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LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 

AAJC Associação de Apoio e Assistência Júrida as Comunidades 

ABIODES Associação para o Desenvolvimento Sustentável 

AC      Agricultura de Consevação 

AENA                     Associação Nacional de Extensão Rural 

AGIR                     Acções para uma Governação Inclusiva e Transparente 

AKLIZETHO        Associação de Desenvolvimento Comunitário 

AMARULA 
FARMING 

Empresa de Compra e Processamento de Produtos Agrícolas 

AMME                      Associação Moçambicana Mulher e Educação 

ANADEMO             Associação dos Amigos e Naturais de Moma 

CARE   Agência Americana para o Desenvolvimento              

CCM Conselho Cristão de Moçambique 

CD/CODir Conselho de Direcção 

CGRN         Comité de Gestão de Recursos Naturais 

CIP Centro de Integridade Pública 

CVCA   Vulnerabilidade Climática e Análise de Capacidades 

CTV    Centro Terra Viva 

DPASA   Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar 

DPPF-Z                    Direcção Provincial de Planificação e Finanças da Zambézia 

DPTADR   Direcção Provincial de Terra Ambientre e Desenvolvimento Rural 

DPREME Direcção Provincial dos Recursos Mineirais e Energia 

ETG Empresa de Compra e Processamento de Produtos Agrícolas 

EMC/FFS Escola na Machamba do Camponês 

FACILIDADE   Associação de Desenvolvimento Comunitário 

IEG Pilar de Igualdade e Equidade de Género 

IIAM Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 

ITC-f Iniciativa de Terras Comunitárias 
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ITIE Iniciativa para uma Transparência da Indústria Extractiva 

IKURU Empresa de Produção de Sementes 

INOVAGRO Empresa do Sector Privado para Inovação do Agronegócio 

KENMARE Empresa Internacional de Exploração de Recursos Mineiras 

KULIMA Organismo para o Desenvolvimento Sócio-Económico Integrado 

LG Governação de Terras 

MIREME Ministério de Recursos Mineiras e Energia 

MITADER Minsitério de Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural 

OLAM Empresa Internacional de Compra de Sementes 

OPHAVELA Associação para o Desenvolvimento Sócio-Económico 

ONG’s   Organizações Não Governamentais 

ORAM Associação Rural de Ajuda Mútua 

OSC’s Organizações da Sociedade Cívil 

PACA’s   Planos de Acção Comunitária para Adaptação 

PAMRDC Plano de Acção Multisectorial para Redução da Desnutrição Crónica 

PEDSA Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 

PESOD   Plano Económico Social e Orçamento do Distrito 

PPOSC_N   Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Nampula 

PRONEA   Programa Nacional de Extenção Agrári 

P&S                         Programa dos Arquipélagos das Ilhas Primeiras e Segundas 

RADEZA Rede de Organizações para Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 
Zambézia 

RNER Pilar de Recursos Naturais e Extensão Rural 

SANE Pilar de Seguraça Alimentar Nutricional e Económica 

SALL  Projecto de Agricultura Sustentável 

WWF Fundo Mundial para a Natureza 

ZELA Associação Zimbabweana para Legislação Ambiental 
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CONTEXTO DAS REALIZAÇÕES DO ANO 2016 

O ano de 2016 constituiu um grande desáfio para Moçambique em geral, e para os Moçambicanos 

de baixa renda e a sociedade civil em particular. Este facto pode ser explicado por três grandes 

razões, nomeadamente, a retirada de parte dos parceiros de apoio programático, o G-19, a 

desvalorização da moeda nacional face as estrangeiras, a crise político-militar e os eventos 

climáticos extremos. 

 

A retirada do apoio ao programa do governo agravou ainda mais as assimetrias entre os ricos e os 

pobres, se ontem a capacidade de sobrevivencia dos pobres era mínima, hoje pode-se dizer que é 

praticamente igual a "zero". Alguns economistas referem que esta assimetria é justificada pelo 

subida do dolár face a moeda nacional e ao rand, mas acreditamos que o grande problema não é a 

subida da moeda estrangeira mas sim as questões internas que devem ser analisadas e acções 

urgentes devem ser levadas em consideração.  

 

Para citar um exemplo ilucidativo, o custo de vida esteve cada vez a subir até a estabilização da 

subida da taxa de câmbio das moedas estrangeiras em Dezembro de 2016. Assim, os 

Moçambicanos foram chamados a serem "malabaristas" para fazer face aos preços de produtos 

básico (arroz, farinha de milho, óleo vegetal, açucar, amendoim, feijão manteiga, peixe, sabão, hortofrutículas e pão) 

que estão sistematicamente a subir e as contas de água e luz que subiram substancialmente. Esta 

situações afectaram de forma diferenciada as classes"do limiar1 da pobreza, média-baixa2, classe 
média3 e alta4", mas é muito desastrosa para a população entre as classes do limiar da pobreza e 

média a baixa devido as suas baixas capacidades adaptavéis 

(http://www.meusalario.org/mocambique/main/campanha-meu-salario/o-custo-de-vida, acessado 

a 20:47h do dia 27 de Julho de 2016). Esta situação afectou a AENA que viu-se forçada a 

renegociar os câmbios dos projectos com seus doadores e automaticamente ajustar os salários dos 

seus colaboradores.  

 

Embora a AENA tenha encontrado algumas alternativas para suprir os desfazamentos da 

desvalorização da moeda nacional foi extremamente dificil gerir estas situações pois que, em em 

Abril foram efectuados os ajustes mas a depreciação do metical continuou a agravar e alguns custos 

com consumiveis e material de escritório não pararam de subir resultando numa grande 

racionalização de recursos e medias de auteridade para evitar violar o previsto nos acordos com os 

parceiros de financiamento. 

                                                   
1pessoas com um rendimento mensal entre 1680 e 2550 méticais;  
2pessoas com um rendimentomensal de 15 mil méticais a 27 mil. 
3pessoas que dispõem de um rendimento mensal no valor de 30 mil a 45 mil méticais 
4pessoas que dispõem de um rendimento mensal superior a 45 mil méticais. 
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Igualmente a situação económica, a crise político-militar atngiu o seu pico privando a circulação de 

pessoas e bens, e reduzindo os investimentos nacionais e estrangeiros, sobretudo nas provícias de 

Nampula, Zambézia e Sofala, que por cinal são as que maior potencial de produção agropecuária 

possuem trousse grandes problemas na vida dos moçambicanos, porque limitou a livre circulação 

de produtos que podiam ser usados para suprir as zonas em emergência, as zonas de fraca 

produção, etc. No entanto, nos finais do mês de Dezembro de 2016 o líder da RENAMO, Afonso 

Dlhakama e o Presidente da FRELIMO e da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusse 

decidiram trazer alguma tranquilidade aos moçambicanos, concedendo-os uma "trégua temporária" 

para a passagem do final do ano 2016 e primeiros dois meses  de 2017, porque consideraram haver 

passos gigantescos e frutiferos para uma negociação e paz efectiva. Este facto trousse esperança 

para muitos cidadão a nível nacional. 

 

Já os eventos climáticos extremos que afectaram a situação alimentar e nutricional de pelo menos 

180 mil famílias rurais devido a falta de resposta e planificação robusta do governo, trousseram 

grandes problemas a economia nacional, como se sabe, sem energia eléctrica, sem estradas, sem 

agricultura e sem água potável moçambique ficou estagnado, as pessoas que viviam no limiar da 

pobreza ficaram a "zero" e, por sinal, estas constituem o grupo-alvo da AENA. Esta cada vez mais 

dificil trabalhar com pessoas que têm falta de alimentos, dificuldades financeiras entre outras 

necessiades básicas.   

 

Diante do acima exposto a nossa organização toma a conciência de que o direito a alimentação é 

uma questão chave do País e por isso a sua legislação deverá ser priorizada. De igual modo, 

pensamos que a justiça no acesso aos recursos produtivos, sociais e financeiros, na comercialização 

e na assistência técnica aos camponeses deverão ser a "urgência do momento", as receitas 

provenientes dos grandes investimentos sobre recursos naturais (florestas, gás, mineração, petróleo, 

agricultura, e etc.) e planificação para mitigação de impactos negativos e adaptação as mudanças 

climáticas devem olhadas como foco no proxímo 5 anos. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Os principais resultados que passamos a mencionar no presente relatório estão relacionados a 

mudanças registadas no ano de 2016, nas componentes de segurança alimentar nutricional e econímica, 

igualdade e equidade de género, lobby e advocacia sobre recursos naturais e extensão rural e desenvolvimento 

organizaçional. Estas mudanças surgem das acções desencadeadas no âmbito da implementação do 

plano estratégico 2013-2015 com a sua extensão para 2016, o qual teve o financiamento dos 

parceiros We Effect, OXFAM NOVIB, CARE-WWF, MCKNIGHT FOUNDATION, ITC, e 

IFAD através do Governo de Moçambique-Direcção Provincial de Agricultura e Segurança 

Alimentar. 

 
PILAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E ECONÓMICA 

 Cerca de 3.000 famílias (48% lideradas por mulheres) aumentaram o acesso e disponibilidade 

de alimentos como resultado do aumento de áreas de produção em 50%; 

 As 3.000 famílias (48% lideradas por mulheres) para além do aumento de áreas passaram a 

produzir milho, hortícolas, batata-doce, hortícolas aumentando a quantidade de alimentos e 

diversificando a produção que antes era na base de mandioca, feijões, abobora, amendoim. 

 1050 familias (dos quais 200 mulheres) aumentaram as suas áreas de produção nas culturas de 

gergelim e amendoim, devido a acesso de insumos agrícolas resultantes dos contratos de 

financiamento estabelecidos entre estes e a empresa Morais Comercial. 

 Cerca de 60.000 indíviduos (55% mulheres) têm actualmente maior captura de pescado, 

recuperaram as espécies marinhas que estavam em extinção e conseguem obter peixe de tamanho 

maior, permitindo-lhes comercializar a um valor alto. Este processo surge como resultado de 3 

santuários marinhos estabelecidos nos distritos de Moma (2) e Angoche (1) (2 em Moma e 1 em 

Angoche)como sendo zonas de conservação e proteção dos recursos pesqueiros. 

 

 Cerca de 1440 famílias (40% mulheres) camponesas incrementaram a sua renda média em 45% 

(de 3,000.00mt para 4,350,00mt), como resultado das campanhas de comercialização justa de 

produtos agricolas. Estas aumentaram o poder de compra de alimentos que não são obtidos da 

machamba, tais como, açucar, sabão, oléo, e vários outros de primeira necessidades para o 

consumo doméstico e também conseguiram custear os materiais escolares dos seus dependentes e 

educandos. 

 

 1,440 Famílias (40% mulheres) já têm melhorado o acesso a mercados através de 58 contractos 

de comercialização de produtos agrícolas celebrados entre estas e as empresas de promoção e 
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comercialização de insumos agricolas, nomeadamente a AMARULA FARMING, AMADE 

COMERCIAL e um potencial comprador local SAIDE. 

 

 Na componente pecuária, cerca  de 13.751 familias têm 38.260 galinhas em segurança, como 

resultado do processo de vacinação contra a doença de new castle. As galinhas do sector familiar 

constituem o banco vivo das comunidades e é apartir destas que as familias conseguem cobrir 

despesas de emergência, escolas para os filhos, sabão, óleo e os custaeam também as cerimónias 

tradicionais. 

 

PILAR DE EQUIDADE E IGUALDADE DE GÉNERO 
A nível do pilar de género foram alcançados os seguintes resultados: 

 Cerca de 300 mulheres (Meconta, Angoche, Moma e Larde) estão empoderadas (sabem ler e 

escrever) e participam nos processos de comercialização de produtos, gestão dos recursos 

financeiros juntos de seus esposos; 

 De igual modo 3000 famílias (1450 mulheres e 1550 homens) referem que o ambiente conjugal 

dentro de suas casas melhorou devido aos conhecimentos sobre lei de família, género e 

participação, violência doméstica, género e HIV e SIDA, papel da mulher no desenvolvimento 

local.  

 A AENA influênciou a Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Nampula para que 

este mecanismo reconhece-se o género como uma questão programatica e não transversal, nestes 

termos, foi estabelecida uma Rede Temática das Organizações que trabalha em questões de 

Género, a qual tem um Secretariado que é coordenada pela mesma organização; 

 109 Animadores de género (40 homens e 69 mulheres) incrememtaram seus conhecimentos 

nos diversos temas e leis difundidas nesta área, e hoje são os agentes comunitários para 

impulsionar a mudança nos aspectos de igualdade e equidade de género a nível dos distritos de 

Monapo, Murrupula, Meconta, Moma, Larde, Muecate, Angoche e Pebane. 

 2000 Mulheres ocupam cargos de liderança a nível dos grupos/associações onde estão inseridas 

nos diferentes distritos de intervenção da AENA; 

 50% Dos cargos de liderança da AENA são liderados por mulheres, as quais contribuem de 

forma equânime nas tomadas de decisões nos diversos processos e programas dentro da 

organização; 

 Os ténicos da AENA, que antigamente estavam direcionados e presos ao trabalho de extensão 

hoje são pontos focais da área de género e capacitam as comunidades implementando a política de 

igualidade e equidade de género, integrando HIV e SIDA, como forma de não só dinamizar as 

actividades, mas também materializar com eficácia os objectivos desta organização intervir 

estratégicamente na área de género.  
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PILAR DE RECURSOS NATURAIS E EXTENSÃO RURAL 
O pilar de recursos naturais e extensão rural também registou resultados muito significativos, 

conforme o descrito a seguir: 

 Maior abertura por parte do Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(MITADER) para com as Organizações Nacionais da Sociedade Civil. O Ministro do pelouro no 

dia 13 de Janeiro de 2016 solicita a criação de uma plataforma de diálogo com a sociedade civil em 

resposta ao documento de posição emitido pela plataforma no dia 18 de Dezembro de 2015.  

 O governo do distrito de Angoche esteve mais aberto e reflectiu junto da sociedade civil e das 

comunidades sobre a sua estrategia de adaptação as mudanças climáticas e os resultados até agora 

alcançados. Estas reflexões mostraram que ainda muito se deve fazer o efeito. 

 O Governo de Angoche convidou a AENA para participar e contribuir com acções para o 

cenário fiscal de médio prazo, e posteriormente PESOD, pela relevância das actvidades desta 

organização na complementariedade das acções Governantais locais em prol do desenvolvimente 

das comunidades daquele distrito. 

 Governo provincial mais sensivel e com maior abertura, assina um Memorando de 

Entendimento com Sociedade Civil (AENA e outras), Comunidades, empresa KENMARE e 

Parlamentares para a Monitoria da Resposabilidade Social Empresaria desta mineradora Irlandesa 

para com a Comuniadade de Topuito/Larde. 

 Governo de Larde incorpora no PESOD as necessidades e prioridades das comunidades 

plasmadas no PACA e no PDC, documentos estes, os quais a AENA foi a mentora de todo o 

processo. 

 Implementado o primeiro furo de agúa na comunidade de Nathaca na localidade de Topuito 

em resposta ao PACA elaborado naquele distrito. 

 O MITADER usou o PAC e elaborou o PLA do distrito de Larde como resultado do trabalho 

de advocacia para justiça climática desenvolvido pela AENA. 

 Em implementação a construção de mercado de Mutiticoma na localidade de Topuito em 

resposta ao Plano de Desenvolvimento Comunitário aluz dos 2.75% provenientes da receita da 

exploração das areias pesadas no distrito de Larde. 

 KENMARE mais sensivel e com maior abertura implementa as nomas e procedimentos 

previstos na Politica sobre Responsabilidade Social Empresarial e envolve a sociedade civil, a 
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assembleia da república e as comunidades para a monitoria trimestral e semestral do seu Plano de 

Resposabilidade Social Empresárial 2016-2018.  

 A mineradora Irlandesa KENMARE partilha pela primeira vez o relatório sobre a 

implementação das Acções de Responsabilidade Socia da mesma, em reconhecimenta do 

contributo da AENA, em todo o processo deste a planificação, implementação e monitoria destas 

actividades em beneficio das comunidades de Topuito/Larde. 

 Comunidades de Topuito beneficiam-se de projectos de geração de renda (bolsas de estudo, 

escola téncnica, escola primária, carpintária, mercearia, loja de venda de combustivel, aquacultura, 

avicultura, padaria, produção de vegetais, produção de cabritos e galinhas do sector familias, etc), 

como resultado da responsabilidade social empresarial da KENMARE, processo este em que a 

AENA, foi um actor chave no processo de monitoria e acompanhamento. 

 Comunidades de Topuito através dos CGRN's e líders comunitários negoceiam a expansão da 

exploração de áreias pesadas de Topuito exigindo condições para exploração do "Monte 
Philipe", local considerado como sendo o património histórico-cultural e sagrado das 

comunidades.  

 Comunidades através do CGRN de Murrua exigem a resposicação da legalidade nas áreias 

pesadas de Sangage, no concernente a realização das consultas comunitárias. 

 A empresa chinesa Haiyu Mining e o governo local pela primeira vez estão abertos para 

efectuar o reassentamento da comunidade de Nagonha, tomando em considerção as exigências 

plasmadas no regulamento sobre reassentamentos (local seguro, escolas, hospitais, furos de agua, 

mercado); 

 Pela primeira vez a DPTADER convidou a AENA para estabelcer uma plataforma de diálogo 

em relação as questões de reassentameno, e solicitou para que a organização fizesse parte da 

comissão provincial de reassentamento, em resposta ao comunicado de impresa emitido pela 

AENA no dia 17 Setembro de 2015 (reassentamento de Nagonha). 

 O Governo de Moçambique através do MASA assinou um Memorando de Entendimento com 

a Plataforma de Nampula, a qual a AENA é o Secretariado, para revisão do Plano Director do 

ProSAVANA, ao que culminou com a criação do Mecanismo da Sociedade Civil para o Plano 

Director. 

 O Mecanismo da Sociedade Civil de Nampula pressiona o governo a identificar os actores-

chave do Corredor de Nacala, e pela primeira vez, fez-se um mapeamento sobre os grupos de 

interesse para o ProSAVANA. 
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PILAR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O pilar de Desenvolvimento Institucional também mostrou resultados significativos na medida em 

que: 

 Elaborado o Plano Estratégico para um horizonte temporal de 5 anos, portanto 2017-2021. 

 A  AENA realizou de forma democrática e com decisões unanimes a sua 8ª Assembleia 

Ordinária onde elegeu orgão sociais para um mandato de 2 anos (2016-2017). 

 5 técnicos de extensão (4 homens e 1 mulher) foram promovidos a cargos de Assistentes, 

sendo 3 para o pilar de SANE, 1 para RN e AMC e 1 para IEG. 

 A AENA incrementou a sua capacidade de elaboração de propostas de projecto através do 

treinamento do quadro lógico ministrado pela WeEffect e o resultado disso foram aprovadas as 3 

propostas técnicas e financeiras submetidas ao Governo de Moçambique (Projecto PRONEA), ao 

WWF (Projecto de Engajamento da Sociedade Civil para a área da Indústria Extractiva) e ao ITC 

(Projecto de Apoio ao Desenvolvimento Organizacional e Formalização de Terras Comunitárias na 

Área de Mineração dos Distrito de Memba). 

 De acordo com os resultados que a organização vem logrando, os parceiros da Oxfam Bélgica 

convidaram a AENA para fazer parceria no desenho uma proposta para projecto de Agronégocio 

para Mulheres no Coorredor de Nacala (2017-2021). 

 A AENA registou um incremento em projectos de longo horizonte com o NACC (Nampula 

Adaptation to Climate Change (Julho 2015- Abril de 2018) com a CARE, Os Projectos de Criação 

de um Ambiente para Comércio Justo na Província de Nampula (FAIR TRADE 2015-2017) e 

Parcerias Estratégicas para Governação de Terras (Janeiro 2016- Março de 2019) com a OXFAM, 

projecto de Sistemas de Produção de Feijão Nhemba em Moçambique (2015-2018) com a 

Fundação McKnight e Projecto de Apoio ao PRONEA-PSP (Agosto de 2016-Julho 2018) com a 

Governo de Moçambique através da IFAD. 

 As auditorias quer externas quer internas mostram que a organização esta a crescer e que cada 

ano há progressos e seguimento das cartas de gestão. 

  O interesse de participação dos membros aumentou, sendo que todos têm participado de 

forma activa na vida quotidiana da organização pautando-se pelos principios de boa governação 

(planificação conjunta, participação, transparência, prestação de contas, integridade e 

responsabilização). 
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 Com a entrada desses novos projectos e a expansão para outros distritos passamos de 41 para 

46 trabalhadores (12 mulheres). 

 A nossa organização é membro da Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil 

de Nampula (PPOSC) nas redes de Agricultura e dos Recurais e Género, Plataforma Nacional 

sobre Recursos Naturais e Indústria Extrativa (PNRNIE), Fórum das Organizações da Sociedade 

Civil da Área Marinha e Costeira (FOSCAMC), Alianca das Organizacoes da Sociedade Civil contra 

Usurpacao de Terra (ASCUT), Aliança das Plataforma, do Fórum Humánitário das Organizações 

da Sociedade Civil e da Aliança para o Canal Norte de Moçambique que une Ilhas Comores, 

Madagascar, Tanzania, Moçambique e Seychelles. 

 Registamos a actualização da nossa página web e publicamos inumeros artigos e videos com 

históras de sucesso e trabalhos que vemos realizando no dia a dia para maior parte de nossos 

parceiros e cidadão moçambicanos. 

 Através da plataforma AENA. SICOm cerca de 223,419 SMS de informação e comunicação e 

sensibilização foram enviados a 9732 destinatários, com 59 conteúdo diferentes ligados a 

agricultura, terra, ambiente, mudanças climáticas, género, recursos naturais e indústria extractiva 

(anexo 18). 

 Em termos financeiros, o orçamento anual foi de cerca de 51,100,576.00 MZM (Cinquenta e 
um milhões cem mil e quinhentos e setenta e seis méticais) e o nível de desembolsos esteve 
a volta de 43,135,090.73 (Quarenta e três milhões, cento e trinta e cinco mil, no noventa 
meticais e setenta e três centavos), o correspondente a 86% do orçamento anual planificado. 

Comparando o nível de desembolso em relação a igual período do ano passado houve um 

incremento orçamental em cerca de 50.3% o que mostra que a AENA trabalhou afincadamente 

para cumprir com a meta estabelecida. 
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R E L A T Ó R I O  A N U A L - 2 0 1 6  

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 Operacional 2016 (Finalização do Plano Estratégico 2012-
2015) 

3. N° de projectos nos parceiros 

a. Embaixada da Suécia através da We Effect 
              1.AGIR-NACE  

b. OXFAM 
2. Parcerias Estratégicas para a Governação sobre Terras "Land Governance" 3. 3. 3. Fair 

Trade in Mozambique "Mercado Justo" 

c. Aliança CARE/WWF 
        4.P&S (SALL ) 

        5. NACC 

d. IFAD através do Governo de Moçambique 
              6. Projecto de Apoio ao PRONEA-PSP 

e. McKnigth Foundation 
              7. Projecto de Sistemas de Produção do Feijão nhemba - CCSP  

  f. ITC-f 
   8. Projecto de apoio ao desenvolviento organizacional e formalização de terras 

comunitárias na área de mineração nas comunidades do posto administrativo de Mazua. 

4. Duração dos projectos: 4 anos: 2016, 2017, 2018, 2019 

5. Período ao qual se refere o relatório: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro 2016  
6. Data da elaboração do relatório: 28 de Fevereiro de 2017 

7. Nomes dos autores:  

Jordão Matimula Júnior (Director Executivo) 
Octávio Dias Manuel Subuana (Oficial de C&I e M&E) 
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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 fazer 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. 

 

Objectivos estratégicos 

Ob jectivo estratégico 1 - Processos Internos: 
Teraplanificação 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 compossibilidades de crescimento profissional, buscar 

afidelização e satisfação de seus colaboradores e apoiar o desenvolvimento humano. 

 

Objectivo Estratégico 4- Marketing: 

Fortalecer a marca AENA no mercado com vista 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. 
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Objectivo Estratégico6 - 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 Estratégico7 – 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 metas contendo resultados e 

actividades programadas para cada resultado. 
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C. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

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 diversificação de meios de vida 
resilientes 
 
Indicador B11. 3000 Famílias implementam técnicas de agricultura de conservação e 
aplicam técnicas de conservação de recursos naturais. 
 

Actividade B111. 
Planificado: Estabelecer e assistir 69 EMCs, sendo 36 no projecto NACC, 28 PRONEA e 5 
MackNight, dos quias beneficiem 75% de mulheres. 
Realizaçao: 81% 
Foram estabelecidas 56 EMCs das quais, 36 no projecto NACC (Angoche 12, Larde 12 e Moma 12) 
e 5 no projecto MackNight (Meconta) e 15 no PRONEA (4 Malema, 2 Ribaue, 1 Monapo, 
Meconta 6 e 2 Rapale) com cerca de 2.625 membros dos quais, 1.435 são mulheres. A nova 
abordagem de EMCs, a introdução da metodologia de aprendizes fez com que os horizontes 
fossem virados para produção baseada ao aumento da produtividade, onde os conhecimentos ora 
difuntidos pelos técnicos e os animadores locais, estão a surtir efeitos imediatos, a medida em que 
os beneficiários, demonstram a dopção destas ao implementarem com eficiencia e satisfação todas 
as técnicas aprendidas nesse processo. Os 81% são de facto terem estabelecido 56 EMCs dos 69 
previstos neste pilar. Os restantes 19% são do PRONEA, onde foram estabelecidas 15 dos 28 
previstos. 

 

 

 

 

 
 

Fig 001. Ilustraçao das EMCs estabelecidas. 
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Actividade 111. 
Planificado: Facilitar o treinamento e suporte técnico para facilitadores das FFS / líderes 
agricultores  
Realização: 100% 
10 Técnicos afectos nos distritos Angoche, Moma, Larde e Pebane e 31 facilitadores beneficiaram 
de dois treinamentos em abordagens de ffs /AC na componente de aprendizes e associativismo 
mercados (1 em Carrusca, 1 em Moma).  

 
Fig 002. Imagens que ilustram os momentos de capacitação 

 
 
Actividade B112 
Planificado: Facilitar a realização de dois dias de campo nas 36 escolas estabelecidas 
Realização: 66%. 
Cerca de 2.387 membros (1.320 mulheres) das 36 comunidades dos distritos Angoche, Moma e 
Larde incrementaram os seus conhecimentos sobre agricultura de conservação e boas práticas 
agricolas para uma melhor adaptação as mudanças climáticas e segurança alimentar e nutricional de 
suas familias. Este produto alcançado surge como resultado dos 54 dias de campo realizados em 
Angoche (18), Moma (18) e Larde (18). 
Os membros participantes foram os que fazem e não parte das EMC's, os quais tiveram a 
oportunidade de aprender um dos outros a vantagem das técnicas de Agricultura de Conservação 
(AC) em relação as práticas costumeiras dos produtores (PP).  
As principais lições apreendidas foram: o uso de culturas de coberturae e de adubação reduz o 
trabalho dos camponeses sobretudo das mulheres nas sachas e melhora a qualidade dos solos 
possibilitando um melhor crescimento e desenvolvimento, assim como, reduz o uso de fertilizantes 
para as plantas; a mínima perturbação do solo e a cobertura permanente possibilitam a uma maior 
infiltração da água no solo e retenção da humidade por mais tempo, respectivamente; os beneficios 
de consorciação e o uso de compassos e sementeira em linha possibilitam maior disponibilidade de 
alimentos durante o ano e menor desperdicio de sementes, respectivamente. A foto abaixo ilustra 
um dos convidados a fazer o resumo do que aprendeu nos dias de campo em Larde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 003. Ilustração dos Dias de Campo nas diversas comunidades beneficiarias. 
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Actividade B118. 
Planificado: Facilitar a construção de Secadores melhorados (Moma, Angoche, Larde, Meconta, 
Muecate, Murrupula e Monapo) 
Realização: 100% 
Esta actividade foi realizada de forma direccionada aos grupos/ associações que se beneficiaram 
principalmente de sementes alocadas aos diversos grupos. Para o efeito foram facilitados para sua 
construção 26 secadores melhorados, sendo 5 em Angoche, 4 em Larde e 3 em Moma e 4 em 
Muecate, 3 em Meconta, 3 em Murrupula e 4 em Monapo.  
Os produtores já conseguem reconhecer que a secagem das culturas recem colhidas em secadores 
melhorados, permite que o produto conserve e apresentam maior qualidade e peso, permitindo que 
seja facil a entrada no mercado com uma maior oferta e a negocição a preço justo.  
 
 
 
 
 
                  
  
 
  
 

Fig 004. Demonstração de Secadores melhorados em comunidades distintas nas culturas de amendoim e gergelim. 
 
Actividade B1110  
Planificado: Treinar técnicos e 60 facilitadores das FFS em técnicas agronómicas e maneio 
integrado de pragas e doenças. 
Realização: 100% 
9 técnicos e 68 membros das comunidades a qual a AENA tem acções de promoção na produção 
de horticolas, beneficiaram-se de capaciatação no uso de pesticidas naturais em maneio integrado de 
pragas e doenças. Esta capacitação veio para minimizar a preocupação dos produtores no que 
concerne ao elevado custo dos pesticidas químicos, comprativamento com a renda básica destes.   
Para além da capacitação, estes membros beneficiaram também de bombas pedestrais, como forma 
de alavancar a actividade considerada de geração de renda nos agregados familiares, enquanto 
aguardam pela colheita das culturas de ciclo longo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig 005. Demonstração dos campos de horticolas e das bombas pedestral distribuidas para as comunidades 
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Actividade B121  
Planificado: Realizar 2 capacitações para equipe técnica em Nutrição 
Realização: 100% 
10 técnicos e 50 animadores dos distritos de Angoche, Larde e Moma foram capacitados sobre 
género e nutrição; Esta capacitação veio para dar suporte a equipe na abordagem de género e 
nutrição nos distritos acima mencionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 006. Demonstração de papas enriquecidas no âmbito da boa nutrição. 

 
Indicador:B12 Melhorada a situação nutricional de 10000 familias através de acções de 
educação alimentar e nutricional, e diversificação de alimentos. 
Actividade 121 
Planificado: Facilitar a selecção, treinamento e equipamento de vacinadores comunitários 
Realização: 100% 
Treinados 52 vacinadores (24 homens e 28 mulheres) de galinhas dos distritos de Angoche, Larde e 
Moma em matéria de registo de dados e preenchimentos das fichas de vacianação.  
Estes treinamentos fornecem as ferramentas básicas para os vaciadores comunitários entenderem as 
medidas profilácticas para com a doença de new castle, conhecendo os sinais e sintomas, o 
processo de mobilização comunitária e os os cuidados a ter com as vacinas. 
 
 
Actividade 122 
Planificado:Facilitar o arrolamento de galinhas a serem vacinadas em pelo menos 10.000famílias 
no total 
Realização: 100% 
Foram arroladas nas três campanhas de vacinação cerca de  48.443 galinhas nos distritos de 
Angoche, Larde e Moma correspondente a 3.641 familias (tabela 1). 
O processo de arrolamento de galinhas a serem vacinadas são feitas nos meses de Fevereiro, Junho 
e Outubro por forma a se ter ideia de quantas galinhas por vacinar e a quantidades de vacinas a 
requisitar. 
 
Tabela 1. Dados de arrolamento, vacinação de galinhas e beneficiários para campanha de Março e 
Julho, 2016 

Arroladas Vacinadas Arroladas Vacinadas Homens Mulheres
Angoche 18,540.0 16,931.0   1,754.0       18,634.0     -           689.0        588.0        
Larde 13,999.0 12,830.0   857.0         16,054.0     -           688.0        687.0        
Moma 9,441.0   8,499.0     1,140.0       13,755.0     -           565.0        424.0        
TOTAL 41,980.0 38,260.0   3,751.0       48,443.0     -           1,942.0     1,699.0     

Distrito Campanha 1 Beneficiarios Campanha 2 Beneficiario
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 Tabela 2 : Ilustra dados da terceira campanha de vacinacao de galinhas nos 3 distritos. 
Distrito Arroladas Vacinadas Beneficiarios 

Homens  Mulheres 
Angoche 19.500 9512 494 350 
Larde 9.250 7.212 612 392 
Moma 16.976 15.829 728 245 
TOTAL 45.726 32.553 1834 987 
  
 
Actividade 124 
Planificado: Facilitar a demonstração de capoeiras melhoradas aos vacinadores 
Realização: 100% 
Com vista a melhorar a disponibilidade de alimentos ao longo do ano e consequentemente garantir 

outras fontes de renda para as familias abrangidas pelo projecto, de igual modo, garantir a segurança 

e qualidade de vida das galinhas nas comunidades foram demonstrados dois (2) modelos (foto 2) de 

capoeiras melhoradas aos vacinadores comunitários e membros das comunidades nos distritos de 

Angoche, Larde e Moma. Esta actividade contou com a facilitação dos técnicos afectos aos distritos 

e alguns vacinadores que partilharam as experiencias em termos de construção de capoeiras 

melhoras. 

Portanto, foi notório a satisfação dos membros da comunidade pela aprendizagem assim como 

consideraram como óptima ideia uma vez facilita o trabalho dos vacinadores no periódo de 

vacinação assim como minimiza a exposição das galinhas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto00 7. O modelo a esquerda é o usual na comunidade e o modelo a direita são as promovidas. 
 
Actividade 125 
Planificado: Coordenar com a DPA para providenciamento atempado de vacinas contra newcastle 
Realização: 100% 
Para a materialização do processo de vacinação de galinhas contra a doença de Newcastle, a AENA 

em parceria com os governos distritais tem assistidos membros da comunidade no processo de 

vacinação de galinhas durante três campanhas ao ano. Importa frizar, que as vacinas tipo I-2 são 

fornecidas pelos SDAE's sem custos para os beneficiarios. Dai que urge a necessidade de antes de 

se fazer a vacinação, um mês antes fazer o arrolamento das galinhas a serem vacinadas e fornecer os 

dados aos SDAE's para a posterior disponibilização das vacinas. Actualmente os tecnicos da AENA 

levantam as vacinas directamente do SDAE's dai a necessidade de coordenação constante. 
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Actividade 126 
Planificado: Promover horticultura em 20 grupos, sendo 6 em Moma, 8 em Angoche e 6 em Larde 
Realização: 100% 
Um total de 51 grupos com cerca de 877 beneficiários directos, dentre eles 426 mulheres, se 

beneficiaram de quantidades porpocionais de sementes de horticolas diversas, regadores e 

respectivas bombas pedestrais, que tal esta a promover a produção destes produtos ao nivel das 

suas comunidades. 

 

Por forma a garantir meios de vida alternativos e o sucesso no processo de produção de horticolas, 

36 facilitadores (12 para Angoche, 12 em Larde e 12 em Moma) e 6 técnicos da AENA foram 

treinados no uso de bombas pedestrais para a irrigação de diversas culturas, com destaque para 

horticolas.  

 

Os treinamentos foram realizados nos meses de Fevereiro a Março do ano em curso com a 

facilitação do parceiro IIAM. Portanto, com o apoio do financiamento do fundo para emergencias 

do OFDA, foram adquiridas 36 bombas pedestrais, sementes de culturas diversas caso de, Tomate, 

Cebola, Cenoura, Couve, Alface e Beringela e regadores que foram distribuidas em quantidades 

proporcionais para os grupos dos distritos de Angoche, Larde, Moma e Pebane, beneficiando 51 

grupos com cerca de 877 beneficiarios (426 mulheres) directos nos quatro distritos. Vale salientar 

que a escolha dos grupos/comunidades foi em função das condições locais para a produção de 

horticolas ou seja, existencia de fonte de água próximo ao local, capacidade de produção e 

cometimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 008. Demostração do método de sementeira de horticolas a esquerda e bomba pedrestal á direita 
 
Actividade 127 
Planificado: Facilitar a mobilização e construção de secadores melhorados para secagem de 
amendoim e horticolas nos distritos de Angoche, Larde e Moma. 
Realização: 50% 
Actualmente estima-se que cerca de 40% da produção perde-se por deficiencias no manuseio pós-
colheita, com maior enfase no processo de secagem e armazenamento dos produtos nas 
comunidades ondem os conhecimentos sobre os niveis de humidades das culturas são determinadas 
empiricamente. A AENA em parceria com a CARE-WWF estão a promover o uso de secadores 
melhorados para as culturas de amendoim e gergelim nos distritos de Angoche, Larde e Moma. 
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Portanto foram treinados membros dos grupos de FFS assim como algumas associações na 
construção e uso de secadores melhorados. Para o distrito de Angoche, foram no total construidos 
19 secadores do tipo A (foto 4) para a secagem de amendoim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 009. O modo de secagem com a prática local e a construção de secadores melhorado á esquerda a direita. 
 

Actividade 128 
Planificado: Treinar técnicos sobre abordagem do genero e nutricao 
Realização: 100% 
Actualmente temos 50 animadores de nutrição, dos quais 30 nos três distritos, sendo  15 em 
Angoche, 19 em Larde e 16 em Moma. Portanto, com a parceria da official de Genéro e Nutrição 
da CARE, 12 técnicos da AENA foram treinados sobre conceitos do genero e nutrição por forma a 
se fazer as réplicas em todas actividades levadas a cabo na componente de agricultura e gestão de 
recursos naturais. Portanto, a intenção é formar técnicos polivalentes e capazes de apoiar os 
facilitadores nas suas actividades de campo, além disso, os animadores de nutrição estão a fazer a 
réplica do treinamento nos seus grupos, neste momento aguardam pelo material de apoio que ainda 
esta em produção para facilitar os treinamentos. 

 
Foto 010. Réplica do treinamento acerca de nutrição e género na comunidade de Colocotho 

 
Actividade 129 
Planificado: Facilitar a multiplicação de estacas de mandioca e bata doce de polpa alaranjada nas 
comunidades dos distritos de Angoche, Larde e Moma 
Realização: 100% 
Com o propósito de melhorar a situação nutricional e económica das comunidades dos distritos de 

Angocche, Larde e Moma o programa P&S têm disponibilizado anualmente ramas de batata-doce 

de polpa alaranjada para os beneficiários do projecto NACC e SALL. Foram nesta campanha 

(2016/17) disponibilizados 1.809kg de ramas de batata-doce de polpa alaranjadadas variedades 

Amélia e Erica. 
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Actividade 1210 
Planificado:  
Realizar um treinamento aos facilitadores de FFS e técnicos em Horticultura e maneio integrado de 
pragas e doenças da mandioca e feijões 
Realização: 100%. 
Dez técnicos (10) da AENA e um (1) da CARE e um (1) da Ophavela com conhecimentos acerca 

do uso de pesticidas biologicos para o controlo de pragas e doenças nas culturas da mandioca e 

feijoês e hortícolas. O treinamento decorreu no periodo de 23 - 28.05.16 nos distritos de Angocche, 

Larde e Moma com a facilitação do consultor Américo Trizebio (foto 6) proveniente da ABM, 

Coperativa de Facilitadores de Desenvolvimento Economico de Manica. 

O treinamento surge como estratégia de doptar os tecnicos de conhecimentos acerca do uso de 
pesticidas botanicos na base de culturas locais por forma a minimizar os custos de aquisição de 
pesticidas inorganicos. Embora os tecnicos tenham a missão de fazer a réplica do treinamento para 
os grupos em que assistem, foram seleccionados facilitadores de FFS e horticolas para fazerem 
parte do treinamento juntamente aos tecnicos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Foto 011. A foto a esquerda ilustra os facilitadores dos grupos de horticoas e FFS a serem treinados em horticultura. A foto do meio é o 

consultor contractado para o treinamento e a direita são os técnicos a dar explicação do uso de bombas pedestrais. 
 
Indicador:B13. Incrementada a capacidade de 1500 indivíduos através de acções ligadas aos 
associativismo no ceio das comunidades rurais. 
Actividade 131 
Planificado: Promover acções de empreendedorismo para 20 associações 
Realizado 100%: 
Cerca de 5.147 beneficiários dos distritos de Meconta, Monapo, Pebane, Murrupula, Muecate, 
Angoche, Larde e Moma, dos quais 2723 mulheres e 2424 homens, desenvolvem negócios e 
melhoram as suas situações económicas e sociais, 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. As acções de treinamento 
objectivaram dotar aos membros das comunidades, especialmente mulheres em técnicas 
empreendedoras e planificação com visão para gestão de negócios, de modo que os grupos possam 
melhorar suas visões comerciais, através de acções inovadoras de empreendedorismo. Os grupos 
mostraram-se motivados e empenhados em inovar as suas acções empreendoras inovando suas 
actividades, a titulo de exemplo o forum de produtores de Saua Saua que se dedicava apenas na 
comercialização, mas que o rendimento desta singia-se numa má gestão não conseguiam fazer algo 
sustentável, mas após este treinamento passou a gerir bem os valores da comercialização e não 
obstante incrementaram as suas rendas com actividades de produção de horticolas e multiplicação 
de estacas de mandioca, promovidas pela AENA, actividades estas que culmiram com um 
rendimento que o grupo chegou a construir uma meceria de venda de produtos de primeira 
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necessidade os quais tem ajudado bastante a comunidade de saua saua que faziam longas distâncias 
para obter estes. 
 
 

 

 

 
 
 

Foto 012. A foto ilustra os ganhos do forúm dos produtores de saua saua, desde o campo de produção de horticolas, a mercearia, e a 
multiplicação de estacas de mandiocas 

 

Actividade 132 
Planificado: Treinar 20 grupos / associações sobre organização associativa e liderança dos grupos 
Realizado: 100% 
5347 membros das comunidades dentre eles 2723 mulheres, pertencentes a 20 
associações/cooperativas/grupos dos distritos Monapo, Muecate, Pebane, Murrupula, Angoche, 
Larde, Meconta e Moma, obtiveram conhecimentos sobre a organização associativa e liderança dos 
grupos, onde registaram melhorias nas habilidades técnicas e organizacionais, e representam as suas 
comunidades, utilizando estratégias sustentáveis de meios de vida; Não obstante durante o ano em 
referencia a AENA acelerou o processo de estruturação das associações, providênciando 
treinamentos a cada um destes sobre o associativismo e papéis dos membros e de igual modo, as 
associações foram treinadas em Liderança e Dinamismo para que podessem tornar-se sustentáveis.  
 
 
Actividade 133 
Planificado: Aquisição e alocação dos insumos agrícolas as associações  
Realizado: 100% 
377 membros directos, dentre eles 217 mulheres, se beneficiaram de 6 toneladas de sementes de 
amendoim, gergelim, feijão nhemba, feijão holoco e milho. De realçar que as sementes ora alocadas 
não somente é para a sua produção e promoção da mesma no facil acesso das comunidadades 
distantes, mas visa garantir o banco de sementes comunitárias por formas a garantir as mesmas para 
as próximas campanhas. Desta forma, uma parte destas sementes serão devolvidas e usadas para 
fornecer outros membros que não se beneficiáram, de modo que se alcance maior número possível 
de membros das comunidades assistidas pela AENA, com visão mais ampla no desenvolvimento 
sustentável destas.  
 
 
ResultadoB2. Melhorada a situação económica de pelo menos 1500 familias através de 
processos de comercialização de produtos agrícolas e pesqueiros 

 

Indicador:B21 Incrementada a capacidade 1500 indivíduos através de acções de 
comercialização e marketing de produtos agrícolas e pesqueiros 
 
Actividade 211 
Planificado: Treinar o pessoal técnico do projecto sobre cadeia de valores e planos de 
negócios/marketing 
Realizado: 100% 
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10 técnicos da AENA (2 mulheres) beneficiaram de um treinamento sobre cadeia de valor e 
marketing promovido pela CARE Malawi, no âmbito do programa Primeiras & Segundas. Este 
treinamento veio para responder de forma positiva os objectivos e desáfios do programa no que 
concerne a ligação dos produtores aos mercados locais, provínciais e nacionais de modo que nos 
nossos projecos se promova a uma agricultura virada ao negócio.  
 
Actividade B212 
Planificado: Estabelecer contactos com potenciais compradores para possivel celebração de 
contratos de comercialização. 
Realizado: 100% 
58 Contractos de comercialização foram estabelecidos entre os productores e compradores. Estes 
contractos envolveram cerca de 1440 famílias camponesas, dentre elas 40% mulheres, as quais, 
mantiveram encontros regulares com as empresas OLAM, EXPORT MARKETING, IKURU, 
GULAMO, DATCOM, AMARULA FARMING, AMADE COMERCIAL e um potencial 
comprador local - SAIDE. Destes conseguiram firmar os contractos de opção com as empresas 
AMARULA FARMING, AMADE COMERCIAL e um comprador local - SAIDE (anexo1). 
 
Portanto, depois de realizados encontros com os compradores e apresentadas as potecialidades 
existentes nos grupos/associações, seguiu-se a fase de reunir com os produtores para a definição de 
prazos de colheita das culturas, o local de armazenamento, data de comercialização e partilha de 
fichas de registo de produtos e produtores.  
 
Actividade B213 
Planificado: Facilitar as associações de produtores no processo de elaboração de planos de 
negócios. 
Realizado: 100% 
1.700 Familias (51% mulheres), elaboraram seus planos de negócio como resultado da capacitação 
realizada entre os meses de Fevereiro e Março. As capacitações foram ministradas em cada uma das 
associações em que os indivíduos fazem parte. Ao todo 68 grupos dos distritos de Muecate, 
Murrupula, Angoche, Moma, Larde, Monapo e Meconta elaboraram igual número de planos. De 
realçar que 50% destes planos foram ligados aos provedores de insumos a titulo de crédito e outros 
financiados pelo fundo do desenvolvimento local, ao nivel dos governos distritais. 
 
Actividade B215 
Planificado: Facilitar no processo de comercilização de produtos agrícolas dos associados. 
Realizado: 100% 
1.440 camponeses (40% mulheres) comercializaram 140.8 toneladas de culturas diversas, sendo 53.5 
toneladas de gergelim a preço de 56.00mt/kg, 41 toneladas de amendoim a preço de 48.50mt/kg, 
26.3 toneladas de feijões ao preço de 35.00mt/kg e 20 toneladas de milho ao preço de 18.00mt/kg, 
portanto, 5.00, 3.50, 10,00 e 3,00mts a mais em relação ao preço do mercado, respectivamente. Este 
processo de comercialização incrementou o rendimento líquido médio dos camponeses que no 
mesmo período da campanha passada tinham os seus rendimentos a volta de 3,000.00mt agora 
passaram para 4,350mt, portanto um incremento de 45%. 
A vantagem comparativa dos preços de venda em relação ao praticado no mercado deveu-se para 
além da qualidade do produto e da forma organizacional dos camponeses, aos encontros de 
discussão realizados entre os camponeses e as empresas, com a influência da AENA. Importa 
salientar que este avanço significativo registado na vida dos camponeses trás a possibilidade de 
aumento de áreas de produção na próxima campanha. 
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Assim, os produtores dos distritos de Meconta, Murrupula, Monapo, Muecate, Angoche, Larde e 
Moma afectos aos projectos sentem a vantagem dos pacotes associativos e de mercados 
ministrados e veêm-se diferentes dos outros por estarem a lograr vantagens comparativa. 

Porém, o período em análise, foram comercializados cerca de 148.451kgs contra as 60 toneladas 
planificada no projecto mercado justo, o que representa a 24.4% da realização e 77.5% do plano 
dos produtores no total de 191.575kgs. Em relação ao ano passado houve uma subida de 18.5% 
cuja comercialização foi de 80 toneladas de castanha de cajú. 

As 148.451kgs foram comercializadas a preço que variava 50.00Mts a 81.00Mts tendo obtido o 

valor total de 10.602.192,00Mts. Neste processo foram envolvidos cerca de 420 produtores sendo 

277 homens e 143 mulheres o que representa 34% participação da mulher na comercialização de 

produtos agrícola. Das 143 mulheres envolvidas 142 é que comercializaram 29.955kg e conseguiram 

o valor de 2.152.698,00Mt que cada uma conseguiu valor medio de 15.160,00mts. 

Segundo estimativa feitas, cada cajueiro produz em média 5kgs de castanha o que quer dizer que o 
produto comercializado pelas mulheres corresponde a 5.991 plantas de cajueiro. O custo da 
pulverização por planta era de 60,00Mts isso significa que gastaram cerca de 359.460,00mts tendo 
obtido o lucro líquido de 1.793.238,00Mts, cada uma teve ganho no valor 12.628,50Mts 

Segundo os produtores há 3 anos atrás o rendimento variava de 3.000,00Mts a 6.000,00Mts para 
dizer que este ano houve uma subida de cerca de 100% isso deveu-se a existência do mercado que 
permitiu comercializar o produto de forma organizada.  

 
Foto013 :Camponesas e camponeses no processo de comercialização. 

 

Realizado: 100% 
Cerca de 1050 familias, das quais 200 mulheres, aumentaram as suas áreas de produção nas culturas 
de gergelim e amendoim, devido a acesso de insumos agricolas resultantes de igual número de 
contractos de financiamento estabelecidos entre estes e a empresa Morais Comercial (anexo 3). 
Durante o mês de Janeiro AENA facilitou 3 encontro entre os camponeses e fornecedores de 
semente agrícola sedeados na cidade de Nampula, nomeadamente, Morais Comercial, IKURU, e 
Export Marketing com objectivo destes fornecerem sementes aos camponeses a título de crédito. 
 

Não obstante, no âmbito da abertura da Morais Comercial o qual fornecer semente a título de 
crédito, este por sua vez aceitou o desáfio tendo fornecido 2.430kgs de amendoim da variedade 

Actividade B216 
Planificado: Ligação com fornecedores de semente e produtora dos 4 distritos Monapo, 
Muecate, Meconta e Murrupula na aquisição de semente de amendoim e gergelim 
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namitil e 2.050kgs de Gergelim linde onde foram distribuído aos produtores com a base de 
assinatura de um termo de compromisso que depois da colheita irão pagar a divida em dinheiro e 
não em semente.  
 
Esta actividade contribuiu para a motivação dos produtores em aumentar as suas áreas de cultivo.  
Até a época transacta as áreas variavam de 0.25ha a 2ha para a época 2015/2016 aumentaram os 
seus campos de 0.5ha a 6ha para as diversas culturas o que representa um aumento na ordem dos 
200% e 300% respectivamente. 
 
Tabela 03. Distribuição de sementes de gergelim e amendoim 

Distrito QT de Gergelim 
(kgs) 

Valor a pagar 
(Mts) 

Qt 
Amendoim 

Valor a pagar (Mts) 

Murrupula 85 7.225,00 1127 107.065,00 
Corrane 265 22.525,00 - - 
Meconta 20 1.700,00 225 21.375,00 
Muecate 63 5.355,00 364 34.580,00 
Monapo 1554 132.090,00 708 67.260,00 
Total 1.987 168.895,00 2.424 230.280,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto014: O encontro entre representantes das associações e fornecedores de sementes na cidade de Nampula. 
 

Actividade  B218 
Planificado: Visitas de Monitoria de Actividades 
Realizado: 100% 
Durante o período em referência foram realizadas 32 visitas de monitoria das actividades das 
associações/grupos nos distritos de Pebane, Angoche, Larde, Moma, Monapo, Meconta, Muecate, 
Murrupula, Gurué, Alto Molocue, Malema, Ribáué, Rapale, Mussuril e Memba onde foram visitadas 
algumas FFS e machambas individuais dos produtores para verificar o nível de desenvolvimento das 
culturas, e verificar o nível de produção e comercialização dos produtos, visitou-se alguns grupos de 
mulheres que se beneficiam de AEAs e Poupanças. De igual modo procurou-se nestas visitas reforçar 
a ligação e relacionamento com os governos locais distritais. 
 
Actividade  B219 
Planificado: Participar em redes locais, nacionais e internacionais 
Realizado: 50% 
A AENA participou em 5 encontros, sendo 3 encontros locais, 1 nacional e 1 internacional.  
O primeiro encontro local foi através da rede área de agricultura onde participamos no o seminário 
de divulgação de resultados de investigação agraria levada a cabo pela IIAM no corredor de 
desenvolvimento de Nacala financiado pela JICA, o qual teve lugar na cidade de Nampula no 
complexo Copa Cabana com a participação de todos representantes do IIAM das províncias que 
fazem parte do corredor de Nacala, OSC's, sector privado e outros interessados.  
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O segundo encontro este relacionado ao mapeamento dos grupos de interesse no coordenador de 

Nacala, o qual envolveu as organizações membros da RARN, nomeadamente, a AENA, KULIMA, 
ORAM, APRODER, FORUM TERRA, UPC, OLIPA-ODES e SOLDMOZ, o objectivo do 
encontro foi de identificar as organizações de base comunitária e indivíduos existentes no corredor de 
Nacala (anexo 4).  

 
O terceiro evento este ligado aos dias de campo organizados pelos governos distritais da provincia de 
Nampula, os quais envolveram produtores, ONG's, Sector Privado e outros interessados, com o 
objectivo de partilhar experiências das diversas organização que tranalham no sector agrário. 

 
O quarto encontro e por sinal de nível nacional foi realizado na província de Inhambane, distrito de 
Inharime, onde a UEM apresentou as diversas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelo 
programa de melhoramento para o feijão nhemba dando a conhecer as OSC's e ao Sector privado 
sobre as variedades de feijão nhemba libertas e as que estão em via de libertação. 

 
O quinto evento que é de nível internacional foi organizado pela FAO e o Grupo de Trabalho de 
Agricultura de Conservação (CARWG) em colaboração com o Task Force Nacional de Agricultura de 
Conservação (NCATF), Unidade de Conservação de Agricultura (CFU) e o Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar, os quais facilitaram uma escursão regional sobre Agricultura de Conservação 
(CA) nos campos de estudos em Lusaka, Zambia na semana de 11 -15 de Abril de 2016. O evento 
que surgiu devido aos adventos de mudanças climáticas que ocorrem na região da Africa Austral, 
como é o caso do fenomeno El Nino e os seus impactos na Agricultura, objectivou proporcionar 
uma oportunidade para os participantes aprofundar o seu entendimento acerca de Agricultura de 
Conservação (CA) e outras combinações de subsistência agrícola que podem proporcionar uma 
melhor segurança alimentar, através do aumento da produtividade, rentabilidade, redução de riscos e 
resiliência para o agricultor.O evento contou com 30 participantes internacionais da Comunidade de 
Desenvolvimento da Africana Austral (SADC), bem como alguns participantes locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto015. Evento IIAM á esquerda e da Zambia á direita. 
 

PRINCIPAIS DESÁFIOS  

Os principais desáfios destacados a este pilar são: 
 Capacitação aos técnicos, produtores e membros do governo sobre pós colheita e qualidade de 
castanha de caju;  
 Sensibilizar as associações realizar a comercialização de castanha de cajú de forma associado; 
 Alcançar maior número de beneficiários por distrito; 
 Melhorar o sistema de provisão de insumos agrícolas nas comunidades; 
 Necessidade de sair do processo de FFS numa área pequena para grandes áreas por forma a 
facilitar a comercialização dos produtos; 
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 Metodologias para garantir a continuidade das abordagens de gestão de recursos naturais nos 
grupos ou seja garantir a apropria por parte das comunidades a gestão total dos recursos 
existentes; 
 Mover os grupos associativos para cooperativos; 
 Garantir que os vaciandores passem a levar as vacinas directo ao SDAEe assistidos por eles 
 Incluir os monitores de santuarios nos sectores de actividades do governo e que sejam 
remunerados 
 Melhorar o sistema de fiscalização com barcos a motor; 
 Melhorar ainda mais a coordenação com o sector do governo (SDAE's distritais); 
 Melhorar as abordagens com outros projectos existentes nos distritos 
 Uso de metodologias de alcance de mais grupos vulneravéis com enfoque para Mulheres e 
Crianças nas comunidades Rurais;  
 Empoderar as comunidades em todo ciclo de actividades de implementação de actividades; 
 Continuar a facilitar os bancos de semente nas comunidade como forma de reduzir a 
dependência. 

 

PRINCIPAIS LIÇÕES  

As principais lições apreendidas neste pilar são: 
 O conhecimento sobre mudanças climáticas ainda é incipiente quer por parte das OSC’s, 

quer por parte das Instituições do Governo e comunidades e precisa de mais tempo para 
ser melhor entendido e desenvolvido; 

 A agricultura de conservação é uma estratégia inteligente para as mudanças climáticas por 
isso há registo de produtores querendo aderir as técnicas de agricultura de conservação 
devido a capacidade de retenção de humidade, infiltração rápida de água no solo, redução 
da erosão, redução do trabalho no campo e melhoria de fertilidade do solo; 

 As culturas de cobertura e adubação verde disseminadas no projecto constituíram sucesso 
do projecto para mitigarem os efeitos do clima; 

 O fluxo de informação climática do INAM até as comunidades ainda precisa de ser 
reforçado para que os processos de planificações incorporem aspectos de mudanças 
climáticas tendo em conta com as probabilidades; 

 As actividades agricolas devem estar viradas a gerão de rendimento; 
 A metodologia de EMC/FFS funciona para aprendizagem de adultos; 
 O processo de repovoamento de mangais e criação de santuarios melhora a diversidade do 

pescado; 
 A difusão de mensagens acerca da gestão de recursos marinhos e costeiros a jovens e em 

escolas são de grande valor quando se pretende garantir uma boa sustentabilidade do 
processo; 

 A abordagem de EMC/FFS trouxe uma outra dinâmica de coordenação no seio do género 
onde no presente os homens já fazem parte dos grupos de poupança rotativa (ACP). De 
salientar que as lições aprendidas nas FFS tem sido levadas a cabo nas machambas 
individuais.  
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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: 3000mulheres com melhores condições de vida, voz activa e liderança em relações de 
poder igualitárias e equânimes com os homens. 

 
ResultadosD1: Elevada a liderança das mulheres na organização e nas comunidades. 
 
Indicador D11: 100 mulheres em posições de Liderança e/ou de tomada de decisões ao 
nível comunitário. 

Actividade  D111 
Planificado: Realizar 5 encontros com mulheres para debate sobre questões de género, 
recursos naturais, papel da mulher no desenvolvimento local envolvendo Mullher e acção 
social. 

 
Realizado 100%.  
11 Encontros de debate foram realizados nos distritos de Meconta, Moma, Larde, Angoche, 

Muecate, Murrupula, Monapo e Pebane, envolvendo 3000 famílias (1450 mulheres e 1550 homens). 

Os encontros procuraram debater as situações do quotidiano fazendo-se um casamento com o que 

esta previsto na legislações. Deste modo, os mebros das comunidades abrandidas aprendiam na 

prática as diversas legislações. Nestes eventos que ocorreram de forma continua e sistemática os 

participantes referiram que o ambiente conjugal dentro de suas casas melhorou devido aos 

conhecimentos sobre lei de família, género e participação, violência doméstica, genero e HIV e 

SIDA, papel da mulher no desenvolvimento local. As legislações acima mencionadas foram 

divulgadas nos encontros de debate. 

 

Actividade D112.  
Planificado: Divulgar a Leí da Violência Doméstica praticada contra Mulheres e Abuso Sexual 
Realizado 100%. 
De forma geral foi feito a divulgação desta leí a nível de 120 grupos, destes 64 associações e 36 FFS, 

2 CGRN's de mineração, 18 CGRN's da área marinha e costeira comités de gestão de recursos 

naturais, onde estiveram presentes um total de 3000 indivíduos participantes dos quais 1450 

mulheres e 1550 homens, dos distritos de Angoche, Meconta, Moma, Larde, Muecate, Monapo, 

Murrupula e Pebane. 
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 A leí é divulgada sob forma de debate no contexto de espectos gerais sobre género e os membros 
são colocados a discutir os vários pontos levantados como base de comparação com casos de 
violência vividos por estes a nível das suas comunidades. 

Foto016. Imagens dos momentos de capacitações sobre género. 
 

Actividade  D113 
Planificado:Promover o empoderamento de mulheres para que assumam cargos de liderança nas 
associações, cooperativas, CGRN [1], CCPA, FL 
Realizado 100%. 
O projecto promoveu o empoderamento da mulheres através de sensibilização comunitária, 

palestras, sessões de género e nutricão por formas a mostrar o grande papel que a mulher no 

desenvolvimento das familias rurais, nestes termos, existem cerca de 2000 mulheres ocupando 

cargos de liderança a nível dos grupos/associações onde estão inseridas nos diferentes distritos de 

intervenção de AENA. Vale a pena mencionar que actualmente a AENA tem assistido 12.000 

beneficiáros directos e destes apenas 2.000 mulheres ocupam cargos de liderança o que significa que 

estamos a 17%. Segundo a prevista na política de género a organização deverá estar a 30% a nível 

dos beneficiários. 

 

Indicador D12: Pelo menos 30% de mulheres em posições de Liderança e/ou de tomada de 

decisões ao nível da AENA 

Actividade D121 
Planificado: Realizar encontros regulares mensais, trimestrais e de retiro com trabalhadores e 
membros para debate sobre questões de género, tomada de decisão e reflexão interna.  
Realizado 75%. 
Foram realizados 3 encontros de reflexão interna sobre as questões de género. Os dois primeiros 
encontros foram realizados no escritório da AENA onde trousse-se a reflexão sobre a necessidade 
de se impulsionar o pilar de género para que possamos responder com o resultados planificados por 
um lado e por outro lado perceber até que ponto as mulheres trabalhadoras da AENA têm poder 
no trabalho e no meio familiar. Participaram do primeiro evento 20 trabalhadores (7 mulheres) e do 
segundo 22 trabalhadores (8 mulheres). O terceiro encontro foi realizado essencialmente no dia 7 
de Abril de 2016, onde as mulheres do executivo e membros reuniram-se para discutir sobre o 
número de mulheres existentes nos programas da AENA e que estratégias usar para incrementar. 
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Ficou decidido que a estrategia para incrementar é sem dúvidas ligar-se as escolas agrárias e 
disseminar o trabalho da AENA, procurando firmar memorandus de entendimento com as escolas 
para absorver por estágio profissional durante e depois do final do curso. 
O 75% de execução deve-se ainda ser ter realizado 3 dos 4 encontros previstos ao ano. 

 

Actividade D122 
Planificado: Capacitar membros e trabalhadores especialmente mulheres em liderença, 
governação organizacional, género e HIV-SIDA 
Realizado 93%. 
14Trabalhadores da AENA (6  mulheres) incrementaram seus conhecimentos em género e nutrição 

e governação organizacional através de duas capacitações realizadas em Angoche e cidade de 

Nampula, respectivamente. A capacitação de Angoche envolveu técnicos do projecto NACC e 

SALL em número de 11 e a oficial de genero e desenvolvimento da AENA. A capacitação em 

desenvolvimento organizacional, envolveu a gestora administrativa e financeira e o oficial de lobby 

e advocacia da AENA.   

 

Através da capacitação de genero e nutrição, os técnicos estão a desenvolver as acções de género e 

nutrição e ao nível das comunidades e isso tem contribuido para o aumento da utilização correcta 

dos alimentos nas familias, sobretudo, para as crianças. 

 
Com relação a capacitação sobre desenvolvimento organizacional os técnicos envolvidos 

transmitiram a consciência aos demais tranalhadores que "uma mulher bonita não precisa de dançar para 

que seja paquerada",em outras palavras, uma organização devidamente organizada, com sistemas 

financeiros robustros, democracia organizacional não precisa de fazer malabarismos para que seja 

reconhecida e tenha financiamentos. Esta apreendizagem contribuiu para o desenvolvimento das 

capacidades dos ténicos envolvidos, pois que os mesmos aceleraram a questão de responsabilidade 

institucional. 

 
O 93% de execução deve-se ao facto das capacitações envolverem 14 dos 15 técnicos previstos. 
 
Actividade D123 
Planificado: Capacitação da equipe técnica em abordagem de género 
Realizado: 100%. 
Foi realizado a capacitação dos técnicos sobre género nos dias 3 e 4 de Maio na cidade de Nampula, 
no talhão de AENA onde participaram um total de 15 técnicos dos quais 13 homens e 2 mulheres. 
A capacitação tinha como ojectivo, formar os técnicos sobre género para posterioremente 
efectuarem a réplica aos animadores de género e suporte destes na transmissão de conhecimentos 
aos grupos beneficiários. 
 
Temas abordados 

 Guião metodológico sobre abordagem de género para uso comunitário; 
 Conceitos sobre género, sexo e suas diferenças; 
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 Discussão sobre os diferentes conceitos (Igualdade de género, Equidade de género, 
Equilíbrio de género, Integração de género, Justiça de género, Empoderamento, 
Participação e Liderança); 

 Género, participação e desnevolvimento; 
 Papéis de género, 
 Acesso, controlo dos recursos, tomada de decisão e benefícios; 
 Democratização dos papéis domésticos; 
 Género e cultura; 
 Modelo tradicional de poder patriacal; 
 Leí da Violência Doméstica praticada contra as mulheres 

                     Violência e tipos de violência 
 Objectivo, âmbito de aplicação e medidas cautelares 
 Impacto da violência na saúde das mulheres 
 Como denunciar e penalização 

 Leí de família 
 Objectivo e âmbito de aplicação 
 Conceito de família 
 Tipos de casamento 
 Regimes patrimoniais (direitos sobre os bens em caso de separação) 
 Herança 

 Mulher no acesso e utilização de terra 
 Ferramenta de recolha e informação do pilar de género (modelo de relatório mensal). 

 

 
Foto017. Formação dos técnicos da AENA em materia de género. 
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Indicador D13: Número de eventos de aprendizagem e de troca de experiência que tiveram 
lugar em Moçambique, outros países e/ou regiões em consequência da comissão. 

 
Actividade  D131 
Planificado: 
Realização de trocas de experiência da comissão com outras organizações experientes em género. 
Realizado 100% 
Duas muheres beneficiárias dos distritos de Murrupula e Meconta, participaram em um evento de 

troca de experiência sobre o papel da mulher no aumento da produção e produtividade agrária, na 

gestão da renda familiar, na comercialização de produtos e no processo de tomada de decisão. 

Trata-se de Anastácia Antonio e Helena António Ramos, dos distritos de Meconta e Murrupula, 

respectivamente que tiveram a oportunidade de trocar experiências com os benficiários (mulheres) 

e colaboradores da AENA, OLIPA-ODES, AKLIZETHO, OPHAVELA, DPASA, Mundikidi, 

WILSA, OMR, UPC, num evento organizado pela Oxfam Bélgica e contou com cerca 40 

participantes (60% mulheres). 

A aprendizagem obtida neste evento trousse as reguintes reflexões: 

 Na agriculltura as mulheres decidem sobre as cuturas alimentares e os homens as de 

rendimento; 

 Poucas mulheres participam na comercialização de produtos; 

 Quem determina a refeição do dia-a-dia é o homen e a mulher tem poder quando se trata 

de produtos da machamba; 

 A voz da mulher precisa de ser elevada para que ela tenha poder de decisão no processo de 

desenvolvimento familiar e local. 

Também a técnica da AENA que ascendeu a posição de Assistente de Género, a senhora Dalva 

Assane Issufo participou numa troca de experiência relativa a 4ª Cimeira de Boas práticas de 

implementação do Protocolo de Género da SADC, realizada em Maputo entre os dias 28 e 29 de 

Novembro de 2016. Neste encontro obteve experiências de outros paises e de outras organizações 

que trabalham na área de género assimcomo teve a oportunidade de partilhar com os demais os o 

trabalho que vem efectuado com a AENA. Assim foi estabelecida uma plataforma para interação 

anual entre os parceiros sobre assuntos relacionados com género. 
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Resultado D2 :Aumento de  conhecimento de mulheres sobre questões de género 
 

Indicador D21-Pelo menos 30 grupos capacitados sobre conceito de género por ano, 
participam no desenvolvimento local. 

Actividade  D211 
Planificado: 
Capacitar 20 grupos sobre género e recursos naturais 

Realizado 100%. 
23 Grupos dos CGRN's de de Angoche, Moma e Larde foram capacitados em Género e Recursos 
Naturais. 
Estas capacitações foram integradas nos encontros que geralmente os pontos focais e ténicos da 
AENA têm estabelecido com os CGRN's, e foram abordados os seguintes assuntos: 

 O acesso ao recursos naturais (terra, água, biodiversidade), tanto por mulheres como por 
homens, é indispensável para a produção de alimentos e geração de renda, contribuindo, 
consequentemente, para atingir níveis adequados de segurança alimentar e nutricional, para 
reduzir a pobreza e as desigualdades, e para aumentar o próprio poder negocial das 
mulheres e a sua participação na tomada de decisões nas suas comunidades.  

 Os (as) pequenos(as) agricultores(as) assumem um papel central na agricultura global, 

produzindo mais de metade das necessidades alimentares mundiais, sendo que as mulheres 

são uma maioria significativa e produzem mais alimentos do que os que são consumidos 

localmente. 

 As mulheres, particularmente nos meios rurais, exercem a maioria do trabalho agrícola, 

tendo desenvolvido ao longo de gerações conhecimento quanto ao uso e gestão de 

recursos naturais (como sejam, por exemplo, plantas medicinais).  

 A participação das mulheres na gestão dos recursos marinhos, pequeiros e terrestres é sem 

dúvida uma granda alavanca para a sustentabilidade das comunidades. 

Assim, para alé das menssagens acima neste encontro debateu-se sobre quem usa a terra, o que 

provém dela, a quem pertence a terra, o processo de aquisição e titulação e os papéis do governo 

como representante legitimo e titular das obrigações do estado. 

 
Resultado D4:Equidade do acesso e controle dos recursos na organização e nas 
comunidades 

Actividade  D211 
Planificado: Desenvolvimento de capacidades de 5 pessoas entre funcionarios e membros 
através de capacitação, formação, indução, reciclagem, etc 

Realizado 100%: 
5 Mulheres da AENA, nomeadamente, Oficial de Género, Contabilista, Tesoureira, Gestora 

Administrativa e Financeira, e Oficial de Recursos Humanos paticiparam em 4 capacitações. A 

primeira capacitação este relacionada com o workshop sobre quadro lógico realizado em Maputo e 

facilidado pela WeEffect, o qual teve como participante a Oficial de Género e Desenvolvimento da 

AENA. Nesta capacitaçao, incrementou a capacidade da oficial em a reformular os objectivos, 
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indicadores, os resultados de curto, médio e longo prazo do pilar estratégico da AENA e a 

elaboração de uma teoria de mudança lógica. 

O segundo evento este ligado a Género, Gestão Financeira e FRAS (Sistema de alocação equitativa 

de recursos no âmbito de Género) também facilitado pela WeEffect, o qual foi realizado em 

Nampula e envolveu a Gestora Administrativa e Financeira da AENA, Oficial de Género e a 

Contabilista e abordou sobre a Política de Género, o Programa de Igualidade de Género, o 

Conceito de Género, a orçamentação segundo o género. 

 

O terceiro evento de capacitação foi o de Adminsitração de Recursos Humanos no Sistema 

Primavera, o qual realizou-se em Maputo e envolveu a Oficial de Recursos Humanos da AENA. 

Neste evento a apreendizagem esteve a volta a lei laboral e os procediementos sobre recursos 

humanos usando o pacote contabilistico e financeiro Primavera. Através deste encontro a AENA 

encontra-se com capacidade para implementar o sistema na organização. 

 

O quarto evento, foi realizado em Nampula, envolvendo a Contabilista e a Tesoureira, este evento 

abordou sobre o procedimento de procuirement para o projecto NACC. A aprendizagem deste 

processo contribuiu para a melhoria dos procedimentos administrativos e financeiros das 

participantes em particular e da AENA em geral. 

 
Actividade  D212 
Planificado: Recrutar pelo menos 3 mulheres para desenvolver as acções de extensão rural 

Realizado 100.% 
Foram recrutadas quatro cinco (05) colaboradoras para a área de extensão nos distritos de Meconta 

Moma, Mossuril, Muecate e Rapale. A questão de contratação de mulheres é de grande interesse da 

AENA mas a organização tem tido pouco sucesso neste aspecto por isso é que plano de acção tem 

sido desenhado para ultrapassar esta situação. 

 
Indicador D42: Comunidade com acesso a AEA 

Actividade  D421 
Planificado: Sensibilizar mulheres e homens a participarem nos cursos de AEA  

 Realizado 100%. 
Cerca de 300 mulheres (Meconta, Angoche, Moma e Larde) estão empoderadas (sabem ler e 

escrever) e participam nos processos de comercialização de produtos, gestão dos recursos 

financeiros juntos de seus esposos. Este resultado surge através do processo de facilitação do 

acesso ao programa de Alfabetização e Educação de Adultos (AEA) influenciado pela AENA.  
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Actividade 7.  
Planificado: Facilitar a organização de produtores para alfabetização informal funcional 

Realizado: 100%. 
4 novos grupos constituidos (18 homes e 36 mulheres) foram ligados ao processo de alfabetização e 

educação de adultos no distrito de Meconta (1), Angoche(1), Moma (2). Estes estão recebem aulas 

para um processo de apreendizagem na leitura e escrita, bem como matimatica básica para compra 

e venda de produtos. Um aspecto importante é em relação a alfabetizadora de Varieque que foi 

ligada aos SDEJT de Meconta e passou a ensinar os membros de sua comunidade num processo 

formal, istoé, ela tem contracto com a Direcção Províncial de Educação através de sua 

representação distrital.  

 
Resultado D6: Mulheres organizadas em associações económicas e cooperativas 
produzem, processam e comercializam produtos agrícolas e pesqueiros de qualidade e em 
grande quantidade com melhores preços dos mercados 
 
Indicador D61: Melhorado o sistema de produção, processamento e comercialização e 
mercados de produtos agricolas e pesqueiros em 8 cooperativas 

Actividade D611 
Planificado: Facilitar os processos de comercialização e mercado de produtos agrícolas e 
pesqueiros 
Realizado 100% 
Cerca de 576 mulheres (Meconta, Angoche, Moma e Larde) tiveram acesso a mercados e 

participaram na comercialização de seus produtos agricolas. Estas mulheres referem que o processo 

de participação na comercialização deveu-se as abordagens de género que têm vindo a implementar 

em suas casas por um lado, e por outro devido a maior abertura de seus maridos que também têm 

participados nesses processos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 018. Mulheres participando no processo de comercialização e ligação com mercado. 
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Actividade 8.  
Planificado: Facilitar a organização mulheres camponesas para mercado 

Realizado: 100%. 

1 grupo de mulheres constituido por 18 mulheres do distrito de Monapo, Posto Administrativo de 

Monapo-Sede, Localidade de Netia introduziram actividades de criação e venda de fragos para 

abastecer o mercado local. Para além da actividade de criação e venda de fragos o grupo dedica-se a 

produção e venda de gergelim e amendoim como culturas orientadas para o mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto019: Grupo de mulheres introduzidos actividades de criação e venda de frangos 

 
Foto 019. grupo de mulheres de Netia um sucesso de empoderamento económico da mulher. 

 
Resultado D9. Trabalhadores ligados ao pilar de igualdade e equidade de género 
motivados e empenhados no alcance da missão e visão da AENA 

Indicador D91: 100% das acções de planificação, encontros, participações e visitas 
realizadas pelos profissionais da AENA 

 
Actividade D911 
Planificado: Realização encontro com as organizações da sociedade civil para constituição da rede 
temática de gébnero a nível da província de Nampula 
Realizado 100%. 
Foi realizado o encontro no dia 7 de Junho nos escritórios de AENA, onde participaram diferentes 

organizaçoes da sociedade civil, nomeadamente AENA, Fundação MASC, CARE, ACADER, 

AMR, MCSP, Facilidade-ICDS, IREX, Nweti, Ophavela, Pathifinder, Coalizão, ORAM, UPC-N 

que trabalham em prol a igualdade e justiça de género nos mas diversos sectores de actuação. 

 

O encontro teve como objectivo discuitir a necessidade de estabelecimento de uma rede temática 

de género a nível das organiações da sociedade civil onde todas aderiram a ideia de fazer parte da 

rede temática de género. 

 
Assim, foram eleitos a AENA, a Coalizão e a CARE, como presidente, vice-presidente e secretário, 

respectivamente. 
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PRINCIPAIS DESÁFIOS  

 O pilar de género é sem dúvida um dos que constitui um grande desafio para a AENA: 

Envolver mais os parceiros dos membros das associações, estruturas locais, homens e 

jovens adolescentes da comunidade a participarem dos encontros de reflexão sobre género 

e leís divulgadas; 

 Conciencializar e motivar É necessário Homens consciencializados e motivados a 

partilharem actividades conjuntas com suas parceiras quer domésticas como de geração de 

renda;  

 Integrar de mais mulheres no processo de AEA (baixo nível de escolaridade);  

 Os hábitos culturais, sobretudo das mulheres impedem-nas de registar progressos 

significativos; 

 Fraca actuação conjunta com outras instituições e organizações que trabalham para o 

empoderamento das mulheres; 

 Prevalência acentuada de casamentos prematuros; 

 Angariação de fundos para a cobertura das actividades reflectidas no plano operacional.  

 

PRINCIPAIS LIÇÕES  

• Não basta apenas trabalhar com as mulheres para garantir a igualdade e equidade de 

género, mas sim os homens e as mulheres devem participar e estar integrados em debates e 

actividades conjuntas para que a mudança seja alcançada de forma conjunta; 

• Os debates realizados no âmbito de género e divulgação de leís são efectivas quamdo 

abrangem não somente aos beneficiários mas também as autoridades locais, famílias, 

jovens adolescentes, enfatizando-se sempre a participação de homens e mulheres. 

• Não basta apenas que haja maior número de mulheres ocupando cargos de liderança, mas 

sim que tais mulheres realmente tenham o poder de tomar decisões. 

• O uso de metodologias de teatro são importantes para a difusão de mensagem acerca do 

género e nutrição. 
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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 C2:Desenvolvida a capacidade da sociedade civil e do governo local através de 
processos de planificação participativa. 

ActividadesC21 
Planificado:Facilitar a elaboração de planos anuais de desenvolvimento das comunidades em zonas 
de exploração de recursos naturais nos distritos de Moma, Angoche, Larde 
Realizacao 100% 
Neste ano, foi incorporado o plano de desenvolvimento das comunidades (PDC) no Plano 

Estrategico da KMAD (Kenmare Moma Associação para o Desenvolvimento) com a participação 

do governo do distrito de Larde, governo provincial, Assembleia Provincial, Kenmare e OSC. O 

evento de discussão e incorporação do PDC teve lugar na sede do distrito de Larde na sala de 

sessões do governo do distrito. Acção subsequente a este processo foi a assinatura de um 

memorando de entendimento entre as partes interessadas (Comunidades, governo, empresa e 

OSCs) para a monitoria de sua implementação (anexo4). 

 

De igual modo a AENA participou na elaboração do cenário fiscal de médio prazo para o distrito 

de Angoche, onde conseguiu incorporar acções de mudanças climáticas que serão reflectidas no 

PESOD de 2017. Tambem a AENA fez a monitoria do da implementação do PLA no distrito de 

Angoche, isso durante a sessão ordinária do governo distrital que através de um convite 

formalmente dirigido a AENA solicotou para fazer parte da sessão ordinária do Governo do 

distrito (anexo 5) 

Neste encontro, procurou-se monitorar a implementação do PLA. O governo do distrito informou 

e mostrou que o mesmo jaesta incorporado no PESOD, e por sua vez já esta a ser financiado 

directamente pela DANIDA num montante de 2 milhões de meticais para infra-estrutura. 

 

Realizou-se também o rasteiro da implementação do PLA de Angoche com foco em 5 

comunidades, nomeadamente Sangage, Sinhanhe, Murrua, Geba e Murrucuine que foram alvos da 

elaboração do plano. Assim foi cosntatado que pouco ou nada se esta a fazer naquelas comunidades 

em relação a implementação das acções que visam a resiliência e adaptação as mudanças climáticas 
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porque o plano é vago por não discriminar onde se efectivarão as actividades planificadas. O paço 

seguinte sera a publicação do documento aos demais stakeholder.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Foto 020.: Encontro de aprovação de PE da KMAD e a Assinatura de memorando de implementação 

 

Actividades C213.  
Planificado: Facilitar debate entre o governo (através do SDAE, SDPI e  
IDPPE), comunidade e Investidores Sobre incorporação de planos anuais das comunidades nos 
planos desses sectores em Larde e influenciar a incorporação dos PLA em Moma e Angoche nos 
PESODs 
Realizado: 100% 
Durante o ano, vários debates foram facilitados tanto ao nível provincial e distrital com objectivo 

de influenciar o governo e o sector privado a incorporar acções do PDC no plano Estrategico da 

KMAD (Kenmare Moma Associação para o Desenvolvimento) organização responsável pela área 

social da Kenmare, onde varias actividade propostas pelas comunidades através do PDC foram 

consideradas e incorporadas no plano Estrategico da KMAD. A destacar a abertura de furos de 

água nas comunidades, Reabilitação das vias de acesso, fomento pecuário pelo crédito rotativo, 

entre outras actividades levantadas pelas comunidades de Topuito no distrito de Larde (anexo 6). 

 

Neste processo, o Governo provincial através da DIPREME criou um Mecanismo de coordenação 

para área de indústria extractiva em Nampula composto por OSC, Governo provincial e Empresa 

com encontros regulares bimensais para debater assuntos de desenvolvimento das comunidades na 

área de indústria extractiva.  

 

3 Encontros foram realizados em Nampula onde foi discutida a questão e a necessidade de 

exploração do monte Philip património cultural da comunidade de Topuito, que detém maior 

reserva de minérios de todos os tempos na região e que foi a razão principal que levou a empresa a 

se instalarem na área, mas no entanto chegado ao momento de iniciar a exploração a comunidade 

recusa ceder alegando ser local de património cultural e que segundo a nova lei de Minas lei 

20/2014 de 18 de Agosto.  
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1 Encontro de mesa redonda foi realizado em Nampula com envolvimento de actores interessados 

e estes encontros de mesa redonda vão continuando até ao nível dos distritos de Angoche e Larde e 

as comunidades locais (anexo 7) 

 

1 Encontro com a DPTADER para dialogar acerca do regulamento sobre reassentamentos, 

estiveram presentes a DPTAEDR, AENA, KENMARE e CLN/VALE. Neste encontro criou-se 

uma comissão provincial para ressentamentos de megaprojectos (anexo 8). 

 

Actividade C22 
Planificado: Facilitar a capacitação dos para legais dos CGRN dos distritos alvos da Industria 
Extractiva 
Realizado: 100% 
Foram capacidados 6 para legais 1 do comité de Murua, 1 do comité de Sangage, 3 da AENA e 1 de 

Meconta com a CTV nos distritos de Ribaué e Monapo. Na capacitação foram focalizados temas de 

consulta comunitária e consultas públicas critérios e legalidades. Actualmente já estão acontecer 

acções de Divulgação das leis de Terra sobre os critérios de consulta comunitária ao nível das 

comunidades de Sangage e Murrua facilitados por para legais capacitados. 

 

Não obstante, 8 Palestras foram facilitadas na localidade de Sangage nas comunidades de Thopa e 

Mulaentha com a participação de 340 Mulheres e 530 homens, e 5 palestras na comunidade de 

Murrua com a participação de 140 mulheres e 180 homens. Esperamos capacitar mais para legais 

nos comités de Larde nos próximos trimestres para continuar o processo de divulgação de leis ao 

nível das comunidades pelos próprios membros dos CGRN. 

 
Tabela4: Acções de divulgação de lei de terra no âmbito dos procedimentos legais de consulta Comunitária 

Comunidade N/ Palestras  Participantes Total  
Mulheres  Homens  

Thopa 4 180 220 200 
Mulaentha 4 160 310 170 
Murrua 5 140 180 120 
Total  12 480 710 1190 
 
 
Actividade C23                                                                                               
Planificado: Promover e Fortalecer 11 Comites de Gestão de Recursos Naturais 
Realizado 100% 

Com vista ao fortalecimento dos CGRN criados nos distritos de Larde e Angoche foram produzidos 

60 camisetes e bonés com os seguintes dizeres (CGRN – Promovendo o Desenvolvimento 

sustentável das comunidades) as 60 camisetes e bonés foram para 2 comités de Sangage e Murrua 

com 40 e 20 membros respectivamente. Ainda no contexto de fortalecimento, foram produzidas 

camisetes e bonés com os mesmos dizeres para os parceiros e o governo do distrito recebeu o 
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director distrital de Actividades Económicas SDAE. Chefe do posto Administrativo de Angoche 

sede e o secretário permanente do distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 021: Membros do CGRN de Murrua em Angoche vestidos de camisetas e bonés com visibilidade. 

 

Actividade C25 
Planificado: Identificar pelo menos um distrito para Advocacia no âmbito da Industria extractivo 

Realizado 100%. 
 Os distritos de Memba em Mazua e Moma em Chalaua devem ser os novos locais de intervenção 

devido a exploração ilegal de ouro e pedras preciosa, pois que há relatos de usurpação de terras de 

forma desenfreada e existência de 3 empresas das quais 1 Brasileira que exploram pedram 

semipreciosas sem muita clareza nos procedimentos de concessão das minas e nem dos processos de 

consultas comunitárias.  

Neste contexto, o fortalecimento das comunidades deverá ser o foco da nossa intervenção e a 

garantia da segurança e posse de terra. 

 

Resultado C3. Trabalhadores ligados ao pilar de lobby e advocacia sobre recursos naturais 
e extensão rural motivados e empenhados no alcance da missão e visão da AENA 

Actividade B31 
Planificado: Participar em Workshops Nacionais e Internacionais 
Realizado 100% 
Durante o ano foi possível participar os seguintes 7 workshops: 

1. Workshop sobre Contribuição da sociedade Civil no processo de elaboração do Regulamento 

da lei de Minas, organizado pelo SEKELEKANE no Maputo. Neste encontro foi mais 

focalizada a questão de justa indemnização como se pode tratar no regulamento da lei de 

Minas incluindo o reassentamento e a consulta comunitária no processo das concessões de 

áreas para actividades mineiras. 

2. Workshop sobre ProSAVANA, sobre a necessidade de criação de um mecanismo de 

coordenacao para a revisão do plano director onde as plataformas provinciais de Niassa, 

Zambézia e Nampula fazem o corpo directivo do mecanismo ora criado e as organizações da 

rede temática da agricultura e recursos naturais fazem parte do corpo técnico para execução 
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das actividades de revisão do plano director junto a OMR organização responsável pela 

elaboração do plano directo com apoio de consultores.  

3. Participação no processo de elaboração da proposta de projecto de Direitos Ambientais para a 

UE com a Care onde AENA aparece como organização subcontratada para a futura 

implementação. 

4. Participaçao na formação sobre a Economia do Gás Liquefeito em Pemba; 

5. Workshop sobre a elaboração sobre o estudo de impacto social e estratégico para os sectores 

mineiro e de hidrocarbonetos, financiado pelo Banco Mundial no âmbito do projecto 

MAGTAB, para concertar estratégia de envolvimento da sociedade civil, particularmente dos 

membros da plataforma no processo de consulta que teve lugar em Maputo, Inhambane, 

Nampula e Cabo Delgado. 

6. O O simpósio sobre estratégias sobre a boa governança do setor de mineração através da 

implementação de quadros que aumenta a transparência e responsabilidade para Africa 

ministrado pela ZELA em Harare. 

7. Workshop sobre Alianças para advocacia no Canal Norte de Moçambique e Plano Espacial 

para a área Marinha em Zanzibar na Tanzania. 

 

Actividade C32  
Planificado: Participação em redes loca, nacionais e internacionais 
Realizado 100%. 
A AENA participou nos encontros regulares da Rede da Agricultura e Recursos Naturais da 

PPOSC de Nampula,  da PSCRNIE e do FOSCAMC. Dentre várias actividades decorrente nos 

encontros destacam-se as seguintes:   

1- Capacitação sobre procedimentos para as consultas comunitária e publica ministrado pela CTV. 

A mesma foi realizada no distrito de Ribaué onde AENA esteve representado pelo 2 técnico do 

projecto de mercado justo. 

2- Plenária da RARN que elegeu a KULIMA como secretériado; 

3- Plenária da PPOSC que elegeu a Nweti, o Foum Terra e a AENA, para os cargos de 

Presidente, Vice-Presidente e Organização Hospedeira da Plataforma. 

4- Participação do encontro de preparação do Observatório do Desenvolvimento de Nampula 

realizado na direcção Provincial de Agricultura 

5- Realização de mapeamento das comunidades no distrito de Muecate no âmbito implementação 

do programa ProSavana no corredor de Nacala levada a cabo pelo JICA. 

6- Divulgação do Plano Director do ProSAVANA nas comunidades; 
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7- Encontros com o MITADER  junto da PSCRNIE que resultaram no estabelecimento de um 

mecanismo de diálogo permanente para discussão de assuntos técnicos e políticos. 

8- Participação na Assembleia Geral da PSCRINIE. 

9- Uma reunião com delegação do secretariado da ITIE sobre o novo padrão de EITI, com foco 

na questão do Beneficial Ownership) e o processo de validação de Moçambique; 

10-  Reunião com a Reunião com a Ministra do MIREME para reactivar os encontros periódicos e 

formalizados de trabalho; 

11- Reunião com o DPASA para discutir sobre a implementação do PEDSA e PNISAl 

12- Reunião com o MIREM e Assembleia da República para discutir sobre o desenvolvimento da 

SADC na base da Agricultura e dos Recursos Naturais. 

 

Actividade C33  
Planificado: Visitas de Monitoria 
Realizado 100%  
Visita da Amnistia internacional no distrito de Angoche teve lugar no mês de Abril como 

segmento da pesquisa feita sobe a violação dos direitos humanos na comunidade de Nagonha pela 

empresa Hayu.  

 

Neste ano foram feitas visitas de Monitoria junto os Orgâos sociais da AENA aos CGRN de 

Murrua em Angoche e Nathaka e Nathuko em Larde para verificar o nível de conhecimentos e do 

seu desempenho para o exercício das actividades em prol de defesa dos interesses das 

comunidades, nesta monitoria verificou-se que ainda prevalecem as necessidades de capacitações e 

que os CGRN deveriam estar a fazer as réplicas dos conhecimentos aos outros membros das 

comunidade, conhecimentos sobre a legislação, papel do comité, evidencias de violação de direitos 

e os deveres das comunidades locais. 

 

 O comité de Murrua foi que mostrou maior desempenho na medida em que já esta a desenvolver 

actividades de divulgação das leis nas comunidades como réplica das aprendizagens que recebe dos 

técnicos cerca de 1200 beneficiários dos quais 40% mulheres, receberam treinamentos de 

divulgação das leis e do papel dos comités em 9 comunidades da região de Murrua em Angoche 

através dos membros do CGRN de Murrua. Ainda no aspecto de fortalecimento, AENA já iniciou 

o processo de criação de marcas para a Visibilidade dos membros dos comités através de produção 

de Crachás e Camisetes, já receberam 60 camisetes os dois comités de Angoche (Sangage e 

Murrua) com cerca de 40 e 20 membros respectivamente.  
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Mapeamento das localidades onde o ProSAVANA vai desenvolver suas actividades no corredor 

de Nacala; 

 

A AENA participou na monitoria da responsabilidade social da KENMARE onde visitou os 

projectos de resposabilidade social no dia 8 de Julho do Corrente mes.  

 

Actividade  C34 
Planificado: Encontros de Planificação Trimestral  
Realizado 100% 
Foram elaborados durante o ano planos operacionais dos 4 pilares da AENA com a facilitação do 

director executivo e com a participação de todos os colaboradores.  

a) Foram elaboradas 3 propostas de projectos 1 para WWF sobre a Governação florestal 

urgência de momento em parceria com o Fórum Terra de 90 mil Doláres Americanos para 2 anos 

para os distritos de Malema e Mecuburi. Esta proposta ficou aprovada e feita uma visita de 

monitoria aos escritórios das organizações proponentes. 

 

b)  Foi igualmente elaborado o plano e orçamento para o projecto de Governação em Terra 

(Land Governance) com financiamento da Oxfam Novib com cerca de 200 mil dólares americanos 

ao ano com um horizonte temporal de 3 anos, o projecto foi aprovado e com início oficial para o 

mês de Abril de 2016 para os distritos de Grué e Alto Molocue na província da Zambézia e Malema 

e Ribaue na província de Nampula ainda aguardamos o desembolso por parte do doador para 

avançar com as actividades.   

c) Esta em curso a elaboração de Proposta de projecto sobre Direitos e Deveres Ambientais 

para a EU junto com a Care, para as Ilhas segundas. 

d) Foi facilitado o processo de elaboração de proposta de projecto para Care sobre 

oportunidades da Mulher na Industria extractiva nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, neste 

contexto foram feitos contactos com as empresas tais como Kenmare em Larde, PDOSC em 

Moma, CGRN de Murrua e comunidade de Nagonha; na província de Cabo Delgado foram 

contactadas as OSC e as empresas extractivas de Grafit em Balama e Montepuez Rubi Mining em 

Montepuez. Esta actividade foi conduzida por um consultor da Care Inglaterra o Chialuga. A 

proposta de projecto será submetida ao governo da Dinamarca.   

e) Neste preciso momento a AENA esta implemtntar o projecto do ITC para governacao em 

Terras para o Distrito de Memba, previsto para o seu término em Dezembro de 2017. 
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PRINCIPAIS DESÁFIOS  

Os principais desafios ligados ao pilar de lobby e advocacia são: 

• O entendimento sobre Mudancas Climáticas ainda é incipiente; 

• O entendimento das portas de entrada para criar infuência ainda é fraco na sociedade civil; 

• O caminho viavél para criação de mudança passa essencialmente pela criação da conciência 

climatica e fortalecimento das capacidades das comunidades para advocacia e dos goverantes para 

lobbi;  

• A restrição orcamental dos governos distritais constiui um grande constrangimento para 

implementação do PLA. 

• Ainda são poucos os produtores que se beneficiam de financiamento para o sector agrário e a 

terra tem constituido o único garante para acesso a financiamentos. 

• A exiguidade de fundos para as OCS's sobretudo as da província trem as tornado muito 

vulnerável sobre o risco de venderem as suas agendas. 

• Implantar pontos focais pagos por um subsídio a nível das comunidades onde existem os 

megaprojectos; 

 

PRINCIPAIS LIÇÕES 

 Capitalizar as estruturas locais, sobretudo os líderes comunitários constitui uma ferramenta 

chave para o sucesso em advocacia; 

 Os encontros presenciais nas redes reforçam os elos de confiança da rede e tornam mais 

propícia à comunicação e trabalho conjunto; 

 As abordagens diferenciadas das organizações membro da rede pode implicar a dissonância 

entre elas e um colapso e descredibilização da acção da sociedade civil. 

 O sucesso em advocacia parte necessáriamente em entender as causas defendidas pelas 

comunidades antes mesmo de entrar na legislação; 

 Os governos locais têm pouco dominio sobre a legislação dai que é necessários que a sociedade 

civil trabalhe muito perto dos mesmos; 

 A maior abertura por parte dos governos locais, provincia e nacional, parte necessáriamente de 

um planeamento do que se pretende mudar e do entendimento de que o governo não é inimigo da 

sociedade civil mas sim, é preciso muita ditatica e pedagogia para tornar os membros do governo 

mais proximo da realidade e mais informado sobre as abordagens de advocacia disseminadas.  

 O processo de capacitação das comunidades deve ser um serviço comunitário, isto é, de um 

membro da comunidade para outro, por isso, o estabelecimento de paralegais é chave do sucesso. 
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PILAR IV: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Objectivo estratétigico do pilar 4 – Fortalecer a capacidade técnico-Profissional e 
associativa de trabalhadores e membros das organizações trazendo inovações contínuas 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% Dosprocedimentos internos da documentação da AENA 
actualizados e regularizados   

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

Realizado 100%. 
O regulamento interno da AENA foi actualizado e aprovado pela organização, o mesmo traz novos 

elementos que visam a mobilização e manutenção dos membros da organização, como o caso de 

beneficios para membros: os membros perdem a qualidade de membro caso faltem ao pagamento de jóias, por um 

período superior a três meses e deixem de pagar as suas quotas por um período igual a um ano; o pagamento de 

quotas passa de 100,00mt para 200,00mt e as joias passam de 1.000,00mt para 2.000,00mt;  

 
Actividade 2A112 
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 
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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 100%. 

Os Estatutos foram revistos, actualizado e aprovado com recomendações na última Assembleia 

Geral Ordibária realizada a 14 de Março de 2015, e integram as novas matérias previstas para o 

regulamento. Todavia, os estatutos estabelecem que na AENA existem três departamentos, 

nomeadamente, Estudos e Programas, Departamento de Administração e Finanças, e 

Departamento de Comunicação e Marketing, a Direcção Operativa passa para Direcção Executiva. 

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

Realizado 100%. 

Todas as actas importantes têm sido reconhecidas. 

 

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 50%:. 

Actividade realizada faltando a discussão com CoDir para sumbissão a assembleia para 
aprovação. 
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Actividade 7                                                                                                    A1.2.2 
Planificado: 
Elaborar a política de angariação de fundose submeter ao CoDir 

Realizado 50%:. 

Actividade realizada faltando a discussão com CoDir para sumbissão a assembleia para 
aprovação. 

 
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 orgãos sociais 

Realizado 100%:. 

Foram realizados 6 encontros entre a direcção executiva e os orgão sociais. Os encontros tiveram 

como debate a elaboração do plano estratégico, as festividades da AENA, a filiação da AENA a 

uma cooperativa, como forma de rentabilizar a AENA, a aprovação do Plano Estratégco  2017-

2021 e aprovação do Plano Operacional 2017. Nestes encontros ficou decidido que o horizonte do 

plano estratégico será de 5 anos, portanto, 2017-2021, as áreas temáticas deverão continuar, bem 

como, as mudanças climáticas e meio ambiente deverá aparecer de forma visivel no plano 

estratégico. Outra questão abordada foi a missão e visão que estão definitivamente alteradas e o 

novo plano terá visão e missão devidamente relacionados com os objectivos. Quanto as 

festividades da AENA, a mesma realizou-se com o lançamento do plano estratégico para minimizar 

os recursos e neste processo discutiu-se a volta da visão, missão e pilares estratégicos. Em relação 

ao plano operacional 2017 foi discutivo sobre a necessidade de apetrechamento da estrutura 

organizacional com especialistas para os pilares de SANE e AMC, os projectos existentes, seus 

horizontes e ligação com o Plano Estratégico. Também abordou-se acerca da descentralização de 

fundos e expansão para outras províncias (anexo 16). 

Actividade 9                                                                                                 A1.3.5 
Planificado: 
Encontros mensais, Trimestrais e semestral com membros e trabalhadores 

Realizado:100%:. 

O 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 
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organização, a relação com os parceiros de financiamento, a projecção de projectos e o estágio de 

implementação dos projectos (área programática). 

Actividade 10A1.3.6 
Planificado: 
Realização da Assembleia Geral Anual 

Realizado 100% 
Foi realizada a VIII Assembleia Geral Ordinária  e a estraordinária nos meses de Março e Setembro 

de 2016, respectivamente. A primeira que estava focalizada somente aos membros envolveu 24 

membros particpantes e a segunda envolveu certa de 60 participantes. Estas assembleias eram de 

caracter obrigátorio para os membros uma vez que o primeiro mandato dos orgãos sociais eleitos 

terminava e a aprovação do plano estratégico 2017-2021 constituiam prioridades da organização. 

Na primeira assembleia, foram eleitos os titulares dos orgãos sociais, onde o Moises Sebastião 

Raposo renovou o mandato como titular da Presidência do Conselho de Direcção, Arlinda Beirão 

para Vice-Presidente, José Mario Maximino para Secretário, Ismael Bachir para primiero vogal e 

Marques Donça para segundo vogal do órgão; Já para o Conselho Fiscal a Fatíma Jaime Bernardo 

renovou para  presidente, e os membros Lucas Muidingui e Assane Amade foram eleitos para a 

vice-presidente e secretário do órgão. Para a Mesa de Assembleia, todo o órgão foi reestruturado, 

sendo eleita a Maria Ivone para presidência Mesa de Assembleia, seguidos de Chaluco Bachir e 

Lourenço Benjamim para os cargos de vice-presidente e secretários, respectivamente. Esta 

assembleia também aprovou-se o ajustamento salarial para os trabalhadores. A Segunda assembleia 

realizada em Setembro de 2016, teve como focos a aprovação do plano estratégico 2017-2021 e a 

entrada da AENA na cooperativa ELAPO SERVIÇOS RURAIS, onde estiveram presentes 

membros, colaboradores e parceiros de fianciamento e colaboração, nomeadamente, WeEffect, 

OXFAM, CARE, DPASA, DPTADR e DIPREME. 

 

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

Não realizada 0%:. 
Planidicada para o dia das festividades da AENA. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Actividade 17                                                                                                  A1.4.2 
Planificado: 
Realizar uma capacitação ao pessoal executivo em elaboração de planos e orçamentos 
consolidados 

Realizado 100%: 
15Colaboradores do executivo (6 mulhere), foram capacitados em planos e orçamentos 

consolidados. A capacitação foi interna e teve como facilitador o Director Executivo. Assim, os 

colaboradores com conceberam e elaboraram planos e orçamentos consolidados, para que cada vez 

mais melhorem a capacidade de planificação organizacional.  

 
Actividade 18A143 
Planificado: 
Realizar 1 capacitacao para o pessoal Adiministrtivo em Gestão de Recursos Humanos 
 
Realizado 100%. 
 

A Oficial de Recursos Humanos da AENA foi capacitada em Adminsitração de Recursos Humanos 

usando o programa Primavéra em Maputo, entre os dias 20 de Junho a 1 de Julho do ano corrente. 

 

Esta capacitação serviu para a AENA contactar a empresa facilitadora para estabelecer o sistema 

para recursos humanos na instituição. 

 
Actividade 19                                                                                                   A144 
Planificado: 
Participar em conferências workshop’s nacionais e internacionais 
Realizado 50%:. 

A AENA participou em Fevereiro de 2016, na Conferência Alternativa sobre Mineração 
em Cape Town. 

A realização da Sétima Conferência Alternativa sobre Mineração, de 8 a 10 de Fevereiro de 2016, 

contou com a participação de mais de 202 participantes oriundos dos diversos paieses africanos. De 

Moçambique participaram algumas organizações membros da Plataforma, baseadas em Maputo e 

nas províncias de Tete, Nampula e Cabo Delgado, nomeadamente a AENA, o CIP, CCM, 

KUWUKA, AMAM, AAAJC, Subordinado ao tema “Fazendo com que os recursos naturais 
beneficiem as pessoas, sem deixar ninguém por fora”, a Conferência tinha por objectivos 

promover uma plataforma de diálogo (1)para que as comunidades afectadaspelo sector 

extractivo,comunidades inter-religiosas, governos, organizações nacionais e internacionais e setor 

privadopossam partilhar suas experiencias e boas práticas no processo de demanda de seus direitos; 

(2) para formular alternativas para uma distribuição inclusiva, transparente, equitativa e sustentável 

de benefícios provenientes da exploração de recursos naturais; (3)para formular agenda de 

advocacia comum na defesa dos direitos das comunidades afectadas pelo sector extractivo, em 

todos os países com recursos naturais, particularmente a região da SADC. 
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Actividade 20                                                                                                   A145 
Planificado: 
Realizar 4 encontros de planificação do executivo 
Realizado 25%:. 

Direcção Executiva da AENA efectua os processos de planificação reiterativos de forma visionária 

tendo em conta os pilares estratégicos definidos. 1Encontros de planificação foram realizados, 

sendo o primeiro a quando da elaboração do Plano Operacional 2016, o segundo no encontro de 

planificação e balançotrimestral. 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, 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 e SIDA; dinamizando o aproveitamento sustentável dos 

recursos naturais e fortalecendo a capacidade organizacional da AENA. 

O 25% de realização deve-se ao facto de ainda não se ter realizado a planificação e balanço 

semestral que correspondera ao perido vigente. 

 
 
Actividade 21                                                                                                   A146 
Planificado: 
Realizar trocas de experiência do executivo 
 
Realizado 100%:. 

Atividade realizada no pilar de lobby e advocacia. 
 
 

Actividade 22                                                                                                   A147 
Planificado: 
Realizar encontros com doadores 
 
Realizado 50%:. 

 
A AENA participou em 6 encontros formais com doadores actuais e potenciais, nomeadamente 

WeEffect, Oxfam-Novib, CARE, WWF e McKnight. Os encontros com a CARE têm sido 

realizados mensalmente e discutido o funcionamento dos projectos existentes bem como o novo 

projecto de Adaptação a Mudanças Climáticas (2015-2017). Com a WeEffect foi no encontro de 

monitoria, Oxfam no âmbito do pedido de fundos para a consultoria do Plano Estratégico. 

JáWWF, foi no âmbito da sua actuação no sector de mineração e com McKnight foi no âmbito da 

avaliação da implementaçao do Projecto de Sistemas de Produção do Feijão Nhemba. 
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O resultado dessas acções com doadores é que a OXFAM financiou a consultoria para a elaboração 

do Plano Estratégico da AENA; a McKnight ficou satisfeita com o desempenho da AENA no 

projecto; a WWF promete estabelecer parceria coma AENA na nova fase do projecto de Industria 

Extractiva. 

 
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: 100%:. 
Foram realizadas 2 auditorias internas pelo conselho fiscal para monitoriar o andamento dos fundos 

dos projectos. O conselho fiscal procurou ver as contas, seus saldos e o nível de execução 

orçamental dos projectos. As recomendações da auditoria foi de realizar montorias surpresas e que 

os processos dos oficiais devem estar devidamente explicitos.  
 

Actividade 24                                                                                                   A152 
Planificado: 
Realizar 1 auditorias aunal externas 

Realizado 100%:. 
Foram realizadas 5 auditorias externas a igual número de projectos, nomeadamente, AGIR (NACE) 

com a WeEffect, ProSANARNER e Mercado Justo coma  OXFAM, NACC e SALL com a CARE. 

Estas auditorias constituiram uma mais valia para o fortalecimento institucional e financeiro da 

AENA. 

 
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 50%:. 
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 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 electronico para as organizações fora da 

provincia e físicoàs organizações de dentro da provincia. 
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Actividade 26                                                                                                   A162 
Planificado: 
Actualizar a informação mensal no Website 

Realizado 100%:. 
A informação mensal do website foi actualizada durante o primeiro semestre de 2016, assim como 

foi identificado outro servidor o qual obrigou-nos a mudar o website parawww.aena-mz.org.mz.  

 

Actividade 27                                                                                                  A164 
Planificado: 
Realizar 1 debate radiofonico 

Realizado 100%:. 
Organizações e cidadãos da provincia de Nampula com acesso a informação inerente as 

implicações do ProSAVANA para o desenvolvimento dos camponeses. 

A AENA participou em um debate radiofónico sobre o PROSAVANA . 

Actividade 30                                                                                                   A166 
Planificado: 
Actualizar informação trimestral de membros 

Realizado 50%:. 
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 85% pagou quotas, estando 

assim com situação regularizada. 

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

Realizado 50%:  
A AENA produziu 5 hitórias de sucessos relativas a agricultura e extensão rural (1), mudanças 

climáticas (1), recursos naturais e indústria exrativa (2), e agricultura de conservação (anexos 9,10, 

11, 12 e 13 respectivamente). 

O 50% deve-se ao facto das história ainda não terem sido compiladas numa brochura. 

Actividade 32                                                                                                   A167 
Planificado: 
Produzir 200 folhetos, 100 panfletos, 100 cartazes, 5 roll ups e 2 banner 
 

Realizado 60%. 
 
Foram produzidos 120 folhetos, 60 panfletos. 60 cartazes, 3 roll ups e 2 banners. 
O 60% é devido ao número de folhetos, panfletos e roll ups que ainda não foram produzidos. 
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D. ADMINISRAÇÃO E FINANÇAS 

Iniciou-se o ano com 5 projectos, nomeadamente, projectos de agricultura sustentável gestão de 

recursos naturais e redução de riscos e desastres  e adaptação a mudanças climáticas SALL e NACC 

com fim a 31 de Dezembro de 2016 e 30 de Dezembro de 2017, respectivamente, ambos 

financiados pela CARE. O programa AGIR II na componente de Agricultura, Recursos Naturais, 

Ambiente e Mudanças Climáticas com fim a 31 de Dezembro de 2017 financiado pela Embaixada 

da Suecia através da WeEffect (Centro Cooperativo Sueco); o projecto e Criação de um ambiente 

para comercio justo em Moçambique (Fair Trade in Mozambique) que termina a 31 de Dezembro 

de 2017 com a OXFAM NOVIB e o projecto de Sistemas de Produção do Feijão nhemba em 

Moçambique com a Fundação McKnight que tem o seu termino a 30 de Maio de 2018. Contudo, 

houve o surgimento de três novos prohectos, nomeadamente o de Governação de Terras com a 

Oxfam Novib (2016 a Março de 2019), PRONEA-PSP com a Governo de Moçambique através da 

Direcção Províncial de Agricultura e Segurança Alimentar (Julho 2016 a Junho 2018) e o projecto 

de apoio ao desenvolviento organizacional e formalização de terras comunitárias na área de 

mineração nas comunidades do posto administrativo de Mazua em Memba (Outubro 2016 a 

Setembro de 2017) financiado pela iTC-F. Neste período foi desembolsado 43,135,090.73 
(Quarenta e três milhões, cento e trinta e cinco mil, noventa meticais e setenta e três 
centavos), havendo despesas em cerca de 37,078,090.32 (trinta e sete milhões, setenta e oito mil 

quinhentos e cento e sessentao méticais e trinta e dois centavos) correspondendo a 86% de 

execução orçamental.. Em termos de contribuição orçamental, a maior foi da OXFAM NOVIB 

com 48%, seguido da CARE com 25%, da We Effect com 15%,   da MCKNIGHT com 7% e, do 

Governo de Moçambique e da ITC com 4% e 2%, respectivamente. Dos fundos recebidos as 

maiores despesas em actividades com beneficiários e salarios e beneficios ambos em 48% e 

despesas com escritório com cerca de 4%. 

 

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. Os processos de todas as despesas, da 

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

relação mensal, assim como, estam lançados no sistema de contabilidade denominado Primavéra, 
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sistema este que vela pelo arquivo de todo o sistema de base de dados das depesas e dos processo 

individuais dos colaboradores. Estes últimos foram selecionados em dois grupos, o primeiro, é o 

dos que independentemente de haver fundos deverão dinamizar a organização, tais como, o 

Director Executivo, a Gestora Administrativa e Financeira, a Contabilista, a Assistente 

Administrativa, a Oficial de Recursos Humanos e dois Guardas os quais têm contractos 

indeterminados e, o segundo é o dos colaboradores que dependem exclusivamente de projectos e 

têm contractos determinados estando-se a estudar a possibilidade de terem outro tipo de contratos. 

  

RECURSOS HUMANOS 

A AENA implementou as actvidades de finalização do 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. Contudo a AENA aumentou o número de trabalhadores 

de 41 (8 mulheres e 33 homens) para 46 (12 mulheres e 34 homens). 

 

SAÚDE DOS TRABALHADORES 

Todos os trabalhadores da AENA tem o seguro de acidente de trabalho com a seguradora IMPAR. 

Não obstante, no presente semestre a organização teve grandes constrangimentos registando-se 

sucessivos acidentes de trabalho e doenças com o pessoal técnico de campo, a título de exemplo, 

dois técnicos do projecto NACC tiveram acidentes de motorizadas, um outro técnico veio a perder 

a vida depois de ter estado internado no Hospital Central de Nampula. Houve constrangimentos na 

subsitituição de técnicos, tendo-se movimentado 2 ténicos de Monapo e Angoche para Pebane, 

provincía da Zambézia, o ténico de Murrupula para Monapo e houve 5 novas contratações e 3 

substituições como resultado de abrangência para Zambézia, desistências e mudanças de 

posições/cargos dos técnicos.  

 

AVALIAÇÃO E PROGRESSO DO PESSOAL 

Para que se conheça a evolução dos trabalhadores, no presente período fez-se a avaliação de 

desempenho dos mesmos. Este processo tem contribuído para estimular os trabalhadores e para 

que se enquadrem cada vez mais na visão, missão e objectivos da AENA. Pela dinâmica que temos 

vindo a enfrentar, houve a urgência em ajustar o leque salarial que coincidio com o ajuste salárial 

dos funcionários tomando-se em consideração o nível de vida actual e a situação cambial. Este 

facto constitui uma grande alavanca para toda a equipa da AENA. 
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PRINCIPAIS LIÇÕES 

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 local; 

 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 transmitida, 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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PRINCIPAIS DESÁFIOS  

Embora se tenha alcançado resultados significativos na organização, os desafios ainda são grandes 

esperando que os mesmos possam ser contronados em projectos futuros: 

: 

 Expandir a organização para outras provincias como forma de dar espaço a concretização do 

novo plano estratégico. 

 Garantir a longevidade dos projectos existentes e estabelecer novas parcerias. 

 Preencher as lacunas existentes na área programática através de recrutamento de pessoal chave 

e competente: Oficial de Programas e Especialistas para as áreas de SANE e AMC. 

 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; 

 Construir um proprio edificio da AENA; 

 Encontrar alternativas para rentabilizar a organização. 
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FINANÇAS 

Desembolsos 
 
Contribuição dos Desembolsos 
 

PARCEIROS CONTRIBUIÇÃO (MZM) 
OXFAM NOVIB 20,662,104.44 
CARE 10,732,432.50 
WE EFFECT 6,273,470.61 
Fundacao McKnight  2,948,857.46 
Governo de Mocambique 1,803,569.32 
ITC 714,656.40 
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DEMOSTRAÇÃO DAS ENTR ADAS, SALDOS E DESPESAS DO I SEMESTRE 2016 

Nº de ordem Descriçao Land Governance M.JUSTO NACC MCKNIGTH WeEFFECT SALL PRONEA ITC TOTAL

1

11 SALDOS INICIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bancos 0.00 -888,461.69 674,403.54 341,598.34 418.89 72,930.25 0.00 0.00 200,889.33

sub-total 0.00 -888,461.69 674,403.54 341,598.34 418.89 72,930.25 0.00 0.00 200,889.33

12 FUNDOS RECEBIDOS

sub-total 15,240,500.00 6,310,066.13 6,237,560.40 2,607,259.12 6,273,051.72 3,747,538.31 1,803,569.32 714,656.40 42,934,201.40

Total de Fundos(11+12) 15,240,500.00 5,421,604.44 6,911,963.94 2,948,857.46 6,273,470.61 3,820,468.56 1,803,569.32 714,656.40 43,135,090.73

DESPESAS

Total despesas(2) 10,440,440.52 5,914,011.35 7,522,040.64 860,056.42 6,272,848.94 3,575,256.73 1,803,569.32 689,946.40 37,078,170.32

Receitas-Despesas (1-2) 4,800,059.48 -492,406.91 -610,076.70 2,088,801.04 621.67 245,211.83 0.00 24,710.00 6,056,920.41

3 SALDOS FINAIS 0.00

31 Caixa 0.00 0.00 22,696.51 10,070.00 472.87 0.00 0.00 0.00 33,239.38

32 Bancos 4,800,059.48 -492,406.91 0.00 2,078,731.40 0.00 4,730.62 0.00 24,710.00 6,415,824.59

Total saldosfinais(3) 4,800,059.48 -492,406.91 -587,380.19 2,088,801.40 472.87 4,730.62 0.00 24,710.00 6,056,920.41  
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MAPA RESUMO DAS DESP ESAS POR PROJECTO 

 

Nº de ordem DESCRIÇÃO Land Governance Merc Justo NACC MCKNIGTH WEEFFECT SALL PRONEA ITC TOTAIS Percentagem

1 Salários e beneficios 3,717,215.84 2,913,246.24 4,294,769.61 514,022.00 2,166,604.25 2,910,525.09 993,560.00 245,386.00 17,755,329.03 48%
2 Despesas com Escritorio 360,919.26 176,930.24 654,652.00 0.00 107,853.74 62,980.75 101,062.12 0.00 1,464,398.11 4%
5 Despesas com Actividades 6,362,305.42 2,823,834.87 2,572,619.03 346,034.42 3,998,390.95 601,750.89 708,947.20 444,560.40 17,858,443.18 48%

10,440,440.52 5,914,011.35 7,522,040.64 860,056.42 6,272,848.94 3,575,256.73 1,803,569.32 689,946.40 37,078,170.32 1.00Total  
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E. ANEXOS 

Anexo 1: Contractos de Comercialização 
Anexo 2: Produtos História de sucesso mercado justo; 
Anexo 3: Contactos de financiamento de sementes; 
Anexo 4: Memorando de Entendimento; 
Anexo 5: Convite Cenário Fiscal 
Anexo 6:Convite mesa redonda 
Anexo 7: Relatório de Monitória; 
Anexo 8: Convite DPTADER; 
Anexo 9:Agricultura e Estensão Rural 
Anexo 10: Mudanças Climáticas 
Anexo 11:Recursos Naturais e Indústria Extractiva edição 2; 
Anexo 12: Recursos Naturais e Indústria Extractiva edição 3; 
Anexo 13:Agricultura de conservação; 
Anexo 14: Quadro lógico; 
Anexo 15:Plano de Monitoria e Mitigação de Riscos 
Anexo 16: Plano Estratégico 2017-2021 aprovado. 
Anexo 17: Acta de encontro dos orgãos sociais com o executivo. 
Anexo 18: Relatório AENA SICOm 
 
 
 

 


