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Editorial 
Estimados leitores do Boletim Informa-
tivo do PAANE, é com prazer redobrado 
que temos o elevado privilégio de voltar 
a interagir convosco nesta quarta edição 
deste Boletim Informativo.
Nesta edição, o caro amigo leitor poderá 
testemunhar que alcançamos final-
mente, depois de 3 anos de existência, 
a fase cruzeira plena de implementa-
ção do PAANE, consubstanciado pela 
assinatura em Novembro de 2015 de 
contratos de subvenção com 11 Orga-
nizações da Sociedade Civil genuina-
mente moçambicanas, demonstrando 
o reiterado compromisso do Governo 
no apoio ao desenvolvimento e forta-
lecimento das Organizações da Socie-
dade Civil moçambicana, com intuito 
que estas contribuam de forma mais 
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efectiva e decisiva no desenvolvimento 
sustentável e inclusivo de Moçambique 
em complementaridade aos esforços 
do Governo rumo ao bem-estar do povo 
moçambicano.
O entrar na fase cruzeira plena de imple-
mentação do PAANE será testemunha-
do pelo ilustre leitor da presente edição, 
pelos vários artigos elaborados para 
si (que tivemos que limitar), demons-
trando os instrumentos multifacetados 
de que dispomos para apoiar as  Orga-
nizações da Sociedade Civil moçambi-
cana até Setembro de 2018, bem como 
os resultados tangíveis alcançados 
pelas Organizações financiadas pelo 
PAANE, contribuindo por conseguinte 
no alcance dos objectivos esperados 
deste programa, inserido no âmbito da 

parceria histórica e frutífera entre o 
Governo de Moçambique e a União 
Europeia, no quadro do protocolo fi-
nanceiro do 10º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED).
Reiteramos a nossa disponibilidade 
integral em receber contribuições 
de todos estimados leitores deste 
boletim que possam contribuir ir-
reversivelmente para a melhoria da 
implementação das actividades do 
PAANE em prol da promoção do ex-
ercício de Cidadania e aperfeiçoa-
mento do diálogo permanente, entre 
o Governo e as Organizações nacio-
nais da Sociedade Civil.

Pelo Gabinete do Ordenador Nacional

A prestigiosa “Sala Mangueira” do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração (MINEC), foi no dia 16 de No-
vembro de 2015, palco da cerimónia de 
assinatura dos contratos de subvenção 
entre o Gabinete do Ordenador Nacional 
para a Cooperação Moçambique/União 
Europeia – GON e 11 organizações da 
sociedade civil provenientes de 9 Provín-
cias do país no âmbito do Programa de 
Apoio aos Actores Não Estatais (PAANE). 
Esta cerimónia representou o culminar 
do Convite à Apresentação de Propos-
tas (CAP), lançado em Outubro de 2014, 
que permitiu a atribuição de 11 subven-

Financiados mais 11 projectos de promoção do exercício da Cidadania e de dinamização de 
diálogo político-social

ções com montantes situados entre 
100.000 e 300.000 Euros, para um valor 
total de 2.651.800 Euros (equivalentes a 
cerca de 120.000.000 de meticais). 
A cerimónia foi pontuada pelos discur-
sos da Sua Excelência Nyeleti Brooke 
Mondlane, Vice-Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação e Orde-
nadora Nacional Suplente de Moçam-
bique assim como da Sua Excelência 
Sven Kühn Von Burgsdorff, Embaixador 
da União Europeia em Moçambique. A 
Vice-Ministra Mondlane sublinhou que 
O Governo está “convicto genuinamente 
do papel incontornável e catalisador que 

os Actores Não Estatais nacionais des-
empenham nos processos de desen-
volvimento da sociedade moçambicana, 
complementando os esforços do Gover-
no” e que a iniciativa contribui para a ma-
terialização dos objectivos definidos no 
Programa Quinquenal do Governo 2015 
- 2019. A cerimónia foi alegrada por uma 
peça teatral do grupo Hopangalatana, 
que retractou de um modo humorístico a 
importância do associativismo para re-
solver os problemas nas comunidades e 
do conhecimento dos deveres e direitos 
do cidadão assim como a sua coopera-
ção com as autoridades locais.
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Organização Título Localização Duração 
(meses)

Subvenção 
em €

Contactos

Associação Comercial  
da Beira - ACB

Projecto de Apoio e Formação de 
Associações do Sector Informal em 
Moçambique

Sofala, Manica 24 284,928.56 Eloi Vicente Damião 
Cel: 84 866 8928 
E-mail: eloi@profasi.org /  
profasi@profasi.org

Facilidade Instituto para 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Sustentável

Fortalecendo cidadania e prestação 
de contas ao nível local

Nampula (Monapo, 
Murrupula, Ribáue, 
Mogovolas)

30 300,000.00 Matilde de Melo 
Cel: 82 636 3236 
E-mail: melomatilde64@yahoo.
com.br

Ajuda de Desenvolvi  - 
m ento de Povo para  
Povo  - ADPP

Promoção da cidadania activa entre 
os jovens Moçambicanos

Maputo (Costa do 
Sol e Machava)

36 300,000.00 Sérgio Muchanga 
Cel: 84 707 6124 
E-mail: sergio.muchanga@adpp-
mozambique.org

Associação  
Moçambicana de  
Reciclagem - AMOR

Ambiente e Cidadania Beira, Sofala 30 212,729.46 Raphaël Ellul 
Cel: 84 580 6890 
E-mail: raphael.beira.amor@gmail.
com

Centro de Aprendizagem 
e Capacitação da  
Socie dade Civil - CESC

Ku Hinteka Gaza (Manjakaze, 
Chibuto e Guijá)

36 300,000.00 André Manhice 
Cel: 84 694 7923 / 82 760 4617 
E-mail: amanhice@cescmoz.org

KHANDLELO O pequeno cidadão de hoje, adulto 
responsável de amanha. Os jovens e 
a cidadania activa nas escolas dos 
distritos de Nhlamankulu e Ka-Mavota

Maputo  
(Nhlamankulu e  
KaMavota)

24 218,407.42 Domingos Macuácua Chissano 
Cel: 82 276 1170 / 84 510 9947 
E-mail: domingosmacuacua@
gmail.com

Associação Moçambi-
cana para o Desenvolvi-
mento Concertado 
- AMDEC

Cidadania e participação para o 
desenvolvimento

Maputo (Magude) 36 162,631.80 Elias Ainadine 
Cel: 82 601 1810 
E-mail: eainadine@gmail.com

Organização dos Trabal-
hadores de Moçam-
bique - Central Sindical 
- OTM-CS

Diálogo social no sector público em 
Moçambique

Nampula, Cabo  
Delgado e Niassa

36 280,808.00 Célia Miguel Langa 
Cel: 82 470 5690 / 84 587 7339 
E-mail: celitacml@gmail.com

MAHLAHLE Projecto de apoio da participação 
das organizações comunitárias nos 
espaços de planificação pública –
PAPOCEPP

Inhambane  
(Massinga Fun-
halouro Homoíne 
Inhassoro Maxixe)

30 188,591.13 Olga Macupulane 
Cel: 82 314 8000 
E-mail: omacupulane@tdm.co.mz

Associação da Agência 
de Desenvolvimento 
Económico Local de  
Tete - ADELT

Fortalecimento de Plataformas da 
Sociedade Civil para Monitoria do 
Plano de Acção Multissectorial para 
o Combate a Desnutrição Crónica na 
Província de Tete.”

Tete (Cahora Bassa, 
Changara, Tsan-
gano e Angónia)

18 223,701.00 Tomás Muarramuassa 
Cel: 84 03 69 024 
E-mail: aadeltete@gmail.com / 
tmuarramuassa@gmail.com

ESMABAMA Para uma cidadania mais activa 
dos adolescentes, particularmente 
raparigas e crianças deficientes, 
nas associações de estudantes de 6 
escolas de 2 distritos rurais do sul da 
província de Sofala

Sofala  
(Buzi e Machanga)

30 180,000.00 Médéric Carpier 
Cel: 84 49 38 624 
E-mail: medericc@esmabama.org



O PAANE capacita os próprios parceiros 

As 11 organizações que conseguiram o 
financiamento no âmbito do Convite para 
Apresentação de Propostas beneficia-
ram, no âmbito do Plano de Capacitação 
do PAANE, de uma formação nos dias 17 
e 18 de Novembro de 2015, nas instala-
ções do GON. A formação abordou dois 
temas: as regras de gestão dos contratos 
da União Europeia (dia 1), e a monitoria e 
avaliação dos projectos (dia 2). Os rep-
resentantes de 8 projectos financiados 
no âmbito do Mecanismo de Resposta a 
Procura do PAANE (pequenos projectos)  
juntaram-se ao grupo no segundo dia.

Pontuada de exercícios práticos, a ca-
pacitação visava transmitir aos respon-
sáveis das associações o conhecimento 
das boas práticas para a gestão dos 
contratos de subvenção recentemente 
assinados e para acompanhar devida-
mente o andamento das actividades 
dos projectos. O evento foi igualmente 
uma oportunidade para as organiza-
ções trocarem experiências e tornarem 
a rede das organizações financiadas 
pelo PAANE uma realidade. Exercício de grupo - Capacitação das 

Organizações da Sociedade Civil
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No passado dia 24 de Fevereiro 
de 2016, a Alta Representante da 
União Europeia para os Negócios Es-
trangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão Europeia, 
Sua Excelência Federica Mongherini, 
foi visitar o Centro de Orientação e 
Formação Profissional São José, em 
Xipamanine, gerido pela organização 
moçambicana Khandlelo a qual bene-
ficia de uma subvenção do PAANE 
para a implementação do Projecto 
de promoção da cidadania nos dis-
tritos urbanos de Nhlamankulu e Ka-
Mavota. A visita tinha como  objectivo 
conhecer de perto a realidade da 
população dos bairros urbanos e en-
contrar-se com vários representantes 
da sociedade civil.

Alta Representante da União Europeia ao encontro da Sociedade Civil Moçambicana 

Visita da Alta Representante da UE,  
Federica Mongherini

À sua chegada, a Alta Representante foi 
acolhida pelas crianças beneficiárias do 
Centro com cantos e danças e foi acom-
panhada na sua visita ao Centro por uma 
delegação da Khandlelo e da AVSI (uma 
organização italiana parceira) para apre-
ciar as diversas actividades desenvolvi-
das em favor da população do bairro. 

Ainda no Centro, a Sra. Mogherini par-
ticipou de um encontro com alguns 
re presentantes da Sociedade Civil e 
membros do Comité de Direcção do 
PAANE, nomeadamente a Fundação 
MASC, a organização não-governa-
mental DIAKONIA, a JOINT-liga das 
ONG moçambicanas e o Centro de 
Integridade Pública assim como as 
organizações AVSI e Khandlelo. O en-

contro representou uma ocasião para 
as diferentes organizações apresenta-
rem a própria experiência e percepção 
quanto as questões de cidadania, par-
ticipação e inclusão da juventude do 
país no âmbito urbano.

A voz dos parceiros do PAANE: Histórias de sucesso e desafios da Sociedade Civil  

A Associação UNIDOS da Zambézia re-
alizou nas localidades de Munhonha e 
Namacata (distrito de Nicoadala), com 
o apoio do PAANE, uma série de semi-
nários de sustentabilidade das fontes de 
água , palestras nas escolas e encon-
tros com os núcleos de saneamento es-
colares e comités de água, actividades 
de capacitação em matéria de Direitos 
Humanos fundamentais assim como 
campanhas de sensibilização na rádio 
da cidade FM-Zambézia. As actividades 
abrangeram além das comunidades, os 

Participantes da sessão de sensibilização na  
localidade de Munhonha

professores das escolas, téc-
nicos do Serviços Distritais 
Planeamento e Infra-estrutur-
as e representantes das mul-
heres em cada localidade. A 
iniciativa permitiu as comuni-
dades  aprofundar o seu nível 
de conhecimento das leis e 
políticas sectoriais com finali-
dade de tornar o diálogo com 
o Governo e a monitoria das 
respectivas políticas mais 
efectiva.



Informação legal 

PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais | Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e de Cooperação | Gabinete do Ordenador  
Nacional – GON, Av. Julius Nyerere, número 1A,  Maputo – MOÇAMBIQUE 
Tel: +258 21 485746; Fax: +258 21 492701 | E-mail: info@paane.co.mz  
www.paane.co.mz

Este projecto é financiado pela 
União Europeia

Assistência técnica pelas empresas:

PAANE
PROGRAMA DE APOIO AOS 
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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”
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O PAANE promoveu a realização da 
primeira Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) da Associação Nacional da 
Rapariga (ANARA) a 29 de Agosto de 
2015, evento que permitiu, entre outros, 
eleger novos membros para os órgãos 
sociais, e admitir novos membros, el-
evando-se de 10 para 30 o número total.  
A associação elaborou igualmente, no 
âmbito deste programa de apoio institu-
cional, as próprias Linhas Estratégicas 
de Intervenção (LEIA 2016 – 2018), um 
manual de normas e procedimentos in-Votação na Assembleia Geral da ANARA

ternos e conseguiu capacitar os seus 
técnicos em matérias de administração 
e gestão. As cerca de cem pessoas 
beneficiárias do projecto entre mem-
bros, activistas e colaboradores, bem 
como os parceiros estratégicos con-
sideram que esta estrutura institucional 
renovada terá constituído uma mais-
valia na melhoria dos mecanismos de 
gestão e poderá contribuir significativa-
mente no processo de angariação de 
fundos e desenvolvimento de parcerias. 

Mais de 800 pessoas residentes nos 
postos administrativos de 3 de Fevereiro 
e Xinavane, Distrito da Manhiça, foram 
capacitados sobre o direito de acesso 
e controlo da terra tomando em conta a 
equidade de género graças a acção da 
Associação Juvenil para o Desenvolvi-
mento Comunitário em Moçambique 
(AJUCOM). De acordo com Sr. Agosti-
nho Nombora, coordenador daquela 
agremiação, apesar da existência de 
diversos instrumentos legais, a questão 
do uso e controlo da terra e outros recur-

sos naturais não tem sido fácil 
por parte das comunidades, 
especialmente das mulheres 
a esta incitativa   “conseguiu 
consciencializar e solidificar os 
conhecimentos sobre a lei que 
garante o direito de acesso e 
controle da terra e melhorou o 
diálogo político e social entre 
as autoridades e as comuni-
dades com finalidade de evitar 
os conflitos de terra”  

Divulgação radiofónica da lei de terra, Rádio Xinavane

A Associação Projecto Kelly Save the 
San’s (APKSS) que promove a  16 anos 
acções de empoderamento das mul-
heres na Província da Zambézia, real-
izou várias actividades de auscultação 
participativa, palestras de divulgação 
sobre temas ligados a Cidadania, orga-
nização de uma feira do conhecimento 
assim como campanhas de sensibi-
lização através da rádio comunitária 
nas comunidade de Alto Molócuè. Esta 

acção foi particularmente importante 
porque permitiu a interacção directa 
entre os cidadãos e o Governo em par-
ticular nas sessões de reflexão juntando 
as autoridades e munícipes. A Equipa 
do PAANE foi em Setembro de 2015 ao 
encontro dos beneficiários do projecto 
nos Bairros Mucaca e Barragem, e das 
autoridades locais constatando a satis-
fação pela iniciativa e alto envolvimento 
dos beneficiários.Planificação de uma Associação Feminina, 

Alto-Molócue


