONG’s, OCB’s, Forúns de Associações de 
Camponeses, Associação de Pescadores, Entidades Religiosas, Cidadãos, Associações de 
Naturais, entre outras) que tensionam contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
bem-estar das comunidades dos distritos de Angoche, Moma e Larde, através de acções de 
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advocacia para promoção de justica social, económica, ambiental, e governação 
participativa na gestão dos recursos. Entretanto, pouco mais de 40 membros (12 mulheres 
e 28 homens) das plataformas distritais foram capaitadas em estruturação e funcionamento, 
codigo de conduta, ITIE, lobby e advocacia, mudanças climáticas, participação e consulta 
comunitária, auditoria social, governação em recursos naturais (mineiros, florestais e 
pesqueiros), divulgação de iniciativas de governação e monitoria e direitos da População, 
governação, facilitados pela AENA desde Julho até Dezembro de 2014 em parceria com 
outras OSC’s da Plataforma Provincial e Nacional. Assim, as plataformas promovem 
espaços de diálogo com o governo local para debater questões críticas de desenvolvimento 
dos seus distritos. 
De igual modo, foi criada a Aliança das Plataformas das Organizações da Sociedade Civil, 
que é um mecanismo que visa assegurar que as diversas plataformas se unam numa só voz 
em volta daqueles assuntos nos quais as plataformas/redes temáticas isoladamente não 
conseguem resolver, objectivando, dentre várias acções, 1) Criação dum espaço para 
coordenação e partilha de informação entre as várias plataformas da sociedade civil;  2) 
Criação de oportunidades para capacitação das plataformas temáticas; 3) Promoção dum 
diálogo construtivo e planeado com o Governo e sector privado em prol dum 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais.  

 
 

Figura 19. Plataforma de Angoche á esquerda e Moma-Larde á direita. 

 

Actividade 18                                                                                               C.3.2.4 

Planificado: Capacitar as comunidades em FFS/AC 

 Realizado 100%: 

Cerca de 3095 indivíduos (1216 mulheres e 1879 homens) entre técnicos e beneficiários 
dos distritos de Mueda, Montepuez, Angoche, Meconta, Moma, Sanga e Mecula 
incrementaram seus conhecimentos sobre agricultura de conservação e de escola na 
machamba do camponês (AC/FFS). Este processo serviu para criar agentes modelos 
escolas modelos, e com base nesses agentes e escolas modelos influênciar o sector público 
a adoptar as acções de agricultura de conservação e modelo de extensão escola na 
machamba do camponês. Os treinamentos foram efectuados de forma individual para cada 
grupo de escola na machamba do camponês e de forma conjunta, onde questões sobre o 
principio de aprendizagem de adultos, os números de participantes o processo de 
implementação do curriculo na base de sistemas de produção em que há comparação das 
práticas dos camponêses e das técnicas de agricultura de conservação que são usadas como 
modelos de para aumento da produção e da produtividade agrária. Também foram 
abordadas as questões sobre culturas de cobertura e adubação verde como ferramentas 
para melhoria da fertilidade dos solos e nutrição das plantas. O treinamento trouxe a 
missão para os beneficiários em disseminar as técnicas de AC a nível de suas comunidades 



 52 

e identificar os adoptantes precoces e influenciar os outros adoptantes que constituem a 
maioria retardatária. 

 
Figura 20. Treinamento sobre em Angoche FFS/AC (a equerda) e membro da comunidade dizendo os benefícios de AC (a direita) 

 

Actividade 19                                                                                               C.3.2.5 

Planificado: Promover trocas de experiências entre CGRN’s. 

Não realizado 0%:. 

Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos. 

 

Resultado C4. Base de dados sobre boas práticas ligadas a grandes empresas 

investidoras estabelecida e em funcionamento. 

Indicador C4.1 Estabelecida uma base de dados sobre boas práticas e impacto 

socio-económico dos megaprojectos nas comunidades locais. 

Actividade 19                                                                                               C.4.1.1 

Planificado: Recolher, documentar e publicar conflitos e boas práticas realizadas pelas 

comunidades  

Realizado 100%:. 

Mais de 7000 famílias do distrito de Angoche sentem-se injustiçados pelo facto da Empresa 
Ayu Mining estar a explorar areias pesadas e implantar fabrica/ escritório nas comunidades 
Murrua e Sangage sem no entanto ter efectuado qualquer consulta comunitária. O 
resultado da sonegação por parte da empresa em prosseguir com os processos devidamente 
legislados, a comunidade organizou barricadas não deixando com que os transportes da 
empresa que levavam os recursos extrativos não fossem levados. Estes dados recolhidos, 
documentados através de uma nota de emprensa que convocou a STV que reportou a 
questão das más práticas em processos de implementação de políticas a nível nacional. Por 
outro lado, a AENA documentou e publicou 3 boas práticas de advocacia desenvolvidas a 
nível das comunidades dos distritos de Angoche, Moma e Larde. As boas práticas relatam 
sobre o processo de incremento de capacidades das comunidades através das suas formas 
de gestão, os CGRN’s e plataformas distritais, as quais foram capacitadas pela AENA e 
hoje são mais participativas e dialogam com as empresas e com o governo (anexo 4). 
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Actividade 20                                                                                               C.4.1.2 

Planificado: Produção e divulgação de material publicitário de advocacia  

Realizado 100%:. 

12 Temas publicitários de advocacia produzidos e publicados através do boletim mensal 
informativo “o extensionista”. Os temas de advocacia foram enviados aos parceiros locais e 
internacionais, o que resultou em visita de parceiro com prespectivas de financiamento para 
área de advocacia, a  WWF.   
 
 

Actividade 21                                                                                               C.4.1.3 

Planificado: Promover um estudo sobre o impacto social e economico dos megaprojectos 

nas comunidades locais - caso de Topuito em Moma e Sangage em Angoche 

Não realizado 0%:. 
 
Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos para a implementação do 
plano operacional. 
 

Actividade 22                                                                                               C.4.1.4 

Planificado: Realizar 4 monitorias sobre conflitos de terra nas áreas de exploração de 

recursos naturais. 

 
Realizado 100%:. 
Cerca de 400 (30% mulheres) camponêses e camponêsas das comunidades dos distritos de 
Angoche, Moma, Ribaué e Monapo manifestaram descontentamentos junto do governo, 
por estar a regostar-se casos de violação de seus direitos sobre a terra e outros recursos 
naturais os quais constituem a herança de suas familias. Trata-se de casos de violação de 
direitos das comunidades que estão a volta de zonas com alto potencial produtivo sobre a 
terra (Ribaué e Monapo) e de exploração de recursos extrativos (Angoche e Moma). No 
distrito de Moma foi através do caso de violação de direitos sobre a terra e consultas a a 
comunidade de Tapua, onde chineses movimentando maquinas desvastaram machambas 
dos camponeses retirando terras do subsolo. O processo de monitoria do conflito contou 
com apoio de uma ONG local, a Associação dos Naturais e Amigos de Moma 
(ANADEMO) que junto da AENA procuraram perceber das autoridades locais sobre o 
conhecimento ou legalidade da entrada dos chineses na região. O Director do SDADE 
referiu não ter conhecimento sobre o assunto, o Secretário permanente não quis ser 
ouvido, ao passo que as comunidades referiram que a quando da entrada dos chineses elas 
interpelaram-nos questionando sobre o que elas procuravam tendo-se como resposta do Administrador do 
distrito o seguinte “ deixem esses senhores trabalharem” não havendo resposta digna e de direito das 
comunidades. No distrito de Angoche a monitora insidio sobre as barricadas efectuadas na 
comunidade de Murrua e Sangage, onde as comunidades fecharam a entrada e saida que dá 
acesso ao porto de Angoche, local onde as areias pesadas são exportadas. A razão por volta 
dessa reacção das comunidades foi devido a ausência de consultas comunitárias por parte da empresa Ayu 
Minig na comunidade de Murrua onde as instalações da empresa estão implantadas. A volta desse processo 
de violação de direitos em Murrua, surge também porque a comunidade através do seu lider tradicional ter 
efectuado uma petição ao administrador do distrito solicitando alguns esclarecimentos, não havendo nenhum 
resposta. Em relação aos distritos de Monapo e Ribaué foram efectuadas em parceria com 
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uma ONG Nacional, membro da plataforma Nacional dos Recursos Naturais e Indústria 
Extrativa a qual a AENA faz parte, verificando-se que em Monapo, parcelas de terras que há muitos 
anos as comunidades cultivavam for a invadida por algumas empresas, sendo que a mesma deveria ser 
consultada segundo preve-se no nº3 do artigo 13 da Lei de Terras, o que mostrou a delimitação da parcela 
por parte da empresa e a devastação das machambas “violam” a lei de terras. Os camponêses fizeram 
uma exposição a volta da questão em 2013, tornando a faze rem 2014, não havendo até 
então resposta satisfactória. Por fim, no distrito de Ribaué, a questão esteve a volta das 
comunidades da localidade de Matharia as quais enfrentam uma situação de injustiça social e económica, 
pois, elas não foram consultadas e muito menos envolvidas na conceção de terras a empresa Matharia 
Empreendimetos que agorá põem a terra a disposição das comunidades para a produção desde que elas 
comercializem toda a sua produção a empresa, sem que haja existem acordos de negociação equitativos entre 
as empresas e investidores.  
 

Actividade 23                                                                                               C.4.1.5 

Planificado: Promover 2 debates sobre o impacto socio-económico dos investimentos nas 

áreas dos recursos naturais 

Não realizado  0%:. 
Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos para a implementação do 
plano operacional. 
 
Resultado C5. Govenos provinciais implementam FFS como modelos de extensão 
rural através dos SDAE’s. 
 
Indicador C5.1. Pelo menos 1 governo distrital implementa FFS como modelo de 
extensão agrícola. 
 

Actividade 24                                                                                               C.5.1.1 

Planificado: Estalecer 4 FFS como modelos de extensão rural 

Realizado 100%:. 

5 FFS (com 102 membros, 35 homens e 67 mulheres) implementadas pelos Governos 
provinciais de Nampula e Cabo Delgado através dos Serviços Distritais de Actividades 
Económicas (SDAE’s) de Angoche, Moma e Meconta em Nampula e Mueda em Cabo 
Delgado. Tratam-se das FFS de Boila em Angoche, de Manene em Moma, de Nacavala m 
Meconta, de Negomano e Lugenda em Mueda. O processo de implementação por parte 
dos governos foi influenciado pelas acções de advocacia que primaram pelas várias 
capacitações aos técnicos dos SDAE e lobby aos respectivos directores. 

Actividade 25                                                                                               C.5.1.2 

Planificado: Promover visitas de campo junto dos parceiros do sector público e privado 

Realizado 100%:. 

Como forma de influenciar outros actores, parceiro do sector p blico, privado e ONG’s. 
Promoveu-se visitas as escolas na machamba do distrito de Meconta, Angoche e Moma 
junto da AGAKHAN e TECHNOSERV de forma que no projecto de promoção de 
cajueiros elas possam usar a técnica de agricultura de conservação no caju, como também 
possam montar escolas para experimentar junto das famílias camponesas diversos sistemas 
de produção do cajú. Assim foram visitadas no distrito de Meconta as FFS de Varieque e 
Mele, em Angoche as FFS de Compa- Namaponda, Sinhanhe, Mahile e Mucuvula e, em 
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Momaas FFS de Mpvi praia e Mucuto. A segunda, Terceira e quarta visita foi através do dia 
de campo e das visitas de monitoria as FFS dos distritos de Angoche onde estiveram 
presentes representantes do Serviços Provinviais de Extensao Rural e Serviços Provinciais 
de Agricultura, Direcção Nacional de Estensão Rural e Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique ambos de Nampula os quais visitaram a FFS de Mahile, as quais buscaram 
captar boas licções de extensão rural na base de FFS para unir sinergias e consciliar 
metodologias e abordagens da AENA e Sector Público. 

 

 

Actividade 26                                                                                              C.5.1.3 

Planificado: Promover workshopos de reflexão sobre modelos de extensão rural 

Não realizado 0%:. 

Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos para a implementação do 
plano operacional. 
 

Actividade 27                                                                                              C.5.1.4 

Planificado: Promover visitas de trocas de experiência entre produtores 

Não realizado 0%:. 

Esta actividade não foi realizada devido a demora na transferência de fundos por parte de 
um dos doadores que financiava a actividade no plano operacional, o que fez com que não 
fosse realizada em momento previsto não havendo possibilidades de realização. 
 

Resultado C6. Trabalhadores ligados ao pilar de lobby e advocacia sobre recursos 

naturais e extensão rural mtivados e empenhados ao alcance da missão e visão da 

AENA. 

Indicador C61. 100% das acções de planificação, encontros,  participações e visitas 

realizadas pelos profissionais da AENA. 

Actividade 28                                                                                              C.6.1.1 

Planificado: Participar em Workshop’s Nacionais e Internacionais 

Realizado 100%:. 

A AENA através do Director Executivo, Oficiais de Lobby e Advocacia e Oficial de 
Advocacia e Desenvolvimento, participaram em 5 workshop’s sobre advocacia, sendo dois 
internacionaise 2 nacionais. Os workshop’s internacionais estavam ligados a advocacia para 
Justiça a Terra, Alimentos e Clima em Johanesburg e advocacia para campanha não ao 
ProSAVANA na conferência triangular dos povos Moçambique, Brasil e Japão. Os 
workshop’s nacionais estiveram ligados a Capacitação em Advocacia e Comunicação na 
prespectiva de proteção e promoção dos recursos humanos. O segundo encontro nacional 
de divulgação das tecnólogias do prosavana, e o V Forum Consultivo Anual do Programa 
AGIR, onde a AENA apresentou a temática dos Resultados Corolário do Trabalho em 
Rede:Oportunidades, Desáfios e Lições das OSC’s de Nampula. 
Em geral, os workshop’s nacionais e internacionais troxeram uma mais-valia para a AENA, 
na medida em que seus profissionais aprenderam e partilharam acções de advocacia 
nacionais, internacional e provincial na medida em que os espaços de articulação onde 
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actores da sociedade civil promovem a mobilização social para a optimização de esforços, 
potenciação de acções, fortalecimento de actores que se unem em torno de um interesse 
comum: o bem-estar das comunidades foram fortementes realçados e comungados 
pelos diversos intervenientes dos workshop’s. 

 

Actividade 29                                                                                              C.6.1.2 

Planificado: Encontro de Planificação Trimestral 

Realizado 100%:. 

Foram realizados encontros 4 trimestrais entre trabalhadores onde, efectuou-se a revisão 
dos planos operacionais dos projectos ProSANARNER, PACT e Programa AGIR aliados 
ao pilar de Lobby e Advocacia. Nestes encontros reflectiu-se em volta da implementação 
das actividades de advocacia onde reiterou-se sobre a necessidade de executar as 
actividades de divulgação e sensibilização junto de técnicos paralegais e experientes que a 
AENA possui para o efeito, reflectiu-se sobre a pertinência de documentação das acções de 
advocacia através de videos, histórias de sucesso e manuais de boas práticas. 

 

Actividade 30                                                                                              C.6.1.3 

Planificado: Visitas de Monitoria 

Realizado 100%:. 

No que tange ao processo de monitorias foram realizadas na área de Advocacia 4 
monitórias trimestrais através do Director Executivo, Oficial de Gestão de Informação e 
Conhecimento, Oficial de Lobby e Advocacia e Vice-Presidente do Conselho de Direcção 
da AENA aos distritos de implementação de acções de advocacia, nomeadamente 
Meconta, Angoche, Moma e Montepuez. Em geral as visitas e monitoria constataram que 
as comunidades através dos comités de gestão de recursos naturais estão se apropriando 
das ferramentas de advocacia, pois as comunidades têm reclamado sobre os seus direitos 
junto das autoridades locais e os memos são efectuados quer de forma verbal, quer de 
foram escritas enunciando os artigos das diversas leis violadas. Por outro lado, verificou-se 
também um engajamento dos comités e legitimação destes por parte das comunidades e 
dos governos locais (chefes de localidade e dos postos administatrativos). Também 
constatou-se que o mecanismo de partilha de informação e diálogo local com o distrito tem 
funcionado de forma satisfatória, mecanismos estes que são as plataformas distritais das 
organizações sociedade civil as quais intervêem de forma significativa para o 
desenvolvimento dos distritos procurando autocapacitarem-se e capacitarem os 
governantes para um diálogo de entendimento mútuo.   
Todavia, o nível de conhecimento é evidenciado pois, os comités de gestão de recursos 
Naturais de Angoche em Sangage / Murrua solicitaram ao president do Município e ao 
Administrador do distrito, a acta de consulta comunitária a qual é estabelecida por lei e 
exigiram que haja uma consulta comunitária apesar de actividade. Por outro lado, 
exploração dos minérios ter iniciado sem consulta comunitáriaem Larde os comités de 
gestão de recursos naturais exige que pelo menos um representante do comité participe nos 
encontros periodicos entre a KENMARE e as comunidades ao invés de serem os 
secretários das comunidades por não se sentirem representados por estes. Embora haja 
consciência e espirito de cidadania por parte dos comités e das comunidades verificou-se 
também que os comités são novos e o reconhecimento dos mesmos junto do sector 
privado e do governo local, a dinâmica e o funcionamento, o processo de alfabetização dos 
membros e as trocas de experiências devem ser aprimoradas. 
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Actividade 31                                                                                              C.6.1.4 

Planificado: Participação em redes locais, nacionais e internacionais  

Realizado 100%:. 

A AENA participou como membro da Rede de Agricultura e Recursos Naturais (RARN) 
da PPOSCN em encontros ordinarios mensais e extraordinários á nivel local e plenária, 
onde foi pela necessidade de dinamizar a rede foi eleita Vice-Secretário da mesma, 
dinamizou a questão de criação de plataformas distritais e capacitação das mesmas, 
participou nas discussões sobre o ProSAVANA, funcionamento da rede e seu codigo de 
conduta, dinamizou debates sobre de análises, se as politicas/estratégias/planos e 
programas do sector agrário priorizam as necessidades actuais dos produtores do sector 
familiar. Participou de igual modo, no encontro com a comissão parlamentar para 
Assusntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade; participou nas jornadas de 
reflexão sobre o desenvolvimento local de Angoche, Moma e Larde, onde quebrou-se o 
silêncio a nível dos distritos pois todos os actores em geral e em particular os e os membros 
das comunidades que não têm voz expuseram os seus posicionamentos perante as 
estruturas representativas dos governos distritais, capacitação sobre ITIE trazendo 
membros das comunidades de Pebane, Montepuez, Angoche, Moma para entenderem 
sobre a máteria. A AENA participou nas redes nacionais através da plataforma nacional 
sobre recursos naturais e industria extrativa no âmbito da Assembleia Geral Ordinária 
através de posicionamentos sobre derrame de lama tóxica na Bacia do Rovuma, através de 
contribuições inerentes a política de reassentamentos, nova lei de minas e de petróleo; 
Participação na Conferência triangular dos povos, Moçambique, Brasil e japão realizado na 
cidade de Maputo que não chegou a conclusão devida o desentendimento que houve entre 
a sociedade civil e o governo na implementação de Prosavana. 
  

 

PILAR IV: DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Objectivo estratétigico do pilar 4 – Fortalecer a capacidade técnico-Profissional 
e associativa de trabalhadores e membros das organizações trazendo inovações 
continuas e habilidosas na assistência técnica e humanitária junto do grupo alvo e 
dos parceiros. 

Meta: Em 2015 a AENA será uma organização com capacidade institucional 
forte e modelo na prestação de serviços de extensão rural para desenvolvimento. 

Resultado esperado A 11. Ter a planificação estratégica da AENA como guião 
das acções a serem executadas e assegurar o cumprimento das metas estabelecidas 
pela organização. 

Indicador A11. 100% dos procedimentos internos da documentação da AENA 
actualizados e regularizados   

Actividade 1                                                                                                    A111 
Planificado: 
Actualizar o Regulamento Interno e submeter ao CoDir 

 

Realizado 90%. 
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O regulamento interno foi actualizado e aprovado com recomendações, na última 
Assembleia Geral Ordibária realizada a 18 de Julho de 2014. O 90% de execução é devido 
as recomendações sugeridas ao documento que estão sendo inseridas e a versão final ainda 
não foi partilhada com os membros, e pensa-se que o mesmo será aprovado na assembleia 
anuar ordinária para o ano 2015. 

Actividade 2                                                                                                    A112 
Planificado: 
Rever o manual de Procedimentos e submeter ao CoDir 

Realizado 100%. 

O Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros foi revisto e actualizado e, já 
foi aprovado pelo Conselho de Direcção (CoDir). A revisão feita trás novos elementos, 
nomeadamente aprovação de processos com valores 50.000,00mt para despesas acima de 
150.000,00mt pelo Conselho de Direcção reduzindo a participação do CD nos processos 
de forma que possam pedir contas ao executivo; horário de entrada e saida de 7:30 ás 
15:30h para das 8:00 ás 16:00h para acomodar a situação de colegas mulheres que devem 
cuidar dos seus filhos antes de vir ao serviço; Assistência médica e medicamentosa de 
5.000,00mt para 30.000.00mt para acomodar as questões das necessidades actuais sáude; O 
subsídio de férias de 1 mês de salário para estimular o trabalhador; o subsído de alocação 
de técnicos de 10.000,00mt para 30.000,00mt de forma a criar condições para que os 
técnicos alocados a determinados distritos tenham uma integração efectiva; As ajudas de 
custo, nomeadamente alimentação de 800,00mt para 1.000,00mt nos distritos e 1.000,00mt 
para 1.500,00mt nas provincias, e alojamento para valores entre 1.000,00mt á 1,500.00,00 
nos distritos e de 3.000,00mt para 4.500,00mt nas provincias, entre outros aspectos. 

Actividade 3                                                                                                    A113 
Planificado: Rever os Estatutos e submeter ao CoDir 

Realizado 90%. 

Os Estatutos foram revistos, actualizado e aprovado com recomendações na última 
Assembleia Geral Ordibária realizada a 18 de Julho de 2014. O 90% de execução é devido 
as recomendações sugeridas ao documento que estão sendo inseridas e a versão final ainda 
não foi partilhada com os membros, e pensa-se que o mesmo será aprovado na assembleia 
anuar ordinária para o ano 2015. 

Actividade 4                                                                                                    A114 
Planificado: 
Reconhecimento das Actas e Criação de arquivos específicos 

Realizado 100%:. 

3 Actas mais importantes foram reconhecidas pelo notariado e arquivos especificos para 
membros criados. Trata-se das actas d conselho da Assembleia Geral 2014 realizada em 
2015 a qual trouxe decisões a volta dos passos subsequentes para funcionamento da 
organização, de igual modo as actas de nomeação do senhor Jordão Matimula Júnior para o 
cargo de Director executivo, e acta de encontro da Direcção Executiva com o pessoal de 
Angoche a qual trouxe decisões inerentes a abertura de uma conta bancária no Banco BCI 
daquele distrito.  
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Indicador A12.  Pelo menos 2 Políticas que regem com os procedimentos Internos 
desesenvolvidas e implementadas pela organização. 

Actividade 5                                                                                                    A1.2.1 
Planificado: 
Elaborar a política de transportes e submeter ao CoDir 

Realizado 50%:. 

Elaborada a política de transporte, contudo a mesma ainda não foi submetida ao ao CoDIR 
pois esta em fase de melhoria por parte do Executivo. O 50% de execução é porque a 
política ainda não foi submetida ao CoDir. 

Actividade 6                                                                                                    A1.2.2 
Planificado: 
Elaborar a política de abates de bens e submeter ao CoDir 

Realizado 100%:. 

A política de abate de bens da AENA ainda não foi elaborada devido a sobreposição de 
actividades. Emvez da política de abate e pela recomendação dos consultores do AGIR 
através da embaixada da suécia, a AENA desenhou as políticas anticorrupção, a política do 
pessoal e política de comunicação.  

Actividade 7                                                                                                    A1.2.3 
Planificado: 
Elaborar a política de Género e submeter ao CoDir 

Realizado 100%:. 

A Política de Igualdade e Equidade de Género foi elaborada, submetida ao Conselho de 
Direcção e Aprovada. De igual modo, foi elaborado o Plano de Acção para a 
Implementação da Politica de Igualdade e Equidade de Género 2014-2016 (PAIPIEG). O 
processo de elaboração da política de género contou com apoio da WeEffect e da Oxfam-
Novib através de uma consultoria que apoiou a AENA (membros e trabalhadores juntos) a 
reflextirem sobre questões de género dentro da organização e fora junto dos beneficiários. 

 
Indicador A13. 100% das acções com os responsáveis dos Órgãos Sociais, com os 
Membros e Trabalhadores visando o aperfeiçoamento da cultura associativa e 
dinamicas da organizacao organizadas e geridas. 

 

Actividade 8                                                                                                    A1.3.1 
Planificado: 
Realizar encontros com os orgão sociais 

Realizado 100%:. 

Foram realizados 12 encontros entre a direcção executiva e os orgão sociais, sendo 4 com o 
conselho de direcção 1 com conselho de direcção alargado ao conselho fiscal e a mesa de 
assembleia, 1 com o conselho fiscal e conselho de direcção, e 2 com o conselho fiscal, e 4 
encontros entre os orgãos sociais. Estes encontros tiveram como enfoque o plano 
operacional 2014, a exiguidade de fundos na organização, o funcionamento dos projectos, 
as constatações do conselho fiscal no processo de monitoria financeira interna, a aprovação 
da politica de igualdade e equidade de género, a legalização do talhão da AENA e a 
construção de uma sala para workshops e treinamentos, a questão das viaturas da 
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organização as festividades da AENA, e a situação problemática com a CARE devido a 
situação do projecto PPAGEREMU em 2013. 

 

Actividade 9                                                                                                    A1.3.2 
Planificado: 
Capacitar Staff e membros em Lobby e Advocacia 

Realizado 100%:. 

51 Membros e colaboradores da AENA (12 mulheres e 29homens) incrementaram seus 
conhecimentos sobre lobby e advocacia no âmbito de direitos dos pobres e marginalizados, 
e detêm de ferramentas advocacia baseada em evidência para influenciar processos, práticas 
e políticas em benefício da maioria desfavorecida. O processo de incremento de 
conhecimento surgiu do encontro de membros nas festividades da AENA em Agosto, 
capacitação ministrada pelo consultor contratado pela CARE em Setembro e a capacitação 
interna realizada em Novembro de 2014 a quando da Planificação Operacional da 
Organização. Em geral os encontros objectivaram harmonizar um entendimento único 
sobre as abordagens de advocacia desenvolvida pela instituição, verificar os indicadores de 
monitoria de actividades de advocacia da AENA e propor melhorias através de criação de 
evidências, objectivos e indicadores qualitativo e quantitativo, e procurar planificar, 
coordenar, engajar acções de advocacia junto do pessoal executivo e membros para que a 
comunicação seja entendida por todos.  
 

Actividade 10                                                                                                  A1.3.3 
Planificado: 
Capacitar Staff e membros em Desenvolvimento Institucional 

Realizado 100%:. 

Embora esta actividade seja de tamanha importância para a organização, foi realizada de 
forma diferencial para a organização na medida em que foi substituida para a capacitação 
dos Oficiais de Lobby e Advocacia e de Género e Desenvolvimento em Gestão 
Profissional de Projectos de Desenvolvimento para que a capacidade do STAFF da 
organização em desenho de projectos nessas áreas temáticas sejam aprimoradas 
contribuindo assim para o desenvolvimento institucional da AENA. A segunda capacitação 
foi através da foi em através de uma avaliação organizaçional da WeEffect que serviu mais 
de capacitação pois para os membros e trabalhadores estiveram a reflectir a volta da area 
organizacional (governação e democracia interna, estrutura organica, prestação de conta e 
programas) a qual culminou com um plano de acção que será implementado em 2015. 

Actividade 11                                                                                                  A1.3.4 
Planificado: 
Capacitar Staff e membros em Género e Desenvolvimento 

Realizado 100%:. 

Cerca de 25 membros e trabalhadores (12 mulheres e 13 homens) incrementam seus 
conhecimentos sobre integração de género dentro da AENA e fora junto dos seus 
beneficiários. Esta capacitação surgiu do processo de reflexão interna sobre integração de 
género, realizado em Maio de 2014, o qual objectivou reflector sobre a situação d género 
nas comunidades, na provincial de nampula e no país em geral. Assim membros e 
trabalhadores, concluirão que para que se alcance o desenvolvimento das comunidades e 
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das organizações é crucial que primeiro perceba-se as questões de género, quebrando-se em 
primeiro lugar as barreiras culturais de cada trabalhador e dos beneficiaries, trazendo-se 
reflexes sobre a situação de extrema subordinação ao homem enquanto, a força enquanto, 
a força. O resultado deste treinamento foi a política de género e o plano de implementação 
da política de género. De igual modo duas técnicas da AENA, a de Gestão Sustentável dos 
Recursos Naturais e de Advocaia e Governação Local afectas aos projectos P&S em Moma 
e PACT em Meconta respectivamente participaram num treinamento sibre Género e 
Agricultura, realizado no mês de Julho ministrado pelo consorcios SNV e Direcção 
Provincial de Agricultura. 

 
Figura 21. Capacitação de membros e trabalhadores em integração de género 

Actividade 12                                                                                                  A1.3.5 
Planificado: 
Encontros mensais, Trimestrais e semestral com membros e trabalhadores 

Realizado:100%:. 

Executivo da AENA e Membros melhoram a governação e gestão interna através de 
encontros semanais, mensais, trimestrais e semestral. Trata-se de encontros semanais entre 
trabalhadores e o secretário executivo do conselho de direcção, os quais surgem e desenho 
de visões estratégicas e programáticas para o alcance dos objectivos da organização, 
promovendo-se a transparencia, integridade e integração dos intervenientes nas acções da 
organização. De igual modo foram realizados encontros com os orgãos sociais, os quais 
procuraram perceber a situação financeira da organização, a relação com os parceiros de 
financiamento, a projecção de projectos e o estágio de implementação dos projectos (área 
programática). 

 

Figura 22. Encontro semanal entre trabalhadores e secretário executivo do CD. 
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Actividade 13                                                                                                  A1.3.6 
Planificado: 
Realização da Assembleia Geral Anual 

 
Não Realizado 50% 
Esta actividade não foi realizada em 2014 devido a sobreposição de actividades que os 
membros tiveram em suas organizações, sendo transferida para o mês de Março de 2015. 
Embora a Assembleia Geral ainda não foi realizada, há que destacar a assemblei geral 2013 
realizada a 18 de Janeiro de 2014, onde foram eleitos novos orgão sociais. A destacar que 
os novos orgão sociais constam de mulheres nos lugares de liderança e tomada de decisões 
como por exemplo, no conselho de direcção a vice-presidente é uma mulher, no conselho 
fiscal a presidente é uma mulher e na mesa de assembleia a vice-presidente é uma mulher. 
 

 
 

Actividade 14                                                                                                  A1.3.7 
Planificado: 
Trocas de experiências entre os orgãos sociais 

Não realizada 0%:. 
Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos verifcada na organizacão o 
que fez com que a quando da canalização dos fundos não fosse priorizada. 
 

Actividade 15                                                                                                  A1.3.8 
Planificado: 
Realizar palestras aos membros sobre cultura associativa 

Não realizada 0%:. 
Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos verifcada na organizacão o 
que fez com que a quando da canalização dos fundos não fosse priorizada. 

 
Indicador A14 100% da área de gestão de projectos e/ou programas estruturada 
com uma equipa professional cisando cumprir as metas dos projectos 
desenvolvidos pela AENA junto as instituições parceiras. 
 

Actividade 16                                                                                                  A1.4.1 
Planificado: 
Contratar uma consultoria para elaborar a Agenda de Lobby e Advocacia da AENA 

Realizado 50%: 
 
Desenhada uma agenda de Lobby e Advocacia da AENA como instrumento de gestão 
governação e integração das preocupações e prioridades das comunidades rurais no 
concernente a direito a terra e outros recursos naturais, agricultura e extensão rural através 
do direito a alimentação (soberania e segurança alimentar) e do direito a assistência técnica 
eficiente e eficaz, e direito a participação e consulta nos processos de planificação do 
governo e outros intervenientes no concernete a integração de acções de adaptação, 
mitigação e resiliencia a mudanças climáticas. A Agenda tem um horizonte temporal de 10 
anos partindo de 2015 a 2025. 
A execução em 50% deve-se ao facto de agenda ainda não ter sido aprovada pelo 
conselho de direcção. 
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Actividade 17                                                                                                  A1.4.2 
Planificado: 
Realizar uma capacitação ao pessoal executivo em elaboração de planos e 
orçamentos consolidados 

Realizado 100%: 
Seis colaboradores do executivo (3 mulheres e 3 homens), nomeadamente, Gestora 
Financeira, Contabilista, Tesoreira, Oficial de Advocacia e Desemvolvimento, Oficial de 
Lobby e Advocacia e Oficial de Gestão de Informação e Conhecimento com conceberam e 
elaboraram planos e orçamentos consolidados. Trata-se de uma capacitação que visava 
tornar os trabalhadores com melhor visão em planificação organizacional.  

 

Actividade 18                                                                                                   A143 
Planificado: 
Realizar 1 capacitacao para o pessoal Adiministrtivo em Gestao de Recursos 
Humanos 

 
Não realizada 0%:. 
Esta actividade não foi realizada devido a exiguidade de fundos. 
 

 

Actividade 19                                                                                                   A144 
Planificado: 
Participar em conferências workshop’s nacionais e internacionais 

Realizado 100%:. 
A AENA através do Director Executivo, Oficiais de Lobby e Advocacia e Oficial de 
Advocacia e Desenvolvimento, participaram em 5 workshop’s sobre advocacia, sendo dois 
internacionaise 2 nacionais. Os workshop’s internacionais estavam ligados a advocacia para 
Justiça a Terra, Alimentos e Clima em Johanesburg e advocacia para campanha não ao 
ProSAVANA na conferência triangular dos povos Moçambique, Brasil e Japão. Os 
workshop’s nacionais estiveram ligados a Capacitação em Advocacia e Comunicação na 
prespectiva de proteção e promoção dos recursos humanos. O segundo encontro nacional 
de divulgação das tecnólogias do prosavana, e o V Forum Consultivo Anual do Programa 
AGIR, onde a AENA apresentou a temática dos Resultados Corolário do Trabalho em 
Rede:Oportunidades, Desáfios e Lições das OSC’s de Nampula. 
De igual modo, a AENA participou na conferência internacional do forum mulher 
realizada em Maputo, em que uma técnica da AENA participou do evento, e dos oficiais de 
Lobby e Advocacia e Género participaram em workshop’s sobre Género Vulnerabilidade 
Climática e Análise de Capacidade (GVCAC).  

 

Actividade 20                                                                                                   A145 
Planificado: 
Realizar 4 encontros de planificação do executivo 

Realizado 100%:. 
Direcção Executiva da AENA efectua os processos de planificação reiterativos de forma 
visionária tendo em conta os pilares estratégicos definidos. 4 Encontros de planificação 
foram realizados, sendo o primeiro a quando da elaboração do Plano Operacional 2014, o 
segundo no encontro de planificação e balanço semestra, o terceiro no processo de 
planificação e balanço do terceiro trimester e o ultimo no processo de planificação annual 
2015. O processo de planificação mostrou que a AENA estava a desenvolver as actividades 
alinhadas com o plano estratégico da organização e coma visão e missão da mesma, 
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objectivando contribuir para a melhoria de níveis de vida das comunidades locais, 
incentivando iniciativas locais e promovendo a gestão e governação sustentáveis dos 
recursos naturais, tendo em conta, o processo de facilitação do desenvolvimento nas 
comunidades rurais, promovendo práticas e tecnologias sustentáveis apropriadas; 
incentivando a participação activa das comunidades rurais no processo de desenvolvimento 
socio-económico do país, tendo em conta, as questões de género meio ambiente e 
HIV/SIDA; dinamizando o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e 
fortalecendo a capacidade organizacional da AENA. 
 

 

Actividade 21                                                                                                   A146 
Planificado: 
Realizar trocas de experiência do executivo 

 
Realizado 100%:. 

Em geral as capacitações e trocas de experiência efectuadas em cada pilar estratégico 
contribuem para a realização desta actividade. Contudo, são consideradas as capacitações e 
trocas de experiências que não somente incrementam o conhecimento dos 
oficiais/gestores/director mas também criam mudanças a nível da organização quer nos eu 
funcionamento, quer na actuação junto dos beneficiários e parceiros. Neste sentido, 
capacitação/reflexão sobre integração de género na AENA foi considerada, a troca de 
experiência em Quelimane sobre género foi considerada, a capacitação em Advocacia e 
Comunicação em Bilene, a reciclagem do pessoal de contabilidade em Primavera, porque 
com estas actividades a AENA através de seus membros e trabalhadores começou a 
realizar actividades do dia-a-dia numa prespectiva de género, através da política de género 
que é orientadora das acções na organização, existe um grupo (task force). Existe na 
organização um draft da agenda de advocacia, os relatórios financeiros são efectuados 
atempadamente e de forma mais transparente possível com o uso do distema primavera. 
 
 

Actividade 22                                                                                                   A147 
Planificado: 
Realizar trocas de experiência do executivo 

 
Realizado 100%:. 

 
A AENA participou em 4 encontros formais com seus doadores, nomeadamente 
WeEffect, Oxfam-Novib e CARE-WWF. O primeiro encontro foi realizado a 13 de Março 
de 2014 nos escritórios da CARE-Maputo, o qual servio para apresentação do novo 
Presidente do Conselho de Direcção e Apresentação do Plano Operacional 2014. Neste 
encontro os três doadores fizeram-se presentes através de seus representantes Nacionais e 
oficiais. O segundo encontro efectuado de 9 a 10 Julho em Maputo a convite da Oxfam-
Novib para no seminário de revisão estratégica, o qual participou o 2º vogal do Conselho 
de Direcção, o 3º encontro foi realizado de 16 à 18 de Junho de 2014 junto dos parceiros 
do AGIR  WeEffect para planificar acções de forma conjunta para o – AGIR II e colher 
experiências dos parceiros nas áreas de gestão financeira e actividades de interesse. O 4º 
encontro foi realizado 23 de Junho 2014 em Maputo junto da CARE- WWF para planificar 
acções conjuntas para os projectos da ALP, PACT e P&S e projecção dos projectos P&S e 
DIPECHO Agosto 2014 á Outubro 2015. O resultado dessas acções com doadores é que a 
AENA incorporou as sugestões e recomendações recebidas bem como aprimorou a visão 
estratégica da AENA para os próximos tempos. 
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Indicador A15. Auditoria realizadas como mecanismos de análise institucional que 
garantem a transparência no processo de gestão da Associação e dos 
projectos/programas. 

 

Actividade 23                                                                                                   A151 
Planificado: 
Realizar 3 auditorias internas trimestrais 

 
Realizado: 66.7%:. 

Foram realizadas duas auditorias internas pelo conselho fiscal, a primeira constatou que no 
projecto ALP para as realização das actividades de integração do Oficial de Lobby e 
Advocacia nas actividades do projecto e para a participação na Elaboração dos Planos 
Locais de Adaptação junto do MICOA, foram passados três cheques em dois dias. 
Segundo o Conselho Fiscal a prática não deveria ser executada, recomendando que não 
torna-se a acontecer e que o pessoal de programas deveria planificar as actividades com 
antecedência. E como plano de acção o executivo delineou dois dias da semana para a 
assinatura dos cheques, nomeadamente, as terças e quintas-feiras, ressalvando-se a casos 
urgentes que poderão acontecer. A segunda auditoria foi institucional, onde o conselho 
fiscal procurou ver as contas, seus saldos e o nível de execução orçamental dos projectos. A 
auditoria nada constatou e recomendou para que a conta AENA Reembolsos do Millenium 
Bim fosse alterada e que o saldo da conta fosse actualizado ao conselho fiscal. 
 
 
 

Actividade 24                                                                                                   A152 
Planificado: 
Realizar 1 auditorias aunal externas 

Realizado 100%:. 
Foram realizadas 2 auditorias anuais externas referents ao exercio findo 31 de Dezembro 
de 2014 aos programas AGIR com a WeEffect e PACT com a CARE, não se constatando 
quaisquer qualificação em relação aos recebimentos e despesas efectuadas em 2014. Por 
outro lado, foram realizadas auditorias a 5 projectos da AENA no presente ano, referents 
aos exercícios de 2011-2013 ALP e 2012-2013 PACT/FAPIM ambos programas da 
CARE, 2013-PPAGEREMU projecto da Embaixada da Dinamarca, 2013-AGIR programa 
com a WeEffect, e  Agosto á Dezembro de 2013 ProSANARNER programa com a 
Oxfam-Novib. 

 
Indicador A16 100% das actividades de publicidade e imagem da AENA realizadas 
dentro e fora da organização 

 

Actividade 25                                                                                                   A161 
Planificado: 
Emitir 12 boletins mensais da AENA o Extensionista e Publicar 

Realizado 100%:. 

Membros, colaboradores e parceiros com o conhecimento das actividades realizadas pela 
AENA a luz do seu plano estratégico, através de seus pilares. Trata-se de 12 boletins 
informativos emitidos e publicados para os colaboradores, membros, e parceiros por forma 
a tornar visivel as acções da organização. Os boletins foram publicados em formato 
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electronico para as organizações fora da provincia e físico às organizações de dentro da 
provincia. 
 

 

Actividade 26                                                                                                   A162 
Planificado: 
Actualizar a informação mensal no Website 

Realizado 50%:. 
A informação mensal do website foi actualizada durante o primeiro semestre de 2014. 
Contudo, houve problemas com o servidor o que fez com que o enderesso web muda-se 
para www.aena-mz.com. A realização em 50% deve-se ao facto da empresa que hospeda 
o site ter demorado na regularização da situação dificultando a actualização frequente da 
informação. 
 

Actividade 27                                                                                                   A163 
Planificado: 
Comprar e distribuir 200 camisetes e bonês para 1º de Maio e Aniversário da 
AENA 

Realizado 100%: 
Cerca de 465 individuos (245 mulheres e 220 homens), entre trabalhadores, membros e 
beneficiarios foram distribuidos 450 camistes, 450 bonês, e 260 capulanas para promover a 
imagem da AENA nas festividades de 1º de Maio, 8º aniversário, e dias de campo junto das 
comunidades.  Assim, a imagem da AENA foi publicitada dentro e fora da organização. 
 

Actividade 28                                                                                                   A164 
Planificado: 
Realizar 1 debate radiofonico 

Realizado 100%:. 

Organizações e cidadãos da provincia de Nampula com acesso a informação inerente as 
conclusões e recomendações do relatório de consultoria resultante da auscultação das 
plataformas provinciais largamente conhecidas; Principais áreas de intervenção da aliança, 
bem como a proposta de estrutura de funcionamento da aliança das plataformas das 
organizações da sociedade civil, e as perspectivas e apostas da aliança das plataformas nos 
próximos 5 anos (desafios, estratégias, parcerias), bem como o papel da plataforma 
provincial, discutidas a nível da provincia de Nampula. O debate sobre esta tématica teve 
lugar em nampula na rádio encontro, onde objetivou-se divulgar a aliança das plataformas 
das organizações da sociedade civil, suas estrutura e funcionamente, as recomendações da 
consultoria de análise das OSC’s que trabalham ná área de gestão de recursos naturais em 
Moçambique, e princiápais áreas de intervenção e perspectivas e apostas da aliança das 
plataformas nos próximos 5 anos (desafios, estratégias, parcerias). O debate mostrou que as 
principais áreas de intervênção são bastante relevantes na medida em que o país esta a 
registar um grande crescimento económico como resultado da descoberta dos recursos 
naturais (renovaveis e não renováveis) e que, o memso crescimento não esta sendo 
acompanhado com o crescimento e desenvolvimenrto das comunidades, esta-se num pais 
em que os recursos naturais estão a provocar a desigualdade na distribuição das receitas, 
sendo que as comunidades onde esses recursos são explorados ainda continuam mais 
pobres e desfavorecidas. Contudo, os desáfios para a aliança nos proximos 5 anos são 
grandes, na medida em que devera ser revisto o quadro legal inerente aos recursos naturais, 

http://www.aena-mz.com/
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sua implementação e apropriação por parte dos moçambicanos; as estratégias de 
intervenção da aliança deverá ser minunciosa e objectiva na medida em que vários métodos 
de intervenção vão ser usados para influenciar políticas, processos e práticas a níveis 
comunitário, distrital, provincial, regional e nacional. As parcerias nacionais e internacionais 
serão peponderantes para o alcance dos objectivos das organizações da sociedade civil por 
via da aliança, sendo que a plaforma provincial joga um papel crucial na dinamização e 
materialização da visão e missão da aliança das OSC’s (anexo 4). 
 

Actividade 29                                                                                                   A165 
Planificado: 
Realizar 1 debate televisivo 

Realizado 100%:. 
Foi realizado 1 debate televisivo em Janeiro de 2014, junto do programa provincial de 
Nampula, o SAKHULAMAHICU, na Televisão de Moçambique (TVM). O debate teve 
enfoque actividades da AENA, as parcerias, os resultados alcançados durante o ano de 
2013 e cultura associativa. Este debate antecedeu a realização da 6ª Assembleia Geral 
Ordinaria e estiveram presentes o Presidente do Conselho de Direcção sessante, O 
Director Executivo e o Oficial de Lobby e Advocacia. 

 
Figura 22. Debate televisivo no programa SAKHULAMAHICU. 

Actividade 30                                                                                                   A166 
Planificado: 
Actualizar informação trimestral de membros 

Realizado 100%:. 
A informação de menbros é actualizada mensalmente, e neste momento a organização 
conta com 32 membros, sendo 6 mulheres e 26 homens. Do total de 32 membros 80% 
pagou quotas, estando assim com situação regularizada. 

 

Actividade 31                                                                                                   A167 
Planificado: 
Produzir 4 brochuras da AENA com Histórias de Sucesso 

Realizado 100%:  
A AENA produziu 1 brochura e 3 artigos com hitória de sucessos relativas ao 
empoderamento económico das mulheres, agricultura, ambiente e mudanças climáticas. 
Trata-se de histórias de membros das comunidades de Angoche, Meconta, Moma e Larde, 
pessoas em que as acções da AENA têm resultado na melhoria da vida de suas famílias e 
de suas comunidades. A AENA apelidou a brochura com o nome Participar, fazer 
diferença e desenvolver comunidades e os 3 artigos de Mudanças Climáticas Edição 1 
com o tema:Sitemas tradicionais de previsão do Tempo; Mudanças Climáticas Edição 2 
com o tema: Comunidades do distrito de Angoche desenvolvem a piscicultura como 
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modelo de adaptação a mudanças climáticas através dos princípios de adaptação 
baseada na comunidade (ABC) para responder a redução do pescado”; e Mudanças 
Climáticas Edição 3 com o tem: Criando capacidade de adaptação a mudanças 
climáticas as famílias rurais através da agricultura de conservação param a redução 
das incertesas no acesso e disponibilidade de alimentos na noza norte de 
Moçambique (anexo 3). 

Actividade 32                                                                                                   A168 
Planificado: 
Produzir 200 folhetos, 100 panfletos, 100 cartazes, 5 roll ups e 2 banner 

Realizado 20%:. 
100 calendários com imagens e informações publicitárias sobre a AENA produzidos em 
subsittuição aos planfletos publicitaram a imagem da organização. Os calendários foram 
distribuidas aos parceiros da organização incluindo os beneficiários. A execução em 20% 
foi devido a exiguidade fundos que culminou com a não produção dos folhetos, cartazes, 
roll ups e banneres. 
   
 

ADMINISRAÇÃO E FINANÇAS 

Iniciou-se o ano com 6 projectos, nomeadamente Programa dos Arquipelagos das Ilhas 

Primeiras e Segundas (P&S), Parcerias e Aliancas da Sociedade Civil pelo Direito a Terra e 

aos Recursos Naturais (PACT), Projecto de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

(SCAPES), Apreendizagem em Adpatação á Mudanças Climáticas (ALP), Acções para uma 

Governação Inclusiva e Responsável (AGIR) e Programa de Segurança Alimentar e 

Nutricional e Advocacia Sobre Recursos Naturais e Extensão Rural (ProSANARNER). 

Posteriormente, em Outubro de 2014 terminou o P&S dando lugar a dois novos projectos 

de agricultura sustentável gestão de recursos naturais e redução de riscos e desastres (SALL 

e DIPECHO) com fim 30 de Setembro de 2015. Os projectos tiveram como doadores 

Care Moçambique (Primeiras e Segundas, PACT, ALP, SCAPS, SALL e DIPECHO), 

WeEffect (Centro Cooperativo Sueco) para o AGIR e OXFAM NOVIB para o 

ProSANARNER. Dos projectos referidos, o doador CARE contribui com maior 

percentagem, isto é, com cerca de 58%, seguido da We Effect com 25% e OXFAM 

NOVIB com 17%. Neste período foi desembolsado 17,168,968.16mt (Dezassete milhões, 

cento e sessenta e oito méticais, novecentos e sessenta e oito mil, e desasseis centavos), 

havendo dispesas em cerca de 15,081,925.80mt (quinze milhões oitenta e um mil, 

novecentos e vinte e cinco méticais e oitenta centavos), resultando na execução de cerca de 

86% dos fundos recebidos. As maiores despesas foram com salários e beneficios em cerca 

de 58%, seguido de despesas de actividades com AENA, béneficiários e terceiros em cerca 

de 37% e por último as despesas de actividades com escritório em cerca de 5%. O saldo 

remanescente é proveniente dos projectos ProSANARNER e DIPECHO e SALL os quais 
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terminarão á 31 de Agosto e 30 de Setembro de 2015, respectivamente. Todos os projectos 

desembolsaram na totalidade com a excepção do DIPECHO E SALL que desembolsaram 

até 31/12/2014, 25% do valor acordado, isto é, primeira tranche. Todavia, por parte dos 

fundos do projecto P&S recebidos em 2014 efectou-se o pagamento com efeitos 

retroactivos das despesas do projecto desde Agosto de 2013 (sub-acordo de Agosto 2013 a 

Julho 2014), os fundos da Oxfam também fazem referência aos peridos do sub-acordo de 

Agosto de 2013 a Julho de 2014, porque foram transferidos tardiamente. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

A AENA implementa as actvidades previstas no seu Plano Estratégico (2013-2015) através 

de trabalhadores que são colaboradores dos projectos implementados nas comunidades 

rurais e do pessoal de apoio (administração e finanças). O contexto económico, financeiro 

e social internacional, movido pela crise financeira global e consequentes mudanças de 

agendas por parte de doadores teve efeitos pontuais na AENA, com a escassez de fundos e 

redução de parceiros na implementação de suas actividades, como o caso da DANIDA 

através da embaixada da Dinamarca e da CARE Dinamarca resutando em termino de 

projectos que culminaram com a recisão de contratos de 9 trabalhadores, passando a 

organização de 44 para 33 trabalhadores (9 mulheres e 24 homens), entre técnicos, 

seguranças, pessoal da contabilidade e finanças, recursos humanos, programas e 

direcção/gestão. Segundo pode observar-se houve uma redução do pessoal em 25%. 

 

PROCESSOS  

Com vista a garantir qualidade organizacional os processos dos trabalhadores da AENA 

estão guardados em arquivos próprios, facilitando a procura através de uma descrição de 

relação nominal. A relação nominal dos trabalhadores actualizada foi remetida a direcção 

do Trabalho de Nampula e ja esta subcrito. Os documentos de cada um dos trabalhadores 

da AENA estão arrumados por projectos e por ordem alfabética. O pagamento de 

impostos (IRPS e INSS) dos trabalhadores as instituições competentes decorre é efectuado 

nos períodos exactos e exigidos pelos serviços de Finanças e Segurança Social entre os dias 

1 a 10 de cada mês. Todos funcionários da AENA tiveram contratos até o mês de 

Dezembro de 2014, e os mesmos revalidados para o ano subsequente, sem que houvesse 

despedimento de nenhum dos colaboradores. Ainda no primeiro semestre a AENA 
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procedeu a avaliação dos seus colaboradores, processo que tem em vista estimular os 

trabalhadores e marcar o desenvolvimento da prestação de cada um deles para a satisfação 

dos seus termos de referência ao posto que ocupa. Este processo, contribui também para 

que os órgãos sociais da AENA, sobretudo o Conselho de Direcção possam identificar o 

potencial de cada colaborador da instituição. 

  

 

PROJECTOS  

Os projectos SCAPS, ALP, PACT e P&S coma CARE terminaram em 2014. Dos 

quatro projectos, apenas o projecto P&S continuou com subdividido em 2 projectos, 

nomeadamente SALL e DIPECHO que terminam a 30 de Setembro de 2015 com 

prespectivas de continuidade. O projecto ProSANARNER e AGIR com os parceiros 

Oxfam Novib e WeEffect, respectivamente continuarão, sendo o  ProSANARNER com 

térimino a 30 de Agosto de 2015 com prespectivas de extensão até 31 de Dezembro de 

2015 e o AGIR, virá em AGIRII com termino numa primeira fase a 31 de Dezembro de 

2017, podendo-se continuar até 31 de Dezembro de 2020. Contudo, AENA está a envidar 

esforços através de desenho de eprojectos, estando em carteira projecto de Mercado Justo 

com a OXFAM NOVIB para 2015-2017, projecto Mudanças Climáticas com a CARE para 

2015-2017, projecto Agricultura Sutentável com a Fundação MCNIGTH 2015-2017 e 

projecto de Cadeia de Horticola com o PRODEZA 2015. Para assegurar a demanda da 

organização através dos projectos, os Oficiais de Comunicação e Imagem passou a 

responder também pela area de Monitoria e Avaliação, desengando-se Oficial e Gestão de 

Informação e Conhecimento, o Gestor Projectos de Geração de Rendimentos para 

Mulheres passou para Oficial de Advocacia e Desenvolvimento e foi contratada uma nova 

Oficial de Género.  

 



 

 71 

. . . . . . . . . 
 FINANÇAS  

DESEMBOLSOS E GASTOS DO III TRIMESTRE 

 
Desembolsos 
 
Iniciamos o ano com o saldo de 1,294,470.19Mts e foram desembolsados ao longo do ano o valor de 16,246,324.78 Mts ,perfazendo o valor de 
17,168,968.16mts. 
 
Contribuição dos Desembolsos 
 

DOADOR VALOR(MZM) 

CARE 9,962,114.78 

WEEFFECT 4,275,000.00 

OXFAM NOVIB 2,931,853.38 

 

GASTOS  

 
Do valor desembolsado ao longo do ano foram efectuadas despesas no valor de 15,081,925.80mts. 
Sumário da Despesa 

RÚBRICAS VALOR (MZM) 

SALÁRIOS E BENEFICIOS 8,831,288.85 

ACTIVIDADES 5,531,329.23 

ESCRITÓRIO 719,307.72 
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RESUMO DE DESEMBOLSO S E GASTOS  

 

Nº de 
ordem 

Descriçao P&S ALP PACT SCAPES WeEFFECT Oxfam DIPECHO 
SALL TOTAL 

1 RECEITAS                   

11 SALDOS INICIAIS                   

  Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Bancos 170,929.31 80,023.64 29,222.01 18,955.81 79,865.72 562,602.70 0.00 0.00 941,599.19 

  sub-total 170,929.31 80,023.64 29,222.01 18,955.81 79,865.72 562,602.70 0.00 0.00 941,599.19 

                      

12 FUNDOS RECEBIDOS                   

  sub-total 4,453,857.58 1,976,956.90 983,309.08 632,053.07 4,202,507.08 2,369,250.68 1,090,304.68 819,449.68 16,527,688.75 

  Total de Fundos(11+12) 4,624,786.89 2,056,980.54 1,012,531.09 651,008.88 4,282,372.80 2,931,853.38 1,090,304.68 819,449.68 17,469,287.94 

  DESPESAS                   

  Total despesas(2) 4,624,786.89 2,056,980.54 995,883.69 651,008.88 4,005,111.05 1,506,562.27 837,467.65 501,323.83 15,179,124.80 

  Receitas-Despesas (1-2) 0.00 0.00 16,647.40 0.00 277,261.75 1,425,291.11 252,837.03 318,125.85 2,290,163.14 

2 SALDOS FINAIS                   

  Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 61.50 0.00 0.00 10,000.00 10,061.50 

  Bancos 0.00 0.00 16,647.40 0.00 277,200.25 1,425,291.11 252,837.03 308,125.85 2,280,101.64 

  Total saldosfinais23) 0.00 0.00 16,647.40 0.00 277,261.75 1,425,291.11 252,837.03 318,125.85 2,290,163.14 
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. . . . . . . . . 
 PRINICIAPAIS DESPESAS 

O mapa abaixo ilustra as principais despesas realizadas ao longo do ano de 2014. 

Nº de 
ordem Descriçao P &S ALP PACT SCAPES We Efecct OXFAM NOVIB DIPECHO SALL TOTAL 

1 Salários 2,207,309.62 1,253,700.00 781,250.00 290,922.00 1,979,925.00 412,500.00 595,325.63 364,507.50 7,885,439.75 

2 Assistenciamédica e medicamentosa 88,000.00 10,690.61 14,000.00 29,810.00 49,900.00 43,500.00 52,310.07 13,575.00 301,785.68 

3 Impostos INSS 88,292.38 50,148.00 31,250.00 11,636.88 79,197.00 16,500.00 23,813.03 14,580.30 315,417.59 

4 Seguros com Pessoal 60,000.00 38,952.87 55,105.50 21,000.00 87,275.75 40,214.69 16,322.54 9,774.48 328,645.83 

5 Mobiliario e Equipamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,900.00 0.00 0.00 46,900.00 

6 Material de escritorio 334,988.91 0.00 0.00 0.00 123,960.93 6,869.00 0.00 0.00 465,818.84 

7 Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 41,939.18 0.00 0.00 0.00 41,939.18 

8 Comunicaçao 107,661.67 65,124.23 18,637.38 27,530.00 163,300.41 0.00 0.00 4,885.49 387,139.18 

9 Agua ,luz e rendas do escritório 73,199.70 62,980.75 2,000.00 30,000.00 147,222.08 0.00 10,299.68 0.00 325,702.21 

10 Combustiveis 415,972.00 165,902.84 20,158.50 92,230.00 93,448.40 93,403.10 69,131.70 36,892.40 987,138.94 

11 
Manutencao e reparacao de Motos e 
viaturas 

287,405.23 28,797.44 24,912.25 23,435.00 162,465.73 44,925.00 0.00 
0.00 571,940.65 

12 
Troca de experiencias entre produtores, 

tecnicos e lideres comunitários 
64,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 64,400.00 

13 Perdiems 138,190.00 72,215.00 0.00 124,445.00 138,055.00 110,400.00 0.00 0.00 583,305.00 

14 Despesas com actividades 622,928.25 265,906.22 21,451.52 0.00 469,458.98 446,648.52 15,750.00 15,750.00 1,857,893.49 

15 Material de manutençao e reparação 0.00 0.00 12,440.00 0.00 162,465.73 0.00 0.00 0.00 174,905.73 

  Diversas despesas 0.00 0.00 2,874.64 0.00   40,416.24 0.00 386.66 43,677.54 

17 Seguros de viaturas e motos 0.00 22,226.44 6,849.25 0.00 34,969.72 0.00 0.00 0.00 64,045.41 

18 Divulgacao de Leis 0.00 0.00 0.00 0.00 109,620.00 90,000.00 0.00 0.00 199,620.00 

19 Custos administrativos 136,439.13 20,336.14 4,954.65 0.00 161,907.14 114,285.72 54,515.00 40,972.00 533,409.78 

20 Envio de correspondencia   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Manutencao e reparacao de escritório   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL 4,624,786.89 2,056,980.54 995,883.69 651,008.88 4,005,111.05 1,506,562.27 837,467.65 501,323.83 15,179,124.80 





 

Do total das despesas realizadas ao longo do ano destacam- se o pagamento de salário, despesas 

com actividades que englobam actividades de dias de campo, financiamentos a Cooperativas de mulheres 

empreendedoras de Moma (Tibane, Puitine,Goropa e Pilivile) e Meconta (Mele e Varique), capacitações e 

treinamentos. 

 
MONITORIA FINANCEIRA 

Foram realizadas ao longo do ano cinco (5) auditorias externas referentes ao exercício 2013, dos projectos 

PACT , ALP,  PPAGEREMU, WeEffect, OXFAM NOVIB,  as quais não constataram incidentes. 

Realizou-se também monitorias financeiras nos projectos com a OXFAM NOVIB, We Effect, CARE, 

monitorias que para além de verificarem a parte financeira houve deslocações as comunidades para 

verificação do nível de implementação das actividades. 

De igual modo, foram efectuadas 3 avaliações institucionais, sendo a primeira efectuada pelos consultores do 

AGIR-Embaixada da Suécia, OXFAM e WeEffect as quais mostraram haver progressos significativos da 

organização a nível dos 4 pilares estratégicos, nomeadamente, Segurança Alimentar Económica e Nutricional, 

Igualdade e Equidade de Género, Lobby e Advocacia sobre Recursos Naturais e Extensão Rural e 

Desenvolvimento Organizacional. 

Houve também visitas de avaliação institucional e programática para prováveis parcerias e financiamnetos 

com a WWF, USAID, FGI360, Fundação MCNIGHT, Missão Contra a Lepra, União Europeia 

Por fim, o Conselho Fiscal efectuou auditorias internas para correcção de procedimentos que eventualmente 

foram realizados com discuido ao manual de procedimentos administrativos e financeiros. 

  

                                                                                                                                                                                                           

CONSTRANGIMENTOS 

 

 Desembolsos irregulares de fundos pelo Doador Care, facto que afectou significativamente na 

realização das actividades e no pagamento das despesas fixas. A maior parte das despesas pagas,teve 

que se recorrer aos empréstimos dos fundos dos outros doadores, razão pela qual em alguns projectos 

da Care o total das despesas pagas estão acima do montante desembolsado. 

 

 A demora na assinatura dos sub-acordos por parte do Doador Care comprometendo a planificação 

programática e organizacional. 
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 A reduçãoo dos orcamentos nos projectos com o Doador CARE, nomeadamente, PACT e ALP 

constituiram grande constrangimento para a organização e para os beneficiários, na medida que 

acções que previamente tinham sido discutidas como as comunidades não foram implementadas 

conforme o acordado. 

 AENA possui 4 viaturas, destas apenas esta em condições para responder a demanda de actividades, 

pois as outras sempre que acompanham os oficiais para a realização de actividades devem sofrer 

manutenções que fazem com que regularmente as despesas com veiculos prevaleçam mais em relação 

a outras despesas.  

 A Falta de fundos ponte para manutenção do pessoal em momentos de aprovação de fases 

subsequentes enfraquesse a dinamica da organização de certa forma que a sustentabilidade da mesma 

entra em causa. 

 

 

PERSPECTIVAS 

 A angariar mais doadores e consolidar as parcerias existêntes com projectos de longos 

horizontes temporais constitui a melhor alternativa para a sustentabilidade da 

Organização; 

 Estabelecer acordos com o Doador Care no sentido de não iniciarmos com as actividades 

dos Projectos antes da assinatura dos sub-acordos; 

 Propor ao Doador que no final de cada sub-acordo todo o pessoal deve ser retirado no 

terreno, reiniciando após a assinatura do sub-acordo caso contrário deve formalizar por 

escrito a sua intenção; 

 Aquisicao de pelo menos uma nova viatura para dinamizar as actividades dos projectos; 

 Contrução de edificio próprio. 
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C. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

Com o desenho e implementação do plano estratégico a AENA mudou bastante na 

concessão dos programas e no modo de ser dentro da organização. 

1. A AENA ficou mais conhecida como organização. 

2. Mudou o modo de a AENA pensar sobre si mesma: ganhou maior auto-estima 

ao promover o desenvolvimento económico de forma mais consistente. No 

entanto precisa fortificar este aspecto pois enquanto o conselho de direcção 

clama em desenhar mais projectos, o executivo pretende vender o plano 

estratégico como um todo de forma que todos os doadores contribuam para o 

fundo comum. Até agora o AENA continua trabalhando à base de projectos e à 

margem do plano estratégico. 

3. A AENA ganhou maior respeito em relação ao seu doador tradicional. De 

simples implementador de agendas da CARE, a AENA passou a ser parceiro no 

sentido próprio do termo (direito à opinião, à crítica) 

4. O modo de funcionamento na AENA mudou: o conselho de direcção passou a 

realizar um seu papel de gestão organizacional ao envez de gestão de projectos. 
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D.  LIÇÕES APREENDIDAS 

Ficam como lições apreendidas as seguintes: 

 A implementação do plano estratégico fez-nos aprender que o trabalho em equipa é 

muito importante e que todos os orgãos de uma instituição devem funcionar de 

forma coordenada para que a missão e visão sejam alcançadas; 

 As monitorias financeiras e programaticas são acções que contribuiram 

significativamente para o desenvolvimento e capacitação da AENA; 

 O desenho/revisão de políticas/procedimentos/estratégias através de processos de 

reflexão interna mostra-se como sendo uma prática para capacitação do pessoal e 

apropriação de ferramentas; 

 O trabalho em rede/plataforma é fundamental para o desenvolvimento de acções de 

advocacia que visem a promoção de diálogo aberto entre governos, OSC e empresas 

para que os direitos das comunidades sejam considerados e repostos e de forma que 

haja reposição da confiança: redução de tensões entre as comunidades e as 

autoridades loca; 

 As comunidades precisam de mais tempo para compreender e adoptar certas 

práticas, processos de forma que as apreendizagens tenham impactos em suas vidas; 

 A sustentabilidade das acções dos programas de agricultura, género e advocacia 

depende da forma como o conhecimento ou acção é atransmitida, consideração as 

acções e conhecimentos locais, cometimento das instituições do governo e da ligação 

destas com o sector privado; 

 De igual forma como o início de um projecto carece de um diálogo e priorização 

junto das comunidades, o fecho do mesmo deverá seguir de igual forma para que 

haja cometimento de ambas as partes de forma a tornar sustentáveis as acções 

empreendidas durante a vigência do projecto; 

 Os programas somente deixarão legados se desenvolverem acções a partir das quais 

são acordadas com as comunidades para que desenvolvam juntos, isto é, “deve-se 

atacar a ferida das comunidades”.  
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E.  DESAFIOS ENFRENTADOS 

Embora se tenha alcançado resultados significativos na organização, os desafios ainda são 
grandes esperando que os mesmos possam ser contronados em projectos futuros: 
Áo nível de desenvolvimento organizacional, os desafios são: 

 Reestruturar a missão e visão para que tenham convergência com os objectivos; 

 Fortalecer os sistemas de monitória e avaliação da organização; 

 Preencher as lacunas existentes na área programática através de recrutamento de 
pessoal chave: Oficial de Programas e técnicos de campo; 

 Elaborar um plano de formação do pessoal para especialização dos mesmos; 

 Mobilizar recursos através de desenho de propostas de projectos e programa e 
através de produção e divulgação de material de publicidade da AENA e participar 
nos grandes eventos; 

 Identificação de um ponto focal para representar a organização nos vários 
mecnismos que faz parte a nível nacional (em Maputo); 

 Promover apreendizagem de língua inglesa para os colaboradores e membros de 
forma que se ultrapasse a limitação de desenho de propostas de projectos e 
programas em língua inglesa; 

 Criar uma ferramenta para medição de satisfação dos beneficiários em relação as 
acções da AENA. 

 

Á nivel programático, os desafios são: 

 Melhorar a comunicação com os beneficiários; 

 Implemetar a política de igualdade e equidade de género segundo o planificado; 

 Finalizar o desenho da agenda de advocacia sobre a agricultura, recursos naturais, 
ambiente e mudanças climáticas e implementar; 

 Influenciar cada vez mais a participação das comunidades na gestão dos recursos 
(terra, recursos naturias, activiades de geração de rendimento); 

 Influênciar os governos locais para implementação dos modelos de extesão 
participativos e abrangentes, bem com das acções de adaptação a mudanças 
climáticas; 

 Advocar para a soberania e segurança alimentar dos camponeses. 
   

F.  ANEXOS 

Anexo 1: Plano Local de Adaptação (PLA) 
Anexo 2: Posicionamento das OSC’s através da Alianca contra usurpação de 
terras; 
Anexo 3: História de sucesso sobre agricultura de conservação “uma 
abordagem inteligente para o clima”; comunidades têm formas tradicionais 
de previsão do tempo; Apreendizagem em adaptação a mudanças climáticas; 
Anexo 4: video-CD de depoimento das acções de advocacia. 


