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Editorial do GON
A promoção do quadro legal nacio-
nal em matéria de direitos dos gru-
pos mais vulneráveis, junto com a 
transparência do processo de toma-
da de decisões na governação local 
participativa, são os temas-alvo deste 
terceiro articulado informativo trimes-
tral que apresentamos ao público.

Os esforços conjuntos das Organiza-
ções da Sociedade Civil moçam-
bicana e das Autoridades Públicas 
nesta direcção, visando buscar 
soluções práticas e sustentáveis para 
mitigar e/ou solucionar as preocupa-
ções de carris social que inquietam 
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as populações em diferentes regiões 
do país, constituem uma pedra angular 
da acção do Governo de Moçambique 
para promoção do desenvolvimento 
inclusivo e sustentável e do combate à 
pobreza.

A presente edição faz igualmente 
menção da realização de um passo ul-
terior visando o fortalecimento de longo 
prazo da Sociedade Civil, através das 
acções realizadas pelo PAANE em prol 
do esclarecimento e orientação das 
Organizações da Sociedade Civil inter-
essadas e pré-seleccionadas para a se-
gunda fase do Convite à Apresentação 

de Propostas (CAP) para a obtenção 
de  subvenções para execução de 
projectos complexos e de longa du-
ração em todo o território nacional. 

Cientes que estas etapas repre-
sentam apenas o estabelecimento 
primário e genuíno dos alicerces 
de um processo mais duradouro e 
frutífero, estamos esperançosos de 
receber mais contribuições de todos 
que tencionam cooperar nos próximos 
articulados.
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Moçambique tem muitas leis não bem 
conhecidas pela população em geral 
e consequentemente os direitos do ci-
dadão comum não são sempre respeit-
ados e nem exigidos. 

Para fazer face a estas exigências, 
a Associação de Ajuda Cristã (AAC) 
combate a discriminação de Pessoas 
vivendo com HIV/SIDA no Distrito de 
Gorongosa (Província de Sofala) através 
do projecto de Divulgação das leis so-
bre o tema (12/2009 e 19/2014). Neste 
âmbito, realizaram-se acções de for-
mação e informação direccionadas 
tanto aos serviços distritais de saúde 
e educação quanto as comunidades 
locais. Para massificar a divulgação, o 
projecto está também a levar a cabo 
debates radiofónicos através da Rádio 
Comunitária de Gorongosa e palestras 
nas escolas secundárias.

“A maioria dos nossos colegas descon-
hece a existência desta lei e esta capac-
itação veio em boa altura. Daqui em di-
ante vamos monitorar a aplicação destas 
matérias que acabamos de aprender e 
responsabilizar os infractores”, declarou 

O PAANE activo na promoção do conhecimento dos direitos 
das pessoas vivendo com HIV/SIDA e das crianças 

Dra. Emelina José, médica chefe do 
Centro de Saúde de Gorongosa durante 
a capacitação de Pessoal de Saúde. 

“Eu não sabia que alguém poderia ser 
processado judicialmente por violar 
alguns aspectos que nós achávamos 
normais. Agora aprendi que a difama-
ção, divulgação de resultados de teste 
podem levar alguém à prisão”, realçou 
Alberto Sábado, um dos participantes 
nas capacitações.

O “Projecto de capacitação dos Mem-
bros e Técnicos da Associação Kulani 
Kuati Vanana (AKKV) e comunidade 
de Zandamela na protecção a criança” 
(Província de Inhambane) está a aumen-
tar o nível de consciência dos membros 
da comunidade sobre a necessidade 
de salvaguardar os direitos da criança 
através de campanhas de sensibilização 
sobre protecção e formação de comités 
de protecção da mesma, em 14 povoados 
do Posto Administrativo de Zandamela.

Por várias razões históricas e sociais, no 
distrito de Zavala existe uma crescente 
preocupação relativa ao fenómeno de 

exploração e tráfico de crianças por 
causa dos fluxos migratórios de mão-
de-obra para as indústrias mineiras e 
agrárias da África do Sul e da deman-
da de trabalho doméstico a baixo custo 
nas capitais provinciais de Inhambane, 
Xai-Xai e Maputo.

“Temos verificado casos de violação 
dos direitos da criança nas nossas co-
munidades mas a falta de conhecimento 
dos procedimentos a seguir bem como 
a coragem para denunciar por parte 
de algumas pessoas faz com que os 
violadores fiquem impunes. Com este 
projecto ficamos a saber que podemos 
denunciar os violadores usando o anon-
imato” disse Olga Titisse Massango, 
participante da campanha de sensibili-
zação sobre protecção à criança.

“É uma mais-valia para nós aumentar-
mos o nosso conhecimento sobre pro-
tecção à criança estando junto com os 
membros dos órgãos do Governo” disse 
Eugénio João Danzo, Presidente do 
Conselho de Direcção da AKKV, após 
a formação dos membros dos órgãos 
sociais e técnicos da associação.

Encontro com o os técnicos  de saúde do Hospital  
Distrital da Gorongosa

Membros da Associação Kulani Kuati Vanana (AKKV) de  
Zandamela Projecto AAC
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Promovendo a boa governação na gestão dos “7 milhões” 

Em Moçambique a ocupação económi-
ca da maioria da população é caracter-
izada pelo domínio dos sectores informal 
e agrícola de subsistência. É nesta base 
que no âmbito do processo de descen-
tralização em curso no País, através da 
legislação das Autarquias (Lei 2/97, de 
18 de Fevereiro) e dos órgãos locais do 
Estado (Lei nº 8/2003, de 19 de Maio e 
o Decreto nº 11/2005, de 10 de Junho), 
o Governo Central criou o Fundo Distrital 
de Desenvolvimento (FDD), vulgo “7 mil-
hões” para financiar, a título devolutivo, 
projectos de produção de comida e ge-
ração de rendimento.

Graças ao Financiamento do PAANE, 
a Agência de Colaboração em descen-
tralização e Desenvolvimento Local  
– AGECAP levou a cabo uma acção 
virada a melhoria do conhecimento 
dos direitos e deveres dos membros 
dos Conselhos Consultivos Locais 
(CCL) ao nível do distrito de Namaa-
cha (Província de Maputo), reforçando 
a transparência do processo de to-
mada de decisões da governação lo-
cal participativa, especificamente na 
implementação e gestão do FDD.

“O Fundo é gerido de forma partici-
pativa entre as Autoridades Governa-
mentais e as comunidades, através 

dos Conselhos Consultivos Locais 
(CCL). Cabe aos membros dos mes-
mos o papel de aprovar os projectos 
de rendimentos que solicitam o finan-
ciamento, cabendo as Autoridades 
a gestão orçamental” comenta Ber-
nardo Ginja da AGECAP. “Entretanto, 
muitos membros dos CCL, vinham 
enfrentando dificuldades para apr-
ovar projectos de rendimentos por 
não terem conhecimento suficiente 
em matéria de avaliação de projectos 
economicamente viáveis e benéficos.”

Membros dos Conselhos Consultivos Locais do distrito de Namaacha – Província de 
Maputo, projecto AGECAP

Com finalidade de enfrentar esta prob-
lemática a AGECAP conseguiu treinar 
125 membros dos CCL de 8 locali-
dades sobre a matéria. Ainda foram 
reproduzidos e distribuídos 300 exem-
plares do Manual de Análise de Via-
bilidade dos Projectos de Rendimento, 
assim contribuindo  para a melhoria do 
desempenho dos membros dos CCL 
na avaliação e aprovação apenas dos 
projectos apresentados conforme os 
procedimentos e que tenham viabili-
dade económico-financeira.
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Terceira reunião do Comité de Direcção do Programa

No dia 27.02.2015 teve lugar a ter-
ceira reunião do Comité de Direcção 
do Programa, o órgão que assegura 
a direcção estratégica e a supervisão 
global do PAANE. Durante esta re-
união, foram apresentadas as últimas 
actividades realizadas até a data, no 
que diz respeito ao Mecanismo de Re-
sposta a Procura (MRP), ao Convite 
para a Apresentação de Propostas 
(CAP) e à preparação do Plano de Ca-
pacitação do Programa. Ainda nesta 

sessão foi decidido interromper tem-
poráriamente o financiamento dos pro-
jectos no âmbito do MRP sabendo que 
o alto número de propostas recebidas 
permitiu financiar projectos que cor-
responderam aos fundos disponíveis 
na programação anual de Setembro 
2014 – Setembro 2015. Finalmente foi 
aprovada a nova revisão do Plano de 
Comunicação e Visibilidade do Pro-
grama. A próxima sessão do CDP esta 
prevista para Fevereiro de 2016.

Comité de Direcção do Programa 
27.02.2015 
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da cidade da Beira e 16 organizações 
da zona sul na reunião da cidade de 
Maputo.

O encontro tinha como objectivo orien-
tar as organizações na preparação de 
pedidos de subvenção completos de 
boa qualidade e conforme as regras e 
procedimentos do PAANE. Estas ses-
sões serviram ainda para esclarecer 
dúvidas das organizações relativas 
aos mesmos procedimentos e regras.

Segunda ronda de reuniões de informação do Convite para Apresentação de Propostas (CAP) 
para preparação do pedido de subvenção completo

Implementado pelo Ministério de 
Negócios Estrangeiras e de Co-
operação, Gabinete do Ordenador 
Nacional (GON) para cooperação 
Moçambique/UE

“Este boletim foi produzido com o apoio da União 
Europeia. O seu conteúdo é de exclusiva respon-
sabilidade do PAANE e não pode em algum caso 
ser considerado como expressão das posições da 
União Europeia ou da República de Moçambique”

O CDP em breve
Objectivos do CDP 

 ■ Assegurar a direcção estratégica e a supervisão 
global do PAANE

 ■ Promover o diálogo e a confiança entre a socie-
dade civil, do Governo e da União Europeia

 ■ Apreciar os relatórios de execução elaborados 
e apresentados pela Equipa de Assistência 
Técnica

Frequência das reuniões
 ■ Semestral em sessão ordinária ou quando  

necessário em sessão extraordinária.

Composição
 ■ Membros: representantes da Sociedade Civil  

e do Governo de Moçambique através do Gabi-
nete do Ordenador Nacional

 ■ Observadores: representantes da Delegação da União Europeia, dos parceiros de cooperação (CEP, Diakonia, e 
MASC), e pontos focais em 5 Ministérios (Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Ministério da Administra-
ção Estatal e Função Pública, Ministério da Juventude e Desportos, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, e Ministério da Planificação e Desenvolvimento)

Realizaram-se nas cidades de Beira 
(25/03/2015) e de Maputo (27/03/2015) 
as reuniões de informação relativas as 
modalidades de preparação e sub-
missão do pedido completo no âmbito 
do Convite para Apresentação de 
Propostas (CAP) destinadas às orga-
nizações pré-seleccionadas. Nestes 
eventos contou-se com a presença 
de 28 organizações ao todo, tendo 
participado 12 organizações vindas 
das zonas centro e norte na reunião 

Membros do CDP, 27.02.2015 

Participantes da reunião de informação 
do CAP, na Beira
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