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I. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.1. Mensagem da Direcção Executiva da AENA 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Terminamos o ano 2017 com a sensação de termos feito muito 

trabalho tendo como prioridade as comunidades rurais de 

Moçambique de forma geral e das províncias de Nampula, Cabo 

Delgado, Niassa e Zambezia em particular, sentindo que a nossa 

intervenção faz diferença no país, sobretudo porque a consciência de 

que o trabalho em rede e plataformas nacionais e internacionais 

constitui uma ferramenta-chave para o sucesso das intervenções 

coordenadas e articuladas. De igual modo, existe a consciência de 

que ainda temos muito trabalho pela frenta. Neste contexto, iremos 

convcentrar os nossos esforços na área de direito a alimentação para 

garantir que às famílias rurais tenham a soberania e segurança 

alimentar, nutricional e económica através do aumento da 

produção, produtividade e do acesso a mercados justos e seguros. 

Estas serão uma das prioridades para o ano 2018.  

 
Os factores socioculturais e o fraco empoderamento económico da mulher que ainda prevalecem nas zonas de 

nossa actuação, embora muitos esfoços e trabalho árduo tenham sido empreendidos pela AENA no âmbito da 

implementação das acções previstas no pilar de igualdade e equidade de género. Temos a consciência de que 

as mulheres continuam sendo as mais discriminadas e excluídas do processo de tomada de decisão em todos 

os domínios sociais, políticos e econômicos, quer seja no seio de suas famílias, quer no seio da sociedade Mo-

çambicana. Para o efeito, a AENA vai engajar-se com os diversos stakeholders, sobretudo os homens para 

garantir a melhoria das relações de género, tendo como o propósito contribuir para que homens e mulheres 

tenham relações equânimes e igualitárias nas relações de poder sócio-culturais, políticas e económicas. 

A grade descoberta e exploração dos recursos naturais em Moçambique de uma forma geral e nas províncias 

da nossa actuação estratégica em particular,  tais como, ruby, grafite e gás em Cabo Delgado, o petróleo, as 

areias pesadas e os recursos florestais em Nampula, a terra para agronegócio em Nampula, Niassa e Zambézia 

desafiam-nos a cada dia que passa. Isto porque perbemos que as questões de prestação de contas, transparên-

cia, responsabilização e envolvimento das comunidades estão aquém do desejado. Ao final do dia, nem o país, 

nem os cidadãos estão obtendo benefícios reais desses processos. A nossa estratégia singir-se-á no engajamen-

to com o sector privado, com os ministerios (MITADER, MIREME e MEF), governos províncias e distritais, 

ao mesmo tempo que se engaja com parlamentares, plataformas e redes da sociedade civil, mídias e as pró-

prias comunidades para criar mudanças  no sistema de governação actual, a todos os níveis. 

As questões ambientais e climáticas continuam sendo desafiantes para o país. De forma cíclica ocorrem even-

tos climáticos extremos que afectam a muitas famílias que têm pouca ou nenhuma capacidade adaptativa. Pa-

ralelamente, a qualidade dos serviços ambientais e climáticos prestados pelo governo e pelas empresas estão 

longe dos padrões nacionalmente e internacionalmente aceites. Os problemas relacionados com a pesca ilegal, 

o desrespeito para com as normas de preservação e conservação marinha e costeira, a implementação ineficaz 

dos PGA’s e PLA’s serão os principais desafios para o pilar de Ambiente e Mudanças Climáticas. 

O fortalecimento das capacidades técnicas dos profissionais da AENA, o aprimoramento das estratégias de 

expansão face ao crescimento organizacional, a implementação das estratégias de sustentabilidade, como por 

exemplo a edificação de um escritório de raiz e a angariação de fundos serão as principais áreas de intervenção 

para o pilar de Desenvolvimento Organizacional. De igual modo, em Abril de 2018 realizou-se a XI Assem-

bleia Ordinária da organização, facto que trás enormes desafios para a organização e solicita muita flexibilida-

de e dinamismo dos novos órgãos sociais que irão governar a organização para que a estratégia 2017-2021 seja 

implementada com sucesso. 

Jordão Matimula Júnior,     

Director Executivo da AENA 
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II. ANÁLISE DO CONTEXTO 
 

Situação Política:  

Depois de várias incertezas sobre a situação politíca do país em 2017, sobretudo porque o pronunci-

amentos do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusse divergiam com os vindo dos membros do 

seu partido relacionado a revisão da Constituição da República de Moçambique no concernte a des-

centralização do pacote eleitoral, pois que numa das passagens televisivas a quando do congresso do 

partido Frelimo, o presidente pronunciou “tive que me fazer presente a gorongosa mesmo sem per-

missão dos camaradas” houve progressos significativos vindo de consensos entre o chefe do Estado 

e Presidente da Frelimo e o Lider do maior partido da oposição. Contudo, este processo traz consigo 

prespectivas de que os partidos políticos pequenos saíram a perder caso a Assembleia da República 

aprove uma vez que trata-se de eleição dos partidos e não dos candidatos e presumem que os dois 

maiores partidos (FRELIMO E RENAMO) “querem dominar para reinar de forma vitalícia”. 

 

Os factos acima podem ser consubstanciados se analisarmos que nos últimos anos o MDM começou 

a tomar lugar na arena política sobretudo, nas autarquias locais que por sinal apontasse sobre a pos-

sibilidade de haver ou não um referendo, dada a sensibilidade das matérias a serem mexidas na “lei 

mãe” - como é o caso do voto directo dos presidentes das autarquias, que no âmbito da proposta de 

revisão passa a ser indicado pelas assembleias municipais. Este aspecto caso seja materializado a 

questão do multipartidarismo na condução da governação poderá ser uma utopia e passaremos a vi-

ver um regime equiparado ao do Estados Unidos da Amercia “Democratas e Republicanos vs Rena-

mo e Frelimo, respetivamente”. 

 

Paralelamente a situação acima o ano 2017 foi manchado pelo assassinato do Edil do Município de 

Nampula, o senhor Mahamudo Amurane que pouco antes da sua morte acreditava que poderia con-

correr como independente pelo facto de ainda sentir que os seus feitos no comando da governação de 

municipal foram visíveis e que os cidadãos estariam dispotos a confiar nele no escurtiniu de Outubro 

próximo.  

 

Neste contexto, mostra-se haver necessidade da intervenção da Sociedade Civil, sobretudo pelo mo-

delo de governação inclusiva e responsável que se pensa que poderá trazer mudanças concretas na 

vida dos cidadãos, as plataformas, fórum e redes provinciais e nacionais deverão unir sinergias para 

que se diga que Moçambique consegui ser um pais com uma sociedade livre da pobreza onde todos 

podem e tem o direito e o dever de contribuir para uma nação com classificação astuta. 

 

Situação Económica e Social:   

Depois do crescimento económico se ter afundado para o valor mais baixo dos últimos 15 anos em 

2017, economistas afirmam que a fraca procura interna foi uma das razões para a crise economica e 

esperam que o crescimento do PIB se manenha abaixo do potencial em 2018, refletindo-se nas 

apertadas condicções de liquidez que vão a continuar a pesar fortemente nos bolsos dos 

moçambicanos, juntando-se a incerteza que vem afectando os investimentos nacionais e estrangeiros, 

e do agravamento da inflação.  
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Relativamente a inflação, a previsão de economistas apontam para um aumento dos preços na or-

dem dos 6,7%, ligeiramente acima do valor do ano passado, em que ficou nos 6%. A previsão reflete 

os preços mais altos dos combustíveis e a depreciação da moeda”. De igual modo, prevê-se que a 

inflação vai manter-se elevada em 2019, impulsionada pela despesa do Governo em período eleitoral 

que se avizinha mas pensa-se que irá abrandar para os 6,1% em 2020″. 

 

Tomando como base nos pronunciamentos do Governador do Banco de Moçambique, Rogério 

Zandamela, que alertou “o país continuará a ter uma vida difícil em 2018” e subilhou haver tendên-

cias de risco inflacionárias, como a magnitude ainda não determinada mas a certeza é que as pressões 

ao orçamento moçambicano também vão continuar. 

 

Na base da explanação dos paragráfos anteriores podesse notar que esta claro que o custo de vida 

esta aumentar e que o governo moçambicano não terá a capacidade de contornar a situação se não 

apenas reduzir despesas e neste processo de austeridades fica claro que a semelhança do ano 2017 as 

famílias rurais serão as mais excluidas e as de classe média a alta as que conseguirão sobreviver sem 

grandes dificuldades. Foi-nos dificil entender o pronunciamento do chefe do estado a quando do 

pronunciamento sobre o estado da nação, ter mencionado que estamos numa situação 

“enconrajadora e desafiante”, num contexto em que as pontes sobre o distrito de Angoche que 

tombarão em 2015 ainda cotinuarem nas mesmas condições 2 anos depois, parece que falta a questão 

de priorização tendo em conta os processos de troca rurais que em certa medida iriam aliviar a 

situacao das familias rurais que dependem das vias de acesso para chegar a mercados competitivos.  

 

Na qualidade de cidadãos moçambicanos temos todos (OSC's, Governo e Sector Privado) o dever de 

encontrar soluções e transformar esta conjuntura em grande oportunidade, resistir a medidas 

paliativas e implementar reformas estruturais que apostem nas áreas produtivas e indústriais, não só 

como também, vê-se que o momento actual é oportuno para que a sociedade civil faça pressão de  

formas que o país começe a produzir de forma competitiva e multissetorial, convista a influenciar a 

mudança de atitude por parte dos agentes do Estado, do setor privado, do sistema financeiro e do 

cidadão em geral. 
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III. INTRODUÇÃO 

 

 

Em virtude da necessidade de se estabelecer um mecanismo para a implementação da visão, missão e 

objectivos da AENA, de formas que no ano 2018 o plano estratégico 2017-2021 possa ser 

implementado satisfactoriamente, foi concebido o presente Plano Operacional Anual (POA) centrado 

nos cinco (05) pilares estratégicos, nomeadamente, Segurança Alimentar Nutricional e Economica 

(SANE), Igualdade e Equidade de Género (IEG), Recursos Naturais e Extensão Rural (RNER), 

Ambiente e Mudanças Climáticas (AMC) e Desenvolvimento Organizacional (DO).  

 

A elaboração do mesmo, ocorre por uma consolidação dos desdobramentos das iniciativas 

estratégicas e dos processos organizacionais estruturantes alinhados nos pilares estratégicos, cujo o 

objectivo é de ajustar as actividades para a sua operacionalização de modo a construir-se estratégias 

e orientações metodológicas que revitalizem os sistemas de funcionamento interno e de coordenação 

do trabalho, com a finalidade de responder aos anseios das comunidades rurais.  

 

Este POA  foi desenvolvido de maneira participativa, pois foram envolvidos todos colaboradores da 

AENA trazendo cada um consigo as necessidades, prioridades e perspectivas das comunidades rurais 

especialmente das mulheres vulneráveis e desfavorecidas nosso principal grupo-alvo. O processo de 

elaboração também tomou em conta os contextos, socio-economicos, políticos e de mudanças 

climáticas que o país vem enfrentando de formas a garantir que os riscos e pressupostos associados a 

implementação sejam de dominio de todos os colaboradores e membros. Assim, de forma consensual 

a equipa da AENA (membros e colaboradores) esperam que o documento que é apresentado seja um 

instrumento orientador que vai contribuir positivamente para o alcance dos objectivos estratégicos 

assim como, sirva de meio para mobilização de recursos financeiros, materiais e humanos que 

permitirão fortalecer cada vez mais a capacidade de intervenção da AENA a nível organizacional. 
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IV. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A AENA é uma organização não-governamental moçambicana, criada em 2004 e em 2006 foi 

legalmente reconhecida como pessoa colectiva de direito privado, de âmbito nacional, de interesse 

social e sem fins lucrativos, dotado de personalidade jurídica e de autonomia financeira, 

administrativa e patrimonial desde 2008 (2º.Suplemente do BR número 20, III Série de 16 de Maio 

de 2008).  

Actualmente a AENA tem a sua sede na Cidade de Nampula, Bairro Central, Rua dos Continuadores 

nº723 e desenvolve acções nas províncias de Nampula (distritos de Mossuril, Muecate, Monapo, 

Moma, Rapale, Nampula, Larde, Angoche, Ribaué, Malema, Monapo e Meconta), Zambézia 

(distritos de Gurué e Alto Molocué), Cabo Delgado (distrito de Montepuez) e Niassa (distritos 

de Mecanhelas e Cuamba). 

       

 4.1 Visão, Missão e Objectivos da AENA 

 

 Visão: " Até 2021 Ver as comunidades rurais autónomas com meios de vida resilientes, 

vivendo numa sociedade justa com equidade de género e ambiente saudável, gerindo a terra e 

os recursos naturais de forma sustentável e participativa” 

 

 Missão: “Facilitar o desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais através do 

fortalecimento de capacidades, geração e partilha de conhecimentos e realização de 

campanhas de advocacia”. 

 

 Objectivo Geral: 

 

 

 

 

                       

 

Contribuir para a melhoria do nível de vida das comunida-

des rurais incentivado iniciativas locais e promovendo a 

gestão e governação  dos recursos naturais 
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V. ESTRUTURA DO PLANO OPERACIONAL ANUAL 

 

O POA de 2018 contempla acções estratégicas priorizadas e desdobradas em 5 pilares no âmbito do 

Plano Estratégico 2017-2021. Adicionalmente, cada pilar apresenta indicadores e resultados que tem 

como objectivo acompanhar o nível de alcance dos objectivos da organização. 

 

 

  

 

 

5.1 Descriçao dos objetivos e resultados de cada pilar estratégicoÇ 

 

Pilar Estratégico-1: Segurança Alimentar Nutricional e Económica (SANE) 

  Objectivo Estratégico 1: Contribuir para a melhoria da Segurança Alimentar, 

Nutricional e Económica das comunidades rurais, neste objectivo espera-se que seja 

melhorada a situação económica e nutricional das famílias rurais, sobretudo: 

 No aumento da produção e produtividade; 

 Na melhoria da situação alimentar; 

 Na melhoria da situação nutricional; 

 No aumento da renda familiar. 

 

Pilar Estratégico 2: Igualdade e Equidade de Género 

 Objectivo Estratégico 2: Contribuir para que as mulheres tenham melhores condições 

de vida, voz activa e liderança em relações de poder igualitárias e equânimes com os 

homens. Espera-se que os níveis de participação, liderança, e de iniciativas de geração de 

renda  da mulher sejam elevados, sobretudo: 

 No acesso das mulheres aos serviços básicos de educação; 

 No empoderamento para uma participação activa das mulheres na gestão da renda familiar; 

 Nas oportunidades das mulheres exercem funções de direcção em seus meios; 

 Nas oportunidades das mulheres participarem no processo de tomada de decisão. 

 

Pilares estratégicos  

(Indicadores e Resultados) 

Processos organizacionais 

(Internos e Externos) 
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Pilar Estratégico 3: Recursos Naturais e Extensão Rural 

 Objectivo Estratégico 3.1: Influenciar a gestão e governação responsável dos Recursos 

Naturais e das Indústrias Extractivas. Com este objectivo esperam-se os seguintes 

resultados: 

 Homens e Mulheres das comunidades através das suas formas de organização fazem pressão, 

dialogam, negoceiam e participam na Gestão dos Recursos Naturais e Extractivos junto dos 

sectores públicos e privados. Assim as acções serão concentradas para que: 

 O governo mais sensibilizados e com maior abertura para responder as preocupações das 

comunidades; 

 O sector privado sensibilizado e com normas e procedimentos que promovam a gestão 

sustentável dos Recursos Naturais e Indústrias Extractivas. 

 

 Objectivo Estratégico 3.2: Influenciar o acesso aos serviços agrários sustentáveis, 

abrangentes e eficazes. Assim espera-se: 

 Que esteja ssegurado e reforçado o acesso à terra de homens e mulheres camponeses; 

 Um governo mais sensibilizados e com maior abertura para responder aos direitos e os 

interesses dos camponeses tomados em consideração nas políticas do sector agrário; 

 Que homens e mulheres camponesas aumentam o seu poder de agir em cadeias de valor 

agrícolas locais sustentáveis; 

 Que esteja melhorada a qualidade de prestação de serviços agrários pelos governos locais. 

 

Pilar estratégico- 4: Ambiente e mudanças climáticas 

 Objectivo Estratégico-4: Promover a Justiça Ambiental e Climática, com este objectivo a 

AENA pretende alcançar os seguintes resultados: 

 Fortalecida as capacidades e habilidades das comunidades locais na realização de direitos e 

obrigações ambientais e climáticos. 

 Reforçada a integração de medidas concretas de adaptação e mitigação de mudanças 

climáticas nos instrumentos de planificação dos governos locais.   

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

empresas.     
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Pilar Estratégico 5: Desenvolvimento Organizacional 

 Objectivo Estratégico 5.1: Cultura associativa, Processos Internos e Recursos Humanos- 

Esperamos ver: 

 Assegurada a gestão transparente e eficiente dos recursos humanos e financeiros da AENA, 

alinhado com o planeamento, melhoramento dos resultados e investimentos que visem a 

modernização da entidade. 

 

 Objectivo Estratégico 5.2: Sustentabilidade técnica-financeira e marketing- pretende-se 

que sejam: 

 Diversificadas as fontes de financiamento da organização; 

 Maximizadas as acções de publicidade e imagem da AENA realizadas dentro e fora da 

organização; 

 Desenvolvidas acções de prestação de serviços e consultorias. 

 

 Objectivo Estratégico 5.3: Expandir de forma sustentável a organização para outras 

províncias- os resultados esperados neste objectivo estratégico são: 

 Estabelecidas parcerias com horizonte temporal de 3 a 5 anos; 

 AENA representada a nível das províncias 3 províncias; 

 Estabelecidas articulações com indivíduos, organizações nacionais e internacionais que 

operam e têm interesse nas áreas geográficas de enfoque da organização. 

 

O processo de operacionalização para o alcance dos objetivos e resultados acima descritos continuem 

o anexo ligado a este documento, onde esta ilustrado o que vai acontecer, como vai aconter e quando 

vai acontecer para que as actividades em implementação alcançem dos resultados esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

9 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Para facilitar o processo de planificação, organização e implementação das actividades com vista a 

obtenção dos resultados é apresentado o cronograma de implementação das actividades que 

responsabiliza os colaboradores de forma específica (Anexo-II). 

 

O cronograma esta dividio numa base trimestral e o mesmo será reiterativo tendo-se como base as 

reuniões de planificação e balanço, bem como as actividades de monitoria e avaliação, indicando 

para o efeito as acções específicas a serem alteradas, período, responsável pela execução e o 

orçamento disponível  para realização. 

  

Os ajustes a serem efectuados nas actividades também terão uma base trimestralmente permitindo-se 

assim que grande parte das actividades planificadas para um determinado período sejam realizads no 

mesmo.   

 

O detalhe acima mencionado será partilhado com todos os colaboradores, assim como para os 

diferentes stakeholders, com vista a uma melhor coordenação das acções a implementar.  

 

 

6.1. Calendário de Monitoria e Avaliação 

 

Para garantir uma melhor execução, medição e avaliação do nivel de implementação das actividades 

e alcance dos resultados e mudanças, permitindo a tomada de medidas correctivas em tempo 

oportuno, é necessário um sistema periódico e contínuo de acompanhamento e verificação, através 

de um calendário de monitoria e avaliação. O referido calendário de monitoria esta definido para 

medir e avaliar a implementação de cada pilar estratégico e contém os respectivos meios de verifica-

ção (anexo III). 

 

Contudo, a monitoria será feita fundamentalmente de três formas específicas.  

 A primeira é através de visitas mensais regulares aos locais de implementação, antes e depois 

da recepção de dados via a plataforma digital de informação e comunicação ODK e 

Kobootolbox. 

 Segunda nos encontros de planificação e balanco mensal. 

 A terceira através de encontros trimestrais de planificação e balanco.  
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Ja a avaliação terá dois momentos, sendo: 

 O primeiro nas reuniões de planificação e balanço semestral que envolveram os oficias, 

assistentes, técnicos de campo, beneficiarios do projecto, membros do governo e dos orgõos 

socias da AENA; 

 O segundo através dos encontros de planificação e balanço anual que ocorre geralmente no 

mês de Novembro de cada ano e é suportado pelo estudo desenvolvido internamente através 

das plataformas ODK e Kobotoolbox.  

 

Importa frisar que visitas de monitoria serão efectuadas com envolvimento de pelo menos dois dos 

seguintes actores: membros dos Orgõas Sociais da AENA, Director Executivo, Oficial de M&A, 

Assistentes/Gestores dos Projectos. De forma obrigatória os técnicos de campo e os beneficiários, e 

de facultativamente o governo, os parceiros de financiamento e/ou doadores. Naturalmente que os 

beneficiarios e os membros do governo serão o centro das actividades de monitoria. Enquanto que os 

encontros mensais envolveão os técnicos de campo, os Assistentes/Gestores de cada 

projecto/programa, podendo sempre que necessário fazer parte também o Oficial de M&A, o 

Assistente de M&A e/ou 1 membro do Conselho de Direcção da AENA. O SMARNA, Sistema de 

Monitoria, Avaliação e Reportagem da AENA, será alimentado trimestralmente por meio de 

levantamentos a serem efectuados pelos beneficiários e o Técnico de Campo. 

 

6.2 Período de Entrega de Relatórios de progresso 

 

Mensalmente, até dia 25 de cada mês os técnicos de campo entregam (via e-mail) ao Assistente, este 

por sua vez envia até 30 do mesmo mês ao Oficial do Pilar que envia para o M&A até 2 de mês se-

guinte. O M&A envia para os parceiros a 5 de cada mês seguinte ao período em reporte. 

Trimestralmente, os Assistentes enviam até dia 30 do fim do período aos seus respectivos Oficiais, os 

quais enviam até dia 2 do mês seguinte ao M&A que envia ao DE até dia 5 e este envia ao CD até dia 

8 tendo feedback no dia 10 e no mesmo dia envia ao parceiros e doadores. Para os relatórios semes-

trais e o anual o DE após receber do M&A envia ao CD até 5 dias antes da data de enviu aos parcei-

ros e doadores. 

Uma vez o DE tendo recebido do CD o feedback dos relatórios semestrais e anual, este imprmire, 

escreve a carta de correspondência de envio e encaminha aos parceiros, doadores, equipa da AENA, 

governos provincial e distrital. Cabe aos técnicos fazerem a retroalimentação junto dos beneficiários. 
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VII. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

7.1. Segurança Alimentar Nutricional e Económica 
 

As actividades de segurança alimentar e nutricionais vão estar focalizadas em distritos de duas pro-

víncias nomeadamente:  Ribaue, Rapale, Nampula, Malema, Meconta, Murrupula, Monapo, Mueca-

te, Mossuril,  Angoche, Larde e Moma na provincia de Nampula, Mecanhelas e Cuamba em Niassa e 

Alto Molocue e Gurué na Zambézia.  

 

Existem experiências da AENA em promoção de segurança alimentar, nutricional e económica, 

promoção de práticas cadeia de valores na área agrícola e pesqueira, actividades de geração de 

rendimento de mulheres por meio de compra, processamento e armazenamento de produtos 

pesqueiros e, criação e venda de aves e animais de pequeno porte. Assim, a estratégia de 

implementação destas actividades será baseada no conhecimento de base que a organização possui. 

acerca destas provincias e as actividades tomarão em consideração as necessidades e prioridades, 

tomando em conta as acções do ano transacto. Os projectos de segurança alimentar que respondem a 

este pilar estão a ser implementados com fundos de doadores da CARE, Oxfam Novib, McNight 

Foudation, AGRA, Governo de Moçambique-Serviços Provínciais de Extensão Rural e o suporte pa-

ra que os indicadores e resultados sejam alcançados, será feito por equipe técnica profissional e expe-

riente que a AENA possui nas provincias de Nampula, Niassa e Zambézia. 

 

Todavia, os técnicos irão seguir os objectivos traçados por este pilar de forma a  garantir o 

cumprimento do plano operacional anual da organização e consequentemente o plano estratégico. A 

grande vantagem desta estratégia é que as zonas onde os projectos estão inseridos existem grupos 

consolidados, a maior parte das comunidades estão organizadas em grupos/associações/cooperativas 

e haverá capacitações ao pessoal técnico do projecto e comunidades através de demonstradores e 

grupos como forma a dota-los de conhecimentos teóricos-praticos sobre estratégias de 

implementação de atividades de agricultura de conservação, negócios, estratégias de adaptação, 

mitigação e resiliência a mudanças para minimizar os riscos devido a factores internos e externos dos 

grupos/associações/cooperativas.  

  

Ligações serão estabelecidas com Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), 

Faculdades de Agronomia e Institutos Agro-pecuários, Serviços Provinciais de Pecuária (SPP), 

Serviços Provinciais de Extensão Rural (SPER’s), Delegações provinciais e Estações Pesqueiras, 

Plataforma da Sociedade Civil para área de grãos, leguminosas e oleaginosas, como forma a garantir 

o fluxo dos produtos deste a produção até ao consumidor final.  A ligação com o IIAM será para 
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fornecer variedades melhoradas de culturas agrícolas e providênciar capacitacões ao pessoal 

técnico da AENA e beneficiários em aspectos muito concretos; com as faculdades de agronomia e 

institutos agro-pecuários será para evidênciar sinergias com a equipe técnica da AENA de forma a 

refrescar o conhecimento teorico para que cada vez mais as actividades sejam implementadas em 

ligação com a ciência; com os SPP’s será para que cada vez mais sestes forneçam servições 

vrterinários as comunidade, providenciando insumos e treinamento aso facilidadores comunitarios 

para não criar dependência as comunidades; com os SPER’s será para fortalecer a equipe da AENA 

na rede de extensão atravéz de abordagens de extensão conjuntas; com as Delegações provinciais e 

Estações  Pesqueiras será para que estes providênciem informação climática sobre o  mar, 

capacitações na gestão sustentável dos recursos pesqueiros a técnicos e beneficiários; com a 

Plataforma da Sociedade Civil para áre de leguminosas e oleaginosas é para fortalecer a ligação de 

produtores e mercados através de negociações com  compradores seguros e que oferecem o preço do 

produtor. 

 

7.2. Igualdade e Equidade de Género 

 

As relações de género em Moçambique são caracterizadas pela posição subordinada das mulheres,  

tanto nas comunidades patrilineares assim como, nas matrilineares. Nestes tipos de organização 

social as mulheres têm papeis claramente definidos com base nas relações de género que as colocam 

numa posição de subordinação, em muitos casos cabendo-lhes exclusivamente o papel de garantir a 

continuação e preservação das tradições e das culturas, através de seus papeis reprodutivos e 

comunitários. 

 

Consequentemente, a autonomia e a emancipação das mulheres são muitas vezes vistas como algo 

que parece ameaçar o âmago da estrutura tradicional e, ao ser feito, tem sido tratado de forma 

transversal. Estes factos contribuem para que ainda persistam constrangimentos que mantêm a 

maioria das mulheres dentro das OSC e fora junto dos beneficiários numa situação de descriminação 

e como tal marginalizadas. 

 

A organização possui grande experiência em trabalho com género e possuiu projectos que criaram 

auto-estimas nas mulheres através de empreendedorismo virado ao negócio, assim como, a 

organização tem experiência em estabelecer ligações entre governos distritais e comunidades para 

facilitar o desenvolvimento de alfabetização de adultos e actividades de poupança  e crédito rotativo. 

Por outro lado, existe no quadro do pessoal técnicos ligados somente a área de género e 

empreendedorismo para mulheres o que fará com que as mulheres ligadas aos projectos em 
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emplementção continuem elevando a auto-estima e participem nos orgão de tomada de decisão nas 

comunidades. 

 

Os técnicos de campo em coordenação com a oficial de género e outros oficiais de projectos da 

AENA, irão estabelecer ligações com a maior parte dos beneficiários ligados aos projectos, 

especialmente mulheres e homens vulneraveis. Para esta camada, será ministrados temas ligados a 

participação e direitos das mulheres, assim como os deveres de homem  e de mulheres, e serão 

criadas capacidades nas associações/grupos através das capacitações e troca de experiencias para que 

estas possam desenvolver actividades de geração de renda isso permitiram a comparticipação das 

despesas da casa entre o home e a mulher. 

 

Uma véz que a desigualdade de género nas comunidades reflecte-se porque a mulher é tida com a 

menos escolarizada e a que não providência directamente recursos financeiros para os agregados 

familiares, a AENA irá fortalecer a ligação dos Serviços Distritais de Educação e Desenvolvimento 

Humano para que técnicos de educação providênciem pacotes de alfabetização as comunidades; irá 

providênciar pacotes de poupança e crédito rotativo para garantir a banca da mulher por forma que 

esta possa contribuir com recursos financeiros para os agregados familiares; a outra estratégia será 

através do fortalecimento da capacidade das mulheres na administração e gestão de négocios. 

 

Serão também estabelecidas ligações com as Direcções Provincias da Mulher e Acção social bem 

como com a liga dos direitos humanos para que estas instituições junto dos beneficiários possam 

debater questões ligadas com direitos de homens e mulheres plasmados no artigo 35 e 36 da 

constituição da república, os Princípios da universalidade e igualdade e de igualdade de género. 

 

Porque se percebe que a promoção da igualdade e equidade de género no seio das famílias estão 

directamente relacionadas com a mudança de atitude por parde dos homens, as intervenções também 

irão dar especial entenção aos homens beneficiários fazendo com que os casais (mulheres e homens) 

participem nas actividades previstas no presente plano operacional.  

 

O desenvolvimento das actividade do pilar de género serão efectuadas em todos os distritos das 

provincias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambezia. Estas actividades serão implementadas 

de acordo com a política de género da AENA através do Plano de Implementação da Política de 

Igualdade e Equidade de Género, sendo que espera-se que as mulheres tenham melhores condições 

de vida, voz activa e liderança em relações de poder igualitárias e equânimes com os homens. 
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7.3. Recursos Naturais e Extensão Rural 

 

O contexto da exploração actual da terra e outros recursos naturais mostra claramente que grandes 

investimentos ligados a área agricola e industría extrativa serão agendas do país para os próximos 30 

á 50 anos. Esses investimentos estão estritamente ligados ao desenvolvimento de agricultura pelo 

sector privado e exploração de mineiros e hidrocarbonetos em terras pertencentes as comunidades 

rurais, conforme prevé a lei 19/97 de 1 de Outubro, a Lei de terras. Em segunda instância verifica-se 

que os projectos de investimento trazem mais beneficios aos investidores e menos ou poucos 

beneficios ao estado moçambicano em geral e as comunidades rurais em particular.  

 

Percebe-se que os poucos beneficios chegam ao estado moçambicano porque não há transparência na 

de governação e gestão dos recursos naturais por um lado e por outro, as comunidades rurais não 

participam no processo de tomada de decisão sobre os recursos de que são altamente dependentes.  

 

 A continuidade desta situação levará cada vez mais à uma desigualdade e inequidade de riquezas 

entre os politicos e tomadores de decisão e as comunidades ruras, pois, para as comunidades lhes 

serão proprocionadas condições extremas de pobreza, e os politicos e tomadores de decisão a nível 

nacional, provincial e distrital continuarão a providencia-los o bem estar social e económico. 

 

Contudo, há necessidade de intervenção da AENA como parte integrante da sociedade Moçambicana 

em coordenação como todos os actores da sociedade civil a todos os níveis 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. 

 

Uma vez que a AENA possui experiências em máterias de lobby e advocacia nas áreas em que se 

propõe a implementar, irá usara a metodologia de advocacia baseada em evidências, garantindo que 

todos os intervenientes interessados na exploração da terra e recursos naturais e implementadores de 

extensão rural sejam envolvidos e passem a ser participantes activos das actividades de 

implementação, promovendo verticalidade e transparência em todos os processos.  

 

As actividades de lobby e advocacia terão por finalidade fortalecer a capacidade analítica e critica 

das comunidades e seus líderes, da plataforma da sociedade civil e dos governantes sobre o seu meio, 

exploração de terra e outros recursos naturais, gestão e governação do sector de recursos naturais em 

Moçambique e nos distritos alvo particularmente. O pilar terá maior incidência em três províncias 
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*Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado* principalmente nas comunidades dos distritos que 

estão neste momento na atenção de grandes investimentos.  

 

Por outro lado, também será fortalecida a capacidade dos produtores rurais com modelos de extensão 

pública abrangentes e eficazes e esta actividade será implementada principalmente nas provincias de 

Nampula e Niassa. 

 

Maior desafio será de cultivar o espírito de cidadania das comunidades e seus governantes através da 

divulgação e debates sobre as legislações do sector de recursos naturais, LOLE e Constituição da 

República. 

 

Estudos de casos também serão levados a cabo como forma de trazer evidência e depois serão 

submetidos a debates com os interessados, académicos, organizações da sociedade civil aos níveis 

provinciais e nacional. Sendo assim uma ligação forte será estabelecida com medias independentes, 

MIREME, MEF, MITADER, Assembleias Provincias e da República, Observatório do Meio Rural, 

CIP, Plataforma Nacional de Recursos Naturais e Industria Extractiva, ITIEM, Plataformas 

Provinciais  das OSC’s de Nampula, Nissa, Cabo Delgado e Zambézia, Universidades que estão 

nestas províncias, DIPREME’s, DPTADER’s, DPASA’s e SPER’s. 

 

Para dar voz as comunidades e suas formas de organização, vai ser facilitada a criação e capacitação 

de plataformas distritais das organizações da sociedade civil, que servirá de espaço onde irão ao seu 

nível interagir com os governos locais e investidores. 

  

Capacitações sobre técnicas de negociação, lobby e advocacia, promoção de debates, monitoria das 

políticas e contratos público, elaboração de petições para o governo, monitoria e gestão de conflitos 

serão facilitadas para líderes dos CGRN e associações.  

 

A AENA vai facilitar o envolvimento e participação das comunidades através das suas formas de 

organização nas consultas comunitárias, negociações com o governo e investidores e dai que uma 

assistência jurídica será facilitada na contratação de um jurista que irá junto das comunidades apoiar 

observar as questões legais dos processos. 

 

Uma capacidade comunitária de gestão de recursos naturais será influenciada através da criação e 

capacitação dos CGRN, onde serão também seleccionados para-legais que terão das mínimas noções 



 

16 

 

16 

jurídica que ajudarão as comunidades a discutir os seus direitos e interesses. Também em casos 

extremos, o projecto poderá providenciar um jurista ou advogado. 

 

Para implantação e gestão do projecto, o Oficial de Lobby e Advocacia da AENA e o Oficial de 

Recurso Naturais estão ligados a este pilar junto dos técnicos para apoiar na implementação das 

actividades, estes terão apoio Director Executivo da AENA. Contudo, as actividades deste pilar serão 

financiadas em grande magnitude pelos parceiros We Effect,  Oxfam Novib, WWF e Governo de 

Moçambique, Fundação McKnight e Counterpart Internacional. 

 

Porque em regiões onde existem indústrias extrativas as machambas das comunidades são 

desapropriadas, deixando-as sem campos de produção e desprovendo-as de tecnologias agrárias, de 

assistência técnica de extensão agrícola, de insumos agrícolas e de ligação com mercados,  a AENA 

centra-se-á na advocacia sobre recursos naturais e extensão rural de uma forma única, diferenciando 

as abordagens de acordo com as necessidades das comunidades e do distrito.  

 
 

7.4. Sustentabilidade técnica - financeira 

As actividades propostas neste plano não deverão ser vistas de forma isolada e com a premissa de 

sua continuidade. A estratégia definida para cada um dos pilares, prevê a gestão posterior, através da 

própria comunidade, organizada em grupos de interesse, associações de produtores, etc.  

Com esta forma de organização, espera-se que as actividades de produção e análises de cadeias de 

valores, a ligação dos produtores com o mercado, equidade e igualdade de género, desenvolvimento 

institucional, lobby e advocacia sobre os benefícios das comunidades produzam efeitos que criem o 

auto-sustento das famílias e que por si só motivem os respectivos grupos e associações a 

continuarem e melhorarem as acções com vista a um desenvolvimento económico sustentável. 

A mesma componente parece a mais difícil do ponto de vista da continuação devido as motivações 

políticas porém, espera-se que esta seja garantida a sua continuidade pelas Associações/organizações 

locais numa forte parceria com os Conselhos Consultivos Locais e os Governos locais. De outro 

lado, as Direcções Provinciais durante a vigência da implementação das actividades, estarão 

sensibilizadas de modo a ver as organizações e as comunidades como um parceiro forte no alcance 

das suas visões e missões. 

Por exemplo: 
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 As Empresas exploradoras de recursos naturais irão criar mais postos de trabalho e 

actividades geradas de rendas para as comunidades e irão ajudar bastante na mudança das 

suas vidas. 

 Os fundos de responsabilidade social serão usados para melhorar as infra-estruturas sociais 

das comunidades, proporcionando-lhes o bem estar de acordo com um memorandum de 

intendimento entre as comunidades e os investidores, o qual será implementado através do 

plano de priorixação das comunidades; 

 Os fundos de investimento local que virão dos investidores proporcionará a existência de 

micro-empresas a nível das comunidades por forma a garantir a existência de actividades de 

geração de rendimento para diversificar os meios de vida das comunidades; 

 As comunidades irão usar técnologias de produção e aumentar as suas áreas de produção por 

forma a garantir a alimentos para o consumo durante todo ano e comercializar o excedente; 

 A auto-estíma das mulheres será incrementada através de conhecimentos técnicos e 

actividade de geração de renda passando de merás espectadora de desenvolvimento para 

participadoras do processo.   

Para garantir a sustentabilidade financeira da AENA, a organização irá realizar consultorias externas, 

parcerias com instituições do estado na área de extensão rural, os membros continuarão a pagar 

quotas, mais membros serão sensibilizados para aderir a agremiação, mais projectos serão 

desenhados e quotados custos administrativos e over head’s por forma que a sustentabilidade da 

organização seja alcançada. 

 
 

7.5. Sustentabilidade Institucional 

  

A AENA até ao final do seu plano estratégico, espera-se que venha a ser uma Organização com 

capacidade suficiente de poder profissionalmente intervir seriamente nas áreas aqui expostas, para 

que no futuro venha a expandir para outras Províncias do País. 

 

De igual maneira, a sua base operacional estará devidamente reforçada e equipada para garantir o 

cumprimento da visão e missão da Organização a longo prazo como uma instituição proactiva. 
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A AENA pretende continuar a ser a mais transparente possivel fortalecendo comunicações 

frequentes com parceiros, utilizando sistemas de gestão financeira e administrativa padronizados e 

ceites pelos seus parceiros e prestando contas aos parceiros de forma regular e pré-estabelecida nos 

acordos e contractos.  

 

Os mecanismos de partilha de informação com os parceiros financiadores será de forma única 

através de relatórios financeiros e de actividades consolidados, por forma a que todos os parceiros 

possam perceber a contribuição de cada um e os resultados e impactos que providênciam a AENA.   

 

Os processos de consultoria, prestação de serviços e edificação de escritórios próprios serao partes 

importantes para a sustentabilidade da organização. 

 

7.6. Sustentabilidade Política 

 

Acredita-se que as revisões pontuais da CRM vincará e com boa probabilidade e assegurar a inclusão 

das ideias e prespectivas dos partidos políticos e dos cidadãos mocambicanos independentes e que 

estes  terão negociado formas de convivência e estarão sensibilizados na necessidade de assegurar o 

desenvolvimento do pais através de acordos consistentes e de definição de políticas sustentáveis que 

visem a garantir a boa governação na gestão dos recursos.  

 

Irão rever a situação de benefícios das comunidades através da reformulaçao de políticas e 

normativas, assim como a discussao e materializacao da obrigatoriedade da implementação da 

responsabilidade social empresarial tomara lugar junto das empresas exploradoras de recursos 

naturais. Com a participação das comunidades através de fóruns de debates, lobbys e advocacia 

ajudará bastante as comunidades a se aproximarem do poder e dos exploradores de recursos naturais. 

Assim como, Isntitucinalização do ITIEM e da Alta Autoridade para monitoria e fiscalização das 

actividades sobre os recursos naturais previstas nas Leis de Minas e de Petroléo a implementação da 

lei estara garantida. 

 

Acredita-se também que os governates estarao mais sensibilizados e abertos para implementar devida 

mente as políticas públicas que asseguram os direitos de homens e principalmente de mulheres. 
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VIII. ORÇAMENTO 

 

Os recursos financeiros a serem usados para o presente POA são apresentados no anexo-IV. Este 

orçamento indica os recursos totais necessários para o período 2018 que serão usados unicamente na 

implementação do presente plano. O orçamento para financiar despesas com pessoal executivo está 

dentro do pilar de desenvolvimento organizacional, mas é feito através de diferentes projecto de 

diferentes doadores. O pessoal ligado aos projectos e/ou pilares estão indicados dentro dos pilares em 

que os projectos irão contribuir para o alcance da meta. 

 

O orçamento é descrito de acordo com os pilares estratégicos e numa base trimestral e o mesmo 

considera que pode haver alterações ao longo do ano devido a factores internos e externos, tais como, 

priorização e projectos novos, respectivamente, conforme se pode observar na tabela que se segue: 

 

Tabela 1. Orçamento anual 2018 na base trimestal em  dolares norte americanos (USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILARES ESTRATÉ-

GICOS 

TRIMESTRE 

I II III IV TOTAL 

DO 140 380,00 140 380,00 140 380,00 140 380,00 561 520,00 

SANE 100 587,50 100 587,50 100 587,50 100 587,50 402 350,00 

IEG 21 023,66 21 023,66 21 023,66 21 023,66 84 094,64 

RNER 96 485,50 96 485,50 96 485,50 96 485,50 385 942,00 

AMC 50 525,00 50 525,00 50 525,00 50 525,00 202 100,00 

TOTAL 409 001,66 409 001,66 409 001,66 409 001,66 1 636 006,64 
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ANEXO-I : Quadro lógico e Calendário de Implementação de Actividades 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES DA AENA 2018 

 

1. Locais de Realização 

Nampula, Rapale, Moma, Angoche, Meconta, Larde, Murrupula, Meconta, Muecate, Monapo, Mossuril, Ribaué, Malema, Montepuez, Cuamba, 

Mecanhelas, Alto Molocue e Gurué.  
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2. Actividades do ano 2018 

Pilar de Desenvolvimento Organizacional 

246 500,00

A111. Actualizar o manual de procedimentos administrativos e financeiros 1 0 0 0 GAF 200,00

A113. Actualizar a Politica de Genero e Plano de Implementação da mês 1 0 0 0 OIEG 200,00

A121. Submeter Politica e Estratégia de Comunicação para aprovação na Assembleia 0 0 1 0 DE 300,00

A122. Submeter Politica Anti-Terrorismo para aprovação na Assembleia 0 0 1 0 DE 300,00

A.123 Submeter Politica de Transporte para aprovação na Assembleia 0 0 1 0 DE 300,00

A.131.Promover encontros dos órgãos socias para aprovação das políticas 1 0 1 0 CD 200,00

A.132 Realizar encontros regulares dos orgaos sociais 0 0 0 0 CD 200,00

A133. Realizar a Assembleia Geral Anual Ordinaria 0 0 0 0 CD 200,00

A134. Realizar encontro de Reflaxão Institucional 0 0 0 0 5 000,00

Indicador A14. % da equipa de gestão e/ou programs estruturada

A141. Recrutar os Oficiais dos Pilares Estrategicos 1 2 0 0 DE 40 000,00

A142. Rectutar o Oficial de Programas 0 1 0 0 DE 20 000,00

A143. Salario e Beneficios para Pessoal Administrativo, Apoio e Coordenação 3 3 3 3 DE 168 600,00

A211. Realizar auditorias internas trimestrais 1 1 1 1       GAF 1 000,00

A212,. Realizar auditirias externas as contas 1 0 0 1       GAF 9 000,00

A221. Estabelecer o pacote contabilistico primavera em Cabo Delgado 0 1 0 0 GAF 2 000,00

A222. Implementar em pleno o programa primavera para contabilidade e recursos 

humanos
1 1 1 1 GAF 1 000,00

A223. Capacitar o pesssoal da AF em programa primavera 0 1 0 1 GAF 2 000,00

A141. Efectuar a inventariacao mensal dos bens da AENA 1 1 1 1 GAF 1 000,00

Indicador A13. % de encontros entre os orgãos sociais

Indicador A21. % dos projectos auditados por entiadade externa

Indicador A22. %  uso do programa informatico contabilistico-financeiro e de recursos humenso usados

Resultado esperado A 1. Ter a planificação estratégica da AENA como guião das acções a serem executadas e

assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela organização

Indicador A11. Nº de  procedimentos internos da documentação da AENA atualizados e regularizados

Indicador A12.  Nº de politicas produzidas       

Resultado esperado A2. Realizada  a gestão transparente e eficiente dos recursos humanos e financeiros da AENA, alinhado com o 

planeamento, melhoramento dos resultados e investimentos que visem a modernização da entidade.

Indicador A23. % dos bens inventariados

OE5:Cultura Associativa, Processos Internos e Recursos Humanos

 



 

22 

 

22 

205 300,00

A311. Elaborar a estrategia de angariação de fundos 1 0 0 0 DE 0,0

A312. Introduzir novos projectos na AENA 0 1 1 0 DE 1 000,00

A321. Realizar encontros com parceiros de financiamento 1 1 1 1 DE 6 000,00

A145. Efectuar compra de viaturas 1 0 0 0 DE 43 500,00

A146. Contruir o primeiro piso do Escritorio-Sede da AENA 0 0 0 1 DE 100 000,00

A411. Emitir Boletins Trimensais da AENA (O Extensionista) e Publicar 1 1 1 1 OCI&C 3 000,00

A412. Criar e Actualizar a informação mensal no website da AENA 1 1 1 1 OCI&C 2 500,00

A413. Realizar festividades de 1º de Maio e festividades da AENA 0 1 1 0 DE 5 000,00

A414. Realizar festividades da AENA 0 0 1 0 CD 5 000,00

A414. Realização debates radiofónicos 0 1 1 0 OCI&C 1 000,00

A415. Realização debates televisivos 0 1 1 0 OCI&C 2 000,00

A416. Actualizar a Informação trimestral de membros 1 1 1 1 CD 100,00

A417. Publicar brochuras da AENA (com histórias de sucesso) 0 1 1 1 OCI&C 5 000,00

A418. Produzir material de publicidade (200 folhetos, 100 panfletos, 100 cartazes, 5

roll ups e 2 banners)
0 150 150 107 OCI&C 5 000,00

A419. Participar em feiras internacionais e nacionais 0 1 0 1 DE 10 000,00

A4110. Comprar de Camisas para o Pessoal 60 0 60 0 OCI&C 3 000,00

A4111. Enviar mensagem em massa via Plataforma AENA.SICom 24 24 24 24 OCI&C 1 200,00

A511. Implementar as accoes previstas no Plano de Desenvolvimento do pessoal 1 4 3 3 ORH 10 000,00

A521. Desenvolver e implementar propostas de consultoria e prestacao de servicos a 0 0 0 2 DE 2000,00

A522. Efectuar aluguer de meios para rentabilizar a organização 0 1 1 1 GAF 0,0

Resultado A3. Diversificadas as fontes de financimaneto da organização

OE6:Sustentabilidade técnica-financeira e marketing

Indicador A31. Nº de fontes de financiamento incrementadas

Indicador A32. Nº Fundo comum existente

Indicador A33. % de acções de investimentos implementadas

Resultado A4. Acções de publicidade e imagem da AENA realizadas dentro e fora da organização

Indicador A51. % do plano de desenvolvimento do pessoal implementado

Resultado A5. Desenvolvidas acções de prestação de serviços e consultorias

Indicador A52. % das acções de consutória e serviços prestados

Indicador A41. % das actividades de publicidade e imagem da AENA realizadas dentro e fora da organização
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109 720,00

A611. Desenhar propostas de projectos com horizonte temporal de 3 a 5 anos 0 1 0 0 DE 1000,00

A612. Realizar encontros com doadores para negociar parcerias de longo horizonte

temporal
1 1 1 1 DE 3000,00

A711. Manter os escritórios actuais de Nampula e Cabo Delgado e estabelecer novos

numa das provincias (entre Niassa e Zambezia)
3 3 3 3 GAF 10 000,00

A712. Efectuar a compra de material para escritórios (fotocopiadora, máquina de

encadernação, impressora, scaner, material de correspondencia) 
3 3 3 3 GAF 15 000,00

A713, Efectuar o pagamento de renda de escritorios 3 3 3 3 GAF 26 520,00

A714. Efectuar o pagamento de água para escritórios 3 3 3 3 GAF 1 200,00

A715. Efectuar o pagamento de electicidade 3 3 3 3 GAF 3 000,00

A716. Efectuar compra de equipamento de escritório e manutenções pontuais 0 1 0 1 GAF 4 800,00

A717. Comunicação 6 000,00

A718. Seguro e manutenção de viaturas 30 000,00

A221. Elaborar uma estrategia de expansao da AENA 3 3 3 3 GAF 5 000,00

A222. Efectuara abertura de contas bancarias nos locais de implementação dos

projectos 
1 2 1 2 GAF 100,00

A224. Alocar os fundos de actividades as contas bancarias abertas em locais de

implementacao dos projectos
1 0 1 0 GAF 100,00

A225. Capacitar o STAFF dos locais em gestão financeira e conformidade 10 10 0 0 GAF 3 000,00

Indicador A81. % de parceria nas áreas geográficas de enfoque.

A231. Estabelecer parcerias atraves de acordos formais com organizacoes e foruns 0 1 1 0 DE 4 000,00

Resultado A7. AENA representada a nível das províncias 3 províncias

Indicador A71. Nº de escritórios estabelecidos nas provincias-alvo

Indicador A61. Nº de  projectos com horizonte temporal de 3 a 5 anos apartir da data do PE.

Indicador A72. % Gestão de fundos centralizadas no escritório central

Resultado A8. Estabelecidas articulações com indivíduos, organizações nacionais e internacionais que operam e têm 

interesse nas áreas geográficas de enfoque da organização.

OE7: Expandir de forma sustentável a organização para outras províncias

Resultado  A6. Estabelecidas parcerias com horizonte temporal de 3 a 5 anos
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Pilar de Segurança Alimentar Nutricional e Económica 

Actividade 1º 2º 3º 4º

402 350,00

B111. Promover o aumento de áreas de produção dos camponeses 1 0 0 1 Assistente SANE 1 000,00

B112. Fornecer assistência técnica para atividades de apoio à produção (treinamentos e tecnologias 3 3 3 3 Técnicos 2 000,00

B113. Promover o processo de vacinação de galinhas 5000 5000 5000 5000 Assistente SANE 3 000,00

B114. Promover o acesso insumos agricolas aos camponeses 3000 0 0 3000 Assistente SANE 5 000,00

 B115. Facilitar a multiplicacao de semetes de culturas de mandioca (40.000 estacas), feijoes (1.000 kg), 

amendoim (900kg) , horticolas (6.000kg), gergelim 500kg nas comunidades
7000 0 0 0 Assistente SANE 2 000,00

 B116. Disseminar insumos e mensagens de marketing por meio de rádio, folhetos, brochuras e teatro 40 40 40 40 Assistente SANE 3 000,00

B117. Realizar contratos com rádios locais para divulgar insumos e mensagens de marketing 3 10 0 0 Assistente SANE 6 500,00

Indicador B12. % aumento de produtividade (kg/ha)

B121. Establecer FFS em parcelas de demonstração para mostrar o desempenho dos fertilizantes

equilibrados e GAP
50 0 0 0 Assistentes SANE 15 000,00

B122. Estabelecer campos de demonstração de resultados 90 0 0 0 Assistente SANE 20 000,00

B123. Treinar os agricultores no uso de GAP, sementes e fertilizantes (através da abordagem FFS) 40 0 0 0 Assistentes SANE 6 000,00

B124. Estabelecer campos de facilitadores comunitários 20 10 0 0 Assistentes SANE 3 000,00

B125. Realizar dias de Campo nas escolas na machamba do camponês 41 0 41 0 Gestor de projecto 12 000,00

B126. Realizar treinamentos para os técnicos em Normas técnicas agrícolas, FFS/AC 20 10 0 0 Gestor de Projectos 3 000,00

B127. Realizar avaliações de qualidades de FFS 1 1 1 Supervisor de AS 2 000,00

B128 Realizar trocas de experiencia para técnicos e camponeses 0 2 2 0
Assistente de

Projectos
6 000,00

B129. Facilitar a demonstração de capoeiras melhoradas aos vacinadores 1 1 1 1
Tecnicos e

Assistente
2 000,00

B130. Treinar técnicos e facilitadores das FFS sobre maneio integral de pragas e doenças. 1 1 0 0
Assistente de

Projectos
6 000,00

B131. Realizar um treinamento aos facilitadores de FFS e tecnicos em agronomia e maneio integrado

de pragas e doenças da mandioca e feijoes.
0 1 1 0 Gestor 12 000,00

Resultado B1. Aumento da produção e produtividade

Indicador B11. % de aumento de produção (ton/ano)

Trimestre
Responsavel Custo (USD)

Objectivo estratégico 1: Contribuir para a melhoria da Segurança Alimentar, Nutricional e Económica das comunidades rurais.  
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Indicador B21. Nº de refeições por dia por família

B211. Sensibilizar as comunidades para um aumento do número de refeições por dias nas famílias (de

2  para 3 refeicoes/dia)
1 1 1 1 Assistente SANE 3 000,00

B212. Realizar um levantamento sobre o número de refeições por dia por família 0 1 1 0 Oficial de SANE 3 000,00

Indicador B22. Nº de culturas produzidas por família

B221. Sensibilizar as comunidades sobre a necessidade de diversificação de culturas 1 1 1 1 Assistente de SANE 3 000,00

B222. Promover a diversificação de culturas alimentares nas famílias 1 1 1 1 Assistente de SANE 5 000,00

B.223. Facilitar o treinamento dos tecnicos e produtores em multiplicação rápida de estacas de

mandioca e conservação de batata-doce
1 1 1 1 5 000,00

Indicador B23. % de redução das perdas pós colheita

B231. Realizar a construção secadores melhorados para secagem de produtos agrícolas. 1 1 1 1 Assistente de SANE 1 500,00

 B232. Treinar os agricultores em tecnologias pós-colheita; 1000 1000 Assistente de SANE 6 000,00

.B233. Promote / demonstrar soluções de armazenamento hermético 5 5 Assistente de SANE 3 000,00

B234. Realiza a construção de celeiros Melhorados nas famílias 0 25 25 0 Assistente de SANE 3 000,00

Indicador  B31. % de famílias que consomem alimentação diversificada;

B311. Realizar um levantamento das familias que consomen alimentação diversificada 0 1 1 0 Oficial de SANE 5 000,00

B312 Realizar capacitações para equipe técnica em nutrição. 0 20 20 0 Assistente SANE 5 000,00

B313 Realizar treinamento aos animadores de nutrição 0 50 50 50 Assistente SANE 3 000,00

B314 Troca de experiencia distritais, provinciais e Nacionais 0 1 1 1 Assistentes SANE 6 000,00

B315. Facilitar o treinamento sobre conceitos de nutrição e demonstração de confecionamento de

alimentos as famílias envolvidas nas FFS
0 1 1 0 Tecnicos 2 000,00

B.316. Treinar técnicos e facilitadores das FFS sobre horticultura 0 1 1 0 Assistente SANE 2 000,00

B317. Promover horticultura e fruticultura em 10 grupos, sendo 2 em Meconta, 2 Malema, 2 em

Ribaué, 2 em Rapale, 1 Monapo e 1 em Mussuril.
5 5 0 0 Técnicos 3 500,00

Indicador B32. % famílias que implementam papas enriquecidas para crianças

B321 Promover educação alimentar e nutricional para mulheres gravidas, lactantes e mulheres com

crianças de 0-5 anos.
0 1 1 0 Tecnicos 3 000,00

B322. Realizar um levantamento sobre uso de papas enriquecidas para crianças 0 0 1 0 Oficial de SANE 3 000,00

B323 Promover higiene e saneamento de meio nas comunidades de abrangência 1 1 1 1 Tecnicos 1 300,00

B324. Treinar técnicos sobre abordagem do género e nutrição 0 20 20 0 Assistente SANE 2 000,00

B.325. Facilitar a mobilização e construção de secadores melhorados para secagem de frutas e vegetais 0 10 10 0 Técnicos 2 000,00

Resultado B3. Melhorada a situação nutricional

Resultado B2. Melhorada a situação alimentar
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Indicador B41. % de incremento da renda por família

B411.Treinar grupos / associações sobre organização associativa e liderança dos grupos 0 50 50 50 Assitente de SANE 6 200,00

B412. Facilitar a legalização grupos em associações 5 5 5 5 Assitente de SANE 2 500,00

B413.Treinar animadores associativos em organização associativa 0 50 50 25 Assitente de SANE 3 000,00

B414. Apoiar os grupos / associações na elaboração dos planos de produção. 1 1 0 0 Assitente de SANE 1 600,00

B415.Treinar os grupos/associações em comercialização de produtos agrícolas 0 30 30 0 Assistente SANE 10 000,00

B416.Treinar animadores em processo de comercialização de produtos agrícolas 0 50 25 0 Assistente SANE 3 500,00

B417.Apoiar as associações na identificação de potenciais compradores de produtos agrícolas. 0 1 1 1 Assistente SANE 4 500,00

B418. Realizar troca de experiencia sobre o processo de comercialização de produtos agrícolas 0 1 0 1 Assistente SANE 4 000,00

B419.Participação dos produtores e equipe técnica nas feiras agrícolas e no lançamento da campanha

de comercialização agrícola
0 1 1 1 Assistente SANE 6 500,00

B4120.Apoiar as associações na elaboração de planos de negócio 0 1 1 0 Assistente SANE 2 800,00

B4121 Fortalecer a plataforma de comercialização de produtos através de contratos de futuro entre

compradores e produtores
0 1 1 0 Assistente SANE 3 500,00

B4121.Facilitar a ligação de produtores e compradores de produtos agricolas e pesqueiros (através de

redes de comerciantes, plataforma AENA.SICom, fóruns, comissões de comercialização)
1 1 1 1 Assistente SANE 4 000,00

B4122. Visitas de Monitoria 0 0 0 1 M&A-oficial 2 500,00

Realizacao de Balanços das actividades mensais 3 3 3 3 Assistente de SANE 6 000,00

B4123. Participação em redes locais, nacionais e internacionais 0 0 1 0 Assistente de SANE 4 000,00

Salarios e Beneficios para o pessoal do pilar 3 3 3 4 DE 157 950,00

Resultado B4. Aumento da renda familiar
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Pilar de Igualdade e Equidade de Género 

1 2 3 4

Meta: 1680 mulheres com melhores condições de vida, voz activa e liderança em relações de poder 

igualitárias e equânimes com os homens.

C111. Estabelecer contactos com os Serviços Distritais de Educação e Juventude e Tecnologia, Zips locais a

nível dos 17 distritos  para integração de mulheres no processo de AEA 
0 1 0 0 AIEG 2 730,00

C112.Sensibilizar as mulheres das associações/comités e comunidade para integra-las aos grupos de AEA 1 1 1 1 AIEG 2 000,00

C121.Identificar membros potenciais das associações assistidas por AENA para ligar aos programas de

AEA como alfabetizadores nas comunidades onde estão inseridos
1 1 0 0 Tecnicos 0

C122.Comparticipar com subsídio dos alfabetizadores 1 1 1 1 AIEG 1 560,00

C211.Realizar debates de sensibilização nos grupos onde estão inseridos mulheres sobre questões de género, 

papel da mulher no desenvolvimento local e gestão de renda
1 1 1 1 AIEG 2000

C212. Efectuar o levantamento de número de mulheres que exercem actividades de gestão de renda 0 1 1 1 AIEG 3 000,00

C213,  Financiar grupos de mulheres para desenvolvimento de actividades de renda 0 10 0 0 AIED 10 000,00

C221. Realizar encontros de debate sobre participação de mulher em processos de comercialização 1 1 1 1 AIEG 3 000,00

C222. Capacitar as mulheres em comercialização e marketing 0 500 500 0 AIEG 0

C223.Efectuar o levantamento de número de mulheres que foram capacitadas em comercialização e 

comercializaram seus produtos
0 0 0 0 AIEG 0

C.235. Facilitar o acesso a DUAT's para mulheres 0 0 0 0 ORN 0,00[1]

Indicador C21 : Nº de mulheres que desenvolvem actividades de rendimento

Indicador C22: Nº de mulheres que participam em processos de comercialização;

Indicador C23: Nº de mulheres com DUAT's

Resultado C2: Mulheres economicamente activas/empoderadas participam na gestão da renda e dos recursos da família

Indicador C12: % de grupos da AENA que participam nos AEA

Actividade
TRIMESTRE Responsa

vel

Custos 

(USD)

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

homens..

84 094,64
Resultados C1: Melhorado o acesso das mulheres ao serviços básico de educação

Indicador C11: Nº de mulheres que participam nos programas de AEA

Resultados C1: Melhorado o acesso das mulheres ao serviços básico de educação

Indicador C11: Nº de mulheres que participam nos programas de AEA
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C.311.Promover o empoderamento das mulheres para que assumam cargos de liderança nas associações e 

comités
1 1 1 1 AIEG 3 000,00

C.312. Realizar encontros com mulheres para debates sobre questões de género, participação e liderança 1 1 1 1 AIEG 1 884,64

C.313. Efectuar o levantamento das mulheres que ocupam cargos de direção nos grupos e nas comunidades 1 1 1 1 AIEG 1 020,00

C.321. Realizar encontros trimestrais e de retiro com trabalhadores e membros para debate sobre questões 

de género, tomada de decisão e reflexão interna
1 1 1 1 AIEG 7 200,00

C.322. Promover as mulheres a ascenderem a cargos de liderança a nível da organização 1 1 1 1 DE 0

C.331. Realizar troca de experiência com outras organizações que trabalham no contexto de género 1 1 1 1 AIEG 1 700,00

C.332. Realizar troca de experiência a nivel do distrito entre grupos fortes e fracos 1 1 1 1 AIEG 1 600,00

C.334.Participar em foruns/Plataformas Provinciais, Nacionais, e internacionais relacionadas a questoes de 

género
2 2 2 2 AIEG 6 600,00

C.341. Capacitar trabalhadores em abordagem de género 1 1 1 1 AIEG 3 000,00

C.345. Reciclagem dos técnicos  de campo em abordagem de Género 1 1 1 1 AIEG 2 700,00

C411. Colaborar com AKILIZETHO, FACILIDADE e outras organizações para influênciar a participação 

das mulheres nos Conselhos Consultivos
1 1 1 1 AIEG 2 000,00

C412. Efectuar um levantamento de mulheres que participam nos 1 1 1 1 AIEG 4 000,00

Salario e Beneficios para o pessoal do Pilar 3 3 3 4 DE 35 100,00

Indicador C32:% de mulheres nos cargos de liderança na AENA;

Resultado C4: Assegurada a participação de mulheres no processo de tomada de decisão

Indicador C41. Nº mulheres nos Conselhos Consultivos Distritais;

Indicador C34: Nº de trabalhadores que beneficiaram-se de capacitações

Indicador C33: Nº de eventos de aprendizagem e de troca de experiência;

Indicador C31: % de mulheres nos cargos de direcção nas comunidades;

Resultado C3: Mulheres activas exercem funções de direcção em seus meios
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Pilar de Recursos Naturais e Extensão Rural 

 

1º 2º 3º 4º

D4.1.1. Promover a liderança de mulheres nas OCBs. 1 1 1 1 ARNER 3 800,00

D4.1.2. Facilitar a ligação de OCBs lideradas por mulheres aos Conselhos Consultivos. 0 1 0 1 ARNER 4 800,00

D4.1.3. Facilitar a participação das mulheres nos Conselhos Consultivos. 1 1 1 1 ARNER 3 500,00

D5.1.1 Facilitar a criação e fortalecimento dos CGRNs. 1 1 1 1 ARNER 6 000,00

D5.1.2 Facilitar a criação e fortalecimento das PDOSCs. 0 0 1 1 ARNER 4 000,00

D5.1.3 Promover a capacitação das OCBs em legislação adversa. 0 1 1 1 ORNER's 2 500,00

D5.2.1 Capacitar as comunidades em metodologias de emissão de petições. 0 1 1 1 ARNER 2 500,00

D5.2.2 Facilitar a identificação de evidências de violação dos direitos. 1 1 1 1 ARNER 3 500,00

D5.2.3 Facilitar elaboração e a canalização das petições ao sector público e privado. 0 0 1 1 ARNER 2 000,00

D5.3.1 Facilitar e promover capacitações aos agentes do governo local sobre a legislação 

adversa dos RN e direito a informação.
0 1 0 1 ORNER's 10 000,00

D5.3.2 Promover encontros   entre o governo e as comunidades para debate e  o 

esclarecimento  de questões de  desenvolvimento  das comunidades  locais.
1 1 1 1 ORNER's 8 000,00

D5.3.3 Promover e facilitar encontros de discussão técnica e legal com o governo e 

sociedade civil.
1 0 0 0 ORNER's 5 000,00

Resultado D4.1: Assegurada a participação de mulheres no processo de tomada de decisão.

Indicador D4.1: Nº de mulheres nos Conselhos Consultivos Distritais. 

Resultado D5.2: Homens e mulheres das comunidades através das suas formas de organização fazem pressão, dialogam, negoceiam e participam na gestão dos recursos naturais e 

extractivos juntos dos sectores público e privado.

Indicador D5.1: N.º de OCBs criados para a defesa dos direitos das comunidades (CGRNs e PDOSCs).    

Indicador D5.2: Número de documento de posição emitidos pelas comunidades ( petições, cartas de pedido dr exclarecimento e solicitações de encontros com os governos e empresas).

Indicador D5.3 Número de agente do Governo capacitado sobre legislações(Terra, Floresta, Ambiente, direito a informação e industria extractiva).

Actividades
TRIMESTRE

Responsável 385 942,00

Objectivo Estratégico 3.1: Influenciar a gestão e governação responsável dos recursos naturais e das indústrias extractivas. 168 850,00
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D6.1.1: Influenciar a resposta dos documentos emitido pelas comunidades locais aos 

governos.
0 1 1 1 ORNER's 6 000,00

D6.1.2: Emitir petições, cartas e pedidos de esclarecimento de solicitações de encontros 

com governantes e empresas.
1 0 1 0 ORNER's 3 500,00

D6.1.3 Influenciar para que os documentos sejam respondidos pelo governo. 0 1 1 1 ORNER's 10 000,00

D6.2.1:  Influenciar o governo local a fazer uso de estudos produzidos para criar 

mudanças no processo da governação.
1 1 1 1 ORNER's 5 000,00

D6.2.2: Promover workshops distritais, provincias e nacionais para o debate e 

esclarecimento de questões de desenvolvimento local com a participação do governo.
1 0 1 0 ORNER's 6 000,00

D6.3.1: Realizar monitorias trimestral e semestral dos Megaprojectos da industria 

extrativa com envolvimento da Assembleia provincial, DPREME, Governo local e 

comunidade local.

1 0 0 1 ORNER's 3 200,00

D6.4.1: Facilitar a formulação e implementação participativa dos planos de 

desenvolvimento local.
1 1 1 1 ARNER 3 100,00

D6.4.2: Realizar encontros regulraes com o DPTADER, DPREME, MIREME, 

MITADER, MEF a nível provincial e nacional para resolver questões ligadas a industria 

extractiva (grupo de trabalhos constituidos, Memorandos assinados).

1 1 1 1 ORNER's 6 000,00

D6.4.3: Realizar encontros de jornadas de reflexão e diálogo a nível distrital envolvendo 

empresas, governo, OSCs, comunidades sobre questões de meio ambiente.
1 1 1 1 ORNER's 12 000,00

D6.5.1: Facilitar a realização de estudos de caso sobre a violação dos direitos e/ou 

impactos dos Megaprojectos no desenvolvimento local.
0 1 0 1 ORNER's 15 000,00

D6.5.2: Influenciar a reformulação da Circular n.
o
 1/MPD-MEF/2013 para favorecer os 

interesses das comunidades locais.
1 1 1 1 Ponto Focal AN 12 450,00

D6.5.3: Divulgar os resultados da reformulação da circular n.
o
 01/MPD-MEF/2013 a 

todos níveis e as comunidades locais.
0 0 1 1 Ponto Focal AN 13 000,00

Resultado D6: Governos mais sensibilizados e com maior abertura para responder as preocupações da comunidades.

Indicador D6.1:  % de documentos respondidos pelo governo.

Indicador D6.2:  % de workshops/seminários em que os agentes do governo participaram.

Indicador D6.3: # de visitas de monitoria realizadas conjuntamente com o governo (visitas de monitoria de empreendimentos agrícolas, exploração mineira e florestal).

Indicador D6.4: # de encontros realizado com o governo (encontros de descussão técnica e legal).

Indicador D6.5: # de estudos produzidos e usados pelo governo para criar mudanças no processo de governação.
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D7.1.1: Facilitar e promover capacitação aos agentes do sector privado para a gestão 

sustentável de RN e direito a informação.
1 0 1 0 ORNER's 6 000,00

D7.2.1: Emitir petições, cartas e pedidos de esclarecimento de solicitações de encontros 

com governantes e empresas.
1 0 1 0 ORNER's 2 000,00

D7.2.2: Influenciar a resposta dos documentos emitido pelas comunidades locais ao sector 

privado.
0 1 1 1 ORNER's 5 000,00

D7.2.3: Influenciar para que os documentos sejam respondidos pelo sector privado. 0 1 1 1 ORNER's 2 500,00

D7.2.4: Reforço dos mecanismos de diálogo permanente entre as OSC,  DPTADER, 

DPREME, MIREME, MITADER, MEF e grupo de trabalhos constituidos.
1 1 1 1 Ponto Focal AN 2 500,00

131 292,00

E1.1:  Conduzir campanhas para promoção de terra segura. 2000 2000 1 1 ORNER's 80 000,00

E1.1:  Facilitar a entrega formal de respectivos titulares envolvendo o governo, 

comunidades, OSC e sector privado.
1 1 1 0 ORNER's 4 000,00

E2.1.1: Facilitar a criação de grupos de trabalho para debater questões ligados ao acesso a 

terra e recursos naturais a nível dos distritos.
0 1 0 1 ORNER's 8 000,00

E2.1.2: Influenciar a assinatura dos Memorandos entre os grupos de trabalho e AENA. 1 1 1 1 ORNER's 6 000,00

E213 Realizar campanhas para inclusao das necessidades dos camponeses no PNISA 1 1 1 1 ORNER's 5 000,00

E2.2.1: Facilitar treinamento aos técnicos dos governos distritais em matéria de políticas, 

estratégias e plano de sector agrário.
0 1 0 1 Oficial e Assistente 6 000,00

E2.2.2: Capacitar os técnicos da AENA sobre políticas, estratégias e plano dos sector 

agrário e promover troca de experiência.
0 1 0 1 Oficial e Assistente 4 000,00

E2.3.1: Identificar com necessidades de créditos para os insumos agrícolas. 1 1 1 1 Assistente 2 500,00

E2.3.2: Influenciar a ligação entre as OCBs e instituições de crédito de insumos agrícolas. 1 1 1 1 Assistente 6 000,00

E2.4.1: Influenciar o governo a dar assistência aos beneficiários dos projectos. 1 1 1 1 Oficial e Assistente 9 792,00

Salarios e Beneficios para o pessoal do Pilar 3 3 3 3 DE 85 800,00

Indicador E2.4: % de extensionistas do sector público que assistem os beneficiários dos projectos.

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

Resultado E1: Assegurado e reforçado à terra de homens e mulheres camponesas.

Indicador E1: # de homens e mulheres com terras certificadas.

Resultado E2: Governo mais sensibilizados e com mais abertura para responder aos direitos e os interesses dos camponeses tomados em consideração nas políticas do sector agrário.

Indicador E.2.1: # de Memorandos de entendimento assinados e implementados.

Indicador E2.2:  # de técnicos dos governos distritais capacitados em matérias de políticas, estratégias e planos do sector agrário.

Indicador E2.3: % de camponese com acesso a créditos (de insumos, recursos financeiros).

Resultado D7 Sector privado sensibilizado e com normas e procedimentos que promovam a gestão sustentável dos recursos naturais e industrias extractivas.

Indicador D7.1: # de agentes do sector privado capacitados sobre as legislações (ex; terras, florestas, indústria extractiva, ambiente e direito a informação).

Indicador D7.2: % de documentos respondidos pelo sector privado.
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Pilar de Ambiente e Mudanças Climáticas 

1 2 3 4

202 100,00

E.1.1: Facilitar a capacitacao das comunidades em gestao de Mangal 1 1 1 1
Assistente 

de RN
2 000,00

E.1.2: Realizar trocas de experiencias entre CGRN's para contrução de casas

resistentes a Ciclones 
0 1 0 0

Assistente 

de RN
4 000,00

E.1.3: Facilitar o estabelecimento de santuarios marinhos 0 1 0 0
Assistente 

de RN
1 600,00

E.1.4: Facilitar a capacitacao das OCB's, midiaas em Ambiente e mudancas

climaticas
0 30 0 0

Assistente 

de RN
5 000,00

E.2.1: Facilitar a capacitação das OCB's e membros do governo local em

planificação e orcamentação no contexto de Mudanças Climáticas
0 1 0 0

Oficial de 

RN
5 000,00

E.2.2: Facilitar a capacitacao das OCB's (CDL's, CGRN's, etc.) e membros

do Conselhos Consultivos em processos de Monitoria e Avaliacao

participativa no contexto de contexto das mudanças climáticas

0 1 0 0
Assistente 

de RN
6 500,00

E.2.3: Facilitar a elaboracao de planos de adaptacao as mudancas climaticas

nos distritos (PEBANE)
0 1 1 0

Oficial de

RN
10 000,00

E.2.4: Elaborar o guiao metodologico para monitoria no contexto de

ambiente e mudancas climaticas
0 1 0 0

Assistente 

de RN
15 000,00

E.2.5: Realizar acções de Monitoria sobre a integracao e implementação de

acções de adaptacao e mitigação de mudanças climaticas nos planos de

desenvolvimento

0 1 0 1
Assistente 

de RN
6 000,00

Resultados 1:  Fortalecidas as capacidades e habilidades das comunidades locais na realização de direitos e obrigações ambientais e climáticos.

Indicador E.1:  Nº de mulheres e homens capacitados sobre boas práticas de uso e conservação dos recursos naturais;

Resultado 2: Reforçada a integração de medidas concretas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas nos instrumentos de

planificação dos governos locais

Indicador E.2: Nº de planos de adaptação e mitigação de mudanças climáticas integrados nos PDD e implementados através dos PESOD.

Actividade
TRIMESTRE Responsá

vel

Custos 

(MZN)

Objectivo estratégico do pilar 5: Contribuir para que homens e mulheres das comunidades rurais, governos locais e sector 

privado tenham consciência sobre justiça ambiental e climática
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E.3.1: Realizar estudo sobre a qualidade dos serviços prestados pelo governo

e empresas na area ambiental 
0 1 0 0

Oficial de 

RN
10 000,00

E.3.2: Realizar Analise critica dos estudos de impactos ambientais das

empresas
0 0 1 1

Oficial de 

RN
8 000,00

E.3.3: Desenvolver e disseminar documentos de posição sobre questões 

criticas de qualidade de preservação do ambiente por parte das 

empresas/governo

0 0 1 0
Oficial de 

RN
1 500,00

E.3.4: Realizar encontros regulares entre a AENA/OSC e o 

DPTADER/DPMAIP/MIMAIP/MITADER
2 2 2 2

 Oficial de 

RN
3 000,00

E.3.5: Efectuar monitoria conjunta com o governo e parlamentares para 

informacao os decisoes em aspectos relacionados com AMC
0 1 1 0

Assistente 

RN
3 000,00

E.3.6: Participar em encontros entre a Plataforma e MITADER/MIMAIP 1 0 0 1 2 000,00

E.3.7: Realizar encontros de debate envolvendo OSC's, Empresas, Governo e 

Comunidades relacionado com impactos ambientais e climaticos
0 1 1 0

Oficial de 

RN
9 000,00

E.3.8: Usar a ferramenta de Score Card para a monitoria e rasteiro da 

implementacao dos Planos de Desenvolvimento no contexto de Ambiente e 

Mudancas Climaticas (Para Distritos que tem PLA's aprovados)

1 1 0 0
Oficial de 

M&A
10 000,00

E.3.9: Documentar os assuntos levantados e classifados como nao resolvidas 

no Score Card e influenciar para a sua resolucao
0 1 0 0

Oficial 

RN
3 000,00

Salarios e Benficios para o pessoal do Pilar 3 3 3 4 97 500,00

Resultado 3:  Melhorada a qualidade de prestação de serviços ambientais e climáticos pelo governo local.

Indicador R3: Nº de documentos de análise qualitativa e quantitativa da prestação dos serviços ambientais e climáticos pelas OSC's para influenciar e 

realizar dos deveres e obrigações do estado
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ANEXO II. Matriz de Resultados 

 
Pilar de Desenvolvimento Institucional 
 

Resultado esperado A 1. Ter a planificação estratégica da AENA como guião das acções a serem executadas e assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela organização 
 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

A11: Nº de  procedimentos internos da documentação da AENA atualizados 

e regularizados. 

 

1 0 1 0 
 Relatórios, documentos revistos. 

 

A12: Nº de políticas produzidas        0 0 1 0 
 Relatórios, políticas produzidas. 

 

A13: % de encontros entre os orgãos sociais; 25% 
25% 25% 25% 

 Lista de presença, actas dos encontros. 

 

A14: % da equipa de gestão e/ou programs estruturada 

 

25% 25% 25% 25% 
 Anuncio de vagas, contractos de tranalho. 

 
Resultado 2: Realizada gestão   transparente  e   eficiente dos  recursos financeiros da AENA, alinhado com o planeamento, melhoramento dos resultados e  investimentos que visem 

a modernização da entidade. 
 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

A21: % dos projectos auditados por entiadade externa 
25% 25% 25% 25% 

 Relatórios de auditorias 

 

A22:%  uso do programa informatico contabilistico-financeiro e de recursos 

humenso usados 

 

25% 25% 25% 25%  Relatórios e visitas de campo 

A23: % dos bens inventariados 
25% 25% 25% 25%  Inventarios e verificação física 
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Resultado A3. Diversificadas as fontes de financimaneto da organização 
 
Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

A31:Nº de fontes de financiamento incrementadas 1 0 0 1  Relatórios de progresso, acordos de financiamento 

A32:  Nº Fundo comum existemte 1 1 1 1 
 Acordo com doadores, parceiros 

A33: % de acções de investimentos implementadas 0 50% 0 50% 
 Relatórios de progresso e verificaçao física 

 
Resultado A4. Acções de publicidade e imagem da AENA realizadas dentro e fora da organização 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

A41: % das actividades de publicidade e imagem da AENA realizadas den-

tro e fora da organização 

25% 25% 25% 25% 
 Relatórios de progresso, documentos de comunicação produzidos 

 
Resultado A5. Desenvolvidas acções de prestação de serviços e consultorias 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

IR22: % do plano de desenvolvimento do pessoal implementado 
25% 25% 25% 25% 

 Relatorios de progresso e lista de presença 

IR23:% das acções de consutória e serviços prestados 0 50% 50% 0 
 Contractos de consultoruia realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 

36 
Pilar de Segurança Alimentar, Nutricional e Economica 

 

Objectivo estratégico 1: Fornecer serviços de extensão rural diferenciado em profissionalismo e qualidade para as comunidades rurais 

 

Resultado B1. Melhorada a situação alimentar e nutricional dos produtores rurais através adopção de praticas de agricultura de conservação e diversificação de meios de vida 

resilientes 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador B11. %  de produção (ton/ano) de 10.000 individuos 
80% 80% 0 0  Relatórios 

Indicador B12. %  de produtividade (kg/ha) de 10.000 individuos 80% 80% 0 0  Relatórios 

Indicador:B13. Incremento da capacidade de 10.000 indivíduos através de 

acções ligadas aos associativismo no ceio das comunidades rurais. 
2500 2500 2500 2500 

 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

Resultado B2. Melhorada a situação alimentar 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador B21. Nº de refeições por dia por  família confecionadas e 

diversificadas de alimentos 3 3 3 3  Relatórios/estudo 

Indicador B22. Nº de culturas produzidas por família 
4 4 4 4  Relatórios/estudo 

Indicador B23. % de redução das perdas pós colheita 
0 0 10-30% 0  Relatórios/estudo 

 

 

Resultado B3. Melhorada a situação nutricional 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

 

Indicador  B31. % de famílias que consomem alimentação diversificada; 

 

 

1 1 1 1  Relatórios/estudo 

Indicador B32. % famílias que implementam papas enriquecidas para 

crianças 1 1 1 1  Relatórios/estudo 
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Resultado B4. Aumento da renda familiar 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador B41. % de incremento da renda por família 

 

 

300USD 

 

300USD 

 

300USD 

 

300USD  Relatórios/estudo 

 

 

 

Pilar de Igualdade e Equidade de Género 

 

Objectivo estratégico do pilar 2: contribuir para a promoção de aut-estima da mulher através do empreendedorismo feminino na gestão sustentável dos recursos. 

 

Resultados C1: Melhorado o acesso das mulheres ao serviços básico de educação 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador C11: Nº de mulheres que participam nos programas de AEA 
3000 0 0 0  Relatórios 

Indicador C12: % de grupos da AENA que participam nos AEA 40% 0 0 0  Relatórios 

 

 

 

Resultado C2: Mulheres economicamente activas/empoderadas participam na gestão da renda e dos recursos da família 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador C21 : Nº de mulheres que desenvolvem actividades de rendimento 
0 1000 1000 1000  Relatórios 

Indicador C22: Nº de mulheres que participam em processos de 

comercialização 
0 1000 1000 1000  Relatórios 

Indicador C23: Nº de mulheres com DUAT's 1000 1000 1000 0  Relatorios 

 

Resultado C3: Mulheres activas exercem funções de direcção em seus meios             
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Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador C31: % de mulheres nos cargos de direcção nas comunidades; 

 

 

60% 60% 60% 60% 
 Relatórios 

 

Indicador C32:% de mulheres nos cargos de liderança na AENA; 60% 60% 60% 60%  Relatórios 

Indicador C33: Nº de eventos de aprendizagem e de troca de experiência 2 2 2 2 

 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

Indicador C34: Nº de trabalhadores que beneficiaram-se de capacitações 20 20 20 20 
 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

 

Resultado C4: Assegurada a participação de mulheres no processo de tomada de decisão 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador C41. Nº mulheres nos Conselhos Consultivos Distritais; 

 

 

10 10 5 5 
 Relatórios 

 

 

 

Pilar de Recursos Naturais e Extensao Rural 

 

 

Resultado D5: Homens e mulheres das comunidades através das suas formas de organização fazem pressão, dialogam, negoceiam e participam na gestão dos recursos naturais e 

extractivos juntos dos sectores público e privado. 

 Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador D5.1: N.º de OCBs criados para a defesa dos direitos das 

comunidades (CGRNs e PDOSCs).     
10 10 5 5 

 Relatórios 

 Lista dos memmbros 

 

Indicador D5.2: Número de documento de posição emitidos pelas 

comunidades ( petições, cartas de pedido dr exclarecimento e solicitações de 

encontros com os governos e empresas). 

2 2 2 2 
 Relatórios 

 Lista de psesença  

Indicador D5.3 Número de agente do Governo capacitados sobre 

legislações(Terra, Floresta, Ambiente, direito a informação e industria 

extractiva). 

10 10 0 0 
 Relatórios 

 Lista de presenças 
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Resultado D6: Governos mais sensibilizados e com maior abertura para responder as preocupações da comunidades. 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador D6.1:  % de documentos respondidos pelo governo 10% 10% 10% 10% 
 Relatórios 

 

Indicador D6.2:  % de workshops/seminários em que os agentes do governo 

participaram. 
10% 10% 10% 10% 

 Relatórios 

 Lista de presença 

Indicador D6.3: # de visitas de monitoria realizadas conjuntamente com o 

governo (visitas de monitoria de empreendimentos agrícolas, exploração 

mineira e florestal). 

0 1 0 1  Relatórios 

Indicador D6.4: # de encontros realizado com o governo (encontros de 

descussão técnica e legal). 
0 1 1 1 

 Relatórios 

 Lista de presença 

Indicador D6.5: # de estudos produzidos e usados pelo governo para criar 

mudanças no processo de governação. 
0 3 0 3 

 Relatorio 

 Documeto do estudo 

 

 

Resultado D7 Sector privado sensibilizado e com normas e procedimentos que promovam a gestão sustentável dos recursos naturais e industrias extractivas. 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador D7.1: # de agentes do sector privado capacitados sobre as 

legislações (ex; terras, florestas, indústria extractiva, ambiente e direito a 

informação). 

10 0 0 10 

 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

Indicador D7.2: % de documentos respondidos pelo sector privado. 20% 20% 20% 20%  Relatórios 

 

Resultado E1: Assegurado e reforçado à terra de homens e mulheres camponesas. 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador E1: # de homens e mulheres com terras certificadas. 

 

 

0 1000 1000 1000 
 Relatórios 

 DUATs 
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Resultado E2: Governo mais sensibilizados e com mais abertura para responder aos direitos e os interesses dos camponeses tomados em consideração nas políticas do sector 

agrário. 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador E.2.1: # de Memorandos de entendimento assinados e 

implementados. 
0 1 1 0 

 Relatórios, MoU 

 

Indicador E2.2:  # de técnicos dos governos distritais capacitados em 

matérias de políticas, estratégias e planos do sector agrário. 
5 5 5 5  Relatórios,, Lista de presenças 

Indicador E2.3: % de camponese com acesso a créditos (de insumos, 

recursos financeiros). 
0 0 20% 20%  Relatórios,, contractos de crédito 

Indicador E2.4: % de extensionistas do sector público que assistem os 

beneficiários dos projectos. 
10% 10% 10% 10%  Relatórios, visitas de campo 

 

 

Pilar de Ambiente e Mudanças climaticas 

 

Resultados E1:  Fortalecidas as capacidades e habilidades das comunidades locais na realização de direitos e obrigações ambientais e climáticos. 

 

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

Indicador E.1:  Nº de mulheres e homens capacitados sobre boas práticas de 

uso e conservação dos recursos naturais; 

 

1000 1000 500 500 

 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

Indicador E.2: Nº de planos de adaptação e mitigação de mudanças 

climáticas integrados nos PDD e implementados através dos PESOD. 
0 1 1 1  Relatorio, PESOD’s  

Indicador R3: Nº de documentos de análise qualitativa e quantitativa da 

prestação dos serviços ambientais e climáticos pelas OSC's para influenciar e 

realizar dos deveres e obrigações do estado. 

0 1 1 0  Relatório, documentos produzidos 
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Resultado E2.  Reforçada a integração de medidas concretas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas nos instrumentos de planificação dos governos locais   

Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

E21: Nº mulheres e homens capacitados em matérias de planificação, orça-

mentação, monitoria e avaliação participativa; 

 

1000 1000 500 500 

 Relatórios 

 Lista de participantes 

 

E22: Nº de planos de adaptação e mitigação de mudanças climáticas 

elaborados; 
0 1 1 1  Relatorio, PESOD’s  

E23: Nº de planos de adaptação e mitigação de mudanças climáticas 

integrados nos PDD e implementados através dos PESOD 
0 1 1 0  Relatório, documentos produzidos 

 

 
Resultado E3. : Melhorada a qualidade de prestação de serviços ambientais e climáticos pelo sector privado e governo local.      
Denominação do indicador Trimestre  

Fontes de verificação 1 2 3 4 

E31: Nº de documentos de análise qualitativa e quantitativa da prestação dos 

serviços ambientais e climáicos pelas OSC's para influênciar e realizar dos 

deveres e obrigações do estado 

1000 1000 500 500  Relatórios, documerntos produzidos 

E32: 2 Nº de encontros de diálogo construtivo entre Plataformas 

provincias/distritais e o governo.  
1 2 2 1  Relatorio, Lista de presença 

E33: % dos assuntos de competência local levantados pelos cidadãos e OSC 

são resolvidos. 
0 7.5% 7.5% 0  Relatório, documentos produzidos 
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ANEXO III.  FLUXO DE DADOS/INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Assistentes de projecto 

 

Oficiais dos Pilares 

Oficial de M&A 

 
Director Executivo 

Doador ou  

Parceiros de 

Financiamento 

Comunidade (Facilitadores, Agricultores Líde-

res, Agentes de Negócio Comunitário, Animado-

res comunitarios, CGRNs, Associações, etc.) 

Tecnicos de Campo 


