
 

UNIÃO EUROPEIA 

DELEGAÇÃO NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 

 

Programa  da Cerimónia de Assinatura dos Contratos no âmbito do Programa 

de Apoio aos Atores Não Estatais (PAANE)  

Felicitações/Agradecimentos do Embaixador da Delegação da União Europeia 

Segunda-feira 16/11/2015,  

Excelentíssima Vice Ministra dos Negócios Estrangeiros e Ordenadora Nacional 

Suplente, Senhora Nyeleti Brooke Mondlane  

Excelentíssimo novos parceiros e beneficiários do Programa de Apoio aos Atores Não 

Estatais (PAANE), 

Caros colegas do Ordenador Nacional 

Caros Representantes da equipa de execução do PAANE, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Speaking points:  

 

 Novos parabéns aos beneficiários das subvenções que foram avaliadas e 

escolhidas para o financiamento. Temos agora 11 novas iniciativas em todo o 

território, com o objetivo primário de reforçar a cultura da cidadania e 

promover o dialogo entre as organizações da sociedade civil e as autoridades 

 A assinatura dos contratos pode ser considerada como um importante resultado 

atingido pelo PAANE que entra agora numa fase mais operativa, de 

acompanhamento das ações financiadas, tentando de guia-las juntamente verso 

aquele que é o objectivo comum do programa: o reforço da confiança e do 

dialogo entre o cidadão, a sociedade civil e as autoridades 

 A UE acredita fortemente no valor da multiplicidade das opiniões, do 

dialogo democrático e da cultura da cidadania como elementos 

imprescindíveis para a construção de Estados mais responsáveis e legítimos. 

Promover novas iniciativas que difundem estes valores significa trabalhar nos 

interesses comuns das populações e das estruturas do governo promovendo a 

cooperação internacional, a tolerância e a resolução pacífica de conflitos. 
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 E’ portanto extremamente importante, além da necessidade que as atividades 

praticas sejam executadas com rigor e eficácia, que cada parceiro actue e 

perceba esta finalidade geral que deve dar coerência ao conjunto das ações.  

 O recém publicado estudo de mapeamento da sociedade civil em Moçambique 

traça uma sociedade civil em rápida evolução, com impacto nas políticas 

publicas nacionais mas que precisa ainda de apoio para desenvolver as suas 

capacidades. O trabalho de acompanhamento futuro do PAANE, e o vosso 

com os beneficiários de cada atividade, irá portanto ter um peso fundamental no 

conseguimentos dos objectivos gerais. 

 A realização do Mapeamento e do documento comum (“Roteiro”) de apoio à 

sociedade civil dos parceiros internacionais, a publicação do recente convite 

para apresentação de propostas em favor das organizações da sociedade civil e 

autoridades locais, e a assinatura hoje destas novas parceiras, são todas ações 

com as quais a UE, junto com o Ordenador Nacional do FED em Mocambique, 

entende apoiar o melhoramento da governação e do reforço da democracia. 

Um apoio este que o próximo programa nacional de cooperação contribuirá 

ainda mais a reforçar, prevendo suportes às instituições centrais do estado assim 

como à sociedade civil nesta area. 

 

 Termino agradecendo todos pela organização da cerimonia, pelos resultados até 

aqui atingidos e desejando um bom trabalho na execução dos projetos.  

 

Muito Obrigado! 


