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S U M Á R I O  E X E C U T I V O  

O Programa de Apoio a Actores Não Estatais (PAANE) tem como objectivo geral contribuir 

para a melhoria da governação e da cidadania em Moçambique, visando o desenvolvimento 

socioeconómico sustentável e a redução da pobreza. Por sua vez, o seu objectivo específico 

é reforçar a responsabilização mútua entre actores não estatais (ANE), autoridades públicas 

(APs) e o cidadão em Moçambique. O PAANE deverá atingir dois resultados principais, 

nomeadamente:  

 Resultado 1: Melhoria da noção e do conceito de cidadania entre os cidadãos, que 

assim ficam mais bem preparados para exercerem os seus direitos e deveres; 

 Resultado 2: Melhoria do diálogo político e social entre ANE e AP, através de uma 

atitude mais proactiva dos ANE na concepção, planeamento e acompanhamento de 

políticas, ganhando em legitimidade perante as autoridades e os cidadãos. 

A ideia do resultado 2 é fortalecer a capacidade das organizações da sociedade civil (OSCs) 

de participar no diálogo político e social e na responsabilização mútua, através do 

fortalecimento do trabalho em rede e ligações entre organizações dos níveis local/distrital, 

provincial e nacional para potenciar oportunidades de capacitação, partilha de informação e 

advocacia. No âmbito do Programa está prevista a realização de um estudo de base, que 

possa ajudar na posterior identificação de OSCs para financiamento em termos de áreas 

geográficas e temáticas prioritárias e estabelecimento de sinergias com outras iniciativas, 

assim como criar as bases necessárias para a monitoria do impacto do diálogo político e 

social.  

O objectivo é realizar um estudo de base sobre espaços, intervenientes, experiências, 

percepções, temas, níveis, mecanismos e formas do diálogo político e social entre os ANE e 

AP nas três regiões de Moçambique (sul, centro e norte). 

De forma mais específica o estudo visa: i) estudar os espaços existentes, seus 

intervenientes, temas, participantes, mecanismos de coordenação e qualidade do diálogo; ii) 

sugestões sobre o rumo estratégico do programa; iii) fornecer dados quantitativos e 

qualitativos que possam servir de monitoria; iv) identificar intervenientes estatais e não-

estatais que actuam na área de diálogo, assim como boas práticas e lições aprendidas; v) 

identificar temas e potenciais parceiros; vi) fornecer uma base de dados que possa servir 

para medir o impacto da iniciativa e sobre como usá-la para a monitoria; vii) sugerir aspectos 

relacionados com a gestão estratégica e operacional do programa.  

Os parâmetros de análise a serem usados no estudo são (mas não se esgotam) os 

seguintes: espaços, temas, experiências, qualidade do diálogo, percepção dos cidadãos, 

coordenação em redes entre os actores da SC, programas de diálogo apoiados pelos 

parceiros de cooperação.  

Em Moçambique como forma de materialização dos princípios plasmados na Constituição 

da República de Moçambique (CRM), assim como decorrente da implementação de 

diversas políticas do Governo, muitos espaços de diálogo foram criados (a ser detalhados 

adiante), ao mesmo tempo que a própria sociedade civil, a coberto do direito de associação, 

também foi criando os seus espaços. No entanto, a efectividade desses espaços é passível 

de debate. 

Sob o ponto de vista conceptual, neste estudo se adopta uma definição dos espaços em 

termos territoriais (nacional, provincial, distrital, municipal e comunitário), formas de criação 

ou institucionalização (formal – se o foi por instrumento legal) e informal (se não existe um 

dispositivo legal) e em termos de objecto de diálogo – macro (quando abordam funções 
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macro do Estado, como representação); espaços intermédios (planificação, orçamentação e 

monitoria); espaço micro ou operacional (dedicado à discussão da implementação dos 

planos e políticas, como os comités comunitários [como os de água, saúde, recursos 

naturais]) e de preparação (quando a sociedade civil se encontra, se organiza e se prepara 

para participar no diálogo com as APs). 

Em termos metodológicos, o estudo combina métodos quantitativos e qualitativos, cujos 

dados e informação foram recolhidos através de pesquisa bibliográfica e documental e 

pesquisa de campo. Esta última consistiu de entrevistas a informantes chave entre actores 

estatais e não-estatais e um inquérito com uma amostra estratificada, multi-etápica e não 

estritamente probabilística de 1234 cidadãos (de mais de 18 anos, sendo 48,9% de 

mulheres e 50,6% homens e seis inquéritos não têm informação sobre o género), em três 

províncias do sul centro e norte do país e em cada uma delas dois distritos e a capital 

provincial – Maputo (Matola, Moamba e Manhiça); Zambézia (Quelimane, Alto Molócuè, 

Pebane) e Cabo Delgado (Pemba, Mecúfi e Montepuez). Em cada província, além do 

município da capital, um distrito deveria ser com um município e outro sem município, para 

se captar as diferentes dinâmicas de governação local – provincial, distrital e municipal. As 

entrevistas também foram feitas a nível central, com organizações baseadas a este nível e 

parceiros de cooperação. 

Os principais resultados do estudo são os seguintes: 

 Sobre os espaços – no país existem vários espaços criados por legislação ou 

informalmente, nos quais há diálogo entre os ANE e as APs, incluindo com o sector 

privado. Dos espaços existentes, os cidadãos têm participado mais nos conselhos 

consultivos locais, dos comités comunitários (água, saúde e conselhos de escola) e 

nos fóruns locais. A participação da mulher nestes espaços é vista como no geral 

estando a melhorar, mas ainda persiste a ideia de que há limitações de ordem socio-

cultural que ainda a condicionam. Os cidadãos inquiridos também tendem a apontar 

o governo, pessoas indicadas pelo governo como os actores que mais participam 

nos espaços de diálogo, principalmente nos CCLs. As mulheres, jovens e pessoas 

dos partidos da oposição são apontados entre os actores excluídos dos espaços de 

diálogo (tendo como referência os ODs e os CCLs). O sentimento de que estes são 

excluídos é mais forte fora de Maputo. O acesso atempado à informação do governo 

é apontado como um dos constrangimentos à preparação adequada para 

participação nos espaços de diálogo. Outro constrangimento é a falta de evidências 

sobre a implementação das políticas e planos, devido à fraca ligação com OCBs e à 

fraqueza técnica destes para participar. No geral, os participantes dos espaços de 

diálogo não costumam avaliar a eficiência e eficácia dos mesmos. Face a este 

quadro, os principais desejos de mudança/melhoria dos espaços focalizam no 

acesso atempado à informação para uma melhor preparação e uma melhor 

articulação entre os ANE. Na perspectiva dos cidadãos inquiridos, as mudanças a 

serem introduzidas nos espaços devem ser no sentido de haver mais participação 

das mulheres (em alguns casos também dos homens), mais voz das comunidades e 

cidadãos comuns, mais membros da comunidade e mais voz para os cidadãos 

comuns. 

 Quanto aos temas – os temas mais abordados são a planificação e orçamentação, a 

agenda de combate à pobreza, o acesso aos 7 milhões (Fundo de Desenvolvimento 

Distrital – FDD) e os temas sectoriais, dependendo do fórum. Nos espaços criados 

pelo Governo, este é que propõe os temas, mas argumenta-se que há uma 

aprovação da agenda por todos os participantes e costuma haver abertura para a 
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inclusão dos pontos dos ANE, nem que seja no ponto de “diversos”. Existe uma 

opinião forte de que nos espaços de diálogo “fala-se de tudo”, por isso, não há temas 

que estejam a ser deixados de fora da agenda do diálogo. Os cidadãos inquiridos 

apontaram a governação, os assuntos económicos, assuntos de jovens, género, 

educação, água e saneamento como principais temas de diálogo dos espaços que 

conhecem. A área de recursos naturais também foi apontada como importante pelos 

inquiridos da província da Zambézia. Porque existe fórum para os vários assuntos e 

existe uma certa flexibilidade na discussão dos temas nos espaços mais comuns e 

mais perto das OCBs e dos cidadãos como os CLs, não foi indicado um forte desejo 

de mudança nos temas discutidos. No entanto, de forma recorrente foi apontada a 

necessidade de se discutir e se possível capacitar as APs e os ANE sobre o que é o 

diálogo para uma melhor interacção entre as partes, devido ao sentimento de que 

muitas vezes há incompreensão de ambas as partes. 

 Experiências – a experiência mostra que encontros sistemáticos, baseados em 

informação e conhecimento dos assuntos contribuem para um bom diálogo nos 

espaços para este fim. A promoção de um conhecimento mútuo também pode 

contribuir para reduzir a desconfiança entre as partes e tornar o diálogo mais 

proveitoso. Esta é a experiência do MASC que partindo de uma má imagem que as 

APs tinham das plataformas distritais (vistas como espaços de crítica ao governo), 

depois de terem sido promovidos encontros de troca de experiência entre 

administradores e a sociedade o clima de trabalho melhorou e o diálogo passou a 

fluir melhor. 

 Percepções dos cidadãos sobre os espaços – 66,7% dos inquiridos deste estudo 

conhecem pelo menos um ou alguns espaços de diálogo existente. Os espaços mais 

conhecidos sãos os fóruns locais, as OCBs (incluindo os comités comunitários) e as 

associações no geral. Os espaços menos conhecidos são os intermédios – como os 

ODs e também os da sociedade civil, como as plataformas. Os conselhos consultivos 

são mais conhecidos pelos inquiridos de fora de Maputo. Os cidadãos também 

conhecem melhor a forma como os membros destes espaços são escolhidos, 

embora no geral menos da metade tanto dos homens como das mulheres saibam 

como a escolha dos membros dos espaços é feita. No entanto, a sua participação na 

escolha desses representantes á baixa, em muitos espaços situando-se abaixo de 

20%. Os espaços mais conhecidos são também os considerados mais 

representativos e também o seu desempenho é avaliado mais positivamente pelos 

inquiridos. Os espaços intermédios e as plataformas têm no geral uma avaliação 

mais negativa do seu desempenho. Em Maputo não há diferenças significativas entre 

homens e mulheres sob o ponto de sentimento de representatividade nos espaços, 

mas na Zambézia a situação já é diferente. Os dados sobre as percepções dos 

cidadãos quanto à representatividade e desempenho de certos espaços levanta 

questões sobre a capacidade da sociedade civil representar os interesses daqueles 

nos espaços de diálogo, assim como a adequação e eficácia das abordagens de 

apoio a estas iniciativas promovidas pelos parceiros de cooperação. 

 Coordenação e trabalho em rede entre actores da sociedade civil - Existem várias 

iniciativas de coordenação e trabalho em rede de actores da sociedade civil, como os 

que abordam temas amplos como a monitoria e o diálogo da implementação dos 

programas de combate à pobreza, os fóruns provinciais de OSCs, iniciativas de 

áreas e sectores específicos (exemplo, educação, género) e aquelas estimuladas por 

programas específicos de capacitação da sociedade civil. Algumas dessas formas de 

trabalho de rede assemelham-se à prevista na Convenção de Financiamento (CF) do 
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PAANE.1 Contudo, no geral há uma deficiente e pouca articulação das opiniões e 

necessidades das OSCs para participarem no diálogo político e social de forma mais 

coesa. As redes também enfrentam desafios de sustentabilidade, dentre as quais 

provenientes das dificuldades de financiamento, mensuração da sua eficácia e 

mesmo gestão. Os arranjos de redes que estão fundamentados em organizações 

(exemplo, Fórum Mulher), tendem a ser mais sustentáveis devido à sua forma de 

gestão mais consistente. A ligação entre as OCBs e as organizações que actuam no 

âmbito mais macro é outro desafio, devido à fraca capacidade das primeiras e o 

consequente pouco uso do seu potencial de produzir evidências que poderiam 

informar o diálogo e a advocacia. Os fóruns provinciais de OSCs estão enfraquecidos 

ou em alguns casos ficaram excessivamente conotados com um excessivo 

alinhamento com as posições do governo, o que reduz a sua eficácia como 

mecanismos de articulação da sociedade civil. 

 Qualidade do diálogo – a qualidade do diálogo é interpretada pelas APs 

principalmente como boa, porque nos espaços “as pessoas falam o que querem”. 

Também se aponta a preparação prévia dos encontros como outro elemento que 

contribui para um bom clima de diálogo. Isso contudo e questionado por parte dos 

ANE que apontam as barreiras de acesso à informação, não atempada comunicação 

dos encontros por parte das APs, cultura de partidarização do diálogo, como alguns 

factores que reduzem a qualidade do diálogo. O diálogo entre o sector privado e as 

comunidades é considerado deficiente, o que se aponta como estando a se agravar 

na área de recursos naturais, devido à pressão neste sector decorrente do seu 

crescimento nos últimos tempos. O financiamento público aos ANE também foi 

apontado como podendo levar a situações de pressão que prejudicam o diálogo em 

certas circunstâncias. 

 Tipos de Diálogo Apoiados Pelos Parceiros de Cooperação – no âmbito deste estudo 

foram identificadas algumas experiências que por serem diferentes modelos podem 

fornecer elementos para a reflexão sobre as possíveis áreas de actuação e também 

oportunidades de parceria. Estas experiências são: o Programa Monitoria de 

Responsabilização Social dos Municípios (MuniSAM), apoiados pela Cooperação 

Suíça actualmente em seis municípios. O MASC e o programa Diálogo, ambos 

apoiados pelo Reino Unido através do DFID e também pela Irlanda e USAID (no 

caso do MASC); o Programa AGIR (Acção para uma Governação Inclusiva e 

Responsável), com apoio da Suécia e da Dinamarca (algumas componentes), o 

programa de Governação da IBIS Moçambique, denominado Promovendo a 

Cidadania para a Mudança (PROCIMU), a Plataforma OLAVULA (coordenada pelo 

Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil – CESC) – um 

mecanismo de participação e diálogo entre o cidadão/utente de serviços públicos e o 

provedor, visando a melhoria da qualidade dos serviços de educação, saúde, 

infraestruturas e outros; e a experiência do primeiro do PAANE, também financiado 

pela União Europeia, que foi implementado até 2010. Dentre as lições que se tira 

desses programas importantes para a implementação do PAANE está a necessidade 

de se olhar para o lado da oferta e demanda na capacitação para o diálogo (tanto 

                                                

1  A Convenção de Financiamento do Programa prevê o apoio de iniciativas de actores estatais que se 
articulam através de um mecanismo de trabalho em rede que combina OCBs, organizações de âmbito local e 
nacional. A ideia é que arranjos deste tipo poderão permitir uma melhor articulação de interesses desde o 
nível da base ao nível nacional, permitindo assim que os interesses e a voz dos cidadãos a nível local 
encontrem espaço a todos os níveis. (vide esquema no Anexo 9.4). 
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para os actores estatais como os não-estatais que participam no diálogo); melhorar o 

acesso à informação; saber lidar com o clima de desconfiança que pode existir entre 

as partes (que muitas vezes se olham como antagónicas ao invés de parceiras, o 

que prejudica a aproximação entre as partes), estimular parcerias com e entre as 

organizações e actores locais, prestar atenção à capacitação dos ANE sem interferir 

na forma interna do seu funcionamento e na escolha dos seus membros, ser flexível 

na forma de financiamento para acomodar mudanças no contexto e tirar proveito das 

lições aprendidas para a implementação do programa. 

Com base na análise dos dados do inquérito e da informação documental, o estudo 

apresenta o baseline dos 6 indicadores do programa definidos no seu quadro lógico. Da 

análise feita foi proposta a modificação de 3 indicadores, foram definidos os dados de base 

para 2 indicadores conforme originalmente apresentados e foi proposta a substituição de um 

indicador. 

À guisa de conclusão o estudo destaca alguns elementos que podem informar a 

implementação do PAANE, mais precisamente: i) o estudo destaca a importância do diálogo 

como elemento importante da governação democrática e promoção do desenvolvimento, 

mesmo problematizando a relação entre este dois elementos que não é linear; ii) a 

qualidade de participação dos ANE no diálogo como algo crítico, condicionado pela 

representatividade destes actores em relação aos cidadãos, a fraca capacidade existente e 

constrangimentos como acesso à informação; iii) as dificuldades de trabalho em rede, as 

ligações entre os ANE aos vários níveis e a compartimentalização do diálogo nos contextos 

territoriais, principalmente nos ODs, que apesar de terem estruturas correspondentes a nível 

provincial e estarem a funcionar não articulam as decisões; iv) a baixa eficácia dos espaços 

na representação dos interesses da sociedade, com destaque para as dificuldades que os 

espaços da sociedade civil têm de ligar as suas acções aos interesses dos cidadãos 

comuns; v) as lições da implementação dos programas de apoio ao diálogo no que concerne 

às abordagens usadas (que mostram que se deve evitar modelos que concentram o apoio 

nas organizações que não o replicam até ao nível local), lições aprendidas (como adoptar 

formas de apoio que sejam acessíveis às organizações e as estimulem a participar nos 

programas e a buscar o apoio oferecido) e modelos de gestão (a necessidade de adopção 

de formas flexíveis de gestão capazes de responder a um contexto em constante mutação); 

vi) a importância de promover uma compreensão mútua sobre o significado e essência do 

diálogo, a aproximação entre as partes e o contacto sistemático como importantes para a 

qualidade do diálogo; e vii) a necessidade de se adoptar a avaliação da efectividade dos 

espaços como forma de construir uma percepção comum sobre o desempenho dos espaços 

de diálogo, o que pode garantir a sua consolidação. 

Dos resultados do estudo, avança-se as seguintes recomendações sobre o desenho do 

programa, mais especificamente o grupo alvo e os beneficiários do programa, os temas, a 

abordagem programática, a gestão e a monitoria do programa: 

 Grupo-alvo e beneficiários – os beneficiários são os cidadãos a nível local e o grupo-

alvo principal são as OCBs, como parte central de todo o processo de diálogo, 

devido à sua importância na representação dos cidadãos. Deste modo, a 

capacitação (mesmo feita por outros ANE), as redes e o reforço do diálogo deve ter 

as OCBs como ponto de referência. 

 Temas – a discussão do diálogo em si e a sua avaliação, o acesso à informação, o 

apoio ao trabalho em rede, a promoção de um diálogo transversal entre os actores 

(sector público, privado, comunidades). Temas específicos de destaque podem ser: 

planificação e prestação de contas; diálogo governo-investidores-comunidades, 
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promoção da participação de actores percebidos como excluídos ou com fraca 

participação, como as mulheres, jovens e membros dos partidos da oposição, 

intervenções sectoriais específicas de acordo com a demanda. 

 Abordagem – o programa deve estabelecer ligações entre actores a todos os níveis e 

também apoiar a articulação de iniciativas isoladas de diálogo. As OCBs são o ponto 

central da abordagem com relações ascendentes (fornecer evidências para o diálogo 

de políticas) e descendentes (receber apoio/capacitação para monitorar planos e 

programas, exigir prestação de contas e produzir evidências para advocacia e 

políticas) com ANEs que actuam nos espaços de diálogo e decisão a nível local e 

nacional. O foco é na revitalização dos espaços de diálogo existentes, mas com 

abertura para o financiamento de iniciativas inovadoras de diálogo ou inovações no 

funcionamento dos espaços e iniciativas existentes. O programa é de âmbito 

nacional e deve cobrir todas as regiões (centro-sul-norte) mas deve prestar atenção 

à componente local (provincial e distrital), que deve ser o seu foco, promovendo 

relações e parcerias de capacitação entre organizações locais e OCBs e estimular 

OSCs locais a ganhar dimensão nacional. Também pode estabelecer parcerias com 

programas similares no terreno, como PROCIMU (com foco similar), MASC (na 

capacitação), MuniSAM (nas ligações entre espaços de diálogo), OLAVULA (na 

prestação de serviços).  

 Monitoria e Avaliação – estabelecer parcerias com outros programas para a 

produção de informação mais sólida e ampla de impacto das intervenções de apoio à 

sociedade civil e ao diálogo, usando também a informação produzida neste estudo.  
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1  A P R E S E N T A Ç Ã O  

O Programa de Apoio aos Actores Não Estatais (PAANE) foi aprovado no âmbito do 10º 

Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), através da assinatura de uma Convenção de 

Financiamento (CF) (nº FED/2011/022-792) entre a União Europeia (UE) e o Governo de 

Moçambique (GdM) no dia 19.12.2012. O PAANE tem uma duração de 4 anos e visa 

fortalecer a responsabilização mútua entre os Actores Não Estatais (ANE) e as Autoridades 

Públicas (AP).2 

O PAANE tem como objectivo geral contribuir para a melhoria da governação e da cidadania 

em Moçambique, visando o desenvolvimento socioeconómico sustentável e a redução da 

pobreza. Por sua vez, o seu objectivo específico é reforçar a responsabilização mútua entre 

actores não estatais (ANE), autoridades públicas e o cidadão em Moçambique. O Programa 

deverá atingir dois resultados principais, nomeadamente:  

 Resultado 1: Melhoria da noção e do conceito de cidadania entre os cidadãos, que 

assim ficam mais bem preparados para exercerem os seus direitos e deveres; 

 Resultado 2: Melhoria do diálogo político e social entre ANE e AP, através de uma 

atitude mais proactiva dos ANE na concepção, planeamento e acompanhamento de 

políticas, ganhando em legitimidade perante as autoridades e os cidadãos. 

A ideia do resultado 2 é fortalecer a capacidade das organizações da sociedade civil (OSCs) 

de participar no diálogo político e social e na responsabilização mútua, através do 

fortalecimento do trabalho em rede e ligações entre organizações dos níveis local/distrital, 

provincial e nacional para potenciar oportunidades de capacitação, partilha de informação e 

advocacia. A expectativa é de melhorar o diálogo político e social através do uso dos vários 

níveis e plataformas de diálogo já existentes no país, que são comprovadamente pouco 

conhecidos, não bem estruturados e/ou usados suficientemente. O resultado será alcançado 

através do apoio ao trabalho em rede de diferentes actores não estatais, agrupados em 

torno de temas seleccionados de assuntos relacionados à advocacia e governação e 

através do fortalecimento das capacidades desses actores e, desta forma, da sua 

legitimidade. “As actividades com o alcance deste resultado específico serão implementadas 

através de projectos geridos por OSCs seleccionadas através de um convite para 

apresentação de propostas”.3 

No âmbito de implementação do PAANE, e particularmente das actividades relacionadas 

com o resultado 2, está prevista a realização de um estudo de base que possa ajudar na 

posterior identificação de OSCs para financiamento em termos de áreas geográficas e 

temáticas prioritárias e estabelecimento de sinergias com outras iniciativas, assim como 

criar as bases necessárias para a monitoria do impacto do diálogo político e social. 

Este documento é o relatório do estudo de base do resultado 2, cuja apresentação 

detalhada segue nas próximas subsecções.  

1 . 1  E s t u d o  d e  B a s e  s o b r e  E s p a ç o s  d e  D i á l o g o  

Segundo os Termos de Referência do Estudo, o objectivo é realizar um estudo de base 

sobre espaços, intervenientes, experiências, percepções, temas, níveis, mecanismos e 

                                                

2  Termos de Referência do Estudo de Base. 
3  Termos de Referencia, página 4. 
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formas do diálogo político e social entre os ANE e AP nas três regiões de Moçambique (sul, 

centro e norte).  

De forma mais específica, o estudo deverá4: 

 Estudar, pesquisar e analisar os espaços, intervenientes e participantes, temas, 

experiências, percepções, níveis, mecanismos de coordenação e qualidade do 

diálogo político e social entre os Actores Não-Estatais e Autoridades Públicas; 

 Baseado na análise dos dados recolhidos, formular sugestões sobre o rumo 

estratégico do programa, entre outros assuntos: Áreas temáticas para os convites 

para apresentação de propostas, áreas geográficas (sem descurar a essência 

nacional do programa), modelos de trabalho em rede, capacitações necessárias e 

outros assuntos que possam surgir durante a pesquisa;  

 Fornecer dados qualitativos e quantitativos que possam servir para monitoria e 

avaliação do impacto, assim como sugestões sobre como medir o impacto da 

“iniciativa de apoio ao diálogo”, 

 Identificar intervenientes estatais e não-estatais que actuam na área de “diálogo 

entre ANE e APs” assim como as boas práticas e lições aprendidas destes; 

 Contribuir para a definição de temas prioritários da iniciativa; 

 Fornecer sugestões para áreas geográficas prioritárias do Programa; 

 Identificar parceiros potenciais e outros intervenientes activos naquela área; 

 Fornecer uma base de dados que possa servir para medir o impacto da iniciativa; 

 Apresentar sugestão sobre as formas de monitoria e de como usar o estudo de base 

e seus dados como referência para a monitoria; 

 Sugerir aspectos relacionados com a implementação e gestão do programa, 

fornecendo elementos que também ajudem na gestão estratégica e operacional do 

programa, apontado desafios e oportunidades. 

Além de fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto e as experiências e lições nacionais 

e internacionais, o estudo deverá fornecer dados quantitativos e qualitativos sobre os temas 

e perguntas essenciais sobre o diálogo político e social, desagregado por sexo. Os 

parâmetros a serem analisados, conforme os termos de referência são os seguintes, mas 

não se esgotam aos mesmos: 

 Espaços – Quais são os diferentes espaços de diálogo existentes em Moçambique, 

tanto criados pelo governo, conquistados pela SC ou informais? Quem participa 

nesses espaços e porquê? Quem está excluído? Como os participantes organizam-

se e preparam-se para participar? Como os participantes avaliam a eficácia e 

eficiência destes espaços? Eficácia e eficiência são critérios importantes para eles? 

Quais são os desejos de mudança em relação aos espaços existentes? 

 Temas – Quais são os temas discutidos nos diferentes espaços? Quem determina os 

temas e com que critérios? Quais são os desejos de mudança em relação aos temas 

abordados nos espaços existentes? Quais são os “temas do futuro”? 

 Experiências – Qual é a experiência dos participantes do diálogo com estes 

espaços? O que funcionou bem ou mal e porquê? Quem foi ouvido e porquê? Como 

tomam-se as decisões? O que pode ser aplicado em outras províncias e/ou outros 

contextos? 

                                                

4  Termos de referência. 
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 Percepções – Esses espaços de diálogo são conhecidos pelos cidadãos comuns? 

Esses conhecem os mecanismos de escolha de participantes destes espaços? 

Participaram na escolha dos participantes? Sentem-se representados pelos 

participantes e porquê? Como é que os cidadãos e as APs avaliam o desempenho 

das OSC nos diferentes espaços de diálogo? 

 Coordenação / trabalho em redes entre os actores da SC – de que forma os 

diferentes actores da SC coordenam-se para poder articular as suas opiniões e 

necessidades? O que funciona bem? O que pode ser replicado? Quais são os 

desejos de mudança? Onde existe um esquema de trabalho em rede previsto na 

CF? Quais os temas destas redes e qual é o seu impacto e sustentabilidade? 

 Qualidade do diálogo – Qual é a “cultura democrática” entre os participantes dos 

vários espaços de diálogo; isto é, a possibilidade de articular opiniões diferentes do 

presidente do espaço ou da maioria presente, a capacidade de dialogar em vez de 

debater, de respeitar e tolerar outras opiniões sem se opor violentamente ou a 

possibilidade de articular a própria voz sem ter medo de ser recriminado? 

 Parceiros de Cooperação – Que tipos de diálogo e temas são apoiados pelos 

Parceiros de Cooperação (PC)? Quais são as boas experiências e lições 

aprendidas? Até que ponto os diferentes programas trabalham em coordenação e 

complementaridade? Qual poderia ser uma possível área de actuação do PAANE? 

Estas questões, confrontadas e alinhadas com os indicadores do programa e 

especificamente do resultado 2 informarão a recolha, sistematização e análise dos dados 

para responder aos objectivos de monitoria e definição dos beneficiários e foco do 

programa. 

1 . 2  O r g a n i z a ç ã o  d o  R e l a t ó r i o  

Este relatório é composto por esta apresentação e mais 7 capítulos. No capítulo introdutório, 

que é o segundo, apresenta-se o contexto do diálogo e dos espaços de diálogo no país e se 

avança com a sua conceptualização e operacionalização para efeitos deste estudo. No 

capítulo 3 é apresentada a metodologia do estudo. O capítulo 4 apresenta o contexto do 

diálogo em Moçambique. O capítulo 5 se debruça sobre a análise do diálogo em 

Moçambique, tendo em conta as questões levantadas e os indicadores do resultado 2 do 

PAANE. O baseline é apresentado no capítulo 6, incluindo a análise crítica dos indicadores. 

O capítulo 7 apresenta as conclusões do estudo, seguidas pela apresentação das 

implicações para o programa no capítulo 8, que fecha o estudo. Adicionalmente, o 

documento apresenta a bibliografia usada e os anexos, estes compostos pelo esquema de 

trabalho da Convenção de Financiamento (CF), pessoas entrevistadas, lista de alguns 

espaços de diálogo identificados, os instrumentos de pesquisa usados e dados 

seleccionados (em linha com as questões principais do estudo) do inquérito desagregados 

por províncias. 
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2  I N T R O D U Ç Ã O :  O  C O N T E X T O  D O  D I Á L O G O  

E  D O S  E S P A Ç O S  D E  D I Á L O G O  

A necessidade de aprofundar o diálogo é um dos apelos mais ouvidos no país ultimamente. 

No entanto, o diálogo, assim como os espaços para o diálogo entre as autoridades públicas 

e os actores não-estatais fazem parte do arcabouço institucional político, tanto formal, como 

informal de Moçambique. Neste contexto, a Constituição da República de Moçambique 

(CRM) actualmente em vigor (aprovada em 2004), o quadro legislativo e de políticas 

públicas, prevêem ou têm vários dispositivos que garantem o direito à associação e 

permitem o diálogo entre as partes acima referidas 

Neste contexto, a CRM, no seu capítulo IV, define os Direitos, liberdades e garantias de 

participação política, e destaca a importância da participação dos cidadãos na governação 

democrática. Por sua vez, o Programa Quinquenal do Governo 2010-2014, nos seus 

objectivos estratégicos tanto de promoção da unidade nacional, paz e democracia como no 

de governação, perpassa a ideia de que o diálogo e a participação dos cidadãos em 

assuntos públicos é fundamental. Este espírito está presente na composição da Comissão 

Nacional de Eleições (CNE), que embora tenha uma actuação muitas vezes posta à prova e 

criticada, integra representantes do Governo, partidos parlamentares e sociedade civil. O 

Plano de Acção de Redução da Pobreza PARP 2011-2014 prevê como um dos objectivos 

estratégicos da prioridade 3 (descentralização e governação local) do seu pilar de 

Governação o reforço da participação do cidadão na acção governativa.5 Esta participação 

também faz-se sentir através dos Observatórios de Desenvolvimento Nacional e Provincial, 

criados em 2003 para serem um espaço onde se discute a implementação dos programas 

de combate à pobreza. 

No âmbito legal, há que destacar as estruturas criadas no âmbito da desconcentração 

administrativa, mais precisamente a lei 8/2008 de 19 de Maio e o respectivo regulamento, 

aprovado pelo Decreto 11/2005 de 10 de Junho, que cria os conselhos consultivos locais e 

outras formas e espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil a nível local. De 

forma mais recente, a Lei de Bases da Administração Pública (LEBOA) – a lei 7/2012, de 8 

de Fevereiro, prevê a participação dos cidadãos na administração pública e abre espaço 

para o diálogo desta com as autoridades públicas. Ainda no âmbito macro, há que referir o 

diálogo do Governo com os parceiros de desenvolvimento, cuja forma mais sistemática e 

melhor organizada é o diálogo com os parceiros programáticos – os que apoiam o 

orçamento – que tem uma componente técnica, sobre o desempenho e gestão do governo e 

a componente política – em que os chefes das missões diplomáticas dos parceiros de 

desenvolvimento baseados em Maputo discutem questões políticas de âmbito mais 

estratégico. 

Este diálogo não se esgota a nível macro, também existem mecanismos de diálogo em 

áreas e sectores, como a educação, a saúde, área de água e saneamento, gestão de 

recursos naturais, que também adoptaram estruturas de interacção e diálogo entre as 

autoridades públicas e o Governo. Também não se restringe ao nível da relação entre o 

Governo e organizações de cunho social, o diálogo também se estende ao campo das 

relações económicas, onde se pode destacar o diálogo com o sector privado que ocorre a 

todos os níveis e culmina a nível nacional com a Conferência Anual do Sector Privado 

(CASP), na qual o empresariado baseado em Moçambique dialoga com o Governo sobre 

                                                

5 República de Moçambique (2011). Programa de Acção da Redução da Pobreza 2011-2014. Documento 

Aprovado na Sessão do Conselho de Ministros de 3 de Maio de 2011. 
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assuntos relacionados à economia e o sector privado e a Comissão Consultiva do Trabalho, 

na qual os sindicatos se juntam aos outros dois actores acima referidos e dentre os temas 

abordados discutem o salário mínimo, as questões laborais e outros assuntos de ordem 

socioeconómica.  

Estes exemplos de diálogo acima referidos dão uma ideia de quão existe uma quantidade 

razoável de espaços de diálogo, muitas das vezes fundamentado na legislação ou em 

políticas públicas específicas. 

No entanto, a existência desse quadro e dos espaços em si não significa necessariamente 

que o diálogo seja efectivo, em termos de garantia de participação e também de 

representação dos interesses dos seus intervenientes, fazendo com que os mesmos sejam 

objecto de decisão nesses espaços. Uma breve resenha sobre a forma como estes espaços 

funcionam em Moçambique pode lançar alguma luz à questão. 

2 . 1  O  D i á l o g o  e  o s  E s p a ç o s  d e  D i á l o g o  n o  C o n t e x t o  

M o ç a m b i c a n o  

Um estudo (ITAD & COWI, 2012)6 sobre a participação da sociedade civil no diálogo político 

chegou à conclusão, fazendo eco aos estudos anteriores, que organizações moçambicanas 

enfrentam dificuldades na participação nos chamados espaços convidados, que nos últimos 

tempos têm sido criados pelo governo. Dentre as dificuldades apontadas está a fraca 

capacidade técnica em assuntos que constituem o objecto de debate, como as finanças 

públicas, acesso à informação, conhecimento de aspectos legais, dentre outros. Segundo o 

mesmo estudo, as organizações da sociedade civil (OSCs) olham com uma certa 

desconfiança para os espaços convidados, devido à uma certa tendência de seu uso pelo 

governo para legitimar posições do que para de facto permitir a participação dos actores não 

estatais. Problemas de capacidade são apontados como sendo mais severos nas 

organizações comunitárias de base (OCBs), normalmente criadas para resolver problemas 

de subsistência dos seus membros. As OSCs com mais capacidade técnica têm sido as de 

base urbana, normalmente sem constituências, mas com uma forte base intelectual e 

académica. O mesmo estudo avança que as organizações da sociedade civil têm tentado 

colmatar as suas lacunas recorrendo a plataformas e redes, mas estas têm limitada 

sustentabilidade e os seus membros proeminentes podem correr o risco de serem 

cooptados ou passarem a seguir uma agenda pessoal. Também devido aos riscos de 

cooptação e manipulação existentes nos espaços convidados, o estudo refere que as OSCs 

tendem a preferir os espaços que elas mesmas criam, por serem mais democráticos. O 

estudo acrescenta que a falta de recursos para a sua manutenção faz com que as 

organizações com acesso aos fundos de ajuda ao desenvolvimento também acabem sendo 

influenciadas pelas agendas dos parceiros de desenvolvimento. 

A influência dos parceiros de desenvolvimento na prestação de contas, a ideia de que a 

dependência externa leva a que o governo preste mais contas aos doadores do que à 

sociedade, é um assunto recorrente na discussão sobre os efeitos da dependência externa 

na relação entre o Estado/Governo e sociedade (Hodges e Tibana, 2005: EURODAD et al, 

2008).7 No entanto, também não é menos verdade que a capacidade dos actores não 

estatais é um obstáculo na hora de exigir a prestação de contas e de dialogar com os 

                                                

6 ITAD e COWI (2012). Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue: Mozambique-Country. Report.  

7 Hodges, Tony & Tibana, Roberto (2005). Economia Política do Orçamento em Moçambique. Lisboa: 

Principia: EURODAD, TROCAIRE e CAFOD (2008). Moçambique: uma Análise Independente da Apropriação 

e Prestação de Contas no Sistema de Ajuda ao Desenvolvimento. Maputo: Elaborado pelo IPAM. 
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actores não estatais. Estudos sobre a prestação de contas interna mostram que em alguns 

espaços de diálogo, sejam eles convidados ou mesmo espontaneamente criados pelos 

actores não-estatais, nem sempre estes tiram melhor proveito deles. Por exemplo, a nível 

municipal a legislação prevê a participação dos cidadãos de diversas formas, mas 

exceptuando as iniciativas de orçamento participativo que estimulam o diálogo, mais uma 

vez conduzido pelas autoridades públicas, a participação dos cidadãos ainda é limitada. 

Paradoxalmente, o cidadão municipal tem a prerrogativa de eleger directamente os seus 

representantes, o que teoricamente deveria estimular a sua vontade de participação na 

governação nos períodos não-eleitorais, mas tal não é o caso (Macuane e Maduela, 2010).8 

A par disso, estudos apontam que factores estruturais, como as condições de pobreza, a 

cultura social e política também podem influenciar a forma como a participação e o diálogo 

ocorrem. Assim, no contexto da descentralização, a criação de um espaço de participação e 

diálogo através dos conselhos consultivos locais (CCL), aliado ao processo de alocação dos 

Fundos de Desenvolvimento do Distrito (FDD), vulgo os sete milhões, acabou tendo como 

consequência a monopolização da agenda destes espaços pela discussão dos projectos 

financiados por este fundo, em detrimento da agenda mais extensa de desenvolvimento 

local. Mais ainda, os processos participativos de planificação previstos na abordagem 

adoptada de uns anos para cá de promover o distrito como pólo de desenvolvimento, tendo 

na planificação participativa um dos seus pilares, acompanhado da descentralização dos 

fundos sectoriais (águas, estradas, apoio directo às escolas, infraestruturas, etc.), não 

ficaram imunes a factores estruturantes, como a cultura de centralidade e centralização do 

Estado (Weimer et al, 2012)9 e da influência histórica do partido no poder, a Frelimo, na 

máquina estatal e também na sociedade.10 Outro aspecto digno de menção é o género e 

como a cultura de cunho patriarcal e de dominação masculina influencia na forma como as 

mulheres participam na política. Este tema tem sido objecto de estudos de organizações 

preocupadas com os direitos humanos nas mulheres, algumas delas são espaços de 

diálogo e redes da sociedade civil, como a Woman and Law in South Africa (WLSA) e o 

Fórum Mulher. 

Estes factores estruturais condicionam a qualidade de participação dos actores não estatais 

e do diálogo, porque minam consideravelmente a representação dos interesses dos actores 

que participam nas arenas de diálogo criadas. Estudos e experiências anteriores de 

iniciativas de apoio à OSCs, principalmente de grupos específicos e vulneráveis, mostram 

isso. Por exemplo, apesar de a participação das mulheres e dos jovens ser legalmente 

prevista nos conselhos consultivos locais, experiências mostram que ainda são poucas as 

propostas destes grupos que são levados em conta no processo de tomada de decisão e 

muitas vezes as suas propostas são fortemente influenciadas pelo partido no poder. O 

mesmo se aplica às mulheres que ocupam cargos de direcção e chefia, e contribuem para 

colocar Moçambique entre os países africanos com um dos relativamente melhores índices 

de desigualdade de género, como será visto adiante. 

Ademais, fruto da tradição centralizadora do Estado, os processos participativos de 

planificação tanto operacionais como estratégicos que ocorrem a nível local acabam sendo 

anulados pela dinâmica financeira (e centralizada) que impera na planificação. Exemplos 
                                                

8  Macuane, J. Jaime and Maduela, Amélia (2010). “Apoio dos Doadores aos Processos de Prestação Interna 

de Contas em Moçambique: questões e desafios”. Estudo preparado para a OECD, DAC Network on 

Governance.(GOVNET).  

9  Weimer, Bernhard; Macuane, J . Jaime e Buur, Lars (2012). “A economia do Political Settlement em 

Mocambique: Contexto e implicações da Descentralização”. In Bernhard Weimer (Editor) Moçambique: 

Descentralizando o Centralismo. Maputo: IESE. 

10 Este elemento também é mencionado no estudo da participação da sociedade civil no diálogo sobre políticas 

públicas acima indicado. 
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disso são os processos participativos de elaboração dos Planos Estratégicos Distritais 

(PEDD) e dos Planos Económicos e Sociais e Orçamentos Distritais (PESODs), cujo 

formato final depende das negociações dos tectos orçamentais fixados ao nível central, que 

acabam determinando o formato final dos planos, muitas vezes diferentes dos que foram 

aprovados pelos processos participativos ocorridos a nível local. Algumas vezes esses 

planos acabam não sendo partilhados com os Conselhos Consultivos locais, o que limita o 

controlo destes e a prestação de contas da sua implementação. Aliás, o acesso à 

informação, apesar de previsto na Constituição como um direito (artigo 48), é um dos 

obstáculos à uma efectiva participação dos actores não-estatais.  

Em síntese, como forma de materialização dos princípios plasmados na CRM, assim como 

decorrente da implementação de diversas políticas do Governo, muitos espaços de diálogo 

foram criados (a ser detalhados adiante), ao mesmo tempo que a própria sociedade civil, a 

coberto do direito de associação, também foi criando os seus espaços. Contudo, elementos 

estruturais como a cultura política e social, a concepção do Estado condicionam e podem 

retirar a efectividade do diálogo e dos espaços onde o mesmo ocorre. Aqui vale à pena 

deixar aberto a questão de até que ponto os observatórios de desenvolvimento criados para 

monitorar e promover um diálogo sobre os programas de combate à pobreza estão a ser 

efectivos. A existência destes espaços, criados primeiramente a nível nacional em 2003 e 

posteriormente replicados nas províncias, não foi suficiente para que os índices a pobreza 

não permanecessem praticamente estáveis entre 2003 e 2009/10 e alguns casos, como da 

Zambézia terem aumentado no mesmo período, como os dados do Relatório de Impacto da 

Pobreza mostram (DNEAP, 2010). Talvez isso sugira que o diálogo em si pode não estar a 

ser feito de forma a gerar um aprendizado real sobre as políticas públicas (Macuane, 

2012)11, o que faz com que não realize o seu potencial de representação de interesses e 

promotor de mudança. 

2 . 2  C o n c e p t u a l i z a ç ã o  

O crescimento da importância dos espaços de participação directa como um elemento de 

aprofundamento da democracia e das relações estado-sociedade tem sido preocupação da 

literatura sobre governação democrática e participação. Assim, a criação de espaços de 

relação entre o estado e a sociedade fora das estruturas tradicionais de representação é 

vista como uma tendência crescente no mundo contemporâneo e uma forma de compensar 

as deficiências da democracia representativa, reforçando a democracia deliberativa e formas 

directas de participação da sociedade e dos cidadãos na governação (Cornwall, 2004).12 

Nesta óptica, os espaços que se criam nessa “reinvenção da governação democrática” vão 

para além das configurações institucionais e das relações estado-sociedade e passam a 

englobar actores e redes de actores com relações fluidas e uma visão ampla do domínio 

público. A própria definição de “espaço” que se adopta nas discussões contemporâneas 

sobre estas novas formas de governação democrática tenta exactamente captar a 

multiplicidade da manifestação da participação que pode ocorrer nessas arenas, que podem 

ser fechadas, abertas, cheias, esvaziadas, formais, informais, convidadas, conquistadas, 

etc. (Cornwall, 2004). 

                                                

11  Macuane, J. Jaime (2012). “Aprendizado de Políticas Públicas no Contexto do PARP: Abordagem Baseada 

nas Redes” in Luís de Brito, Carlos Nuno Castel-Branco, Sérgio Chichava, António Francisco (Editores). 

Desafios para Moçambique 2012.Maputo: IESE. 

12 Cornwall, Andrea (2004). “Introduction: New Democratic Spaces? The Politics and Dynamics of 

Institutionalised Participation”. IDS Bulletin, 35.2. pp. 1-10. Acessível no url: 

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/CentreOnCitizenship/cornwall.pdf, acedido no dia 15 de Outubro de 2013.  

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/CentreOnCitizenship/cornwall.pdf


Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 8 

Tendo como pano de fundo os elementos acima expostos, para os propósitos deste trabalho 

entende-se por espaços de diálogo político e social mecanismos, instituições (formais – 

legalmente criadas, informais – práticas consolidadas e aceites pelos intervenientes mas 

não legalmente instituídas) e processos que permitem a troca de experiências, opiniões e 

deliberação entre os actores estatais e não-estatais e também as formas que estes últimos 

encontram de articular os seus interesses para a criação de uma plataforma de diálogo com 

o estado e os seus actores. Esta definição tem um propósito meramente operacional, com 

vista a analisar de forma sistemática o objecto do programa que está previamente definido 

como “espaços de diálogo”, pelo que, de forma deliberada, não será feita uma 

problematização analítica do conceito em si.  

Aqui há um pressuposto importante desta concepção de espaços que tem um valor 

instrumental no estudo e também justifica a sua relevância – é a ideia de que a governação 

não pode ser entendida apenas como processos, instituições e mecanismos formais, mas 

também como se manifestando e sendo influenciada por processos informais, que embora 

não estejam devidamente formalizados, constituem elementos cruciais nas relações estado-

sociedade e entre os actores estatais e não-estatais. Aliás, esta abordagem está em linha 

com a crescente preocupação na integração de aspectos informais e não explícitos na 

discussão sobre governação e desenvolvimento, consubstanciada na crescente importância 

das análises de economia política13, a importância dos processos políticos e das coalizões14 

e dos mecanismos informais de governação15. 

Para uma análise mais sistemática dos espaços de diálogo, para os efeitos deste estudo os 

espaços serão classificados com base em três parâmetros: o seu nível de intervenção – que 

se refere ao âmbito territorial onde o espaço existe; o objecto/assunto de diálogo e o tipo de 

institucionalização (se tem existência legal ou é apenas um espaço informal). 

2.2.1 O s  E s p a ç o s  q u a n t o  a o s  n í v e i s  

Quanto aos níveis, os espaços podem ser definidos como de âmbito internacional, nacional, 

provincial, distrital, municipal e comunitário. 

Os espaços de âmbito internacional, que não serão objecto de estudo aqui podem ser as 

instituições multilaterais formais, como as Nações Unidas, assim como arenas informais e 

semi-formais de diálogo entre a chamada sociedade civil global e os governos, muitas vezes 

em torno de iniciativas concretas, como por exemplo o debate sobre a eficácia da ajuda (a 

Agenda de Accra para a Acção), o Fórum Social, etc. Estes espaços podem ter alguma 

relevância para os espaços aqui em análise, porque a chamada sociedade civil global é 

constituída por redes de organizações internacionais, nacionais e locais, que muitas vezes 

advogam por agendas e causas internacionais cuja implementação é de âmbito nacional e 

se converte em objecto de diálogo a escala nacional. Por isso, acaba tendo relação com os 

espaços nacionais. 

                                                

13 Vide http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/political-economy-analysis/making-use-of-political-economy-

analysis-operational-relevance-to-development-agencies. 

14 Leftwich, Adrian (2011). “Politics, Leadership and Coalitions In Development: Policy Implications of the DLP 

Research Evidence”. Research and Policy Workshop, Frankfurt, Germany, 10-11 March 2011.Background 

Papers; “The political economy of development in Africa: A joint statement from five research programmes.” 

http://www.dlprog.org/ftp/info/Public%20Folder/3%20Other%20Publications%20of%20Interest/The%20Politica

l%20Economy%20of%20Development%20in%20Africa.pdf?utm_source=CC&utm_medium=JSDownload&ut

m_campaign=Joint. 

15 IDS/Institute of Development Studies (2010). An Upside-down View of Governance. Brighton: Institute of 

Development Studies. 

http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/political-economy-analysis/making-use-of-political-economy-analysis-operational-relevance-to-development-agencies
http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/political-economy-analysis/making-use-of-political-economy-analysis-operational-relevance-to-development-agencies
http://www.dlprog.org/ftp/info/Public%20Folder/3%20Other%20Publications%20of%20Interest/The%20Political%20Economy%20of%20Development%20in%20Africa.pdf?utm_source=CC&utm_medium=JSDownload&utm_campaign=Joint
http://www.dlprog.org/ftp/info/Public%20Folder/3%20Other%20Publications%20of%20Interest/The%20Political%20Economy%20of%20Development%20in%20Africa.pdf?utm_source=CC&utm_medium=JSDownload&utm_campaign=Joint
http://www.dlprog.org/ftp/info/Public%20Folder/3%20Other%20Publications%20of%20Interest/The%20Political%20Economy%20of%20Development%20in%20Africa.pdf?utm_source=CC&utm_medium=JSDownload&utm_campaign=Joint
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Os espaços de âmbito nacional, provincial, distrital, municipal e comunitários, como as 

denominações sugerem, ocorrem dentro das fronteiras nacionais aos níveis nacional e sub-

nacional (provincial, distrital, municipal e comunitário), podendo envolver redes de actores 

estatais e não-estatais colocados nos diversos níveis. 

2.2.2 O s  E s p a ç o s  q u a n t o  a o  O b j e c t o  d o  D i á l o g o  

Quanto ao objecto de diálogo os espaços podem ser considerados macro, intermédio e 

micro ou operacional e da sociedade civil ou de preparação. 

Os espaços macros de diálogo são os que abordam questões gerais e estruturantes de 

funcionamento do Estado, da definição dos direitos fundamentais e da relação do Estado 

com os cidadãos e a sociedade. Neste âmbito, essencialmente estratégico, destaca-se os 

espaços referentes às funções macros da governação, como participação política (entendida 

como voz e prestação de contas) e garantia de cumprimento dos direitos. Este é o campo 

das instituições formais representativas e de soberania, como o Parlamento e as 

Assembleias dos vários níveis, nos quais o diálogo entre o governo ou estado e a sociedade 

se reveste de carácter mais formal.  

O segundo tipo de espaço quanto ao objecto do diálogo é de carácter intermédio e está 

ligado ainda a funções macro de governação como aquelas relacionadas à provisão de bens 

públicos, como a planificação e orçamentação e monitoria da sua execução. Neste grupo se 

enquadram os conselhos consultivos locais, algumas plataformas de governação e os 

observatórios de desenvolvimento. 

O terceiro tipo de espaço – o espaço micro ou operacional – deriva dos dois primeiros e é de 

carácter mais operacional a um nível relativamente micro, como as iniciativas sectoriais de 

diálogo, execução e monitoria da implementação de programas sectoriais do Governo. A 

este nível destaca-se a participação das comunidades e da sociedade civil em iniciativas 

sectoriais específicas, como nos conselhos de escola (diálogo e monitoria sobre a 

implementação de políticas de educação), os Grupos de Água e Saneamento (GAS) – que 

congregam actores que actuam nesta área para partilha de informação 3 experiências e se 

encontram a nível nacional e local (principalmente provincial), e os chamados comités 

comunitários previstos no regulamento da LOLE (Decreto 11/2005), como os comités de co-

gestão (das unidades sanitárias), os comités de água (criados para a gestão de fontes de 

água) que materializam o princípio de procura previsto na política de águas (segundo o qual 

as comunidades é que apresentam as suas necessidades e estas são incluídas nos planos 

e na definição de investimentos do sector que beneficiam directamente às comunidades); 

organizações que defendem direitos das mulheres, portadores de HIV/SIDA que lutam pelo 

acesso ao tratamento, associações de camponeses que lutam pelos direito de terra, dentre 

outros espaços, redes e organizações da sociedade civil (OSCs) no geral. 

O quarto espaço de diálogo seria aquele apenas composto por actores da sociedade civil, 

mas que assim mesmo se constitui importante como mecanismo de diálogo porque: i) 

permite a sociedade civil dialogar e articular os seus interesses; ii) funciona como um 

mecanismo de preparação para o diálogo com o Estado, na verdade é um elemento 

importante na garantia da eficácia desse diálogo entre os actores estatais e actores não-

estatais (ANE). Exemplos deste tipo de espaço são as redes temáticas e plataformas de 

organizações da sociedade civil (por exemplo, plataforma de recursos naturais e indústria 

extractiva, plataformas distritais, redes e plataformas de descentralização, água e 

saneamento, género, criança, etc.). Este espaço enquadra-se na categoria dos espaços 

criados e reivindicados e pode ser denominado de espaço da sociedade civil ou de 

preparação para o diálogo entre os ANE e as APs. 
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Além destes espaços, a presidência aberta constitui também um espaço de diálogo, que 

apesar de não ter sido criado com base em uma lei, é uma oportunidade de contacto entre o 

presidente e os cidadãos. Apesar da natureza semi-informal deste espaço, a sua eficácia 

como espaço de diálogo é sobejamente conhecida. 

O quadro abaixo apresenta uma sistematização dos Espaços identificados em termos de 

nível e objecto de diálogo. 

Quadro 1:  Espaços de Diálogo por Nível e Objecto 

Tipo de 
Espaço 

Espaço de 
Diálogo 

Nível Objecto de 
Diálogo 

Principais 
interve-
nientes 

Tipo de 
Institu-
cionali-
zação  

Base Legal 

Espaço 
macro 

Assembleias Nacional, 
provincial e 
municipal 

Governação 
(macro) 

Repre-
sentantes e 
sociedade 
(de forma 
esporádica) 

Formal Decreto Nº 22/2002 

de 27 de Agosto16; 

Lei nº 5/2007 de 9 

de Fevereiro17;  

Decreto nº 35/98 

de 7 de Julho18 

Intermé-
dio 

Observatório 
de 
Desenvolvi-
mento 

Nacional e 
Provincial 

Governação 
– (intermédio 
– provisão de 
bens 
públicos) 

Governo e 
sociedade 
civil (de 
forma mais 
intensa) 

Formal Guião de 
Orientação dos 
Observatórios de 
Desenvolvimento 

Conselhos 
Locais 

Distrital e 
abaixo 

Governação 
– (intermédio 
– provisão de 
bens 
públicos) 

Governo e 
sociedade 
civil (de 
forma mais 
intensa) 

Formal Lei 8/2003 de 19 
de Maio (artigos 3, 
35 e 39)19  

Decreto 11/2005 de 
10 de Junho (artigo 
1 e artigo 117)20 

Decreto 15/2000 de 
20 de Junho (artigo 
2)21; 

Diploma Ministerial 
nº 107 -A/2000 de 
25 de Agosto;  

Diploma Ministerial 
n.º 67/2009, de 17 
de Abril (artigo 7). 

                                                

16  Regimento da Assembleia da Republica.  

17 Estabelece o quadro jurídico-legal para a implantação das Assembleias Provinciais e define a sua 

composição, organização, funcionamento e competências. 

18  Regimento das Assembleias Municipais. 

19  Lei dos Órgãos Locais do Estado. 

20  Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do Estado. 

21  Regulamento da Articulação dos Órgãos Locais do Estado com as Autoridades Comunitárias. 
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Tipo de 
Espaço 

Espaço de 
Diálogo 

Nível Objecto de 
Diálogo 

Principais 
interve-
nientes 

Tipo de 
Institu-
cionali-
zação  

Base Legal 

Micro ou 
Opera-
cional 

Organiza-
ções comuni-
tárias de 
base (Con-
selho de 
escola), 
comité de co-
gestão; Gru-
po d e Água 
e Saneamen-
to (GAS)  

Distritos e 
abaixo 

Políticas 
sectoriais/pro
visão de 
bens e 
serviços 
públicos 

OCBs, 
cidadãos 

Formal Guião para 
Organização e 
Funcionamento da 
Participação e 
Consulta 
Comunitária na 
Planificação 
Distrital 

Da 
Socie-
dade 
civil e de 
prepara-
ção 

Plataformas 
e redes da 
sociedade 
civil 

Nacional, 
provincial, 
distrital e 
internacio-
nal 

Direitos, 
governação 
macro e 
micro e 
Provisão de 
bens 
públicos com 
enfoque 
sectorial 

OSCs, 
OCBs, redes 

Informal  

Plataformas 
de 
Governação 

Distritos Governação 
(intermédio – 
provisão de 
bens 
públicos) 

Governo e 
sociedade 
civil (de 
forma mais 
intensa) 

Informal  

Fóruns 
Locais 

Distrital e 
Municipal 

Estratégias 
de 
desenvolvi-
mento, 
definição de 
prioridades 

Sociedade 
civil, comuni-
dade, grupos 
de interesse 

Formal Decreto 11/2005, 
artigo 111 

 

O presente estudo vai prestar particular atenção aos espaços existentes aos níveis nacional 
e sub-nacional e cujo objecto de diálogo está aos níveis macro, intermédio, operacional e de 
preparação, desde que envolva os actores estatais e não-estatais, e particularmente nos 
três últimos. A opção por estes espaços se deve a necessidade de privilegiar as arenas 
onde o encontro e diálogo entre os ANE e as APs são maiores, para dar mais substância ao 
foco do programa. Isto é, em se tratando de um programa de apoio aos actores não estatais 
e particularmente o diálogo entre estes e as APs, achou-se mais consistente privilegiar os 
espaços onde a interacção entre estes dois actores ocorre, ou pelo menos onde a 
sociedade civil e os ANE em geral se preparam para participar na esfera pública no diálogo 
com o Governo. Deste modo, espera-se com mais foco se aprofundar o conhecimento 
destes espaços que estão mais em linha com o foco do PAANE. 
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3  M E T O D O L O G I A  

A metodologia do estudo de base é informada pelas questões levantadas nos Termos de 

Referência e a necessidade de recolha e análise de informação para obtenção de dados de 

referência dos indicadores do programa. Este exercício foi feito a partir de uma constante 

verificação do alinhamento da informação recolhida com os indicadores do programa, o que 

permite aferir a sua relevância na criação de informação fiável de base. 

3 . 1  A b o r d a g e m  d o  l e v a n t a m e n t o  d e  i n d i c a d o r e s  d o  

b a s e l i n e  

Parte da informação dos indicadores foi recolhida em fontes documentais, dentre 

documentos oficiais, estudos, relatórios, índices internacionais e outras fontes que abordam 

os assuntos relacionados com os indicadores do programa. Foram consideradas as fontes 

sugeridas no quadro Lógico do Programa, tais como o Índice Mo Ibrahim22, relatórios do 

Governo e de estudos realizados sobre governação e matérias específicas de diálogo. 

A informação documental é complementada com os dados primários recolhidos no trabalho 

de campo, através de entrevistas com informantes chave e inquérito aos cidadãos. 

Conforme indicado nos TdR, o estudo tem dois objectos principais – o estudo dos espaços 

de diálogo e seus intervenientes e o estudo da percepção dos cidadãos sobre os espaços 

de diálogo, assim como a análise do contexto do diálogo e das iniciativas existentes de 

apoio ao diálogo pelos vários parceiros, experiências e lições aprendidas. A estes objectos 

corresponderão técnicas de recolha de dados diferentes. Com os espaços houve recurso às 

entrevistas semiabertas e em profundidade, cujo guião foi baseado nas questões 

apresentadas nos Termos de Referência.  

As entrevistas em profundidade e semi-estruturadas foram feitas com os seguintes 

informantes chave: 

 Governo a nível central e local; 

 Informantes chave da sociedade civil – informantes ligados aos espaços; 

 Representantes de Organizações da sociedade civil a nível de base e organizações 

a nível central. 

No caso dos cidadãos, o foco foi no levantamento das suas percepções sobre o 

funcionamento dos espaços de diálogo e legitimidade das OSCs, o que se materializou com 

base num inquérito com perguntas fechadas. Para este caso, os inquiridos serão cidadãos 

de mais de 18 anos (com pelo menos 50% do sexo feminino), cuja amostragem será 

extraída com base nos agregados familiares, como será explicitado na próxima secção. 

Em ambos os casos os questionários produzidos levaram em conta as questões do trabalho 

e os indicadores do programa. 

                                                

22  O Índice Mo Ibrahim de Governação Africana, como o nome sugere, é um índice que visa medir o estado de 

governaçào no continente e e feito anualmente pela Fundação com o mesmo nome. 
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3 . 2  A m o s t r a g e m  

O exercício de amostragem dos espaços de diálogo teve como ponto de partida um 

levantamento dos principais espaços de diálogo com base na classificação acima indicada, 

a nível central e local. A amostragem combina aspectos territoriais e temáticos, fazendo 

também cruzamento entre o sector público, privado e terceiro sector (OSCs). Isto é, foram 

também considerados espaços de diálogo entre os sectores público e privado; bem como 

entre estes sectores e as OSCs sem fins lucrativos (o chamado terceiro sector). No caso da 

amostragem dos cidadãos, como será desenvolvido adiante, a base foram os agregados 

familiares partindo das estatísticas oficiais da população. 

3.2.1 N í v e l  c e n t r a l  

A recolha de dados foi feita a nível central junto a organizações e entidades que participam 

nos espaços de diálogo tanto da parte do Governo como da parte da sociedade civil.  

Ainda a nível central, outros integrantes de espaços de diálogo ou que têm relação com 

estes a entrevistar são os doadores que apoiam iniciativas similares e representantes de 

redes e plataformas de OSCs de âmbito nacional e programas de apoio à governação e à 

sociedade civil que trabalham com espaços de diálogo e capacitação da sociedade civil: 

Da parte dos doadores destaca-se os que apoiam os programas de fortalecimento da 

sociedade civil, com destaque para o Banco Mundial, a Irlanda (que apoiam o MASC) e a 

Suécia (que apoia o AGIR), uma organização governamental internacional (a IBIS). A 

escolha destes parceiros justifica-se pela informação que os mesmos podem fornecer sobre 

as suas experiências de capacitação das OSCs e do diálogo político e social e também 

pelas potenciais oportunidades de parceria e ligações com outras iniciativas que se 

apresenta.  

3.2.2 N í v e l  l o c a l  

A nível local o estudo foi feito em três províncias, sendo cada uma de uma das três regiões 

(sul, centro e norte), nas quais foram seleccionados três distritos. De referir que a 

quantidade de províncias, a sua localização geográfica/regional (sul, centro e norte) e o 

número de distritos foram definidos de acordo com o já prescrito nos Termos de referência 

(que indicava a realização da pesquisa em pelo menos três províncias), com as 

possibilidades de cobrir uma potencial diversidade de espaços de diálogo e por de acordo 

com as conveniências ditadas pelos recursos disponíveis, dentre os quais o tempo definido 

para a realização do trabalho, que era de cerca de 30 dias úteis de trabalho. 

Ponderados estes elementos, a amostragem das unidades territoriais onde foram feitas os 

inquéritos e entrevistas foi a seguinte: 

 Maputo – nos distritos de Manhiça, Moamba e cidade da Matola; 

 Zambézia – em Quelimane e nos distritos de Alto Molocué e Pebane; 

 Cabo Delgado – nos distritos de Pemba, Montepuez e Mecúfi. 

A escolha destas províncias visou evitar a tendência de se escolher Nampula e Sofala no 

norte e Centro, que têm sido o alvo preferencial de muitos estudos. Sofala também foi 

descartada devido à situação de insegurança que advém da presente crise político-militar. 

Ademais, a permitirá aumentar o leque de reflexões para comparação de experiências sobre 

o assunto, adicionando novos estudos, o que abrirá espaço para que se amplie o horizonte 

para comparação e consequente reflexão mais ampla sobre a governação. Relativamente à 

escolha dos distritos, partiu-se do pressuposto de que é importante entender a dinâmica de 
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diálogo entre os ANEs e as AP que ocorre a nível local, que tanto pode ser a nível do 

Governo da província, do distrito assim como do município. Nesta perspectiva, o estudo foi 

feito na capital de cada província (Matola em Maputo, Quelimane na Zambézia e Pemba em 

Cabo Delgado), que além de permitir captar a dinâmica do Governo Provincial também 

permite estudar o contexto de um governo municipal de razoável tamanho, uma vez que as 

capitais provinciais costumam ser as maiores cidades a nível provincial. A base da escolha 

do segundo distrito de cada província foi a necessidade de se entender a lógica de diálogo e 

participação num contexto em que existe o espaço municipal e também da governação do 

distrito convivendo simultaneamente. O pressuposto aqui subjacente que esta combinação 

de dois tipos de governo poderia ser importante para analisar a Dinâmica do diálogo. Neste 

âmbito, em Maputo foi escolhido Manhiça, em Cabo Delgado Montepuez e na Zambézia Alto 

Molócuè, que reúnem as condições supracitadas. Finalmente, o terceiro tipo de distrito 

seleccionado é aquele em que apenas existe um Governo distrital, também na perspectiva 

de se captar um contexto diferente de governação. A ideia subjacente à selecção destes 

distritos com as características acima indicadas é que os mesmos fornecem uma base de 

diversidade em termos de organização dos APs e potencial interacção com as ANEs diversa 

o suficiente para ser até certo ponto representativa da situação existente em cada província 

Nas províncias e distritos foram feitos encontros com pessoal chave no Governo, 

nomeadamente: 

 Secretário/a Permanente provincial e distrital; 

 Administradores de distrito; 

 Equipas técnicas de planificação; 

 Sector de águas, mais precisamente o SDPI; 

 Sector da Educação, devido aos conselhos de escola (SDETJ); 

 Serviços Distritais de Actividades económicas (SDAE) – para responder às questões 

de gestão de recursos naturais; 

 Sector da saúde. 

Alguns sectores têm formas de articulação mais intensas a nível local do que central. Por 

exemplo, os comités de saúde, os comités de co-gestão e os conselhos de escola são 

formas de articulação dos sectores da saúde e educação que se fazem sentir melhor a nível 

do distrito do que a nível nacional e provincial. Daí que em alguns casos encontros com os 

sectores nacionais não sejam prioritários, uma vez que o funcionamento do sistema pode 

ser apreendido através de documentos informativos e relatórios. 

Em termos de espaços de diálogo foram entrevistados os representantes ou integrantes dos 

seguintes espaços, plataformas e redes: 

 Observatório de Desenvolvimento; 

 Conselhos Consultivos Locais – dos distritos e pelo menos em dois postos 

administrativos por cada distrito; 

 Plataformas distritais de governação; 

 Comités de Co-Gestão das Unidades Sanitárias; 

 Comités de água e saneamento; 

 Conselhos de escola; 

 Comités comunitários de gestão de recursos naturais. 

A identificação dos espaços informais foi feita ao longo das entrevistas que foram sendo 

realizadas com os informantes chaves do sector, de modo a se garantir que aqueles são 

relevantes para os diálogos sectoriais e dos níveis territoriais em estudo. 
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O estudo também tem como um dos seus objectivos captar as percepções dos cidadãos 

sobre o diálogo. Isto foi feito a partir de um inquérito a ser aplicado em todos os distritos. A 

amostragem dos inquiridos foi feita com base nos agregados familiares, nos quais era 

considerado elegível um membro com mais de 18 anos de idade para responder ao 

inquérito. Ao todo foram inquiridos 1234 pessoas, sendo 604 mulheres (48,9%) e 624 

homens (50,6%). Seis inquéritos não têm informação sobre o género do inquirido23. A tabela 

abaixo apresenta o número de inquiridos por distrito. 

Tabela 1:  Inquiridos por Distrito 

Distrito Frequência %  

 Matola 138 11,2  

Manhiça 124 10,0  

Moamba 139 11,3  

Quelimane 140 11,3  

Alto Molócuè 127 10,3  

Pebane 136 11,0  

Pemba 141 11,4  

Mecúfi 142 11,5  

Montepuez 147 11,9  

Total 1234 100,0  

3.2.3 C o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  a  a m o s t r a g e m  d o  i n q u é r i t o   

A amostragem aplicada foi estratificada (aproximadamente 50% de homens e 50% de 

mulheres), multi-etápica (foi feita em várias etapas, na província, no distrito e na área onde o 

inquérito foi aplicado, mas não estritamente probabilística (o que quer dizer que não foi 

completamente aleatória, de tal forma que cada membro da população tivesse a mesma 

probabilidade de ser inquirido). A nível de cada distrito foram seleccionados 

aproximadamente 14 locais24  diferentes para se aplicar dez questionários em cada um 

destes locais, inquirindo cinco homens e cinco mulheres (para cada um dos dois estudos). 

Idealmente a selecção destes locais deveria ser feita com base em dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), derivados das Áreas de Enumeração definidas no 

Recenseamento Geral da População de 2006. Infelizmente, o INE não chegou a responder 

positivamente à solicitação no sentido de disponibilização desses dados, o que obrigou os 

pesquisadores a optar por um método alternativo. Para tal foram usados os mapas de 

distribuição da população produzidos pelo INE, dividindo cada distrito graficamente em 14 

áreas com aproximadamente o mesmo número de pessoas e definindo um ponto mais ou 

menos central em cada uma destas áreas, que serviu de ponto de referência para os 

inquiridores. Em alguns casos estes pontos tiveram que ser ligeiramente adaptados para 

evitar deslocações a zonas de muito difícil acesso. 

Com um total de pelo menos 200 homens e 200 mulheres inquiridos por província para o 

estudo, a margem teórica de erro (se a selecção dos locais tivesse sido completamente 

                                                

23  A questão do inquérito não foi respondida pelos inquiridos.  

24  Estes locais são áreas com aglomerados populacionais de densidade populacional variável. 
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aleatória) seria de aproximadamente 7%25 a nível de cada estrato e província, percentagem 

geralmente considerada satisfatória. 

No entanto, porque a selecção dos distritos e das províncias não observou nenhum critério 

probabilístico, à partida qualquer extrapolação para o nível nacional é puramente qualitativa 

e não é possível determinar as margens de erro dos resultados obtidos. Porém, à medida 

que os distritos seleccionados possam ser considerados representativos, as conclusões 

podem ser consideradas como indicando tendências, mesmo não sendo possível quantificar 

estas tendências com rigor. Em outras palavras, com esta metodologia de amostragem e 

estes números inferências só podem ser feitas a nível da província e para cada grupo de 

homens e mulheres, uma vez que a se pretender fazer generalizações a nível do distrito a 

amostragem deveria ser maior. 

Para a realização dos inquéritos foram contratados 10 inquiridores por cada província, que 

foram formados com base no questionário antes do início do inquérito. Os questionários 

também foram traduzidos para algumas línguas locais, com destaque para o macua e o 

chuabo. A tradução visava garantir que nos casos em que o inquirido não falasse português, 

o inquérito pudesse ser feito na língua que aquele dominasse e assim evitar que a tradução 

do inquérito distorcesse o seu sentido original.  

Os inquiridores receberam instruções sobre em que direcção deveriam deslocar-se a partir 

do ponto de referência, visitando cada enésima casa (o número n sendo escolhido pelo 

supervisor em função da densidade habitacional no local) e inventariando os habitantes da 

casa em termos de género e faixa etária. 

Em cada casa foi seleccionada no máximo uma única pessoa a ser inquirida entre as 

pessoas com as características exigidas (homens e mulheres com idades de 18 anos ou 

mais). Caso houvesse mais de uma pessoa com as características exigidas, a pessoa a ser 

inquirida foi seleccionada usando o critério de quem mais recentemente fez anos. 

Se no agregado seleccionado não se encontrava ninguém, voltava-se a visitar a mesma 

casa mais tarde, até um máximo de três visitas. Sempre que a pessoa seleccionada 

estivesse ausente, marcava-se uma outra hora em que a pessoa seleccionada podia ser 

inquirida.  

Foi responsabilidade do supervisor garantir que o número certo de homens e mulheres 

fosse inquirido em cada um dos locais. Isso no geral foi cumprido, com apenas alguns casos 

desviantes, mas que não comprometem os resultados. 

3 . 3  A n á l i s e  e  S i s t e m a t i z a ç ã o  d o s  D a d o s  

A informação das entrevistas será basicamente de natureza qualitativa, enquanto a dos 

inquéritos será principalmente de natureza quantitativa, mas, como referido antes, também 

com algum cunho qualitativo em alguns casos, tendo em conta a amostra. A informação dos 

inquéritos é analisada de forma meramente descritiva. Isto é, apenas se apresenta a 

                                                

25  Cálculos para se chegar a estes números são feitos com base nas estatísticas do Censo Populacional. De 

acordo com a teoria de probabilidade, uma amostra aleatória simples para ter uma margem de erro não 

superior a 7% precisa de ter um tamanho mínimo de 200. Foi este o motivo por que se optou por uma 

amostra de cerca de 200 (por estrato e por província). Na prática, porém, a margem de erro é superior a 7% 

por causa do chamado “efeito de desenho” introduzido pelo uso de um método de amostragem por etapas, 

cuja valor não pode ser determinado exactamente por insuficiência de dados. Outro factor que faz aumentar 

a margem de erro é o número de não-respostas: quanto menos inquiridos respondem à pergunta, maior é a 

sua margem de erro. Estes dois factores são contrabalançados parcialmente quando o valor de p (fracção de 

respostas dadas) for diferente de 0,5: quanto mais p diferir de 0,5, menor é a margem de erro. 
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estatística descritiva, como frequências e percentagens de certas respostas consideradas 

importantes para se compreender os resultados do estudo.  

Os dados foram sistematizados em uma base de dados do programa estatístico SPSS – 

Statistic Package for Social Science (no caso dos dados quantitativos) e analisados tendo 

em conta as questões do estudo e os indicadores do programa para se obter informação de 

base fiável, assim como uma reflexão sobre os desafios de implementação e monitoria e 

potenciais beneficiários. 

3 . 4  L i m i t a ç õ e s  d o  E s t u d o  

Sendo um estudo de base que deve produzir dados de referência, este estudo tem algumas 

limitações que decorrem da abordagem e a metodologia adoptados, nomeadamente: 

 O levantamento de dados foi feito sem uma definição das organizações, espaços e 

unidades territoriais que serão o foco do programa. Aliás, espera-se que o trabalho 

ajude na definição dos potenciais beneficiários do apoio do programa. Ora, os dados 

recolhidos podem ser de espaços que futuramente não serão apoiados pelo 

programa, e as referências que os mesmos dão não poderão ser extrapoladas para 

os contextos onde o programa estará a ser implementado. Isso potencialmente 

tornará os dados numa referência apenas abstracta da situação dos beneficiários 

directos do programa, uma vez que estará a ser informação sobre o diálogo de uma 

realidade que não é rigorosamente representativa da situação nacional, embora 

possa dar indicações de algumas tendências sobre a realidade mais ampla. A forma 

de colmatar esta lacuna será recolher dados concretos dos espaços a ser 

directamente apoiados; ou definir que pelo menos uma parte do apoio do programa 

deve ser em distritos onde o estudo de base foi feito. No que concerne aos 

indicadores do programa, que se referem aos ANE a serem apoiados pelo programa, 

terá que ser recolhida informação específica dos mesmos assim que for feita a 

selecção. 

 O estudo de base fornece elementos mais de “scoping” do que necessariamente de 

referência que possam ser aplicáveis em escala nacional, a não ser que o programa 

de facto seleccione os actores e organizações que se localizam nãos províncias 

estudadas para apoiá-los. Uma outra alternativa é que os resultados do estudo sejam 

considerados como uma proposta, um ensaio sobre a forma de medição dos 

indicadores do programa, assim como da recolha de dados para esse efeito. Este 

conhecimento permitirá depois refinar a forma de monitoria dos espaços a ser 

directamente apoiados. Para que se tire melhor proveito do estudo, que não seja 

apenas de âmbito metodológico mas também seja de âmbito prático, o programa 

deverá levar em conta os resultados do estudo no desenho do sistema de monitoria 

e avaliação e usar a informação aqui produzida como referência a partir do qual será 

feita a avaliação de impacto do programa. 

 Em alguns casos o número de respondentes às questões foi muito baixo, o que torna 

a margem de erro dos resultados quantitativos maior, o que requer que sejam 

analisados com cautela.  
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4  C O N T E X T O  D O  D I Á L O G O  E M  

M O Ç A M B I Q U E  

Neste capítulo é apresentada uma visão geral do contexto do diálogo em Moçambique, 

destacando o desempenho do país no que concerne a indicadores relevantes de 

governação relacionados ao diálogo, como pano de fundo para a análise das 

questões/temas levantadas nos TdR do estudo no capítulo seguinte.  

4 . 1  P r i n c i p a i s  I n d i c a d o r e s  d e  G o v e r n a ç ã o  d o  P a í s  

R e l a c i o n a d o s  a o  D i á l o g o  

Conforme referido na parte introdutória deste trabalho, o diálogo é informado por vários 

aspectos, dentre os quais o contexto político, cultural e social. Nesta secção apresenta-se 

alguns indicadores gerais do desempenho do país no que concerne a aspectos de 

governação relacionados à participação dos cidadãos e ao diálogo. 

A Tabela 2 apresenta os pontos do desempenho do país em indicadores do índice Mo 

Ibrahim de Governação Africana, edição de 2013. 

Tabela 2:  Principais elementos de Governação segundo Índice Mo Ibrahim, 
comparando com 2000 

 

Score / 
100 

Mudança 
desde 
2000 

Média 
África  

Posição 
/ 52 

SCORE GERAL 54.8 +2.3 51.6 20 

 SEGURANÇA E ESTADO DE DIREITO 57.8 -5.0 52.7 19 

 ESTADO DE DIREITO 55.1 -1.5 47.6 16 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS 38.3 -4.4 41.5 30 

 SEGURANÇA PESSOAL 52.9 -4.1 43.1 15 

 SEGURANÇA NACIONAL 85.0 -10.0 78.4 21 

 PARTICIPAÇÃO & DIREITOS HUMANOS 60.3 -4.3 48.4 14 

 PARTICIPAÇÃO 49.3 -25.8 46.1 25 

 DIREITOS 53.5 -10.7 45.3 19 

 GÉNERO 78.2 +23.6 53.8 3 
 OPORTUNIDADE ECONÓMICA 
SUSTENTÁVEL 50.6 +6.0 47.0 22 

 GESTÃO PÚBLICA 61.3 +14.6 53.4 11 

 AMBIENTE DE NEGÓCIOS 50.8 +0.3 49.1 26 

 INFRAESTRUTURA 31.7 +6.7 32.6 25 

 SECTOR RURAL  58.4 +2.2 53.8 22 

 DESENVOLVIMENTO HUMANO 50.5 +12.4 58.3 36 

 BEM-ESTAR 47.7 +3.9 51.6 34 

 EDUCAÇÃO 38.7 +11.1 52.9 44 

 SÁUDE 65.0 +22.2 70.3 33 

Fonte: 2013 Ibrahim Index for African Governance (IIAG 2013) 

Em termos de participação, o país regista uma queda de 25.8 pontos desde 2000, mas ao 

mesmo tempo tem um aumento de 23.6 pontos no que concerne à participação baseada no 
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género (como direitos das mulheres, igual representação no meio rural, mulheres no 

parlamento e na força laboral, dentre outros), o que contribui para que no geral no mesmo 

período tenha havido uma redução de 4.3 pontos. No entanto, no que concerne à 

participação e direitos humanos Moçambique está acima da média Africana, com 60,3 

pontos contra 48.4 do continente. Esta situação deve-se ao bom desempenho em questões 

de género. Segundo, o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2013, o índice de 

desigualdade do género do país é de 0.582. 

Há um elemento nos indicadores do índice Mo Ibrahim que merece atenção: a evolução 

negativa dos indicadores relacionados à participação e direitos humanos, segurança e 

estado de direito no período é contraposta por uma evolução positiva das oportunidades 

económicas sustentáveis e alguns indicadores de desenvolvimento humano. Isto é contra-

intuitivo, porque em tese estes elementos de governação poderiam afectar negativamente o 

desenvolvimento económico e humano.  

Dois indicadores do índice de governação do Banco Mundial também podem ajudar a 

contextualizar a situação do diálogo no país: “voz e prestação de contas” e “efectividade do 

governo”. 

Figura 1:  Voz e Prestação de Contas 

Fonte: World Bank Institute. Worldwide Governance Indicators. (Country Data Report for 

Mozambique, 1996-2012). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

Os indicadores de voz e prestação de contas que medem a participação e também, como o 

termo sugere, o grau de prestação de contas do governo mostram que comparativamente a 

2005, Moçambique tem tido um desempenho negativo, denotando um enfraquecimento 

nestes dois elementos. 

  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
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Figura 2:  Efectividade do Governo 

 

Fonte: World Bank Institute. Worldwide Governance Indicators. (Country Data Report for 

Mozambique, 1996-2012). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

A efectividade do governo, que mede a capacidade de resposta das autoridades públicas às 

demandas da sociedade denota, em termos absolutos, uma redução no mesmo período, 

embora com ligeiras melhorias entre 2007 e 2009. 

O índice de Transformação de Bertelsmann, que mede a transformação rumo à democracia 

e a economia de mercado, tem um indicador de gestão denominado construção de 

consensos. Este indicador agregado (que vai de 0 a 10) mede elementos como a existência 

de forças antidemocráticas, o consenso nos objectivos, clivagem e gestão de conflitos, 

participação da sociedade civil e reconciliação. No agregado, o índice mostra uma constante 

queda desde 2010 e em termos absolutos está ao nível mais baixo desde 2006, quando 

começou a ser medido. Estes dados estão na Tabela 3. Estes elementos sugerem a 

existência de desafios no que concerne ao diálogo.  

Tabela 3:  Construção de consensos 

  2006 2008 2010 2012 2014 

Consenso nos objectivos 9 6 7 6 6 

Actores antidemocráticos 8 5 5 5 4 

Clivagens/gestão de conflitos 6 5 6 6 6 

Participação da sociedade 
civil 

7 4 5 6 5 

Reconciliação 4 2 5 3 3 

Construção de Consenso 6.7 4.4 5.4 5 4.8 

Fonte: Transformation Index BTI 2014 

Estes elementos são corroborados no estudo recente sobre a participação da sociedade civil 

no diálogo de políticas públicas (ITAD & COWI, 2012) anteriormente referido. 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
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5  A N Á L I S E  D O  D I Á L O G O  E M  M O Ç A M B I Q U E  

Nesta secção será analisado o diálogo em Moçambique conforme os pontos propostos nos 

Termos de Referência, nomeadamente, a identificação dos espaços existentes, os temas 

abordados, as experiências de diálogo, a qualidade do diálogo, a coordenação e o trabalho 

em rede entre as OSCs, as percepções dos cidadãos e as iniciativas de diálogo apoiadas 

pelos parceiros de cooperação. Em cada uma das subsecções são colocadas as perguntas 

dos Termos de Referência para cada um destes pontos para uma melhor compreensão dos 

sub-temas a ser apresentado. A reflexão sobre estes aspectos é baseada nos dados 

recolhidos na pesquisa de campo e informação documental pertinente e informará a 

definição dos dados do “baseline”. 

5 . 1  O s  E s p a ç o s  

Quais são os diferentes espaços de diálogo existentes em Moçambique, tanto criados pelo 
governo, conquistados pela SC ou informais? Quem participa nesses espaços e porquê? 
Quem está excluído? Como os participantes organizam se e preparam se para participar? 
Como os participantes avaliam a eficácia e eficiência destes espaços? Eficácia e eficiência 
são critérios importantes para eles? Quais são os desejos de mudança em relação aos 
espaços existentes? 

 

Em Moçambique existem vários espaços de diálogo entre as autoridades públicas e a 

sociedade civil, com diferentes fontes e razões de formação e graus diferenciados tanto de 

institucionalização formal (no sentido de existência legal ou não) e no sentido informal (de 

implantação, reconhecimento, legitimidade e estabilidade). 

Muitas são as plataformas de diálogo e os seus participantes, podendo haver alguma 

variação de contexto para contexto, mas as mais proeminentes são as seguintes: 

 Campanhas de advocacia de âmbito nacional e local e iniciativas específicas de 

participação dos ANE influenciando certas decisões (por exemplo, recentemente a 

sociedade civil reagiu a algumas propostas do Código Penal que criminaliza o 

adultério e continha medidas atentatórias aos direitos das mulheres, protestando no 

Parlamento e exigindo a sua eliminação). Esta participação pode afectar as decisões 

finais do parlamento sobre esta matéria; 

 As presidências abertas e inclusivas feitas pelo Presidente da República e as 

réplicas feitas pelos governadores, administradores de distrito e presidentes dos 

conselhos municipais, denominadas de governação aberta – de participação ampla, 

de vários quadrantes da sociedade, interagindo com os titulares dos órgãos públicos, 

principalmente do executivo, aos vários níveis; 

 Iniciativas sectoriais ou de áreas de âmbito nacional. Por exemplo, a Iniciativa de 

Transparência a Indústria Extractiva (ITIE); o Grupo de Água e Saneamento 

(Nacional e Provincial); dentre outros – estas iniciativas normalmente congregam os 

sectores das APs que lidam com a área como parte do seu mandato e as 

organizações da sociedade civil actuantes no sector; 

 Os observatórios de desenvolvimento (nacional e provincial) – com participação do 

Governo, organizações da sociedade civil, parceiros de cooperação, sector privado; 

 Os conselhos consultivos locais – compostos por vários grupos, dentre os quais os 

representantes do estado, da sociedade civil, figuras influentes, líderes comunitários, 

mulheres e jovens; 



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 22 

 Comités de co-gestão, comités de qualidade e humanização (Saúde) – que 

congregam as comunidades e o pessoal do sector de saúde; 

 Conselhos de escola (Educação) – nos quais participam os pais e encarregados de 

educação, professores e gestores da escola; 

 As plataformas distritais – fórum de organização da sociedade civil para interagir com 

o Governo a nível do distrito. Nestes espaços normalmente participam OSCs, OCBs, 

ONGs; 

 As plataformas provinciais – o mesmo que anterior, mas a nível provincial; 

 Plataformas nacionais – como a da sociedade civil para a Indústria Extractiva e 

Recursos Naturais, também compostas por OSCs; 

 Fóruns locais (distrito) – constituídas por actores da sociedade civil, grupos de 

interesse e comunidades e visando definir prioridades de desenvolvimento, a nível do 

distrito; 

 Fóruns municipais; 

 Encontros sectoriais a nível central entre o governo e o sector privado, encontros 

também com a direcção máxima do Governo; 

 Encontro Governo e Sector Privado – como a CASP a nível nacional (que congrega 

as associações empresariais de todo o país, agentes económico, o Governo e a sua 

chefia máxima) e encontros regulares a nível das províncias (com o empresariado) e 

com sectores específicos. Por exemplo, na Zambézia o Governo realiza encontros 

regulares com madeireiros, dada a importância desta actividade na economia da 

província. E também encontros no distrito com agente económicos; 

 Audiências pedidas pelos cidadãos, OSCs e grupos de interesse (por exemplo, 

empresários) com as autoridades públicas; 

 Debates radiofónicos, com destaque para os que ocorrem nas rádios comunitárias ao 

nível local. 

 Espaços criados pela sociedade civil nos quais convida o Governo para dialogar 

sobre assuntos públicos, como o Terraço Aberto em Cabo Delgado, um espaço 

apoiado pela Helvetas e que tem encontros mensais sobre vários assuntos 

relacionados à governação da província. Neste espaço participam organizações da 

sociedade civil locais, universidades e pelo menos um representante do Governo, 

dependendo do tema é convidado a participar. 

Desta listagem acresce-se os grupos de trabalho envolvendo os parceiros de cooperação, o 

Governo e a sociedade civil, que são espaços importantes no debate sobre as políticas e 

planos nacionais e dos sectores. Na Revisão Anual Conjunta, onde os principais actores são 

o Governo e os parceiros de apoio programático, a sociedade civil também tem espaço de 

participação. Este padrão de participação tripartido (Governo-Doadores-Sociedade Civil) é 

replicado nos sectores e áreas. Aliás, alimenta o próprio processo de revisão anual. Por 

exemplo, os sectores da saúde e da educação têm fóruns similares. A CTA, na qualidade de 

associação empresarial, também participa no Grupo de Trabalho do Sector Privado. Outros 

sectores e áreas têm mecanismos similares.  

Também existem espaços com formato organizacional, por exemplo, o Fórum Mulher e a 

NAFEZA (Núcleo das Organizações Femininas da Zambézia) são espaços onde as 

organizações filiadas dialogam, mas ao mesmo tempo estão estruturados e geridos como 

organizações. 

Alguns dos espaços de diálogo são criados por actores externos, como as ONGs que 

actuam em certas áreas e territórios geográficos e doadores. Quando esse é o caso, 
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colocam-se problemas de sustentabilidade no futuro, porque quando o apoio cessa fica 

difícil manter o espaço. Algumas plataformas distritais foram criadas nesse contexto. 

5.1.1 P a r t i c i p a ç ã o  n o s  e s p a ç o s  

No que concerne à participação, com base no inquérito, existem alguns espaços onde há 

maior tendência de participação dos cidadãos, com destaque para os fóruns locais, os 

CCLs, os comités de saúde e conselhos de escola, conforme se pode constatar na tabela 

seguinte. A percentagem (%) dos casos, tanto nesta como nas outras tabelas, refere-se à 

percentagem total dos inquiridos que responderam à questão em cada grupo de homens ou 

mulheres, por província. A soma da percentagem dos casos excede os 100% porque os 

respondentes deveriam responder em que espaços da lista apresentada achavam que os 

cidadãos mais participam, o que quer dizer que poderiam responder sobre mais de um 

espaço de diálogo. 

Tabela 4:  Espaços em que cidadãos mais participam 

Província Sexo  Espaços em que participa Respostas  

N % % dos Casos  

Maputo 
Província 

Mulheres  Conselho Consultivo Local 11 12,9% 17,7% 

Plataforma Distrital 2 2,4% 3,2% 

Fórum Local 35 41,2% 56,5% 

Comité co-gestão (saúde) 2 2,4% 3,2% 

Comité de Saúde 11 12,9% 17,7% 

Conselho de Escola 11 12,9% 17,7% 

Comité de Água 5 5,9% 8,1% 

Comité de G. rec. naturais 1 1,2% 1,6% 

Outro 7 8,2% 11,3% 

Total 85 100,0% 137,1% 

Homens  Conselho Consultivo Local 16 18,8% 26,7% 

Fórum Local 32 37,6% 53,3% 

Comité de Saúde 7 8,2% 11,7% 

Conselho de Escola 9 10,6% 15,0% 

Comité de Água 5 5,9% 8,3% 

Outro 15 17,6% 25,0% 

Observatório de Desenv. 1 1,2% 1,7% 

Total 85 100,0% 141,7% 

Zambézia Mulheres  Conselho Consultivo Local 15 20,8% 28,3% 

Plataforma Distrital 2 2,8% 3,8% 

Fórum Local 5 6,9% 9,4% 

Comité co-gestão (saúde) 5 6,9% 9,4% 

Comité de Saúde 10 13,9% 18,9% 

Conselho de Escola 14 19,4% 26,4% 

Comité de Água 7 9,7% 13,2% 

Comité de G. rec. naturais 5 6,9% 9,4% 

Outro 8 11,1% 15,1% 

Plataforma Provincial 1 1,4% 1,9% 

Total 72 100,0% 135,8% 

Homens  Conselho Consultivo Local 24 23,3% 31,2% 

Plataforma Distrital 1 1,0% 1,3% 

Fórum Local 19 18,4% 24,7% 

Comité co-gestão (saúde) 2 1,9% 2,6% 

Comité de Saúde 11 10,7% 14,3% 

Conselho de Escola 17 16,5% 22,1% 
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Província Sexo  Espaços em que participa Respostas  

N % % dos Casos  

Comité de Água 12 11,7% 15,6% 

Comité de G. rec. naturais 6 5,8% 7,8% 

Outro 8 7,8% 10,4% 

Observatório de Desenv. 2 1,9% 2,6% 

Plataforma Provincial 1 1,0% 1,3% 

Total 10
3 

100,0% 133,8% 

s/ informa-
ção de 
sexo 

 Fórum Local 1 50,0% 50,0% 

Comité de G. rec. naturais 1 50,0% 50,0% 

Total 2 100,0% 100,0% 

Cabo 
Delgado 

Mulheres  Conselho Consultivo Local 7 14,6% 17,1% 

Plataforma Distrital 1 2,1% 2,4% 

Fórum Local 6 12,5% 14,6% 

Comité co-gestão (saúde) 2 4,2% 4,9% 

Comité de Saúde 5 10,4% 12,2% 

Conselho de Escola 8 16,7% 19,5% 

Comité de Água 4 8,3% 9,8% 

Outro 13 27,1% 31,7% 

Observatório de Desenv. 2 4,2% 4,9% 

Total 48 100,0% 117,1% 

Homens  Conselho Consultivo Local 14 17,5% 23,7% 

Fórum Local 10 12,5% 16,9% 

Comité co-gestão (saúde) 3 3,8% 5,1% 

Comité de Saúde 8 10,0% 13,6% 

Conselho de Escola 10 12,5% 16,9% 

Comité de Água 7 8,8% 11,9% 

Comité de G. rec. naturais 3 3,8% 5,1% 

Outro 24 30,0% 40,7% 

Observatório de Desenv. 1 1,3% 1,7% 

Total 80 100,0% 135,6% 

 

De acordo com os dados do inquérito, em média a participação nos CLs é maior fora de 

Maputo, mas nas três províncias não há uma variação significativa no que concerne à 

participação dos homens e mulheres inquiridos. 

No entanto, há diferentes percepções sobre os padrões de participação nos espaços de 

diálogo. Por exemplo, na perspectiva dos representantes do Governo entrevistados a 

participação da sociedade civil tanto nos espaços intermédios como os observatórios de 

desenvolvimento e os conselhos locais é considerada boa. Além disso, para algumas OSCs 

as contribuições da sociedade civil não são incorporadas de forma adequada, porque quem 

faz a síntese é o secretariado do Governo e acaba omitindo algumas partes do que foi 

discutido. Mas também nos espaços em que a sociedade civil organiza, convida o governo e 

tem a possibilidade de elaborar a síntese do que foi discutido não está garantido que o 

produto do diálogo seja incorporado no diálogo. Por exemplo, em Cabo Delgado a 

sociedade civil tem o Terraço Aberto, um espaço que se reúne mensalmente para debater 

várias questões e convida o Governo para participar e discutir os assuntos da agenda do 

dia. Apesar de o espaço ser considerado muito participativo e concorrido, uma das lacunas 

apontadas quanto ao mesmo é a falta de seguimento ou de implementação do que é 

discutido. 
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A participação da mulher é dos jovens também é vista de formas distintas. Nos círculos 

oficiais a participação é considerada como estando, no geral, a melhorar, em alguns casos 

chegando-se a apontar as mulheres como excepcionalmente activas nos espaços de 

diálogo existentes. Preocupações sobre as barreiras culturais da participação da mulher, 

normalmente expressas em estudos sobre participação política e género (Osório, 2005; 

2009; Osório e Cruz e Silva, 2009)26, embora reconhecidos como ainda importantes, não 

foram apontadas neste tipo de fontes como factores determinantes que limitam a 

participação da mulher nos espaços de diálogo. Mais ainda, o estudo do Afrobarometer de 

âmbito nacional que analisa a opinião dos cidadãos sobre assuntos de governação realizado 

em 2012 revela que cerca de 66% dos inquiridos acham que o Governo está a aplicar de 

forma correcta as políticas de empoderamento da mulher (Afrobarometer, 2013). 27  No 

entanto, alguns informantes das organizações da sociedade civil olham essa participação de 

forma mais crítica, como sendo acima de tudo uma representação apenas quantitativa e 

passiva (no caso dos conselhos locais) e também condicionada pelas cores partidárias 

(posicionamentos críticos em relação ao governo vistos como “atitudes da oposição” e não 

levados em conta nas decisões. 

Tabela 5:  O que cidadãos que participam em Conselhos Locais pensam sobre 
quem participa nesses espaços, por sexo 

Sexo Respostas % dos 
Casos  N % 

Mulheres Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 7 13,0% 23,3% 

 Pessoas indicadas pelo governo 9 16,7% 30,0% 

Pessoas do partido no governo 4 7,4% 13,3% 

Pessoas de partido da oposição 2 3,7% 6,7% 

Jovens 5 9,3% 16,7% 

Mulheres 6 11,1% 20,0% 

Liderança comunitária 13 24,1% 43,3% 

ONGs 2 3,7% 6,7% 

Pessoas influentes 3 5,6% 10,0% 

OCBs 3 5,6% 10,0% 

Total 54 100,0% 180,0% 

Homens Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 14 20,3% 27,5% 

 Pessoas indicadas pelo governo 17 24,6% 33,3% 

Pessoas do partido no governo 8 11,6% 15,7% 

Jovens 4 5,8% 7,8% 

Mulheres 4 5,8% 7,8% 

Liderança comunitária 16 23,2% 31,4% 

Pessoas influentes 5 7,2% 9,8% 

Organizações legais 1 1,4% 2,0% 

Total 69 100,0% 135,3% 

a.81 respondentes, 31 mulheres, 50 homens 

 

                                                

26  Osório, Conceição e Cruz e Silva, Teresa (2009). Género e Governação Local: estudo de caso na província 

de Manica, distritos de Tambara e Machaze. Maputo, WLSA; Osório, Conceição (2005). Sbuvertendo o Poder 

Político: análise de género das eleições legislativas em Moçambique, 2004. Maputo, WLSA; Osório, 

Conceição (2010). Género e Democracia: as eleições de 2009 em Moçambique.Maputo, WLSA.  

27  Afrobarometer (2013). Quinta Ronda do Inquérito de Opinião Pública do Afrobarómetro, 2012: Sumário de 

Resultados. Compilado pelo Centro de Pesquisas de Governação e Desenvolvimento. 
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A Tabela 5 mostra dados das percepções dos inquiridos sobre quem participa nos 

conselhos consultivos locais. Optou-se por este espaço por ser o mais presente a todos os 

níveis e também por apresentar a opinião dos inquiridos que participam no mesmo por 

serem fontes de informação privilegiada. A tabela mostra que para além do Governo e 

pessoas e actores por este indicada, as lideranças comunitárias são apontadas como sendo 

outros actores que mais participam neste espaço. A participação das mulheres e dos jovens 

é apontada por um número relativamente menor dos inquiridos. Na verdade este padrão se 

repete em quase todos os outros espaços e nas províncias, sem distinção do sexo dos 

respondentes, como se pode ver na Tabela 6. Os dados do Observatório de 

Desenvolvimento também vão na mesma direcção, mas se optou por não apresentá-los aqui 

por apenas existirem quatro respondentes que disseram participar neste espaço. 

Tabela 6:  O que cidadãos que participam em Conselhos Locais pensam sobre 
quem participa nesses espaços, por província e sexo 

Província Sexo N % % dos casos 

Maputo  Mulheres Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 2 9,5% 18,2% 

 Pessoas indicadas pelo governo 2 9,5% 18,2% 

Pessoas do partido no governo 3 14,3% 27,3% 

Pessoas de partido da oposição 1 4,8% 9,1% 

Jovens 1 4,8% 9,1% 

Mulheres 2 9,5% 18,2% 

Liderança comunitária 5 23,8% 45,5% 

ONGs 1 4,8% 9,1% 

Pessoas influentes 2 9,5% 18,2% 

OCBs 2 9,5% 18,2% 

Total 21 100,0% 190,9% 

Homens Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 4 18,2% 25,0% 

Pessoas indicadas pelo governo 4 18,2% 25,0% 

Pessoas do partido no governo 2 9,1% 12,5% 

Jovens 2 9,1% 12,5% 

Mulheres 2 9,1% 12,5% 

Liderança comunitária 7 31,8% 43,8% 

Pessoas influentes 1 4,5% 6,3% 

Total 22 100,0% 137,5% 

Zambézia Mulheres Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 2 12,5% 16,7% 

 Pessoas indicadas pelo governo 4 25,0% 33,3% 

Jovens 1 6,3% 8,3% 

Mulheres 1 6,3% 8,3% 

Liderança comunitária 6 37,5% 50,0% 

ONGs 1 6,3% 8,3% 

OCBs 1 6,3% 8,3% 

Total 16 100,0% 133,3% 

Homens Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 3 9,4% 14,3% 

Pessoas indicadas pelo governo 9 28,1% 42,9% 

Pessoas do partido no governo 5 15,6% 23,8% 

Jovens 2 6,3% 9,5% 

Mulheres 2 6,3% 9,5% 

Liderança comunitária 7 21,9% 33,3% 

Pessoas influentes 4 12,5% 19,0% 

Total 32 100,0% 152,4% 
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Província Sexo N % % dos casos 

Cabo 
Delgado 

Mulheres Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 3 17,6% 42,9% 

 Pessoas indicadas pelo governo 3 17,6% 42,9% 

Pessoas do partido no governo 1 5,9% 14,3% 

Pessoas de partido da oposição 1 5,9% 14,3% 

Jovens 3 17,6% 42,9% 

Mulheres 3 17,6% 42,9% 

Liderança comunitária 2 11,8% 28,6% 

Pessoas influentes 1 5,9% 14,3% 

Total 17 100,0% 242,9% 

Homens Participam 
- Cons. 
Consultivo 
Local 

Governo 7 46,7% 50,0% 

Pessoas indicadas pelo governo 4 26,7% 28,6% 

Pessoas do partido no governo 1 6,7% 7,1% 

Liderança comunitária 2 13,3% 14,3% 

Organizações legais 1 6,7% 7,1% 

Total 15 100,0% 107,1% 

 

Na Tabela 7 abaixo são apresentados dados da opinião dos cidadãos que responderam 

participar nos conselhos consultivos locais sobre quem é excluído neste espaço. 

Tabela 7:  Opinião de cidadãos que participam em espaços de diálogo sobre quem 
está excluído 

Província Sexo Respostas % dos Casos 

 N %  

Maputo 
Província 

Mulheres Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

2 15,4% 20,0% 

 Jovens 4 30,8% 40,0% 

Mulheres 2 15,4% 20,0% 

Liderança comunitária 2 15,4% 20,0% 

ONGs 1 7,7% 10,0% 

Organizações legais 2 15,4% 20,0% 

Total 13 100,0% 130,0% 

Homens Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

3 16,7% 20,0% 

Jovens 7 38,9% 46,7% 

Mulheres 5 27,8% 33,3% 

Liderança comunitária 1 5,6% 6,7% 

Organizações legais 1 5,6% 6,7% 

Pessoas influentes 1 5,6% 6,7% 

Total 18 100,0% 120,0% 

Zambézia Mulheres Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

2 13,3% 20,0% 

 Jovens 1 6,7% 10,0% 

Mulheres 2 13,3% 20,0% 

Liderança comunitária 3 20,0% 30,0% 

Pessoas influentes 1 6,7% 10,0% 

Governo 1 6,7% 10,0% 

Pessoas indicadas pelo 
Governo 

1 6,7% 10,0% 
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Província Sexo Respostas % dos Casos 

 N %  

Pessoas do partido no 
governo 

2 13,3% 20,0% 

OCBs 2 13,3% 20,0% 

Total 15 100,0% 150,0% 

Homens Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

12 30,8% 63,2% 

Jovens 4 10,3% 21,1% 

Mulheres 3 7,7% 15,8% 

Liderança comunitária 2 5,1% 10,5% 

ONGs 6 15,4% 31,6% 

Organizações legais 1 2,6% 5,3% 

Pessoas influentes 2 5,1% 10,5% 

Governo 1 2,6% 5,3% 

Pessoas indicadas pelo 
Governo 

1 2,6% 5,3% 

Pessoas do partido no 
governo 

1 2,6% 5,3% 

OCBs 6 15,4% 31,6% 

Total 39 100,0% 205,3% 

Cabo 
Delgado 

Mulheres Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

2 100,0% 100,0% 

 Total 2 100,0% 100,0% 

Homens Excluídos 
- 
Conselho 
Consulti-
vo Local 

Pessoas de partido de 
oposição 

8 66,7% 88,9% 

ONGs 2 16,7% 22,2% 

Organizações legais 1 8,3% 11,1% 

Pessoas indicadas pelo 
Governo 

1 8,3% 11,1% 

Total 12 100,0% 133,3% 

Respondentes: 65; Maputo – 25; Zambézia – 29; Cabo Delgado - 11 

 

Com ligeiras variações entre províncias, os actores mais indicados pelos cidadãos inquiridos 

como estando excluídos destes espaços são as pessoas dos partidos da oposição, as 

ONGs, as mulheres e os jovens. O sentimento de que as pessoas dos partidos da oposição 

costumam estar excluídas é mais acentuado nas províncias fora de Maputo e também entre 

os homens.  

Tabela 8:  Actores excluídos dos observatórios de desenvolvimento segundo os 
cidadãos inquiridos 

Província Sexo Respostas 

% Casos N % 

Maputo 
Província 

Mulheres Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Governo 3 1,2% 2,3% 

Pessoas indicadas pelo Gov. 3 1,2% 2,3% 

Pessoas do partido no 
governo 

3 1,2% 2,3% 

Pessoas de partido de 
oposição 

77 31,0% 58,3% 

Jovens 48 19,4% 36,4% 
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Província Sexo Respostas 

% Casos N % 

Mulheres 58 23,4% 43,9% 

Liderança comunitária 26 10,5% 19,7% 

ONGs 14 5,6% 10,6% 

Pessoas influentes 8 3,2% 6,1% 

Organizações legais 7 2,8% 5,3% 

OCBs 1 ,4% ,8% 

Total 248 100,0% 187,9% 

Homens Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Governo 12 4,1% 8,2% 

Pessoas indicadas pelo Gov. 8 2,8% 5,4% 

Pessoas do partido no 
governo 

9 3,1% 6,1% 

Pessoas de partido de 
oposição 

68 23,4% 46,3% 

Jovens 63 21,7% 42,9% 

Mulheres 56 19,3% 38,1% 

Liderança comunitária 32 11,0% 21,8% 

ONGs 16 5,5% 10,9% 

Pessoas influentes 11 3,8% 7,5% 

Organizações legais 13 4,5% 8,8% 

OCBs 2 ,7% 1,4% 

Total 290 100,0% 197,3% 

Sem 
informação 

Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Jovens 1 50,0% 100,0% 

Mulheres 1 50,0% 100,0% 

Total 2 100,0% 200,0% 

Zambézia Mulheres Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Governo 3 7,7% 12,5% 

Pessoas indicadas pelo Gov. 2 5,1% 8,3% 

Pessoas do partido no 
governo 

2 5,1% 8,3% 

Pessoas de partido de 
oposição 

12 30,8% 50,0% 

Jovens 4 10,3% 16,7% 

Mulheres 1 2,6% 4,2% 

Liderança comunitária 3 7,7% 12,5% 

ONGs 1 2,6% 4,2% 

Pessoas influentes 6 15,4% 25,0% 

OCBs 5 12,8% 20,8% 

Total 39 100,0% 162,5% 

Homens Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Governo 5 12,8% 20,0% 

Pessoas indicadas pelo Gov. 1 2,6% 4,0% 

Pessoas de partido de 
oposição 

9 23,1% 36,0% 

Jovens 4 10,3% 16,0% 

Mulheres 1 2,6% 4,0% 

Liderança comunitária 3 7,7% 12,0% 

ONGs 7 17,9% 28,0% 

Pessoas influentes 2 5,1% 8,0% 

Organizações legais 2 5,1% 8,0% 

OCBs 5 12,8% 20,0% 

Total 39 100,0% 156,0% 

Cabo 
Delgado 

Mulheres Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Pessoas de partido de 
oposição 

4 28,6% 57,1% 

Jovens 2 14,3% 28,6% 
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Província Sexo Respostas 

% Casos N % 

Mulheres 1 7,1% 14,3% 

ONGs 3 21,4% 42,9% 

Pessoas influentes 2 14,3% 28,6% 

OCBs 2 14,3% 28,6% 

Total 14 100,0% 200,0% 

Homens Excluídos - Obs. 
de Desenvolvi-
mento 

Governo 1 6,3% 9,1% 

Pessoas indicadas pelo Gov. 1 6,3% 9,1% 

Pessoas do partido no 
governo 

3 18,8% 27,3% 

Pessoas de partido de 
oposição 

5 31,3% 45,5% 

Jovens 2 12,5% 18,2% 

Liderança comunitária 1 6,3% 9,1% 

ONGs 2 12,5% 18,2% 

Pessoas influentes 1 6,3% 9,1% 

Total 16 100,0% 145,5% 

Respondentes – 347: Maputo – 280; Zambézia – 49; Cabo Delgado – 18.  

A percepção de que os mesmos actores estão excluídos se repete nos observatórios de 

desenvolvimento (vide Tabela 8) e em alguns casos também se aponta também as ONGs e 

OCBs na nesta situação, segundo os cidadãos inquiridos que responderam à esta questão 

(para os ODs se recorreu a todos que responderam porque apenas 3 declararam participar 

neste espaço).  

A mesma questão foi feita para os inquiridos que declararam participar no Fórum Local, 

apontado como o mais participativo e o mais conhecido pelos inquiridos, como se pode ver 

na Tabela 9. Neste caso, membros dos partidos da oposição, jovens e mulheres continuam 

sendo apontados como os que são mais excluídos. Nas províncias fora de Maputo, os 

representantes da oposição são os que de forma recorrente são apontados como excluídos. 

Este resultado, embora deva ser interpretado mais de forma qualitativa do que quantitativa 

devido às questões metodológicas já apresentadas indicia uma percepção de que actores 

não-governamentais estão excluídos desses espaços.  

Tabela 9:  Actores excluídos dos Fóruns Locais, segundo os cidadãos que 
participam num espaço 

Província Sexo Respostas % dos 
Casos N % 

Maputo 
Província 

Mulheres Excluídos - 
Fórum 
Local 

Governo 1 3,2% 4,2% 

Pessoas do partido no governo 1 3,2% 4,2% 

Pessoas de partido de oposição 8 25,8% 33,3% 

Jovens 5 16,1% 20,8% 

Mulheres 12 38,7% 50,0% 

Liderança comunitária 1 3,2% 4,2% 

ONGs 1 3,2% 4,2% 

Pessoas influentes 1 3,2% 4,2% 

Organizações legais 1 3,2% 4,2% 

Total 31 100,0% 129,2% 

Homens Excluídos - 
Fórum 

Governo  5 16,1% 21,7% 

Pessoas do partido no governo 3 9,7% 13,0% 
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Província Sexo Respostas % dos 
Casos N % 

Local Pessoas de partido de oposição 8 25,8% 34,8% 

Jovens 4 12,9% 17,4% 

Mulheres 4 12,9% 17,4% 

ONGs 2 6,5% 8,7% 

Organizações legais 1 3,2% 4,3% 

Pessoas indicadas pelo Governo 4 12,9% 17,4% 

Total 31 100,0% 134,8% 

Zambézia Mulheres Excluídos - 
Fórum 
Local 

Jovens 1 16,7% 50,0% 

Liderança comunitária 1 16,7% 50,0% 

Pessoas influentes 2 33,3% 100,0% 

Organizações legais 1 16,7% 50,0% 

OCBs 1 16,7% 50,0% 

Total 6 100,0% 300,0% 

Homens Excluídos - 
Fórum 
Local 

Governo 1 5,6% 11,1% 

Pessoas do partido no governo 2 11,1% 22,2% 

Pessoas de partido de oposição 4 22,2% 44,4% 

Jovens 1 5,6% 11,1% 

Mulheres 2 11,1% 22,2% 

Liderança comunitária 2 11,1% 22,2% 

ONGs 1 5,6% 11,1% 

Pessoas influentes 1 5,6% 11,1% 

Pessoas indicadas pelo Governo 1 5,6% 11,1% 

OCBs 3 16,7% 33,3% 

Total 18 100,0% 200,0% 

Cabo 
Delgado 

Mulheres Excluídos - 
Fórum 
Local 

Governo 1 16,7% 25,0% 

Pessoas de partido de oposição 2 33,3% 50,0% 

ONGs 1 16,7% 25,0% 

Pessoas influentes 1 16,7% 25,0% 

Pessoas indicadas pelo Governo 1 16,7% 25,0% 

Total 6 100,0% 150,0% 

Homens Excluídos - 
Fórum 
Local 

Governo 1 9,1% 12,5% 

Pessoas do partido no governo 1 9,1% 12,5% 

Pessoas de partido de oposição 6 54,5% 75,0% 

Liderança comunitária 1 9,1% 12,5% 

Pessoas influentes 1 9,1% 12,5% 

Pessoas indicadas pelo Governo 1 9,1% 12,5% 

Total 11 100,0% 137,5% 

Respondentes – 70: Maputo – 47; Zambézia – 11; Cabo Delgado – 12.  

Além dos aspectos culturais apresentados no caso da participação das mulheres, importa 

indicar pelo menos mais duas razões apontadas como condicionadoras dos padrões de 

participação aqui apresentados.  

A primeira é a existência de recursos para o efeito. Por exemplo, embora os membros do 

conselho consultivo que foram entrevistados no geral tenha dito que a participação é boa, 

reclamam da falta de meios para o efeito, devendo muitas vezes se deslocar grandes 

distâncias para chegarem à sede do distrito. Por parte da sociedade civil, um problema 

similar se coloca. Por exemplo, membros da plataforma distrital de Moamba apontaram que 

participar dos encontros deste espaço era mais fácil quando tinham apoio de alguns 

parceiros, como a organização Sociedade Aberta, que permitira ao seu presidente ter um 

mínimo de meios para poder organizar os encontros e articular com os diversos actores. 
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Com o fim do apoio, a motivação reduziu-se e o presidente da plataforma tem que arcar com 

os seus meios os custos inerentes à mobilização dos seus parceiros para se envolverem na 

governação local. Isso tende a tornar o processo de participação menos sustentável e 

excessivamente dependente do apoio de actores externos ao espaço.  

A segunda razão é a abordagem usada no engajamento dos actores para participarem nos 

espaços. Nos espaços em que os ANE são convidados a participar no diálogo, como nos 

Observatórios de Desenvolvimento ou em eventos específicos em que o Governo convida a 

sociedade civil, aponta-se para a existência de uma tendência de se convidar organizações 

“menos críticas” ao Governo e cuja legitimidade para representar a sociedade civil é também 

questionada. Este ponto requer mais reflexão devido às nuances que tem. A questão da 

representatividade de algumas organizações, como os Fóruns das ONGs e OSCs que 

normalmente participam nos ODs, é um assunto recorrente nas discussões da própria 

sociedade civil, apesar de estas organizações, em si mesmas espaços, serem 

sistematicamente a que apresentam publicamente as posições da sociedade civil no diálogo 

com o Governo. 

5.1.2 C o m o  o s  a c t o r e s  s e  p r e p a r a m  p a r a  p a r t i c i p a r  

n o s  e s p a ç o s  

A preparação dos ANE para participar nos espaços de diálogo é fortemente influenciada 

pelo tempo disponível, acesso à informação e capacidades. Nos conselhos consultivos. Em 

espaços com um escopo amplo de trabalho como os ODs coloca-se o desafio de trazer as 

evidências dos factos que ocorrem a nível de base para substanciar o diálogo com o 

Governo sobre políticas e planos. Os ANE que participam nestes espaços normalmente 

estão congregados num fórum que articula as diferentes posições e em certos casos 

inclusive há uma tentativa de usar a rede das OSCs participantes para recolher essas 

evidências no terreno. Nos últimos tempos os fóruns dos ANE tanto a nível nacional (através 

do GDM) como a nível provincial (através dos Fóruns Provinciais) têm buscado apresentar 

mais evidências para o diálogo. No entanto, os ANE que actuam a nível local ainda têm 

limitada capacidade para responder à esta demanda de complementar o trabalho dos seus 

parceiros que os representam nos espaços de diálogo com as APs, provendo-lhes 

informação adequada. 

Além das capacidades, o tempo e o acesso à informação têm sido apresentados como 

obstáculos para uma efectiva participação, uma vez que relatórios dos planos do Governo 

são disponibilizados enquanto falta pouco tempo para as sessões, tanto dos conselhos 

consultivos locais como dos ODs. No entanto, quando esta informação é apresentada, 

tomando como exemplo os ODs, os ANE organizam-se em áreas que analisam os planos e 

buscam recolher evidências. Os CLs também fazem um exercício similar, mas com menos 

capacidade e recursos a preparação dos encontros têm menos sistematização das 

evidências do terreno. Em alguns casos, como reportado pelo CTA relativamente à 

discussão do projecto da lei do petróleo, quando há recursos, pode-se contratar assistência 

técnica especializada para analisar o tema em discussão e buscar uma melhor 

fundamentação das posições do ANE. Existe também a experiência de parcerias específicas 

com as APs, como o caso dos comités de monitoria da responsabilização social 

(SAMcoms), existentes em alguns municípios. Como será visto adiante, esta iniciativa tem 

tido sucesso no estabelecimento de uma parceria eficiente entre os ANEs e as APs, de tal 

sorte que a informação chega a tempo para permitir à sociedade civil melhor se preparar 

antes dos encontros onde o diálogo ocorre (as audições públicas). Nos casos em que existe 

uma estrutura de diálogo sectorial bem estruturada, como o exemplo da educação sobre o 

qual este estudo teve informação, a preparação também tende a ser melhor. Estes casos 

são mas exemplos de boas práticas do que necessariamente uma tendência, por que no 



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 33 

geral a opinião tanto de grande parte das APs assim como dos ANE entrevistados é de que 

a preparação destes últimos ainda precisa ser melhorada.  

5.1.3 A v a l i a ç ã o  d o s  e s p a ç o s  d e  d i á l o g o  

As formas de avaliação dos espaços de diálogo são pouco consistentes e dependem muito 

das circunstâncias específicas em que os actores se encontram, das capacidades destes e 

também de processos e práticas de gestão que criam incentivos para que haja avaliação. 

No geral, os espaços de diálogo que envolvem APs tendem a ter maior preocupação em 

desenvolver alguma forma de avaliação do diálogo. Isso pode ter a ver com a consciência 

dos APs de que acima de tudo são agentes que representam alguém, no caso aos 

cidadãos. Por exemplo, na revisão conjunta os parceiros de desenvolvimento e o governo 

incluem uma avaliação da qualidade do diálogo, certamente estimulados pela necessidade 

de estabelecimento de uma relação mais igualitária, em se tratando ambos de governos. No 

sector de educação, onde mecanismos de diálogo com a comunidade através dos 

conselhos de escola estão mais institucionalizados, a avaliação da eficiência e eficácia dos 

espaços tem sido feita pelo próprio sector, que de forma regular, trimestralmente, tem feito a 

supervisão integrada do sector no distrito, na qual se inclui a avaliação do funcionamento 

dos CEs. Portanto, a avaliação aparece como parte de um processo de funcionamento de 

uma AP. 

No entanto, embora de forma tímida, existem algumas iniciativas de medição da eficiência e 

eficácia do diálogo a nível de base. Em Cabo Delgado, por exemplo, o Fórum de 

Organizações de Cabo Delgado (FOCADE) reporta a existência de casos em que as 

comunidades usam os cartões de pontuação comunitária para medir a qualidade dos 

serviços e com base nisso poderem reclamar junto ao governo e controlarem a resposta 

deste ao seu pedido de melhoria de serviços. Outro exemplo é dos conselhos consultivos, 

sobre os quais considera-se que houve um processo de avaliação da sua eficiência e 

eficácia, embora explicado de forma pouco consistente. Nesta óptica, considera-se que o 

processo de revitalização destes espaços, que está em curso em todo o país, é fruto de um 

processo de avaliação, que chegou à conclusão de que alguns membros não tinham um 

bom desempenho. Consequentemente, a indicação dos actuais membros no processo de 

revitalização em curso seria uma forma de melhorar o desempenho do espaço. Embora 

possa haver alguma plausibilidade nesta afirmação, a comprovação de que a revitalização 

dos CLs é fruto de um processo consciente de avaliação ainda demanda uma análise mais 

aprofundada para ser assumida como sendo mesmo uma prática consciente.  

No geral, com raras excepções, não há uma avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

dos espaços. Pelo menos duas razões foram apontadas pelos entrevistados para tal: o 

desconhecimento da relevância deste processo de avaliação e a falta de recursos humanos 

ou de capacidade para dinamizar um processo de avaliação sistemático dos espaços de 

diálogo. Isto contribui para a persistência do mesmo tipo de fraquezas em alguns desses 

espaços por muitos anos. Por exemplo, a reclamação sobre o pouco tempo que a sociedade 

civil tem para analisar os documentos remonta dos primórdios da criação dos Observatórios 

de Desenvolvimento e praticamente se tornou lugar-comum, sem ter ainda sido solucionada. 

5.1.4 D e s e j o s  d e  m u d a n ç a  e m  r e l a ç ã o  a o s  e s p a ç o s  

Na ausência de um processo sistemático e consistente de avaliação, as mudanças 

apontadas por parte dos entrevistados das OSCs são de âmbito genérico, como a 

disponibilização da documentação a tempo, mais tempo para preparação antes das 

sessões, e na perspectiva restrita da sociedade civil, uma maior articulação entre os ANE. 
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Já na perspectiva dos cidadãos inquiridos, conforme se pode ver na Tabela 10 (entre 

parêntesis está a percentagem por cada província), que mostra os desejos de mudança 

expressos em relação aos espaços de diálogo, as três mudanças mais indicadas pelos 

inquiridos são quase similares nas três províncias e se concentram essencialmente em ter 

mais mulheres nos espaços de diálogo, mais voz das comunidades, mais homens e mais 

membros das comunidades representados. 

Tabela 10:  Desejos de mudança em relação aos espaços 

Província Espaço Mulheres 

(%) 

Homens 

(%) 

Total (% 

província) 

Maputo Mais Mulheres 120 (61,9) 90 (47,4) 210 (54,5) 

 Mais Voz para as comunidades 94 (48,5) 84 (44,2) 178 (46,2) 

 Mais voz para os cidadãos comuns 83 (42,8) 87 (45,8) 170 (44,2) 

 Mais membros da comunidade 82 (42,3) 74 (38,9) 156 (40,5) 

Zambézia Mais Mulheres 73 (46,8) 91 (47,4) 164 (46,6) 

 Mais homens 57 (36,5) 71 (37) 128 (36,4) 

 Mais membros da comunidade 54 (34,6) 71 (37) 125 (35,5) 

 Mais voz para as mulheres 48 (30,8) 44 (22,9) 92 (26,1) 

 Mais voz para os cidadãos comuns 48 (30,8) 40 (20,8) 88 (25) 

 Mais voz para as comunidades 44 (28,2) 61 (31,8) 105 (29,8) 

Cabo  Mais Mulheres 59 (55,7) 42 (35,9) 101 (45,2) 

Delgado Mais membros da comunidade 44 (41,5) 44 (37,6) 88 (39,4) 

 Mais membros da sociedade civil 32 (30,2) 31 (26,5) 63 (28,2) 

 Mais homens 31(29,2) 42 (35,9) 73 (32,7) 

 Mais voz para as comunidades 29(27,4) 39 (33,3) 68 (30,4) 

 

No caso da Zambézia e de Cabo Delgado, além da indicação da necessidade de se 

aumentar a presença de mais mulheres, também se aponta uma maior representação dos 

homens por parte considerável dos inquiridos, embora em menor número que os que 

sugerem uma maior representação das mulheres.  

Nas entrevistas geralmente não foram indicadas mudanças radicais nos espaços de diálogo, 

a não ser procedimentos que tornem a participação efectiva como o acesso atempado à 

informação a ser discutida e a representação dos actores acima indicados e maior 

legitimidade da representação da sociedade civil. Este último aspecto é principalmente 

colocado pelas OSCs mais envolvidas com a capacitação dos ANE, OCBs e envolvidas na 

governação no geral, que apontam à necessidade de criação de um espaço em que o 

Governo influencie menos na escolha dos representantes da sociedade civil convidados aos 

espaços de diálogo. 

5 . 2  T e m a s  

Quais são os temas discutidos nos diferentes espaços? Quem determina os temas e com 
que critérios? Quais são os desejos de mudança em relação aos temas abordados nos 
espaços existentes? Quais são os “temas do futuro”? 

Os temas abordados no diálogo estão relacionados à agenda mais ampla de governação, 

com destaque para o combate à pobreza quando se trata dos observatórios de 

desenvolvimento, os temas sectoriais, o ambiente de negócio, os temas laborais e as 

reformas quando se trata do sector privado. No caso dos jovens, os temas de destaque são 

o acesso a emprego, apoio financeiro e acesso aos “7 milhões” para os projectos de 
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rendimento. Nos espaços formais e com agenda regular como os observatórios e os 

conselhos consultivos, a agenda, que é proposta pelo Governo, é pouco variável e gira em 

torno da implementação dos planos e políticas deste. No entanto, argumenta-se que mesmo 

assim existe espaço para outros pontos, que podem ser colocados no tema “diversos”. 

Ligado ainda aos planos e políticas do Governo existem iniciativas de monitoria destes 

instrumentos pela sociedade civil, normalmente organizada em plataformas, a nível 

provincial, distrital e municipal. Por exemplo, na Zambézia o Comité de Monitoria e 

Responsabilização Social (SAMCOM), uma iniciativa apoiada pela CONCERN Universal, 

está envolvido na monitoria dos planos e orçamentos em alguns municípios da província. 

Iniciativas similares são feitas pela Kukumbi, uma organização local que actua em cinco 

distritos da província e trabalha com plataformas distritais. 

Os membros dos conselhos consultivos e APs geralmente afirmam que todos os temas são 

abordados, porque que não existem restrições, deste modo não há temas “para o futuro”. 

Contudo, de forma recorrente (de entrevistados em diferentes províncias) veio a ideia de 

que discutir o diálogo em si deveria ser um dos temas de futuro, a par dos desafios trazidos 

pelo crescimento da indústria extractiva, principalmente mineira e os conflitos potenciais que 

daí surgem entre os investidores/agentes económicos e as comunidades. Relativamente a 

este aspecto, foi destacado o pouco desconhecimento da legislação pelas comunidades e 

até por alguns agentes económicos como uma das principais causas de conflito, o que torna 

o diálogo entre as partes muitas vezes tenso. Aliás, o estudo do índice da sociedade civil 

moçambicana, realizado em 2007, aponta que no geral as relações entre a sociedade civil e 

o sector privado têm sido de indiferença mútua, com muito pouco diálogo (FDC, 2008). 

A Tabela 11 apresenta dados sobre as principais áreas de actuação dos espaços que os 

inquiridos mais conhecem. 

Tabela 11:  Área principal de actuação dos espaços que os inquiridos conhecem 

Província  
N 

% 
Inquiridos 

% 
Respondentes 

% 
Cumulativa 

Maputo  Governação 28 7,0 12,0 12,0 

Assuntos Económicos 20 5,0 8,5 20,5 

Jovens 30 7,5 12,8 33,3 

Género 27 6,7 11,5 44,9 

Gestão Recursos Naturais 2 ,5 ,9 45,7 

Direitos da Terra 9 2,2 3,8 49,6 

Meio-Ambiente 6 1,5 2,6 52,1 

Água e Saneamento 19 4,7 8,1 60,3 

Educação 24 6,0 10,3 70,5 

Saúde 43 10,7 18,4 88,9 

Acesso FDD 17 4,2 7,3 96,2 

Direitos da Criança 4 1,0 1,7 97,9 

Assistência Jurídica às Comunidades 4 1,0 1,7 99,6 

Monitoria do orçamento 1 ,2 ,4 100,0 

Total 234 58,4 100,0  

Zambézia Governação 59 14,6 18,4 18,4 

Assuntos Económicos 41 10,2 12,8 31,2 

Jovens 39 9,7 12,1 43,3 

Género 46 11,4 14,3 57,6 

Gestão Recursos Naturais 17 4,2 5,3 62,9 

Direitos da Terra 4 1,0 1,2 64,2 

Meio-Ambiente 3 ,7 ,9 65,1 

Água e Saneamento 19 4,7 5,9 71,0 
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Província  
N 

% 
Inquiridos 

% 
Respondentes 

% 
Cumulativa 

Educação 13 3,2 4,0 75,1 

Saúde 41 10,2 12,8 87,9 

Acesso FDD 29 7,2 9,0 96,9 

Direitos da Criança 7 1,7 2,2 99,1 

Assistência Jurídica às Comunidades 3 ,7 ,9 100,0 

Total 321 79,7 100,0  

Cabo 
Delgado 

Governação 57 13,3 23,1 23,1 

Assuntos Económicos 45 10,5 18,2 41,3 

Jovens 18 4,2 7,3 48,6 

Género 20 4,7 8,1 56,7 

Gestão Recursos Naturais 4 ,9 1,6 58,3 

Direitos da Terra 7 1,6 2,8 61,1 

Meio-Ambiente 13 3,0 5,3 66,4 

Água e Saneamento 28 6,5 11,3 77,7 

Educação 10 2,3 4,0 81,8 

Saúde 15 3,5 6,1 87,9 

Acesso FDD 21 4,9 8,5 96,4 

Direitos da Criança 2 ,5 ,8 97,2 

Assistência Jurídica às Comunidades 7 1,6 2,8 100,0 

Total 247 57,4 100,0  

 

As áreas mais proeminentes segundo os inquiridos são a governação, os assuntos 

económicos, assuntos de jovens, mulheres (aqui enquadrado na categoria “género”), acesso 

ao Fundo de Desenvolvimento Distrital – FDD (que é ligeiramente mais importante fora de 

Maputo); água e saneamento, saúde (principalmente em Maputo e Zambézia). A área de 

recursos naturais é mais importante na Zambézia, provavelmente reflectindo a proeminência 

da exploração florestal na agenda pública desta província.  

Importa ainda realçar três pontos sobre os temas. O primeiro é a já documentada tendência 

de se discutir sobre “os 7 milhões” a nível do distrito, também impulsionado pelo surgimento 

de um grande número de associações criadas para aceder a este fundo (Fundo de 

Desenvolvimento Distrital – FDD), principalmente entre OSCs de jovens. Aliás, este grupo 

de forma recorrente apontou a questão do emprego e apoios nos seus empreendimentos 

económicos e sociais como pontos críticos do seu diálogo com o Governo. A proeminência 

do FDD está a reduzir o escopo do debate e diálogo entre as OCBs e as APs, além de 

contribuir para a criação de ANE sem um forte lastro social e de baixa sustentabilidade e 

representatividade, e que acrescentam pouco ao diálogo.  

O segundo ponto é que os quando os ANE têm a iniciativa do encontro, quando o solicitam 

ao Governo, naturalmente quem escolhe o tema são eles e consequentemente têm um 

maior poder de agenda. Parecendo trivial, a iniciativa de pedir um encontro pode ter um 

alcance mais amplo, porque, primeiro, ela em si cria um espaço de diálogo, embora seja 

informal e inicialmente efémero, que pode permitir promover os seus interesses. Segundo, 

esta iniciativa pode ser explorada de forma mais efectiva se houver preparação dos ANE, o 

que lhes permitiria colocar pontos melhor fundamentados na sua agenda de diálogo. Ora, 

para que isso ocorra, as ANE precisam de capacidade técnica e de coordenação. Para 

efeitos do programa, é pertinente ter em conta que a iniciativa de agenda pode ser um bom 

ponto de partida para que os ANE possam tirar maior proveito dos espaços de diálogo. 
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O terceiro elemento é a constatação de que a proposição dos temas de diálogo também 

poder ser influenciada pelos parceiros que apoiam os ANE na organização do diálogo ou do 

espaço de diálogo. Neste âmbito, um entrevistado, activista de longa data da sociedade civil, 

alertou que muitas vezes as ONGs quando buscam capacitar as OCBs costumam fazê-lo 

com base numa abordagem baseada nas necessidades e não nos direitos. Como resultado, 

podem induzir a capacitação para o diálogo para um certo tipo de tema, que muitas vezes 

acaba não sendo sustentável, porque os grupos alvo não o assumem como parte do seu 

exercício de reivindicação de direitos. Algumas plataformas distritais criadas pelos parceiros 

de desenvolvimento e da sociedade civil tendem a não sobreviver depois do apoio, devido à 

essa condição. 

Em síntese, não há, pelo menos de forma manifesta, um desejo considerável de mudança 

dos temas abordados, porque aparentemente se aborda quase todos os assuntos nos 

espaços existentes. Os temas podem variar entre o genérico e o específico, dependendo do 

espaço e dos actores envolvidos, mas geralmente são uniformes, indo de questões amplas 

de programas e políticas do governo – como a discussão do Programa de Combate à 

pobreza, do Plano Social e Económico Anual e do respectivo orçamento do Estado, e 

políticas e áreas específicas quando se trata de espaços micro. Alguns actores como o 

sector privado que têm mecanismos específicos de diálogo com o Governo também 

colocam matérias específicas do seu âmbito de actuação. Um elemento recorrente que foi 

indicado por vários entrevistados é o desconhecimento dos espaços e da legislação 

principalmente por parte das OCBs. A implicação disso é o baixo aproveitamento do espaço 

em si, uma baixa interacção com as APs na discussão dos assuntos públicos, deficiente 

negociação dos seus interesses com actores externos como os agentes económicos e 

defesa dos seus direitos, principalmente quando está envolvida a exploração dos recursos 

naturais. Estas lacunas acabam tendo implicações na qualidade do diálogo. 

5 . 3  E x p e r i ê n c i a s   

Qual é a experiência dos participantes do diálogo com estes espaços? O que 
funcionou bem e porquê? Quem foi ouvido e porquê? Como tomam-se as decisões? 
O que pode ser aplicado em outras províncias e/ou outros contextos? 

A experiência de alguns exemplos, como o CTA, o MEPT na educação e os comités de 

monitoria e responsabilização social nos municípios é de que uma comunicação sistemática 

entre as APs e os ANE para além dos momentos específicos de diálogo e o acesso à 

informação permitem criar maior confiança entre as partes e melhor preparação dos últimos 

para melhor participarem no debate. Mas há boas experiências de Nampula, com a criação 

da plataforma de diálogo entre o governo e a sociedade civil, através da Facilidade. Há o 

exemplo do Fórum das Associações da Sociedade Civil de Cuamba (FORASC), no Niassa, 

que trabalha com os municípios e em que houve um bom diálogo. O Mecanismo de Apoio à 

Sociedade Civil (MASC) tem apoiado iniciativas de monitoria da governação e prestação de 

contas e sistematizado algumas práticas em “fact sheets”. Algumas dessas experiências, 

como a do apoio às plataformas distritais, mostram que podem existir mal-entendidos entre 

os ANE e as APs sobre o papel da sociedade civil e de suas formas de organização e 

preparação para o diálogo, como este tipo de fóruns. No dizer de um entrevistado, as 

plataformas distritais acabaram sendo conhecidas em certos círculos das APs como 

mecanismos criados “para criticar o governo”, o que faz com que em alguns casos não 

tenham contribuído para um diálogo são onde foram criados. Com base nesta experiência, o 

MASC promoveu encontros de troca de experiências sobre plataformas distritais, nos quais 
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convida administradores para participarem.28 Um dos resultados desta iniciativa é que os 

administradores passaram a olhar o papel da sociedade civil e das plataformas distritais com 

outros olhos, abrindo espaço para maior cooperação, e assim reforçando as possibilidades 

de melhoria dos processos de planificação e prestação de contas. Esta experiência é um 

sinal de que algumas vezes as restrições ao diálogo criadas pelas reservas que se tem 

quanto à actuação da sociedade civil podem ser superadas com a criação de oportunidades 

para um conhecimento mútuo entre as ANE e as autoridades públicas. Certamente que em 

alguns casos pode nem sequer haver ambiente e abertura para haver uma aproximação 

entre as partes, mas é pertinente registar a existência de experiências que mostram os 

ganhos desta aproximação como boa prática que pode ser replicada em outras províncias. 

5 . 4  P e r c e p ç õ e s  

Esses espaços de diálogo são conhecidos pelos cidadãos comuns? Esses conhecem 
os mecanismos de escolha de participantes destes espaços? Participaram na escolha 
dos participantes? Sentem-se representados pelos participantes e porquê? Como é 
que os cidadãos e as APs avaliam o desempenho das OSC nos diferentes espaços de 
diálogo? 

Tomando como base a amostra usada neste estudo, o grau de conhecimento dos espaços é 

significativo e está em torno de 66,7%. Dos inquiridos apenas 36,6% das mulheres e 30,3% 

dos homens não conhecem os principais espaços de diálogo.  

Tabela 12:  Espaços conhecidos pelos cidadãos, por província 

Província Respostas 

 % dos Casos N % 

Maputo Espaços 
que 
conhece

a
 

Obs. de Desenv. Nac. 38 2,7% 15,3% 

Obs. de Desenv. Prov. 29 2,0% 11,6% 

Conselho Cons. Dist. 74 5,2% 29,7% 

Conselho Cons. Mun. 81 5,7% 32,5% 

Fórum Local Dist. 104 7,3% 41,8% 

Fórum Local Mun. 103 7,2% 41,4% 

OCB Distrital 128 9,0% 51,4% 

OCB Municipal 137 9,6% 55,0% 

Associação Nacional 117 8,2% 47,0% 

Associação Provincial 120 8,4% 48,2% 

Associação Distrital 131 9,2% 52,6% 

Associação Municipal 117 8,2% 47,0% 

Rede Nacional 58 4,1% 23,3% 

Rede Provincial 63 4,4% 25,3% 

Rede Distrital 54 3,8% 21,7% 

Rede Municipal 43 3,0% 17,3% 

Plataforma Nacional 5 ,4% 2,0% 

Plataforma Provincial 19 1,3% 7,6% 

Plataforma Distrital 3 ,2% 1,2% 

Plataforma Municipal 1 ,1% ,4% 

Total 1425 100,0% 572,3% 

Zambézia Espaços Obs. de Desenv. Nac. 11 1,3% 3,4% 

                                                

28  MASC (2013). “Plataformas Distritais: Espaços de Coordenação entre as OSCs”. Factos, 11, Abril de 2013. 

MASC. 
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Província Respostas 

 % dos Casos N % 

que 
conhece

a
 

Obs. de Desenv. Prov. 32 3,6% 9,9% 

Conselho Cons. Dist. 101 11,5% 31,2% 

Conselho Cons. Mun. 77 8,8% 23,8% 

Fórum Local Dist. 50 5,7% 15,4% 

Fórum Local Mun. 36 4,1% 11,1% 

OCB Distrital 109 12,4% 33,6% 

OCB Municipal 67 7,6% 20,7% 

Associação Nacional 31 3,5% 9,6% 

Associação Provincial 37 4,2% 11,4% 

Associação Distrital 135 15,4% 41,7% 

Associação Municipal 69 7,9% 21,3% 

Rede Nacional 11 1,3% 3,4% 

Rede Provincial 22 2,5% 6,8% 

Rede Distrital 20 2,3% 6,2% 

Rede Municipal 27 3,1% 8,3% 

Plataforma Nacional 6 ,7% 1,9% 

Plataforma Provincial 16 1,8% 4,9% 

Plataforma Distrital 13 1,5% 4,0% 

Plataforma Municipal 8 ,9% 2,5% 

Total 878 100,0% 271,0% 

Cabo Delgado Espaços 
que 
conhece

a
 

Obs. de Desenv. Nac. 17 3,1% 6,8% 

Obs. de Desenv. Prov. 20 3,6% 8,0% 

Conselho Cons. Dist. 63 11,3% 25,2% 

Conselho Cons. Mun. 50 9,0% 20,0% 

Fórum Local Dist. 32 5,8% 12,8% 

Fórum Local Mun. 34 6,1% 13,6% 

OCB Distrital 72 12,9% 28,8% 

OCB Municipal 75 13,5% 30,0% 

Associação Nacional 10 1,8% 4,0% 

Associação Provincial 25 4,5% 10,0% 

Associação Distrital 82 14,7% 32,8% 

Associação Municipal 38 6,8% 15,2% 

Rede Nacional 3 ,5% 1,2% 

Rede Provincial 3 ,5% 1,2% 

Rede Distrital 4 ,7% 1,6% 

Rede Municipal 11 2,0% 4,4% 

Plataforma Nacional 4 ,7% 1,6% 

Plataforma Provincial 7 1,3% 2,8% 

Plataforma Distrital 2 ,4% ,8% 

Plataforma Municipal 4 ,7% 1,6% 

Total 556 100,0% 222,4% 

a. Respondentes – 823; Maputo – 244 (M- 123, H-126); Zambézia – 324 (M-143, H – 176, sem informação de 

sexo – 5); Cabo Delgado – 250 (M-117, H-133) 

 

Como se pode constatar na Tabela 12 acima os espaços que os cidadãos inquiridos mais 

conhecem são os conselhos consultivos distritais, as associações e as OCBs. Os 

observatórios de desenvolvimento, e as plataformas são os espaços menos conhecidos. Os 

conselhos consultivos distritais e municipais são relativamente mais conhecidos na 

Zambézia e Cabo Delgado que em Maputo. Nesta última, os fóruns locais são mais 
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conhecidos, enquanto em outras províncias são conhecidos por uma parte relativamente 

significativa dos cidadãos inquiridos, mas não estão entre os espaços mais conhecidos.  

Como será visto nos indicadores do resultado mais adiante, os cidadãos sentem-se mais 

representados em algumas OCBs e espaços que operam a nível local-distrital e de base, do 

que em espaços mais amplos, que actuam a nível provincial ou nacional. Isto também 

influencia na forma como os cidadãos avaliam o desempenho destes espaços, como será 

visto adiante.  

Tabela 13:  Conhecimentos dos cidadãos sobre a forma como membros de espaços 
são escolhidos 

Província Espaço Mulheres (%) Homens (%) Total (% 
média) 

Maputo Observatório de Des. 10 (5,2) 12(6,5) 27(5,9) 
 Comité de G. de Rec. Naturais 10 (5,2) 15 (8,2) 25 (6,7) 
 Conselho Consultivo Local 19 (9,8) 30 (16,1) 49 (13) 
 Conselho de Escola  57 (29,2) 51 (27) 108 (28.1) 
 Fórum Local 46 (23,7) 56 (30,1) 102 (26,9) 

Zambézia Comité de Saúde 24 (33,8) 27 (34,2)  
 Conselho de Escola 24 (33,8) 39 (47) 63(40,4) 
 Comité de Água  24 (33,8) 30 (38) 54 (35,9) 
 Plataforma distrital 4 (7,7) 3 (5,7) 7 (6,7) 
 Plataforma Provincial 5 (9,4) 3 (6) 8 (7,7) 
 Observatório de Des. 11 (17,5) 14 (21,9) 25 (19,7) 
 Conselho Consultivo Local 21 (25,9) 31 (34,4) 52 (30,2) 

Cabo 
Delgado 

Plataforma Distrital 0 (0) 1  
Plataforma Provincial 0 (0) 1  

 Plataforma Nacional 0 (0) 2  
 Conselho de Escola 9 (60) 9 (60)  
 Comité de Água 7 (58,3) 9 (47.4)  
 Observatório de Des. 1 (6,3) 0  
 Conselho Consultivo 9 (34,6) 17 (34)  
 Fórum Local 12 (52,2) 14 (63,6)  

 

Menos da metade dos homens e das mulheres inquiridos sabem como os membros dos 

espaços são eleitos, e muitos deles conhecem mais sobre as OCBs e espaços que operam 

a nível da comunidade do que outros espaços que actuam num âmbito mais amplo, para 

além do distrito, como se pode ver nos dados da Tabela 13 acima.29 

Tabela 14:  Participação na escolha de membros dos espaços 

Província Espaço Mulheres (%) Homens (%) Total (% 
média) 

Maputo Observatório de Des. 2 (1) 0 (0) 1 (0,5) 
 Conselho Consultivo Local 11 (5,7) 10 (5,3) 21 (5,5) 
 Plataforma Distrital 4 (2,1) 9 (4,9)  
 Comité de G. de Rec. Naturais 4 (2,1) 2 (1,1) 6 (1,6) 
 Conselho de Escola  35 (17,9) 36 (19,1) 71 (18,5) 
 Fórum Local 30 (15,5) 33 (17.7) 63 (16,6) 

Zambézia Conselho de Escola 15 (20,3) 23 (30,3) 38 (25,3) 
 Comité de Água  11 (15,9) 4 (7)  
 Plataforma distrital 1 (2) 0 (0 1 (1) 

                                                

29  Não foram colocadas percentagens médias no caso de Cabo Delgado porque o número de respondentes à 
esta pergunta é muito baixo e isso pode dar uma imagem enviesada da proporcionalidade dos membros que 
participam na escolha dos representantes nos espaços de diálogo. 



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 41 

Província Espaço Mulheres (%) Homens (%) Total (% 
média) 

 Plataforma Nacional 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Observatório de Des. 4 (6,7) 10 (15,9)  
 Conselho Consultivo Local 8 (10,4) 26 (29,2)  

Cabo 
Delgado 

Plataforma Distrital 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Plataforma Provincial 0(0) 0(0) 0(0) 

 Plataforma Nacional 0(0) 0(0) 0(0) 
 Conselho de Escola 7(43,8) 8 (50) 15 (46,9) 
 Observatório de Des. 2 (13,3) 0 (0)  
 Conselho Consultivo 7 (31,8) 14 (28,6) 21 (30,2) 
 Fórum Local 10 (43,8) 12 (60) 22 (51,9) 

 

Os cidadãos inquiridos participaram mais na escolha dos membros dos conselhos de escola 

e do fórum local, mas em média menos de 20% tanto dos homens como das mulheres (vide 

Tabela 14). A média de participação dos homens em processos de escolha de 

representantes é ligeiramente maior que a das mulheres. A participação na escolha dos 

membros dos conselhos consultivos locais (com excepção de Cabo Delgado, mas com uma 

quantidade menor de respondentes) e das plataformas no geral é baixa. Isto pode indicar 

que no geral apenas uma pequena parte dos cidadãos inquiridos é activa na escolha dos 

seus representantes nos espaços de diálogo, dentre os quais os mais proeminentes, como 

os CLs e as plataformas distritais.  

Os cidadãos inquiridos tendencialmente sentem-se mais representados em espaços como 

OCBs (comités de saúde, água e conselhos de escola) e nos fóruns locais e menos 

representados nas plataformas dos diversos níveis. Nas províncias de Cabo Delgado e 

Zambézia, os conselhos consultivos constam entre os espaços considerados mais 

representativos (embora a margem de erro seja maior no caso de Cabo Delgado, devido ao 

baixo número de respondentes), conforme dados da Tabela 15. 

Tabela 15:  Espaços considerados representativos pelos cidadãos 

Província Espaço Mulheres (%) Homens (%) Total (% média) 

Maputo Observatório de Desenvolvim. 52 (26,7) 46 (24,7) 98 (25.7) 
 Conselho Consultivo Local 61 (31) 58 (30,1) 119 (30,5) 
 Plataforma Nacional 46 (23,7) 41 (22) 88 (22,8) 
 Comité de G. de Rec. Naturais 40 (20,5) 35 (19) 75 (19,8) 
 Comité de Saúde 88 (43,8) 83 (43) 171 (43,4) 
 Conselho de Escola  106 (52,7) 94 (48,5) 200 (50,6) 
 Fórum Local 93 (47) 98 (50,8) 191 (48,9) 

Zambézia Observatório de Desenvolvimen. 21 (33,3) 28 (44,4) 49 (38,9) 
 Conselho Consultivo Local 53 (65,4) 68 (76,4) 121 (70,9) 
 Comité de Saúde 39 (52,7) 49 (61,3) 88 (57/0 
 Conselho de Escola 52 (67,5) 56 (68,3) 108 (67.9) 
 Comité de Água  38 (51,4) 46 (58,2) 84 (54,8) 
 Plataforma Nacional 12 (23,5) 13 (26) 25 (24,8) 
 Plataforma Provincial 13 (24,5) 15 (30) 28 (27,3) 
 Plataforma Distrital 15 (28,3) 12 (22,2) 27 (25,3) 

Cabo 
Delgado 

Observatório de Desenvolvimen. 5 (38,5) 6 (54,5) 11 (46,5) 
Conselho Consultivo Local 20 (76,9) 36 (70,6) 56 (73,8) 

 Plataforma Distrital 0 (0) 2 (100) 2 (50) 
Plataforma Provincial 0 (0) 1 (33,3) 1 (16,7) 

 Plataforma Nacional 0 (0) 6 (100) 6 (50) 
 Conselho de Escola 18 (100) 16 (94,1)  34 (97) 
 Comité de Água 12 (92.3) 19 (100) 31 (96) 
 Comité de Saúde 12 (85,7) 10 (83,3) 22 (84,5) 
 Fórum Local 14 (63,6) 15 (78,9) 29 (71,3) 
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Não há diferenças significativas sobre o grau de satisfação com a representatividade dos 

espaços entre homens e mulheres inquiridos em Maputo, mas existe alguma diferença 

visível na Zambézia, onde em quase todos os espaços um número relativamente menor das 

mulheres se sente representado. Já em Cabo Delgado a situação é mista, havendo casos 

em que mais mulheres se sentem representadas e outros em que mais homens têm o 

mesmo sentimento sobre os espaços. 

O desempenho dos representantes nos espaços escolhidos é avaliado como mais positivo 

justamente nos espaços considerados como representativos, como os comités de água, 

saúde, conselhos de escola e nos fóruns locais, como se apresenta abaixo na Tabela 16 

(note-se que entre parêntesis estão as percentagens do que responderam à pergunta em 

cada província e grupo de mulheres, homens e o total dos respondentes à pergunta). 

Tabela 16:  Avaliação do desempenho dos espaços pelos cidadãos  

  Positivo/Muito positivo Negativo/Muito Negativo 

Província Espaço M (%) H (%) Total (%) M (%) H (%) Total (%) 

Maputo Observatório de Des. 32 (24,4)  21 (17,6) 53 (20,1) 32 (24,4) 36 (30,2) 68 (27,1) 
 Conselho Consultivo Local 40 (28,1) 42 (29,8) 82 (28,9) 33 (23,2) 35 (24,8) 68 (23,9) 
 Plataforma distrital 25 (19,5) 26 (20,8) 51 (20,1) 30 (23,4) 37 (28,8) 67 (26,4) 
 Plataforma Provincial 25 (20,5) 27 (21,4) 52 (20,9) 34 (27,9) 42 (33,3) 76 (30,5) 
 Plataforma Nacional 26 (21,6) 30 (23,6) 56 (22,6) 41 (34,2) 43 (33,9) 84 (33,9) 
 Fórum Local 64 (40,2) 54 (34,6) 118 (37,4) 30 (18,9) 30 (19,2) 60 (19) 
 Comité co-gestão (saúde) 50 (33,1) 33 (23,4) 83 (28,3) 43 (28,5) 40 (27,6) 83 (28,3) 
 Comité de Saúde 60 (36,7) 45 (28,9) 105 (32,8) 38 (23,3) 36 (23,1) 74 (23,2) 
 Conselho de Escola  75 (46,6) 62 (39) 137 (42,7) 26 (16,2) 30 (18,8) 56 (17,5) 
 Comité de Água 57 (36,7) 47 (30,7) 104 (33,6) 38 (24,5) 45 (29,4) 83 (26,9) 
 Comité G. de Rec Naturais 24 (20,5) 19 (15,9) 43 (18,2) 35 (29,9) 40 (33,6) 75 (31,6) 

Zambézia Observatório de Des. 21 (53,9) 17 (41,4) 38 (47,5) 2 (5,1) 4 (9,7) 6 (7,6) 
 Conselho Consultivo Local 43 (66,2) 50 (58,9) 93 (62) 5 (7,7) 3 (3,6) 8 (5,3) 
 Plataforma distrital 10 (40) 14 (43,8) 24 (42,1) 3 (12) 4 (12,5) 7 (12,3) 
 Plataforma Provincial 8 (34,7) 11 (37,9) 19 (36,5) 2 (8,7) 5 (17,2) 7 (13,4) 
 Plataforma Nacional 6 (28,5) 11 (39,3) 17 (34,7) 3 (14,3) 6 (21,5) 9 (18,4) 
 Fórum Local 15 (55,5) 26 (51) 41 (53,3) 4 (14,8) 7 (14,3) 11 (14,3) 
 Comité co-gestão (saúde) 20 (51,3) 27 (62,8) 47 (57,3) 8 (20,5) 4 (9,4) 12 (14,7) 
 Comité de Saúde 34 (57,7) 50 (70) 84 (64,6) 4 (6,8) 4 (5,7) 8 (6,1) 
 Conselho de Escola  39 (58,2) 56 (72,4) 95 (66) 5 (7,5) 3 (3,9) 8 (5,6) 
 Comité de Água 24 (47,1) 52 (76,5) 76 (63,9) 6 (11,8) 3 (4,4) 9 (7,6) 
 Comité G. de Rec Naturais 9 (27,7) 22 (37,1) 31 (34,1) 7 (19,5) 13 (24,1) 20 (22) 

Cabo 
Delgado 

Observatório de Des. 4 (66,6) 6 (50) 10 (55,6) 0 (0) 4 (33,3) 4 (22,3) 
Conselho Consultivo Local 16 (64) 31 (67,4) 47 (66,2) 0 (0) 4 (8,7) 4 (5,6) 

 Plataforma distrital 0 (0) 2 (66,7) 2 (66,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Plataforma Provincial 0 (0) 0 (0 0 (0) 0 (0) 1 (25) 1 (20) 

 Plataforma Nacional 0 (0) 4 (100) 4 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Fórum Local 15 (65,2) 10 (58,8) 25 (62,5) 2 (8,7) 1 (5,9) 3 (7,5) 

 Comité co-gestão (saúde) 2 (100) 3 (75%) 5 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Comité de Saúde 11 (84,6) 11 (78,6) 22 (81,4) 0 (0) 1 (7,1) 1 (3,7) 
 Conselho de Escola  11 (57,9) 15 (100) 26 (76,5) 1 (5,3) 0 (0) 1 (2,9) 
 Comité de Água 13 (81,3) 12 (63,1) 25 (71,4) 0 (0) 1 (5,3) 1 (2,9) 
 Comité G. Rec. Naturais 0 (0) 2 (40) 2 (40) 0 (0) 2 (40) 2 (40) 
        

 

As plataformas aparecem como sendo os espaços com uma avaliação mais negativa. Há 

um caso de sobreposição no caso da Zambézia, em que os mesmos espaços são avaliados 

positivamente e também são os que têm as avaliações negativas relativamente mais altas 

(fórum local e comité de co-gestão), mas não de forma significativa. Os dados de Cabo 

Delgado apresentam percentagens relativamente altas devido ao número reduzido de 

respondentes por cada espaço. Isso pode dar uma imagem enviesada da avaliação de 

desempenho, pelo que a interpretação destes dados deve ter em conta este elemento. 
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A análise dos dados sobre as percepções dos cidadãos pode sugerir dois pontos: o primeiro 

é que a representatividade dos espaços é considerada maior quanto mais próximo for este 

do cidadão, daí a relativamente mais positiva avaliação das OCBs e dos Fóruns locais. O 

segundo é que os espaços que são estruturados pelo Governo ou APs, como os comités de 

água, saúde e recursos naturais e os conselhos de escola são tidos como mais 

representativos. E isso pode ter uma explicação olhando-se para os resultados do inquérito 

no agregado, que revelam que os inquiridos em grande parte dos espaços confiam mais no 

governo para apresentar os seus interesses no diálogo, com excepção dos fóruns locais, 

nos quais apontam as autoridades comunitárias como as que mais confiam como 

representantes. Entre os homens e mulheres o padrão é praticamente o mesmo, apenas 

com a ressalva de que para as mulheres as autoridades comunitárias são as indicadas em 

relativa maioria das inquiridas como as que melhor representam os seus interesses nos 

conselhos consultivos do que o governo e para os homens as autoridades comunitárias são 

mais indicadas como representando melhor os seus interesses nos conselhos de escola. 

Uma vez que as autoridades comunitárias sejam consideradas semi-estatais, devido ao 

reconhecimento que gozam do Estado e a ligação com este (Kyed, 2007)30 , pode-se 

concluir que os cidadãos consideram as estruturas estatais ou a estes ligadas como 

representantes dos seus interesses nos espaços de diálogo.  

Com estes elementos, há indícios de que a percepção de que o espaço é representativo 

também influencia na sua avaliação positiva pelos cidadãos, conforme os dados mostraram. 

Estes pontos chamam atenção à importância de se buscar representatividade e proximidade 

dos espaços em relação aos cidadãos para uma melhor eficácia dos mesmos. Com a 

proliferação de espaços como plataformas, muitas vezes apoiadas pelos parceiros de 

cooperação e ONGs, é importante uma reflexão sobre a eficácia das abordagens usadas no 

apoio às iniciativas de diálogo político e social entre os ANE e as APs. 

5 . 5  C o o r d e n a ç ã o  e  T r a b a l h o  e m  R e d e  E n t r e  o s  

A c t o r e s  d a  S o c i e d a d e  C i v i l  

De que forma os diferentes actores da SC coordenam se para poder articular as suas 
opiniões e necessidades? O que funciona bem? O que pode ser replicado? Quais são 
os desejos de mudança? Onde existe um esquema de trabalho em rede previsto na 
CF? Quais os temas destas redes e qual é o seu impacto e sustentabilidade? 

Existem várias iniciativas de coordenação e trabalho em rede de actores da sociedade civil, 

como os que abordam temas amplos como a monitoria e o diálogo da implementação dos 

programas de combate à pobreza, os fóruns provinciais de OSCs, iniciativas de áreas e 

sectores específicos (exemplo, educação, género) e aquelas estimuladas por programas 

específicos de capacitação da sociedade civil. Algumas dessas formas de trabalho de rede 

assemelham-se à prevista na Convenção de Financiamento (CF) (vide anexo 9.4). Contudo, 

conforme será descrito abaixo, no geral há uma deficiente e pouca articulação das opiniões 

e necessidades das OSCs para participarem no diálogo político e social de forma mais 

coesa. As redes também enfrentam desafios de sustentabilidade. 

                                                

30 Kyed, Maria Helena (2007). State Recognition of Traditional Authority: Authority, Citizenship and 
State Formation in Rural Post-War Mozambique. Ph.D. Dissertation, 2007. Roskilde University 
Centre. 
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5.5.1 C o o r d e n a ç ã o  e  t r a b a l h o  e m  r e d e  

Tomando como exemplo o diálogo no âmbito da implementação das políticas de combate à 

pobreza, a sociedade civil criou o G20, cujo objectivo era articular as ideias das várias 

organizações para uma melhor participação no Observatório de Desenvolvimento. Contudo, 

a iniciativa foi perdendo consistência e dinâmica aglutinadora e acabou de facto por encerrar 

as suas actividades em 2010 (Adalima e Nuvunga, 2012).31 Para alguns entrevistados, o 

que terá precipitado o enfraquecimento do G20 terá sido a ida do seu coordenador para a 

Comissão Nacional de Eleições (CNE) em representação da sociedade civil neste órgão. 

Este exemplo mostra os problemas de sustentabilidade que os arranjos de articulação da 

sociedade civil podem ter. Actualmente a coordenação da participação dos ANE nos 

observatórios de desenvolvimento é feita pelo Grupo Moçambicano da Dívida GMD e atingiu 

o seu ponto mais alto aquando da 11ª Sessão do OD em Março de 2012, quando a 

sociedade civil apresentou um análise da implementação do Plano Económico e Social 

(PES) 2011 evidências colhidas no terreno sobre a implementação do plano, produzidas em 

cooperação com redes de organizações sectoriais e também baseadas a nível local. A 

reacção negativa do Governo a este relatório pode ter contribuído para retrair o diálogo 

(Macuane, 2012)32, porque em sessões subsequentes notou-se uma quebra da mesma 

vitalidade, embora tenha continuado a preocupação com a recolha de evidências.  

A sustentabilidade deste processo vibrante de participação da sociedade civil depende da 

articulação de OSCs dos diversos sectores e nos diversos níveis. Isso bem sempre ocorre 

adequadamente, por exemplo, um entrevistado revelou que numa das apresentações do 

G20 no OD Nacional a informação sobre o sector que este representa (no caso a educação) 

não reflectia a realidade, porque tinha havido problemas de coordenação com o secretariado 

do G20, no caso o GMD. Relativamente à coordenação territorial, a produção de evidências 

para o diálogo aos vários níveis enfrenta o constrangimento da baixa capacidade técnica 

dos OCBs, o que acaba comprometendo a qualidade da informação recebida, ou mesmo 

tornando a sua recolha impossível. Também existe o problema de coordenação dos 

espaços de diálogo, mais precisamente os ODs provinciais e nacionais. Os encontros dos 

primeiros nem sempre acontecem de forma que possam fornecer subsídios aos OD 

nacional. Na verdade cada espaço realiza os seus encontros de forma autónoma. Deste 

modo, perde-se a oportunidade de se aproveitar o diálogo a nível provincial para informar o 

diálogo a nível nacional nas sessões dos ODs. Também se apontou a coordenação entre os 

ANE nas sessões dos ODs como problemática, porque nem sempre existe um exercício 

prévio de articulação, de tal modo que muitas vezes as intervenções dos membros da 

sociedade civil ainda são isoladas e de cunho pessoal. 

Os fóruns provinciais das OSCs muitas vezes são a espinha dorsal da articulação dos ANE 

para participarem no diálogo com o Governo em espaços como os Observatórios de 

Desenvolvimento. Em algumas províncias, com destaque para as duas (Cabo Delgado e 

Zambézia) em que o estudo de campo foi feito, estes fóruns ou estão em fase de 

estruturação, ou estão mesmo a revitalizar-se depois de um período de crise, como no caso 

do Fórum das Organizações Não-Governamentais da Zambézia (FONGZA). Além disso, 

apesar do seu potencial de articulação entre as OSCs, estes fóruns enfrentam algum 

cepticismo por parte de alguns membros da sociedade civil, por serem conotados com 

                                                

31  Adalima, José e Nuvunga, Adriano (2012). Participação da Sociedade Civil na Elaboração do Plano de Acção 
para a Redução da Pobreza PARP (2010-2014). Relatório Final. Estudo feito para o Grupo Informal de 
Governação, Maio de 2012. 

32  Macuane, J. Jaime (2012). “Aprendizado de Políticas Públicas no Contexto do PARP: Abordagem Baseada 
nas Redes” in Luís de Brito, Carlos Nuno Castel-Branco, Sérgio Chichava, António Francisco (Editores). 
Desafios para Moçambique 2012.Maputo: IESE. 
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aquilo que é percebido como um excessivo alinhamento com o Governo, em detrimento de 

uma maior autonomia que lhes possa permitir representar os interesses dos ANE com maior 

vigor e legitimidade. Estas organizações estão sujeitas à toda a carga valorativa (algumas 

vezes negativa) e aos desafios enfrentados pelas redes conforme indicados acima, o que 

reduz o potencial de serem bons catalisadores para um diálogo mais efectivo. Por essa 

razão, alguns deles enfrentam dificuldades de recursos e funcionam “de favor” em alguma 

mesa de uma organização, como no caso da Zambézia, mas ao mesmo tempo são 

consideradas pelo governo como as suas interlocutoras na sociedade civil.  

A falta de capacidade técnica e organizacional dos fóruns para articularem e coordenar as 

diferentes redes e organizações acaba minando a obtenção de uma coesão mínima e 

funcional para um diálogo mais consistente com o Governo, contribuindo assim para uma 

baixa eficácia do diálogo em fóruns multi-sectoriais e que discutem assuntos amplos como 

os observatórios de desenvolvimento. O reconhecimento que o Governo dá aos fóruns 

provinciais como mecanismos de representação dos ANE nos ODs e eventualmente no 

diálogo político e social mais amplo certamente ajuda a reduzir os custos de transacção do 

diálogo, mas não resolve questões fundamentais como a representatividade dos 

participantes neste diálogo dos ANE, pelo menos no que concerne à apresentação de 

posicionamentos que reflectem o sentimento dos ANE envolvidos e potencialmente das 

constituências que reivindicam representar. Isto pode explicar o facto de os cidadãos 

inquiridos terem apontado os ODs como pouco representativos (vide Tabela 15). 

O Programa AGIR também dedicou uma particular atenção ao apoio ao trabalho em rede 

entre as organizações parceiras. Mesmo lidando com organizações com implantação 

nacional, como é o foco da sua abordagem, até ao meio do programa, aquando da 

avaliação intermédia em 2012, havia ainda desafios na promoção e efectivação do trabalho 

em rede. Este programa conseguiu promover e estimular algum trabalho em rede, até 

porque algumas organizações beneficiárias, como o Fórum Mulher a Rede Criança são em 

si redes, mas as organizações parceiras assim mesmo reconheciam haver dificuldades no 

trabalho em rede, devido à tendência do foco dos membros das redes nas suas agendas 

organizacionais em detrimento da rede (SIDA, 2013). 

O Fórum de Monitoria do Orçamento é uma experiência de rede que vale à pena aqui referir, 

por apresentar um modelo interessante relativamente eficaz e bem-sucedido de articulação 

da SC e diálogo com as APs. Este fórum, composto por organizações nacionais e locais, 

dentre as quais o GMD, a N’Weti, o CIP, o CESC, a FDC (Fundação para o 

Desenvolvimento da Comunidade) e o MEPT, usando a sua rede de organizações tem 

apresentado evidências sobre a execução do orçamento que depois influenciam as decisões 

no legislativo, devido à parceria que estabeleceu com a Comissão do Plano e Orçamento da 

Assembleia da República (AR). O principal ponto do seu sucesso é o facto de fazer algo que 

complementa o trabalho desta comissão, que é a fiscalização do orçamento, colmatando as 

lacunas técnicas e de recursos que este órgão do legislativo enfrenta para desempenhar as 

suas funções.  

Modelos de articulação entre as OSCs adoptados no âmbito dos ODs e de algumas 

plataformas como a de Recursos Naturais e Indústria Extractiva e as plataformas provinciais 

e distritais (também estruturadas em áreas), as redes e fóruns criados no âmbito do 

programa AGIR recriam, até certo modo, o modelo de rede previsto na Convenção de 

Financiamento (CF) deste programa, que consiste na combinação entre ANEs de base, 

locais e nacionais, que trocam informação, capacitação e nessa relação os parceiros locais 

produzem evidência para advocacia a nível local e nacional, esta última feita em espaços 

próprios sob liderança das organizações de âmbito nacional. No entanto, conforme referido 

antes, as ligações entre os diferentes níveis, processos e actores nem sempre são boas 
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devido a problemas de capacidade a nível local, articulação entre os diferentes ANEs, foco 

na agenda individual em detrimento da agenda colectiva e mesmo o “timing” do diálogo dos 

vários espaços – como o exemplo dos ODs provinciais e o OD nacional mostra – que não 

permite que o diálogo local alimente o diálogo que ocorre a nível central. Este deficiente 

funcionamento dos “arranjos de rede” torna o diálogo menos efectivo. Estas lacunas podem 

ser uma oportunidade de intervenção do programa. 

Mas também existe uma particularidade relativamente ao trabalho em rede e coordenação 

dos ANE que deve ser tido em conta, que é a representação dos interesses e opiniões 

destes actores. Tanto da parte do sector privado, como das OSCs foi referido que os 

mecanismos de coordenação destes actores devem ter em conta que tentam representar 

uma grande diversidade de opiniões. Nesse contexto, em alguns assuntos as posições 

podem não coincidir e nesses casos é importante ter em conta que certos fóruns e 

mecanismos apenas têm a função de coordenar múltiplas redes e organizações que actuam 

em várias áreas e com posicionamentos próprios e eventualmente distintos entre eles. 

Deste modo, é importante ter em conta que uma coordenação bem-sucedida não deve ser 

vista necessariamente como a que garante um posicionamento único sobre os assuntos, 

mas aquela que permite organizar a acção colectiva dos ANE e permitir que expressem 

seus posicionamentos num dado espaço de diálogo, reduzindo os custos de transacção que 

existiriam se o diálogo fosse feito de forma fragmentada. Nesta vertente, apontou-se que a 

existência de diferentes posicionamentos na sociedade civil não deve ser sempre entendida 

como um sinal de fraqueza desta ou de sua deficiente coordenação. 

Por último, é importante ter em conta que a avaliação do trabalho em rede é mais 

desafiadora, porque pode envolver apenas articulação e coordenação e não 

necessariamente um produto (output) e impacto visíveis no terreno. Evidências de impacto 

do trabalho de redes, no âmbito deste estudo só poderiam ser apresentados de forma 

anedótica, porque em si constituem um tema para um estudo separado. Alguns destaques 

deste impacto são: a influência que o Fórum de Monitoria do Orçamento tem na fiscalização 

do executivo e, mais recentemente, a decisão do Governo de publicitar os contratos de 

exploração dos recursos naturais, fruto também do trabalho de rede da plataforma da 

sociedade civil desta área. Também existem exemplos de redes que conseguiram 

influenciar a produção legislativa, como a aprovação da lei da violência doméstica contra a 

mulher, fruto do activismo de redes envolvendo outras redes como Fórum Mulher e WLSA, 

voltadas aos direitos humanos das mulheres. Na essência, é importante levar em conta que 

o impacto do trabalho das redes se faz mais sentir no nível de legislação e políticas, devido 

ao seu carácter de foco em actividades de advocacia. Contudo, este impacto a nível macro 

precisa de um activismo de base para se materializar em resultados concretos para os 

cidadãos comuns. Para que este processo ocorra, ainda persistem os desafios de ligações 

entre as organizações dos vários níveis e também de capacidade, conforme já indicado. 

5.5.2 S u s t e n t a b i l i d a d e  d o  t r a b a l h o  e m  r e d e   

A sustentabilidade das redes é apontada como problemática por duas razões: a primeira é 

que as organizações tendem a se preocupar mais com a sua agenda e a sua sobrevivência 

material do que com uma agenda mais comum. O segundo elemento é que muitas vezes as 

redes precisam de um empenho pessoal de certas organizações participantes para poderem 

sobreviver. Casos de redes que conseguem superar essas barreiras devem-se à existência 

de um alto grau de especialização e complementaridade e também um mecanismo de 

gestão mais flexível e que distribui os custos ou o ónus da gestão pelos membros de forma 

equilibrada. Por exemplo, uma das formas encontrada pela Plataforma da Sociedade Civil 

para a Indústria Extractiva e Recursos Naturais é usar o grau de especialidade de alguns 

dos seus integrantes como o IESE, o CIP, o WWF e o Centro Terra Viva para articular uma 
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agenda mais coerente e sólida de discussão com o Governo. No âmbito da gestão, adoptou-

se a rotatividade como uma forma de distribuir os custos da gestão pelos membros, de tal 

forma que a coordenação fica a cargo de um dos parceiros por um mandato de 2 anos. 

Assim, depois de ter sido a WWF a coordenar a plataforma neste momento esta 

responsabilidade está sob o Centro Terra Viva (CTV). 

Um outro desafio de sustentabilidade levantado em relação às redes são os mecanismos de 

financiamento, que nem sempre se adequam ao tipo de trabalho deste arranjo. Por exemplo, 

indicadores de desempenho que se aplicam a organizações como intervenções específicas 

em certos beneficiários ou grupos alvo podem não ser aplicáveis às redes, porque a função 

destas é essencialmente de articulação entre actores que depois produzem outputs mais 

tangíveis. Conforme argumentou um entrevistado, realizar encontros e si, conseguindo 

trazer à mesa diferentes ANEs para dialogarem e produzir uma agenda comum é um 

resultado em si no contexto de uma rede. Contudo, este tipo de resultado pode não ser 

aceitável numa matriz de resultados de um programa financiado por alguns parceiros, o que 

reduz a disponibilidade de fundos, ou torna a gestão dos recursos um exercício de 

“acrobacia gestionária” em que os gastos são camuflados em categorias fictícias mas 

aceites pelo financiador, o que abre espaço para a redução da transparência na gestão dos 

fundos que financiam este tipo de iniciativa. Segundo um entrevistado, o enfraquecimento 

dos fóruns provinciais de organizações da sociedade civil deve-se a um visível 

desmoronamento destas estruturas de articulação e trabalho em rede, principalmente por 

falta de financiamento. Uma das causas apontadas para esta situação é a tendência dos 

doadores apoiarem de forma crescente organizações implementadoras em detrimento de 

mecanismos de coordenação. Esta estratégia está a contribuir para o fortalecimento de 

algumas OSCs mas sem muita articulação entre si, por causa do enfraquecimento dos 

fóruns.  

Mecanismos de rede que têm uma tendência de melhor sustentabilidade são aqueles que 

também têm uma estrutura organizacional ou são formalmente organizações. Por exemplo, 

o Fórum Mulher, o Núcleo das Organizações Femininas da Zambézia (NAFEZA), a Rede 

Criança e outras redes com estrutura organizacional têm tido uma notável longevidade, e 

existem já a anos. No entanto, redes deste tipo também não imunes aos problemas das 

organizações. Por exemplo a MONASO, que actuava na área de HIV/SIDA acabou 

fechando devido a problemas de gestão interna, mesmo sendo uma rede de organizações e 

o mesmo aconteceu com a LINK, uma organização que representava uma rede de ANEs de 

todo o país. 

As redes para serem efectivas, sustentáveis e promoverem um debate inclusivo no eixo 

local-central precisam de congregar parceiros a nível de base que muitas vezes, como se 

sabe, têm fraca capacidade mesmo para recolher evidência importante para o processo de 

advocacia das redes ou mecanismos de diálogo. Em relação a este ponto, torna-se 

pertinente um processo de capacitação de actores locais e, sobretudo, de empoderamento, 

para que os mesmos possam ser autónomos e sustentáveis. Contudo, aponta-se que nem 

sempre as oportunidades de financiamento existentes dão espaço para tal, devido ao seu 

tempo reduzido e ao financiamento via projectos, o que contribui para perpetuar esta 

situação de fraqueza e dependência do actor local do seu parceiro de rede a nível central ou 

com maior capacidade. Este é um ponto que contribui para tornar os ANE fracos e 

consequentemente menos proactivos e vigorosos quando encetam o diálogo com as APs. 
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5 . 6  Q u a l i d a d e  d o  D i á l o g o  

Qual é a “cultura democrática” entre os participantes dos vários espaços de diálogo; isto 
é a possibilidade de articular opiniões diferentes do presidente do espaço ou da maioria 
presente a capacidade de dialogar em vez de debater de respeitar e tolerar outras 
opiniões sem se opor violentamente ou a possibilidade de articular a própria voz sem ter 
medo de ser recriminado? 

Segundo muitos entrevistados, principalmente a nível do distrito, os espaços de diálogo são 

democráticos, porque as “pessoas falam o que querem”. De forma recorrente é apontado 

como estando por detrás disso a prática da Presidência Aberta em que os cidadãos têm um 

espaço livre para falar. Na perspectiva principalmente de entrevistados de organizações 

estatais, restrições à fala têm mais a ver com questões de personalidade pessoal (como 

timidez), do que propriamente a ausência do Espaço em si. Porém, essa opinião não é 

unânime, porque para outros, principalmente os ANE que não sejam OCBs, ainda existe um 

grande receio de recriminação, o que inibe a livre expressão de ideias. Receios infundados 

ou não, como argumentam várias vezes as APs, é pertinente que se cultive uma maior 

confiança para que o debate não seja apenas considerado formalmente livre, mas que esse 

sinal chegue a todos os seus intervenientes. Um sinal apontado como sendo a falta de 

democraticidade é que alguns ANE referem que quando apresentam os seus pontos no 

fórum público a resposta formal dos membros do Governo pode ser de discordância, mas 

em outros contextos, menos públicos, as mesmas pessoas admitem a pertinência dos 

pontos levantados pelos ANE, mas que não seria apropriado reconhecê-lo em público. A 

relativa falta de democraticidade não se restringe às APs, também se aponta que alguns 

ANE têm lideranças que se perpetuam no cargo e muitas vezes podem trazer hábitos 

autocráticos mesmo nos fóruns em que trabalham com outras OSCs. Estes pontos chamam 

atenção à necessidade de se considerar uma reflexão profunda sobre o significado do 

diálogo no contexto democrático. Até porque “falar-se o que se quer” não significa 

necessariamente que as demandas são respondidas e muito menos ainda que existe um 

diálogo democrático. Aliás, este ponto foi indicado por alguns entrevistados como 

fundamental para que o diálogo possa florescer, porque parece que de ambos os lados não 

parece haver um entendimento comum sobre o que é um bom diálogo. 

A qualidade do diálogo também é afectada pela atribuição de rótulos partidários, naquilo que 

é entendido como a tendência de se entender e considerar a intervenção de alguém como 

negativa, principalmente quando essa pessoa é ligada ou conotada com um partido da 

oposição. 

O diálogo com certos grupos tradicionalmente excluídos da esfera pública, como as 

mulheres, também tem as suas nuances. 

Enquanto para alguns as mulheres estão a crescer no debate público e são cada vez mais 

actuantes, o que de facto foi constatado em alguns casos durante o trabalho de campo, 

mais de forma anedótica do que como evidência conclusiva, para outros as restrições 

culturais ainda limitam a participação da mulher, mesmo quando ela tem espaço para tal. 

Este ponto deve merecer atenção, porque mesmo assumindo-se que existe uma grande 

melhoria, como mostram os dados do índice Mo Ibrahim na parte do género (índice de 

desigualdade do género), é preciso levar em conta que este processo de empoderamento 

da mulher ainda tem as suas nuances ditadas pelo contexto já referido anteriormente. Não é 

por acaso que os inquiridos ainda apontam entre os desejos de mudança nos espaços a 

indicação de mais mulheres e também que estas ainda estão entre os grupos excluídos de 

participação no diálogo com as APs. 
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O financiamento dos ANE pelas APs também pode ser um factor negativo na qualidade do 

diálogo. Aliás, este elemento foi apontado no Relatório do primeiro PAANE (IBF, 2010). 

Neste âmbito, uma organização que recebe financiamento do Governo se queixou de que 

algumas vezes era confrontada com condicionalismos nos seus posicionamentos por ter 

financiamento público. 

A qualidade do diálogo também pode ser influenciada pelas especificidades da área, que 

podem ter regras próprias ou a sua dinâmica impõem maiores desafios na criação de 

condições para um bom diálogo. 

Por exemplo, neste âmbito, a área de recursos naturais foi apontada como tendo um diálogo 

mais sensível, devido a problemas relacionados à implementação da legislação do sector, 

como a concessão do benefício dos 20 % às comunidades no âmbito da exploração florestal 

e também na mineração. Na primeira área tem sido criados comités de gestão de recursos 

naturais e as AP da área da agricultura têm tido a cautela de operacionalizar estas 

estruturas quando há evidências de que haverá um benefício, embora também se preveja a 

criação dessas OCBs para a gestão de recursos comunitários sem que haja uma exploração 

dos mesmos por terceiros, que estariam obrigados a conceder os tais 20%. O acesso à 

informação e a compreensão da legislação constituem pilares para um bom diálogo. Por 

exemplo, as comunidades só recebem os 20% enquanto houver exploração de recursos. 

Neste âmbito, torna-se importante que se conheça que recursos existem e que quantidades 

estão a ser exploradas. Ora, as comunidades nem sempre têm capacidade para tal. Em 

alguns casos recebem benefícios que depois podem cessar, quando cessa a exploração 

dos recursos. Sem informação adequada isso gera desconfianças que podem levar a uma 

interacção mais tensa com as autoridades públicas. Mas também existem situações em que 

o investidor ou agente económico pode ser desonesto, não seguir a legislação ou ambas as 

partes desconhecerem esta. Neste âmbito, foram reportadas situações na Zambézia em que 

as comunidades e os investidores estavam desavindos, o que acabou por inviabilizar as 

actividades económicas deste. A exploração mineira tem mecanismos de atribuição de 

benefícios às comunidades mais complexos e também a monitoria da exploração demanda 

maior conhecimento e meios técnicos mais sofisticados. Com o crescimento desta indústria 

aponta-se como sendo crítico melhorar a informação e conhecimento sobre a legislação 

junto às comunidades e investidores e promover mecanismos de diálogo mais eficazes, 

porque o risco sem dúvida é mais alto. Em suma, este é um exemplo de como a informação 

e conhecimento, apesar da existência de espaço e mecanismos institucionalizados, pode 

assim mesmo colocar em perigo o diálogo ou deteriorar a sua qualidade. 

5 . 7  T i p o s  d e  D i á l o g o  A p o i a d o s  P e l o s  P a r c e i r o s  d e  

C o o p e r a ç ã o  

Que tipos de diálogo e temas são apoiados pelos Parceiros de Cooperação (PC)? Quais 
são as boas experiências e lições aprendidas? Até que ponto os diferentes programas 
trabalham em coordenação e complementaridade? Qual poderia ser uma possível área 
de actuação do PAANE? 

Sem buscar ser exaustivo, no âmbito deste estudo foram identificadas algumas experiências 

que por serem diferentes modelos podem fornecer elementos para a reflexão sobre as 

possíveis áreas de actuação. Estas experiências são: o Programa Monitoria de 

Responsabilização Social dos Municípios (MuniSAM), apoiados pela Cooperação Suíça 

actualmente em seis municípios. O MASC e o programa Diálogo, ambos apoiados pelo 

Reino Unido através do DFID e também pela Irlanda e USAID (no caso do MASC); o 

Programa AGIR (Acção para uma Governação Inclusiva e Responsável), com apoio da 
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Suécia e da Dinamarca (algumas componentes), o programa de Governação da IBIS 

Moçambique, denominado Promovendo a Cidadania para a Mudança (PROCIMU), a 

Plataforma OLAVULA (coordenado pelo CESC), e a experiência do primeiro do PAANE, 

também financiado pela União Europeia, que foi implementado até 2010. 

Estas iniciativas, como se pode ver, apoiadas por diferentes Parceiros de Cooperação, têm 

vários modelos de apoio de iniciativas de diálogo que permitem colher experiências e lições 

diferenciadas.  

O MuniSAM, visa estimular a participação dos cidadãos nos processos de gestão dos 

recursos públicos municipais, assim como reforçar a capacidade dos gestores municipais e 

membros das Assembleias Municipais a participarem desta iniciativa. O MuniSAM tem 

financiamento da Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC) é um 

complemento ao Programa de Desenvolvimento Autárquico (PDA), também financiado pela 

SDC, a Agência Austríaca para o Desenvolvimento (ADA) e pela Agência Dinamarquesa 

para o Desenvolvimento Internacional (DANIDA). O MuniSAM visa capacitar os munícipes, 

organizados em espaços denominados Comités de Monitoria e Responsabilização Social 

(SAMcoms) a exercerem o seu direito de responsabilização social, que é o de exigir 

explicações e justificações sobre o uso de recursos públicos na satisfação das necessidades 

e direitos dos cidadãos (CONCERN Universal, 2014).33 Os SAMcoms engajam-se com o 

Conselho Municipal, a Assembleia Municipal e outros actores relevantes a nível local na 

identificação de problemas e soluções para o desenvolvimento do município. Estas 

estruturas, através de Comités de Auditoria, monitoram e fiscalizam projectos municipais e o 

resultado deste exercício é apresentado na Audição Pública, em que os edis e vereadores 

prestam contas aos cidadãos. Antecedendo este encontro, os SAMcoms solicitam 

informação dos planos e orçamentos ao Governo que a usam no terreno no processo de 

auditoria social. Posteriormente, disponibilizam o relatório produzido no âmbito da auditoria 

social ao Conselho Municipal antecipadamente para que este possa melhor se preparar. Há 

um processo de registo das experiências de auditoria social em meios digitais, que depois 

são usados para o aprendizado e advocacia (Idem). Para garantir uma maior adesão e 

receptividade do programa por parte do Governo, o programa usa as referências dos 

funcionários do Governo que entendem, apoiam o programa e podem influenciar os seus 

pares a serem mais receptivos. Da sua implementação, o programa tirou algumas lições, 

dentre as quais: 

 A necessidade de um alinhamento dos programas de governação com o quadro 

legal e de políticas do país; 

 O acesso à informação é importante para garantir uma participação eficaz e eficiente 

dos cidadãos; 

 É importante aplicar uma abordagem que engaja simultaneamente o lado da oferta 

(as APs) e da demanda (a sociedade civil e os ANE) da governação, assim como o 

maior número possível de actores para que a responsabilização social possa ser 

mais efectiva; 

 O programa deve capacitar os ANE, no caso foram os SAMcoms, sem interferir no 

seu funcionamento e na escolha dos seus membros, que deve ser deixada para a 

comunidade; 

 Um programa inovador, como o MuniSAM, deve ter um elemento forte de 

flexibilidade no desenho do plano de actividades e no orçamento para poder reagir 

às mudanças no contexto e tirar proveito das lições que vão sendo aprendidas. 

                                                

33  CONCERN Universal (2014). Relatório Anual MuniSAM 2013. Produzido por Paulo Gentil et al. Maputo, 
CONCERN Universal, Janeiro de 2014.  
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No caso do “Diálogo”, previsto para ser implementado de 2012 a 2017, por ainda estar numa 

fase inicial de implementação as lições podem ser menos profundas do que outros 

programas com mais tempo. Contudo, a experiência do seu desenho pode ser inspiradora. 

Este programa, cuja denominação é Diálogo Local para a Boa Governação, tem como 

objectivo contribuir para a melhoria da governação municipal, através da melhoria na 

prestação de contas e capacidade de resposta das instituições municipais. O Diálogo é 

implementado em cinco cidades do país, nomeadamente Maputo, Beira, Quelimane, 

Nampula e Tete. “Há alguns elementos distintivos da abordagem do “Diálogo” que vale à 

pena destacar, como: 

 Foco no engajamento dos cidadãos em assuntos concretos de governação e de 

prestação de serviços; 

 Estímulo à interacção e colaboração entre os vários actores municipais na busca de 

soluções para problemas concretos previamente identificados; 

 Apoio à capacitação e engajamento do lado da demanda (grupos de cidadãos) e da 

oferta (instituições municipais/APs municipais); 

 Apoio a mecanismos de intermediação, com uma componente de apoio aos mídias, 

que se constituem em canais do processo de participação cívica e prestação de 

contas; 

 Uma abordagem de implementação que privilegia a intervenção através de parceiros 

de implementação, como OSCs, mídias independentes e estabelecimento de 

sinergias com programas que trabalham na área de Governação como o MASC, o 

CEP (Citizens’ Engagement Program)34, MuniSAM, Programa de Desenvolvimento 

Autárquico (PDA) e Pro-Maputo; 

 Financiamento directo à OSCs e mídias que actuam directamente nos municípios ou 

se dedicam a questões relativas aos municípios apoiados pelo programa; 

 Uma parceria estratégica com instituições municipais com influência nas políticas de 

âmbito nacional, como a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique 

(ANAMM) e o Ministério da Administração Estatal (MAE); 

 Uma unidade de Gestão que garante que as lições geradas no processo de 

implementação possam propiciar um aprendizado contínuo. 

O “Diálogo” ainda está na fase inicial da sua implementação, pelo que ainda é cedo para se 

tirar lições do mesmo. Contudo, a abordagem de apoiar mecanismos de diálogo a nível 

local, focalizando na capacitação e incentivo à participação de actores locais apoiados 

também por organizações com enfoque local, combinados à uma articulação com 

organizações e instituições nacionais potencialmente permite fazer a ponte entre o diálogo a 

nível local que além de produzir efeitos neste âmbito também informa o diálogo e mudanças 

a nível mais nacional. Ademais, este programa, dentre os que aqui foram apontados, é o 

que mais importância dá na articulação e criação de complementaridades com outras 

iniciativas de diálogo, mesmo aquelas apoiadas por outros parceiros. Portanto, a filosofia 

subjacente à sua concepção e abordagem de implementação usada constituem uma 

experiência inovadora à qual vale à pena prestar atenção. 

Conforme indicado acima, o MASC é um programa financiado pelo Reino Unido (DFID), 

Irlanda e USAID, cujo foco é a capacitação da sociedade civil, incluindo em monitoria e 

advocacia da governação e que também apoio às iniciativas de diálogo. O apoio na criação 

                                                

34  Este programa é financiado pelo Reino Unido e tem como foco o engajamento dos cidadãos na monitoria de 
serviços públicos, nomeadamente saúde e educação, em alguns municípios e distritos das províncias de 
Gaza, Maputo, Cabo Delgado e Zambézia. 
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e capacitação das plataformas distritais é uma das componentes de destaque nesta área, 

que inclui também uma forte preocupação em promover o conhecimento mútuo entre as 

APs e as plataformas, o que se revelou importante para a aceitação do trabalho destas pelo 

Governo e melhorou a qualidade do diálogo. Sob o ponto de vista de implementação do 

programa, o MASC adoptou uma abordagem de financiamento baseada num processo 

competitivo, em que as organizações competem pelo acesso aos fundos apresentando 

propostas para financiamento. Inicialmente, devido à baixa capacidade técnica das OSCs o 

programa teve dificuldades em encontrar beneficiários e também sofreu fortes críticas de 

algumas organizações, que consideravam o acesso aos fundos complicado (SIDA, 2013)35. 

Eventualmente, com actividades de capacitação, disseminação de informação e criação de 

capacidade institucional nas organizações para poderem não só aceder aos fundos do 

MASC para também de outras fontes, a situação foi revertida. A experiência do MASC 

chama atenção às potenciais dificuldades que se pode ter na atracção de organizações para 

o financiamento pelo PAANE, algo que deve ser levado em conta na definição dos 

mecanismos de acesso aos fundos do programa.  

Devido aos problemas de capacidade que afectam muitas OSCs, os doadores preferem 

usar intermediários nas suas intervenções de capacitação (ITAD & COWI, 2012). Este é o 

modelo usado no Programa Acções Para uma Governação Inclusiva e Responsável (AGIR), 

com quatro áreas principais, nomeadamente: i) participação, prestação de contas e legal, 

incluindo o respeito pelos direitos humanos; ii) prestação de contas na gestão de recursos 

naturais e nos direitos de terra das comunidades; iii) transparência e prestação de contas 

política e financeira; e iv) promoção do acesso à informação. No caso deste, há também 

uma preocupação em se financiar os planos estratégicos das organizações e a capacitá-los 

de forma que possam ser autónomas. Um marco distintivo deste programa no que concerne 

ao diálogo é o foco dado à criação de redes entre as organizações participantes do 

programa e outras que não estejam no AGIR. A ideia subjacente à essa componente do 

programa é promover acções mais eficazes de advocacia da sociedade civil e de 

responsabilização aos APs, através da articulação de OSCs que actuam do nível local ao 

nacional. Um dos pontos principais do AGIR é o foco no apoio institucional das organizações 

para uma melhor sustentabilidade, enquanto também se capacitam para implementar as 

actividades do programa e também a busca pela diversificação de fontes de financiamento, 

para poderem sustentar-se mesmo na fase posterior ao programa. O AGIR tem também 

incentivado os outros doadores a aplicarem os princípios de “good donorship” e focalizar no 

apoio institucional às OSCS, ao invés de pequenos projectos. A avaliação intermédia deste 

programa (SIDA, 2013) levanta questões quando aos processos de selecção das OSCs 

parceiras pelas organizações intermediárias e também, a sustentabilidade deste modelo na 

criação de capacidade local. Um outro aspecto levantado é a alocação de fundos ao nível 

local, que apesar de ser parte da abordagem do programa levou algum tempo para 

acontecer, devido à estruturação da parte administrativa dos parceiros a nível central, 

adiando assim a capacitação das organizações a nível local. Isto alerta para a necessidade 

se pensar o apoio às OSCs a nível local com formatos de financiamento mais directos, ou 

pelo menos que permitam o fluxo de fundos logo nas fases iniciais do projecto. 

O MASC e o AGIR, este último através das duas organizações intermediárias e em áreas 

específicas, estabeleceram algumas ligações. Por exemplo, a IBIS e o MASC fizeram o 

Memorando de Entendimento para financiarem o Instituto de Estudos Sociais e Económicos 

(IESE). Coma OXFAM o MASC negociou mecanismos de financiamento de um parceiro 

comum, a organização baseada no Niassa Estamos (SIDA, 2013). No entanto, estas 

                                                

35  SIDA (2013). Mid-Term Evaluation of the AGIR Programme. Final Report. SIDA Decentralised Evaluation. 
2013:3.  
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iniciativas foram mais isoladas do que necessariamente uma tentativa de coordenação das 

intervenções dos parceiros. Aliás, no âmbito da promoção dos princípios de “good 

donorship” já referidos, os intermediários do AGIR tentaram influenciar outros doadores a 

aderirem ao financiamento institucional aos seus parceiros, mas nem sempre com sucesso, 

pois muitos financiamentos continuaram ainda a ser canalizados pela via de pequenos 

projectos (SIDA, 2013).  

A Plataforma OLAVULA (coordenada pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da 

Sociedade Civil – CESC) – um mecanismo de participação e diálogo entre o cidadão/utente 

de serviços públicos e o provedor, visando a melhoria da qualidade dos serviços de 

educação, saúde, infraestruturas, justiça, governação, água e saneamento. O OLAVULA 

pretende melhorar a provisão de serviços públicos através do estabelecimento de uma 

plataforma de diálogo que aproxime o cidadão-utente e os provedores de serviços públicos 

na identificação de questões e sua resposta. O programa é financiado por vários parceiros, 

como MASC, IBIS, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

Citizens’ Engagement Programme (CEP) e o programa “Diálogo” já referidos anteriormente 

e a cooperação Suíça. Neste momento, o programa está na fase final do seu estudo de 

“baseline”, que foi feito nas províncias de Maputo, Gaza, Cabo Delgado e Zambézia, onde o 

mesmo será implementado.  

O Programa da IBIS Moçambique Promovendo a Cidadania pela Mudança (PROCIMU) é 

aqui mencionado pela relevância e similaridade de sua abordagem com o PAANE, com o 

qual potencialmente poderá estabelecer sinergias. O PROCIMU tem como foco promover a 

participação dos cidadãos e uma melhor representatividade destes no geral e de grupos 

tradicionalmente excluídos do processo decisório como as mulheres e jovens na tomada de 

decisões, participação na definição de políticas e estratégias de desenvolvimento nos 

espaços existentes a nível local e nacional. Além da capacitação, este programa dá uma 

grande importância à promoção do trabalho em rede e também de ligações entre OSCs 

visando uma melhor articulação de interesses, combinação de capacidades, para uma 

advocacia mais efectiva. As áreas de actuação incluem a monitoria dos planos e 

orçamentos, a defesa dos direitos das comunidades sobre os recursos naturais e a 

promoção de uma melhor redistribuição económica tendo como base o actual crescimento 

da indústria extractiva no país. A implementação está a ser feita principalmente na província 

da Zambézia (em dois distritos – Mocuba e Alto Molócuè e três municípios – Quelimane, 

Mocuba e Alto Molócuè), com algumas acções em outras províncias, dentre as quais 

Nampula, Maputo e Tete. Na sua monitoria, PROCIMU se propõe a medir a contribuição 

concreta das SC, dos grupos a nível local, como mulheres e jovens, e das OCBs às 

políticas, planos e programas do governo. Ainda não existem lições específicas do 

programa, porque a sua implementação ainda está na fase inicial, mas o facto de estar 

aberto a buscar sinergias com outros parceiros e programas, ter como foco duas províncias 

onde o estudo de base foi feito e ainda ter dentre os seus indicadores a medição da 

contribuição de certos grupos aos planos e políticas do governo, que é similar a um dos 

indicadores do PAANE coloca-o como um potencial parceiro deste. A IBIS também tem 

histórico de trabalho com OCBs na monitoria da governação e no âmbito do seu programa 

de educação trabalhou com a Associação dos Conselhos de Escola de Alto Molócuè (que 

trabalha na monitoria do orçamento do sector de educação), que também deverá ser um dos 

parceiros do PROCIMU. 
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A análise da implementação do primeiro PAANE (IBF International Consulting, 2010)36 já em 

si traz boas lições sobre o apoio aos ANE, que certamente informaram a elaboração do 

presente programa. No entanto, existem elementos recorrentes, destacados nas lições 

aprendidas no programa anterior que vale à pena destacar, nomeadamente: 

 Como reconhecimento de que as relações entre a sociedade civil o governo está 

longe de ser o ideal e é caracterizada por uma mútua desconfiança é importante criar 

as condições para que haja uma confiança mútua; 

 É fundamental reforçar a capacidade dos funcionários públicos de gerir actividades 

de parcerias envolvendo OSCs e ANEs;  

 É importante reforçar o actual quadro de diálogo sociedade civil – estado, dentre 

outras coisas divulgando o conhecimento do quadro legal e criando condições para 

que haja um melhor acesso à informação do governo e um debate público sobre o 

actual quadro legal; 

 Muito mais do que criar novos espaços de diálogo, é importante analisar os espaços 

existentes, as oportunidades que os mesmos oferecem e identificar actividades de 

reforço institucional especificas; 

 Explorar a participação de actores que tradicionalmente não são levados em conta 

no diálogo entre as APs e os ANE como o sector privado; 

 A experiência com mecanismos de diálogo mostrou que o diálogo em plataformas 

sectoriais tende a ser mais articulado, substantivo e consistente do que quando 

ocorre em plataformas amplas, que discutem assuntos gerais da política. Nestes 

espaços, o clima de desconfiança tende a ser maior e a visão mutuamente negativa 

de ambos os lados é mais dominante, na qual o governo vê a sociedade civil como 

oposição e aquela vê as APs como manipuladoras. A lição que daqui se tira é que 

havendo um claro e concreto objecto/tema é mais fácil organizar os espaços e o 

diálogo flui melhor;  

 O envolvimento das APs em mecanismos de financiamento da sociedade civil para 

capacitá-la a participar no diálogo político é delicado porque pode tende a reduzir a 

autonomia das OSCs e ANEs e a enfraquecer a confiança mútua. Nos casos em que 

ela ocorre, recomenda-se que não seja feita a actores/OSCs isolados, mas sim a 

mecanismos colectivos como os fóruns. A ideia é que a experiência anterior mostrou 

que quando a capacitação ou apoio são feitos a organizações ou ANE individuais 

pode haver tendência de se desenvolver uma relação patrono cliente e que acaba 

reduzindo a autonomia destes. Num contexto de baixa confiança entre as partes, a 

relação entre as APs e organizações individuais pode ser vista com suspeição, o que 

contribui para reduzir a qualidade do diálogo. 

5.7.1 P o s s í v e i s  á r e a s  e  t e m a s  d e  a c t u a ç ã o  d o  P A A N E  

Conforme sugerido no início desta secção, os exemplos de programas aqui apontados e 

descritos não é exaustivo, de tal sorte que as potenciais áreas de actuação do PAANE não 

podem ser definidas tendo em conta apenas a experiência e as lições destes programas, 

mas sim toda a reflexão e dados apresentados até aqui, incluindo os referentes à opinião 

dos cidadãos. É importante referir que algumas questões relacionadas aos temas e 

abordagens de apoio aos ANE no diálogo são recorrentes e já haviam sido apontadas em 

                                                

36  IBF International Consulting (2010). Support to the Government of Mozambique In Its Dialogue and Relations 
with Mozambican Civil Society. Final Report. Letter of Contract No 2009/221588.  



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 55 

2010 no relatório do primeiro PAANE. Tomando em conta estes pontos, pode-se destacar os 

seguintes temas de actuação do PAANE:  

 Das experiências aqui analisadas e dos dados recolhidos fica claro que ainda impera 

um clima de desconfiança entre as partes que acaba reduzindo os espaços ou a 

qualidade do diálogo ou ambos. Deste modo, um tema de importância estruturante 

para o PAANE é a conceptualização e discussão pública sobre o tema diálogo e o 

seu enquadramento legal e político no contexto nacional e local. Aqui se inclui 

também o conhecimento e a divulgação da legislação sobre o diálogo, o que inclui 

sobre os direitos dos cidadãos inerentes a este exercício. Este tema é de capital 

importância para a criação de uma consciência mais sólida sobre o diálogo que 

ajudará a reduzir o clima de desconfiança e a atribuição de rótulos de ambas as 

partes; 

 Como complemento ao primeiro tema, das várias reflexões experiências sobre o 

diálogo aqui apresentadas fica claro que tanto as APs como os ANE ainda precisam 

de capacitação específica voltada à preparação para uma participação nos espaços 

de diálogo; 

 Apesar de algumas experiências de articulação entre diferentes iniciativas de 

diálogo, a coordenação ainda é fraca, pelo que um tema de eleição do PAANE 

poderia ser a articulação dos espaços de diálogo, tanto em termos sectoriais 

(horizontais), territoriais ou verticais (local e nacional). Isso pode ser feito em áreas 

afins ou numa perspectiva mais ampla de promoção da governação. No caso dos 

temas amplos, como se viu, tende a haver maior desconfiança entre as partes, pelo 

que será importante a ligação com o primeiro tema: a construção de um clima de 

confiança entre as partes. Este tema, como se pode depreender das ligações que o 

mesmo busca estabelecer, visa essencialmente criar as bases para que do diálogo 

se construa uma base sólida para advocacia, tanto a nível local como nacional; 

 O diálogo entre o sector privado, o governo e os ANE é uma área pouco explorada, 

mas que foi mencionada tanto no relatório do primeiro PAANE como neste estudo. O 

aparecimento recorrente deste assunto mostra a sua importância não só em termos 

gerais (sobre qualquer assunto), mas cada vez mais ligado à exploração de recursos 

naturais, que têm despoletado vários focos de conflito. Nesta perspectiva, um tema 

proposto para o PAANE é o diálogo tripartido entre governo, ANEs e sector privado 

no contexto da gestão dos recursos naturais. Este tema, pela sua importância e pelo 

momento que o país vive, deveria ser parte do programa; 

 Finalmente, três temas de carácter transversal:  

o o acesso à informação como elemento de empoderamento para a participação 

de todos no diálogo (mas com enfoque nos ANE que historicamente estão em 

desvantagem); 

o a participação da mulher e dos jovens nos espaços de diálogo, assim como de 

pessoas tidas como da oposição, de forma a reduzir a percepção de que estes 

espaços são excludentes; 

o a avaliação da qualidade do diálogo e efectividade dos espaços, que permitirá 

de forma geral saber que ganhos se tem dos mesmos e do diálogo e também 

aferir até que ponto, por exemplo, grupos historicamente marginalizados como 

as mulheres de facto estão a participar na discussão dos assuntos de seu 

interesse e desta forma protegem e garantem os seus direitos. A avaliação dos 

espaços do diálogo implica que o programa pode apoiar no estabelecimento de 

mecanismos que avaliam de forma sistemática elementos concretos que estes 
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espaços devem materializar, como a representatividade dos cidadãos e das 

comunidades, a sua eficácia e efectividade (até que ponto o diálogo realizado 

nos espaços existentes produz resultados concretos para vida das comunidades 

e da sociedade em geral) e a funcionalidade dos espaços na governação 

democrática (até que ponto contribuem para operacionalizar e tornar real a 

governação democrática para os cidadãos, as comunidades e a sociedade em 

geral). 

Com estes temas, presume-se que o PAANE poderá fazer uma contribuição substancial na 

melhoria do diálogo político e social entre as AP e os ANE na promoção do desenvolvimento 

socioeconómico do país. 
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6  B A S E L I N E  D O S  I N D I C A D O R E S  D O  

R E S U L T A D O  2  

Nesta secção, em referência aos aspectos gerais discutidos na secção anterior se apresenta 

o ponto de situação dos indicadores do Resultado 2. Alguns indicadores ainda não podem 

ter informação nesta fase porque se referem especificamente aos ANE directamente 

envolvidos no programa. Como nesta fase o programa ainda não está a financiar nenhum 

ANE a indicação do “baseline” deste tipo de indicador só poderá ser feita depois que o 

programa já estiver a financiar algumas iniciativas concretas. A secção também analisará a 

adequação de cada indicador para a medição dos resultados, assim como as formas de 

medição do impacto do programa. 

6 . 1  I n d i c a d o r  1   

Número de plataformas de diálogo nas quais as autoridades se encontram, e 
consultam com os ANE, para a discussão sobre assuntos de interesse comum 
aos níveis distrital, provincial e nacional.  

Apesar da existência de múltiplos mecanismos de diálogo, poucos espaços se traduzem de 

facto em decisões concretas onde a voz dos ANE pode ser levada em conta. Deste modo, à 

guisa de sistematização, podem ser identificados os seguintes espaços: 

 A nível nacional 

o O parlamento ou o processo legislativo e si e as oportunidades que cria de 

participação na discussão de legislação, na fiscalização do executivo e na 

prestação de contas deste (exemplo: o Fórum de Monitoria do Orçamento e a 

sua relação com a Comissão do Plano e Orçamento); 

o Presidência Aberta e Inclusiva – é de âmbito nacional mas sua acção incide 

sobre o âmbito local; 

o Revisão Anual Conjunta – Governo, Doadores e Sociedade Civil; 

o Os arranjos de diálogo sectorial (ITIE, saúde, educação, etc.); 

o Observatório de desenvolvimento; 

o Iniciativas de programas específicos – por exemplo, Fórum Consultivo Anual do 

AGIR; 

o Diálogo Governo-Sector Privado – Conferência Anual do Sector Privado – CASP 

(encontro Governo Central e sector privado), encontro CTA e primeiro-ministro, 

encontros pelouros do CTA e sectores  

o Diálogo Governo, Sindicatos e Sector Privado – Comissão Consultiva do 

Trabalho; 

o Plataformas e redes temáticas – recursos naturais e indústria extractiva, criança, 

género e mulher, etc.  

 A nível provincial 

o Governação aberta; 

o Assembleia Provincial (ainda fraco, há pouca referência ao mesmo como espaço 

de diálogo e de tomada de decisão; 

o Os observatórios de desenvolvimento; 

o Espaços sectoriais e de área – Grupo de Água e Saneamento;  

o Encontros com o sector privado – com os sectores específicos e com os 

Conselhos Empresariais Provinciais (representantes do CTA nas províncias); 
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o Fóruns de Organizações da Sociedade Civil; 

o Plataformas e redes temáticas provinciais; 

o Espaços criados pela sociedade civil – exemplo, Terraço Aberto em Cabo 

Delgado. 

 A nível distrital 

o Governação aberta – geral e sectorial; 

o Conselhos consultivos locais; 

o Encontros de planificação participativa; 

o CBOs e espaços sectoriais – conselhos de escola (educação), comités de 

saúde, de co-gestão e de qualidade e humanização (saúde), comités de água e 

saneamento; comités de gestão de recursos naturais; 

o Encontros com os agentes económicos; 

o Plataformas distritais; 

o Audiências específicas; 

o Rádios comunitárias. 

 A nível municipal 

o Fórum municipal; 

o Conselho consultivo de distritos municipais; 

o Encontros de orçamentação e planificação participativa; 

o Iniciativas de diálogo criadas no âmbito de programas específicos – por 

exemplo, programa “Diálogo” Comités de Responsabilização Social (SAMcoms) 

e Audições Públicas no âmbito do programa MuniSAM. 

Uma indicação quantitativa (numérica) destes espaços será imprecisa, porque mais espaços 

podem aqui ser incluídos e em muitos casos a eficácia dos espaços varia de acordo com o 

contexto. Tendo com base o levantamento feito há um certo tipo de espaços predominante e 

activo em cada nível, em que os ANE são convidados pelo Governo ou eles mesmos criam 

ou demandam, como os listados acima. Mais concretamente, a nível nacional, provincial e 

distrital existe entre 8 a 9 espaços de diálogo. A nível municipal o número é menor, no caso 

daqui foram identificados 4 espaços.  

Mas a indicação do número de espaços em si não parece um bom indicador para a medição 

do impacto de um programa desta natureza, uma vez que a sua existência formal pouco diz 

sobre a sua eficácia como mecanismos de diálogo e resolução de problemas dos cidadãos. 

Mais ainda, o indicador em si é estático, porque uma vez identificados os espaços, como 

aqui foi feito, não restará objectivamente nada a medir, a não ser o aumento dos espaços, 

se vier a ocorrer, o que se torna pouco provável, porque não há sinais de ser esse o 

objectivo do PAANE.  

Por essa razão, preferivelmente se sugere que se acrescente um elemento no indicador que 

possa estar relacionado aos resultados do programa nos espaços existentes, já 

identificados. Retomando as questões levantadas sobre os espaços e a sua eficiência e 

eficácia, a sugestão é que o indicador incorpore o elemento de avaliação da eficiência e 

eficácia dos espaços como um “valor acrescentado que se espera que seja trazido pelo 

programa. Desta forma, a proposta do novo indicador é:  

 Número de plataformas de diálogo nas quais as autoridades se encontram, e 

consultam com os ANE apoiados pelo programa, para a discussão sobre 

assuntos de interesse comum aos níveis distrital, provincial e nacional, com 

mecanismos internos de avaliação do seu desempenho estabelecidos. 
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Nesta perspectiva, tendo em conta o que foi discutido na secção 5.1.3 sobre a avaliação dos 

espaços, o “baseline” neste momento seria de 0 espaços/plataformas de diálogo com 

mecanismos de avaliação da sua eficácia e eficiência a nível distrital e provincial e um 

espaço – no caso a Revisão Conjunta Governo/Parceiros, com um mecanismo de avaliação 

a nível nacional. 

6 . 2  I n d i c a d o r  2   

Melhor participação dos ANE nos processos de consultas e tomada de decisão 
(Número de encontros de consultas realizadas com a SC, número de 
submissões de propostas incluídas nas políticas, programas e planos)  

A regularidade dos encontros é mais notória nos casos dos espaços criados pelo governo, 

como os conselhos consultivos locais e os observatórios de desenvolvimento. Em alguns 

processos sectoriais, como no sector da educação, os encontros também são regulares, 

com destaque para o Grupo de Coordenação e Consulta, que junta Governo, parceiros de 

cooperação e sociedade civil e se encontra mensalmente. Segundo um entrevistado que 

actua no sector, os encontros nos mecanismos de diálogo deste sector têm sido regulares. 

O sector privado, representado pela CTA, através dos seus pelouros tem também espaços 

em que se encontra regularmente como Governo, como os encontros mensais com os 

directores nacionais e secretários permanentes dos sectores, encontros trimestrais com o 

ministro, semestrais com o primeiro-ministro e encontros anuais com o Presidente da 

República, a Conferência Anual do Sector Privado (CASP). No caso do observatório do 

desenvolvimento provincial, muitas províncias ainda não realizam os dois encontros 

previstos neste mecanismo, o que em parte suscita preocupações. Segundo alguns 

entrevistados, era importante que os observatórios tivessem dois encontros porque isso 

fortaleceria o processo de planificação e o diálogo sobre as políticas e planos do governo, 

porque num dos encontros se poderia fazer o balanço do plano, enquanto em outro se 

poderia projectar os planos para o ano subsequente. 

Sob o ponto de vista da inclusão das propostas, a situação é diferenciada e depende do 

grau de proximidade entre os ANE e as autoridades públicas e também do grau de 

especialidade dos assuntos discutidos e conhecimento por parte dos ANE. Por exemplo, o 

Movimento Educação Para Todos (MEPT) participa regularmente dos encontros do sector e 

vai discutindo de forma sistemática os assuntos, de tal forma que classifica o diálogo no 

sector da educação como positivo. Este contacto permanente permite criar uma maior 

confiança e influencia na forma de activismo. Por exemplo, reduzindo o recurso às 

estratégias de confrontação como têm existido em outros sectores. O conhecimento 

profundo das matérias discutidas permite também influenciar melhor as decisões. Este foi o 

caso na discussão do projecto da nova lei do petróleo com o sector privado, em que este foi 

convidado a comentar a proposta do governo num tempo relativamente curto. Vendo a 

impossibilidade de fazer subsídios sólidos, o CTA solicitou mais tempo, o que foi acedido 

pelo Governo, e assim pôde contratar um consultor para fazer uma análise mais detalhada 

do projecto de lei. O resultado é que o CTA esteve numa posição de apresentar propostas 

concretas sobre o projecto em causa, algumas das quais nem sequer haviam sido 

consideradas apesar da sua pertinência e uma parte das suas propostas foi aceite pelo 

Governo. No entanto, apesar de alguns avanços, o CTA reclama que existem pontos no 

diálogo com o Governo que estão sem resposta há anos, como a liberalização do preço dos 

chapas e a lei do trabalho. 

No âmbito dos ANE que actuam a nível local a situação é mista. A opinião dos ANE sobre 

os Observatórios de Desenvolvimento é que têm pouca permeabilidade às propostas da 

sociedade civil e tem sido mais de informação do que de prestação de contas. Ao mesmo 
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tempo também se reconhece que a fraqueza das plataformas e fóruns que congregam as 

OSC contribui para uma fraca advocacia e discussão dos assuntos sectoriais, e 

consequentemente o diálogo é mais fraco do que nos sectores e a inclusão das propostas 

da sociedade civil tende a ser mais fraca, ou, talvez, menos visível. Aqui há divergências de 

opinião, uma vez que na perspectiva do Governo esses fóruns são de prestação de contas e 

de consultas e têm de facto informado o processo de planificação.  

A nível do distrito, os conselhos consultivos e os processos de planificação participativa 

constituem a “porta de entrada” das propostas dos ANE. Algumas OCBs como os conselhos 

de escola, os comités de água e os comités de qualidade e humanização, pela sua 

essência, de servir de elo de ligação com as comunidades na prestação de serviços e 

identificação de necessidades, têm um potencial maior de introduzir propostas nos planos e 

políticas. No entanto, há um constrangimento que muitas vezes se tem levantado, que é o 

dos recursos financeiros. As restrições orçamentais muitas vezes limitam a possibilidade de 

integração das propostas nos planos. Isso faz com que em parte considerável dos distritos, 

mesmo se reconhecendo que nos conselhos consultivos e no processo de planificação há 

espaço para apresentação das propostas, também se admite que parte considerável das 

propostas não é acomodada. 

Em suma, para os efeitos do “baseline”, é possível quantificar a regularidade dos encontros 

dos espaços, mas seria complicado fazê-lo de todos os espaços existentes e mapeados, 

conforme indicado acima. O indicador é por demais genérico por não especificar de que 

espaços se trata e onde os mesmos estão localizados, o que torna difícil a sua medição. 

Mais ainda, na forma como está, o indicador corre o risco de imputar ao programa a 

produção de resultados que este não tem como controlar. Mais uma vez, torna-se 

importante ligar o indicador a resultados que possam ser directamente imputados ao 

programa. Consequentemente, como proposta é sugerido que o indicador seja ajustado, 

passando a ser: 

 Número de encontros de consultas realizadas entre ANEs e APs em espaços 

de Diálogo a nível distrital, provincial e nacional seleccionados e número de 

propostas de ANEs apoiados pelo Programa incluídas nas políticas, programas 

e planos. 

Na perspectiva deste novo indicador, pode-se tomar como base os seguintes espaços: os 

Observatórios de Desenvolvimento, os Conselhos Consultivos Locais, encontros Governo-

Sector privado (CASP) e Governo-sector privado-sociedade civil e comunidades (G-SP-

SC/OCBs) e Plataformas Distritais, Provinciais e Nacionais como espaços de referência 

para a Monitoria. Nesta perspectiva o actual baseline seria o seguinte, tendo em conta os 

dados apresentados neste estudo. 

Quadro 2:  Baseline indicador 2 do resultado 2 (revisto) 

Sub-Indicador Nível de 

Mensuração 

Baseline 2014 

Número de 

Consultas em 

Espaço de Diálogo 

Nacional OD – 1 encontro anual 

CASP – 1 encontro nacional 

Encontros Governo-Sector Privado-Sociedade Civil – 0 

encontros 

Plataforma Nacional (a definir pelo programa) – 0 encontros 
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Sub-Indicador Nível de 

Mensuração 

Baseline 2014 

Provincial ODP – média 1 encontro anual 

CASP provincial – 0 encontros 

Encontro Governo-Sector Privado-Sociedade civil – 0 

encontros 

Plataforma Provincial (a seleccionar) 

Distrital CCL – média 2 encontros anuais 

Plataforma Distrital (a seleccionar) – 0 encontros 

Encontros Governo do Distrito-Sector Privado – 0 encontros 

Iniciativas de Diálogo Governo-Sector privado-sociedade 

civil/comunidades – 0 encontros 

Propostas dos ANEs 

incorporadas nas 

políticas, programas 

e Planos com apoio 

do PAANE 

Nacional OD – 0; CASP – 0; Encontros Governo-Sector Privado-

Sociedade Civil – 0; Plataforma Nacional – 0 

Provincial ODP – 0; CASP Provincial – 0; Diálogo Governo-Sector 

Privado-Sociedade Civil – 0; Plataforma Provincial – 0  

Distrital CCL – 0; Plataforma Distrital – 0;Diálogo Governo-Sector 

Privado/comunidades – 0 

A lógica subjacente a este indicador é de que os encontros realizados em espaços 

seleccionados possam produzir resultados concretos. Nesta perspectiva, nos mesmos 

espaços onde será mensurada a quantidade de encontros realizados com ANEs apoiados 

pelo programa também deverão ser mensurados os resultados concretos desses encontros 

em termos de contribuição às políticas, programas e planos, para que os encontros e o 

diálogo tragam um valor acrescentado à governação em si. 

6 . 3  I n d i c a d o r  3   

Número de cidadãos m/f que se sentem representados adequadamente por uma 
ou várias OSC diante das entidades governamentais.  

Para se analisar este indicador, recorreu-se à resposta dos inquiridos à pergunta se se 

sentem representados em alguns espaços onde o Governo ou APs interagem com os ANE e 

cidadãos, apresentado anteriormente na Tabela 15. A Tabela 17 é uma versão modificada 

da Tabela 15, com acréscimo de uma coluna, classificando o grau de representatividade de 

cada espaço. A razão para isso é que com os dados recolhidos não existem condições para 

se extrapolar o grau de representatividade em escala nacional. Mais ainda, no caso de Cabo 

Delgado em que para alguns espaços houve um menor número de respostas às perguntas 

de inquérito correspondentes, as percentagens obtidas estão claramente 

sobredimensionadas. Deste modo, a sugestão é que sejam consideradas como referência 

as províncias de Maputo e Zambézia, destacando os espaços onde há maior interacção 

entre o Governo as OSCs. 

Tabela 17:  Representação dos cidadãos junto às Entidades Governamentais 

Província Espaço Mulheres 
(%) 

Homens 
(%) 

Total (% 
média) 

Grau de 
Representação 

Maputo Observatório de Des. 52 (26,7) 46 (24,7) 98 (25.7) Baixo  
 Conselho Consultivo Local 61 (31) 58 (30,1) 119 (30,5) Baixo  
 Plataforma Nacional 46 (23,7) 41 (22) 88 (22,8) Baixo 
 Comité de G. de Rec. 

Naturais 
40 (20,5) 35 (19) 75 (19,8) Baixo 

 Comité de Saúde 88 (43,8) 83 (43) 171 (43,4) Baixo 
 Conselho de Escola  106 (52,7) 94 (48,5) 200 (50,6) Médio 
 Fórum Local 93 (47) 98 (50,8) 191 (48,9) Baixo 
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Província Espaço Mulheres 
(%) 

Homens 
(%) 

Total (% 
média) 

Grau de 
Representação 

Zambézia Observatório de Des. 21 (33,3) 28 (44,4) 49 (38,9) Baixo 
 Conselho Consultivo Local 53 (65,4) 68 (76,4) 121 (70,9) Alto 
 Comité de Saúde 39 (52,7) 49 (61,3) 88 (57) Médio 
 Conselho de Escola 52 (67,5) 56 (68,3) 108 (67.9) Alto 
 Comité de Água  38 (51,4) 46 (58,2) 84 (54,8) Médio 
 Plataforma Nacional 12 (23,5) 13 (26) 25 (24,8) Baixo  
 Plataforma Provincial 13 (24,5) 15 (30) 28 (27,3) Baixo 
 Plataforma Distrital 15 (28,3) 12 (22,2) 27 (25,3) Baixo 

Cabo 
Delgado 

Observatório de Des. 5 (38,5) 6 (54,5) 11 (46,5) ? 
Conselho Consultivo Local 20 (76,9) 36 (70,6) 56 (73,8) ? 

 Plataforma Distrital 0 (0) 2 (100) 2 (50) ? 
Plataforma Provincial 0 (0) 1 (33,3) 1 (16,7) ? 

 Plataforma Nacional 0 (0) 6 (100) 3 (50) ? 
 Conselho de Escola 18 (100) 16 (94,1)  34 (97) ? 
 Comité de Água 12 (92.3) 19 (100) 21 (96) ? 
 Comité de Saúde 12 (85,7) 10 (83,3) 22 (84,5) ? 
 Fórum Local 14 (63,6) 15 (78,9) 29 (71,3) ? 
      

 

Há uma qualificação que deve ser feita relativamente a este indicador. O mesmo pede que 

se indique o número de cidadãos que se sentem representados. Ora, o número em si pode 

não ser informativo do peso que os cidadãos dão à representatividade de um certo espaço, 

se não estiver relacionada à totalidade. Deste modo, sugere-se que se coloque em termos 

de percentagem de um total, que, devido à ausência de dados estatísticos colectados 

regularmente sobre este elemento, terá que ser apurado/obtido pela via de inquéritos 

direccionados como o feito neste estudo.  

Para efeitos de medição do grau de representação considera-se o ponto de referência de 

50% como sendo um grau de representatividade médio (até 60%), estando os valores 

abaixo disso considerados como representatividade baixa e acima de 60% como 

representatividade alta. 

Tendo em conta estes elementos de medição, sugere-se que a formulação do indicador 

mude para:  

 Grau de representatividade das OSCs/ANEs junto aos espaços de diálogo com 

o Governo (medido pela % de cidadãos m/f que se sentem representados 

adequadamente)  

Em termos de baseline, aplicam-se os dados da Tabela 17 acima, tendo em conta que o 

programa deverá seleccionar os espaços que serão monitorados dentro da perspectiva 

apontada no indicador 2 e que será necessário realizar inquéritos dirigidos para monitorar e 

avaliar este indicador. 

6 . 4  I n d i c a d o r  4   

Grau de satisfação dos diferentes actores, ANE, AP e cidadão, com a qualidade 
e os resultados do diálogo entre AP e ANE nos vários níveis 

O grau de satisfação no geral é melhor na parte do governo do que das organizações da 

sociedade civil. A insatisfação tende a ser maior quando a organização está ao nível central 

do que ao nível distrital. No geral as organizações comunitárias de base expressam uma 

maior satisfação do que as organizações não-governamentais, sejam elas de âmbito 

nacional ou provincial. A satisfação dos ANE com o diálogo sectorial é relativamente maior, 
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principalmente aquele que ocorre a nível central, ou em estruturas de diálogo mais 

consolidadas. Por exemplo, o sector de educação, com os seus conselhos de escola a nível 

do distrito e os mecanismos de participação da sociedade civil a funcionarem de forma 

regular, de forma geral a qualidade do diálogo e seus resultados é considerada boa. Já no 

caso da gestão dos recursos naturais a situação é diferente. Tanto da parte das autoridades 

públicas como dos ANE o diálogo é considerado deficiente, apesar de existirem 

mecanismos de articulação de ambos os lados, sendo do lado das comunidades o comité de 

gestão de recursos naturais. 

Um elemento recorrente, principalmente dos actores não estatais com maior grau de 

activismo como as organizações não-governamentais e os fóruns das mesmas é com a 

disponibilidade da informação para o diálogo, que no geral é considerada escassa, ou 

quando é disponibilizada o mesmo ocorre num período de tempo muito curto antes da 

realização dos eventos de consulta. Este problema ocorre, tanto em espaços 

institucionalizados como os observatórios de desenvolvimento, como também em processos 

de consulta pontuais, como de elaboração da legislação e de políticas públicas, assim como 

de investimentos. Os exemplos mais emblemáticos e que se tornam recorrentes são os dos 

investimentos da indústria extractiva, em que os cidadãos e comunidades reclamam da falta 

de informação e pouca abertura para o diálogo, enquanto as APs referem como obstáculo a 

baixa cooperação de parte das comunidades na fiscalização dos recursos naturais. De 

forma geral, apesar de as autoridades públicas no geral expressarem uma boa satisfação 

com o diálogo, reclamam da fraca articulação, representatividade e capacidade da 

sociedade civil. 

A Tabela 16 mostra a avaliação do desempenho das pessoas e organizações que 

participam nos mecanismos de diálogo, conforme a opinião das mulheres e dos homens 

inquiridos. Para as mulheres, o desempenho dos ANE representados nos conselhos de 

escola, no comité de saúde, no conselho consultivo local e o fórum local está entre o que é 

avaliado mais positivamente (ver destaque em verde). Por sua vez, o desempenho das 

plataformas provincial e nacional e dos comités de co-gestão é considerado mais negativo 

(ver destaque em amarelo).  

No caso dos homens, os espaços cujos representantes são avaliados mais positivamente 

pelos inquiridos nas três províncias são o CCL, o Fórum Local e os comités de saúde e de 

água. À semelhança das mulheres, os ANE que actuam nas plataformas nacional e os que 

não estão ao nível de base (que não são OCBs) são considerados como tendo um 

desempenho mais baixo.  

6 . 5  I n d i c a d o r  5   

Número de ANE abrangidos pelo programa, cuja capacidade (conceptualizar, 
planear e monitorar) foi melhorada.  

Relativamente a este indicador, não havendo ainda organizações definidas pelo programa, 

há que referir um conjunto de capacidades que foram apontadas como fracas ou ausentes 

nos ANE:  

 A capacidade técnica nos assuntos em que o ANE actua; 

 Governação interna e agência/representação: a fraca definição dos representados e 

fraca ligação com os mesmos, o que se reflecte na ausência de prestação de contas 

e na definição de uma agenda clara e autónoma de acção; 

 Governação interna – regras pouco claras de exercício do mandato pelas lideranças;  

 Fraca articulação com os outros ANE que actuam na mesma área; 
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 Grau de representatividade dos interesses dos cidadãos, conforme expresso por 

estes no inquérito. 

Estes parâmetros poderão ser usados para a avaliação dos ANE que serão seleccionados 

para o Programa. Estes elementos poderão ser medidos tendo como base o índice da 

sociedade civil desenvolvido pela organização CIVICUS e que foi aplicado em 2007 na 

análise de OSCs em Moçambique. Os elementos acima indicados fazem parte da 

componente de “estrutura” do índice da Sociedade Civil (ICS), que é composto pelos 

seguintes elementos: amplitude e participação dos cidadãos, profundidade da participação 

do cidadão, diversidade de participantes na SC, nível de organização, inter-relações dentro 

das OSC e recursos. No caso de Moçambique, as OSCs do país tiveram uma pontuação de 

1,1 de uma escala de 0 a 3 (FDC, 2008:26).37 Contudo, há que ter em conta que no caso de 

Moçambique tal índice foi medido em 2007 e pode haver algum desfasamento em relação à 

realidade actual, sete anos depois. O MASC também desenvolveu instrumentos de 

avaliação das capacidades das organizações da sociedade civil em Moçambique e também 

um índice da sociedade civil que está a ser aplicado de forma piloto em alguns distritos. 

Estes instrumentos podem ser usados pelo PAANE para fazer uma prévia avaliação dos 

ANE que beneficiarão dos fundos do Programa e também poderá servir de base para a 

monitoria. 

6 . 6  I n d i c a d o r  6   

Número de ANEs consideradas representativas pelos cidadãos nos mecanismos 
de consulta, a níveis local e nacional. 

De certa forma este indicador parece repetir o indicador 3, mas com uma diferente 

formulação. Tendo em conta que um dos elementos críticos sob o ponto de vista de 

representação e eficácia dos ANE tem sido a coordenação e articulação entre os mesmos e 

também entre os espaços dos diferentes níveis, sugere-se que este indicador seja 

substituído por um outro que capte estas questões. Mais concretamente, recomenda-se que 

o indicador passe a ser:  

 Número de plataformas temáticas de diálogo integrando ANEs a nível distrital 

(OCBs), provincial e nacional capacitadas e activas 

Recomenda-se que a selecção das plataformas referidas no indicador anterior seja feita com 

base nos no critério de que as mesmas estejam envolvidas em um diálogo que inclui actores 

desde o nível de base até ao nível nacional.  

 

                                                

37  FDC/Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (2008). Índice da Sociedade Civil em Moçambique 
2007: a sociedade civil moçambicana por dentro – avaliação, desafio, oportunidades e Acção. Maputo, FDC. 
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7  C O N C L U S Õ E S   

O quadro de diálogo aqui apresentado levanta algumas questões pertinentes sob o ponto de 

vista de desenho do programa. Estas questões estão relacionadas aos objectivos mais 

amplos do PAANE como a relação (seu impacto) entre o diálogo e o desenvolvimento 

socioeconómico; a qualidade da participação dos ANE, os desafios de trabalho em rede e as 

ligações do diálogo aos vários níveis; a eficácia dos espaços; as lições que podem ser 

tiradas de outros programas e oportunidades existentes; a compreensão compartilhada do 

que é o diálogo e a avaliação da efectividade dos espaços onde ele ocorre. 

O primeiro aspecto é que a nível macro, desenvolvimento, desempenho económico e 

efectividade do governo (incluindo a gestão pública) não têm necessariamente uma relação 

directa ou positiva com participação. Numa perspectiva radical, isso pode implicar retomar o 

debate sobre a relação entre democracia e desenvolvimento económico, que em si não é 

conclusiva e está para além do escopo deste trabalho. Alternativamente, em com base 

numa reflexão sobre as dinâmicas de participação e desenvolvimento discutidas no contexto 

moçambicano, é pertinente discutir dois elementos. O primeiro é de fundamento, e tem a ver 

com os princípios plasmados na CRM sobre a participação dos cidadãos na definição de 

estratégias de desenvolvimento e na vida política e pública no geral. Com base neste 

elemento, é pertinente levar em conta que a participação é acima de tudo um direito e, numa 

perspectiva baseada em direitos, ela deve se salvaguardada como elemento estruturante de 

uma governação democrática e que consequentemente se legitima pela via da garantia de 

exercício dos direitos dos seus cidadãos. Isso implica descartar qualquer argumentação 

sobre a relação e a importância da participação, ancorada na ideia de que apesar da 

existência de críticas quando à deterioração da participação e da qualidade do diálogo, 

verifica-se uma melhoria substancial no que concerne à capacidade de resposta d governo 

principalmente às necessidades materiais dos cidadãos, que pode ser aferida pela via da 

melhoria de alguns índices de efectividade do governo (prestação de alguns serviços, como 

o Índice Mo Ibrahim mostra). Contudo, mesmo neste elemento é pertinente recordar que os 

índices de pobreza melhoraram em algumas províncias mas em outras pioraram (DNEAP, 

2010)38, o que certamente é indício de que esta efectividade é relativa. Mas também há que 

recordar que tanto da parte dos actores estatais como dos não estatais, um tema recorrente 

foi a referência à necessidade de capacitar a ambos no que concerne ao diálogo, o seu 

significado, a sua importância na governação e como pode ser operacionalizado. Este 

elemento em si é sinal de um reconhecimento, embora nem sempre explícito, pelo menos 

da parte dos actores estatais, de que o diálogo precisa ser melhor cultivado para que possa 

ser mais eficaz. Aí também se reconhece a sua importância como um elemento fundamental 

da governação democrática. 

O segundo elemento tem a ver com a qualidade da participação dos ANE, tanto sob o ponto 

de vista de sua representatividade vis-à-vis os interesses da sociedade mais ampla, como 

também da existência de condicionalismos à esta participação, tais como a fraca 

capacidade, o ambiente político existente e as restrições de acesso à informação. Estes 

elementos reduzem a essência da contribuição dos actores não estatais às decisões 

públicas, cujo alcance acaba sendo limitado. O acesso à informação tem sido também uma 

das causas dos conflitos e precariedade do diálogo na área de investimentos, o que 

prejudica o ambiente para a promoção de iniciativas que podem contribuir para o 

desenvolvimento económico.  

                                                

38 DNEAP (Direcção Nacional de Estudos e Análise de Políticas), 2010. Pobreza e Bem-Estar em Moçambique: 
Terceira Avaliação Nacional. Maputo: Direcção Nacional de Estudos e Análise de Políticas, Ministério de 
Planificação e Desenvolvimento. 
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O terceiro ponto tem a ver com o trabalho em rede e articulação do diálogo aos vários 

níveis. Apesar de experiências bem-sucedidas de trabalho em rede, a articulação ainda 

precisa de melhorias, principalmente as ligações entre os espaços micro onde actuam as 

OCBs e os espaços macro de decisão estratégica. As dificuldades inerentes ao trabalho em 

rede e as restrições de recursos e capacidades são as causas principais para esta lacuna, O 

diálogo aos vários níveis ainda é muito compartimentalizado em termos territoriais, o que faz 

com que as discussões e os consensos que se constroem a nível local muitas vezes não 

fundamentem as decisões a nível nacional. Esta dissonância pode se dever à uma questão 

de coordenação, como o “timing” dos observatórios de desenvolvimento provincial e 

nacional, por exemplo, que faz com que aqueles não alimentem as discussões do último. 

Mas também pode ser fruto ainda da deficiente integração dos processos de planificação e 

definição de políticas públicas no eixo governos locais x governos centrais, que são mazelas 

do processo de descentralização ainda em construção. Esse hiato entre o local e o central 

não ocorre apenas dentro do estado ou em processos conduzido por este. É também 

apontado como um problema sério na sociedade civil, onde a articulação entre os diferentes 

níveis que abordam o mesmo assunto ainda é fraca. 

A quarta questão tem a ver com a eficácia destes espaços e dos ANE como formas de 

representação dos cidadãos. Mais precisamente, a questão da representatividade e 

legitimidade dos ANE que estão nos espaços de diálogo ainda é crítica e se alia à 

percepção de que os espaços nacionais e aqueles criados pela sociedade civil ainda não 

representam adequadamente os cidadãos comuns. Sem esta condição, é praticamente 

difícil que os espaços reflictam os interesses dos cidadãos e também a sua actuação 

tenderá a não estar sujeita à prestação de contas dos actores que supostamente 

representam, o que coloca limites à legitimidade deste diálogo como forma de dar voz aos 

cidadãos, assim como criar uma forma efectiva de prestação de contas das autoridades 

públicas aos cidadãos comuns.  

O quinto ponto está relacionado às experiências de apoio aos ANE existentes e os seus 

efeitos. Experiências no passado mostram que há um grande risco de replicar o apoio às 

mesmas organizações de âmbito nacional, mas com deficiente penetração a nível local. O 

apoio institucional, adoptado por programas como o AGIR, teoricamente pode resolver este 

problema, mas é também importante ter em conta que o tempo de garantir que o fluxo de 

recursos chegue ao nível local pode ser mais longo que o ciclo normal de um programa, o 

que pode reduzir a efectividade desta abordagem. Também é pertinente olhar para as boas 

experiências de adoptar uma abordagem de capacitação voltada aos lados da oferta e da 

demanda e adopção de formas de gestão flexíveis para responder melhor um contexto em 

constante mutação.  

O sexto aspecto refere-se ao grau de conhecimento e proximidade entre as partes como 

importante para a eficácia do diálogo. Conforme indicado acima, espaços de diálogo em que 

as partes conhecem os pontos a discutir ou existe um alto grau de especialização ou pelo 

menos se cria condições para que haja uma boa fundamentação dos pontos em discussão, 

o diálogo tende a ser mais efectivo. Este e o caso do diálogo sectorial (exemplo, sector da 

educação). Isso chama atenção para a necessidade de existência de conhecimento 

profundo dos assuntos, o que acaba se ligando às questões recorrentes sobre a capacidade 

técnica dos actores da sociedade civil. 

O sétimo e último elemento é a percepção da efectividade dos espaços em si. Há 

divergências sobre o real desempenho de alguns espaços, como os conselhos consultivos e 

os observatórios de desenvolvimento, que são vistos pelo governo e ANE de diferentes 

formas. Este ponto chama atenção à necessidade de se pensar em formas de avaliação do 

desempenho destes espaços como arenas de diálogo e tomada de decisão informada e 
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inclusiva. Muitos dos espaços não têm um sistema de avaliação da sua efectividade. A 

experiência da Revisão Anual Conjunta Doadores/Governo pode fornecer uma oportunidade 

de aprendizado neste sentido. A avaliação dos espaços de forma conjunta pelos parceiros 

do diálogo pode contribuir para construir um entendimento mais harmonioso sobre os 

espaços em si e potencialmente um compromisso mais sólido para a sua preservação, 

decorrente de uma melhor e maior visibilidade da sua importância.  

As implicações destes elementos para o desenho do programa são apresentadas no 

próximo capítulo. 
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8  R E C O M E N D A Ç Õ E S  P A R A  O  D E S E N H O  D O  

P R O G R A M A  

Decorrendo dos pontos apresentados ao longo do texto e das conclusões tiradas, destaca-

se os seguintes elementos para informar o desenho do programa: o grupo-alvo e 

beneficiários, os temas, a abordagem do programa, gestão do programa e monitoria e 

avaliação. 

8 . 1  G r u p o - A l v o  e  B e n e f i c i á r i o s  

A análise dos elementos do diálogo aqui apresentada sugere dois elementos que são 

pertinentes para a definição do foco do programa: o primeiro é a percepção dos cidadãos de 

que os ANE que participam no diálogo com as APs têm baixa representatividade dos seus 

interesses, o segundo é a avaliação predominantemente negativa dos espaços além das 

OCBs e que, ironicamente, são onde formalmente são tomadas as decisões de políticas e 

planos. Portanto, o estudo mostrou indícios de que o cidadão comum reconhece a 

importância das OCBs como seus representantes, mas não de outras formas de 

intermediação predominantes e que participam no diálogo político de forma mais sistemática 

e provavelmente mais organizada, como as plataformas aos diversos níveis. Um terceiro 

elemento é a fraca capacidade destas OCBs de servirem de elos de ligação entre 

organizações e processos que ocorrem a nível nacional com o cidadão comum, trazendo a 

experiência deste no diálogo político e social. 

Tendo como base estes elementos, e em linha com os objectivos do programa, o final 

beneficiário deste deve ser visto como o cidadão comum, mas o principal grupo-alvo as 

OCBs. No entanto, é pertinente reconhecer as limitações das OCBs na influência de 

processos mais amplos que ocorrem para além do nível de base. Por essa razão, a 

abordagem do programa deve incluir também os ANE que podem participar na capacitação 

das OCBs, assim como fazer a ponte entre o local e o nacional nos dois sentidos: no sentido 

ascendente de influenciar políticas com base em evidências e no sentido descendente de 

apoiar as OCBs na garantia de que as políticas e planos estão a ser devidamente 

implementadas em seus benefícios. Esta abordagem está em consonância com o esquema 

de trabalho em rede previsto na CF (vide anexo).  

8 . 2  T e m a s   

Concernente aos temas, destaca-se os seguintes pontos:  

 A discussão do que é o diálogo em si, em termos de conceito, e sua 

operacionalização, o que toca no âmago da discussão sobre a cultura política e o 

seu grau de democraticidade. Neste assunto, é pertinente também incluir a parte 

relativa à avaliação da qualidade e efectividade do diálogo, que tem sido visto de 

forma divergente por parte dos ANE e do Governo. Deste modo, a criação de 

mecanismos de avaliação dos espaços de diálogo pelos próprios actores 

participantes deve ter um particular destaque, porque contribuirá para uma 

compreensão compartilhada da natureza e funcionalidade dos espaços existentes 

como instrumentos de governação e promoção do desenvolvimento socioeconómico. 

Em termos de intervenção do programa, isto implica ter uma componente que 

promova uma reflexão e uma elaboração de um conceito sobre o diálogo e a sua 

importância na governação democrática e na promoção do desenvolvimento. Neste 
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exercício será pertinente que os participantes possam ter instrumentos para avaliar a 

importância, funcionalidade e efectividade dos espaços de diálogo, olhando para 

aspectos como representatividade, contribuição no desenvolvimento económico local 

e nacional, aspectos críticos e seu papel no reforço da governação democrática. 

Este exercício poderá ser posteriormente usado para uma reflexão mais ampla sobre 

os espaços existentes e sua importância, o que pode também informar campanhas 

de advocacia para mudanças institucionais aos vários níveis e adopção de formas 

visando melhorar a participação dos cidadãos na governação e no desenvolvimento 

económico local e nacional. 

 O acesso à informação, tanto sobre políticas, programas e planos do Governo para 

permitir uma melhor preparação dos ANE para uma efectiva participação nos 

espaços de diálogo. A outra vertente de acesso à informação deve ser no sentido de 

disseminação dos direitos das comunidades e dos cidadãos e da legislação em 

geral.  

 O trabalho em rede, e a necessidade de os ANE trabalharem de forma articulada, 

buscando complementaridade no que fazem. Neste âmbito, o programa deve apoiar 

iniciativas que permitam o estabelecimento de ligações entre a acção dos ANE a 

nível de base e os processos que ocorrem na discussão dos planos a nível local e 

das políticas e legislação a nível central/nacional. Este trabalho em rede deve estar 

ancorado a temas concretos, como por exemplo, a definição de estratégias de 

desenvolvimento (ligando os fóruns locais, as plataformas distritais, os conselhos 

locais e os observatórios de desenvolvimento), a promoção da participação de 

grupos excluídos como as mulheres e os jovens, o reforço da governação 

local/descentralização, através da participação mais efectiva das OCBs e dos 

cidadãos e o estabelecimento de ligações entre os assuntos locais e as políticas 

nacionais através do reforço das capacidades, complementaridades, fluxo de 

informação e trabalho conjunto entre organizações de base, locais e nacionais.  

 O desenvolvimento de capacidades dos ANE tanto de produzir evidência e 

informação para fundamentarem o seu diálogo com as AP, assim como para 

articularem os seus interesses entre si e com os que reivindicam representar, melhor 

ainda, basearem a sua actuação nestes e não os levarem a reboque, é importante 

para a efectividade do diálogo. Aqui será de capital importância o apoio a iniciativas 

que possam melhorar o grau de conhecimento dos cidadãos quanto aos espaços e 

também à representação dos interesses dos cidadãos pelos ANE. 

 A promoção de um diálogo transversal entre actores – principalmente os sectores 

público, privado e a sociedade civil. Uma área pertinente e oportuna neste diálogo é 

a exploração dos recursos naturais, que mesmo em casos em que não ocorre em 

grande escala tem um potencial de conflito alto, como exemplificado no estudo. O 

diálogo entre o sector privado, a sociedade civil e as comunidades também pode ser 

estendido na definição de iniciativas económicas e de políticas públicas em outras 

áreas relevantes que interessem de forma mais directa estes actores. 

Estes temas, que são de natureza transversal, podem depois ser combinados a processos 

específicos que ocorrem em áreas e a actividades concretas de governação, como as 

intervenções dos sectores, os processos de planificação e prestação de contas e a definição 

de políticas e legislação. Por exemplo, a ideia de que é importante promover uma melhor 

circulação de informação e diálogo nos grandes investimentos pode ser melhor abordada 



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 70 

estruturando o processo em torno destes elementos do diálogo. O mesmo se pode aplicar 

ao diálogo sectorial, tanto na definição de planos e políticas, assim como na sua monitoria.  

Os termos de referência, assim como os comentários feitos à primeira versão deste 

relatório, indicam que é necessário recomendar temas específicos de diálogo. O estudo no 

geral mostra que há uma grande multiplicidade de temas que são debatidos nestes espaços 

e em alguns casos foi referido que tudo se debate e há espaço para outros temas se tal se 

revelar necessário. Deste modo, a contribuição que o PAANE pode fazer é essencialmente 

na criação de condições para que melhore a qualidade do diálogo, a participação de actores 

que eventualmente estejam excluídos ou com fraca participação, assim como para que se 

reflicta sobre que espaços de facto se revelam mais eficazes e efectivos na promoção do 

diálogo entre as APs e os ANE e deste modo informar iniciativas de advocacia pela melhoria 

dos espaços existentes ou pela criação de espaços, mecanismos e formas de articulação 

entre os actores envolvidos que possam melhorar a qualidade do diálogo. 

8 . 3  A b o r d a g e m  d o  p r o g r a m a  

Quanto à abordagem programática, um elemento fundamental na ideia de diálogo é que 

seja um dos fundamentos para uma efectiva governação democrática e a promoção de 

condições para um desenvolvimento inclusivo. Isto implica em estruturar o programa para 

promover espaços de intermediação e articulação entre o governo e a sociedade civil; entre 

organizações da sociedade civil; entre os sectores público e privado, entre empregadores e 

trabalhadores e entre a sociedade e o mercado. Também é importante estimular as ligações 

geográficas entre os processos de diálogo, de tal sorte que os mesmos influenciem os 

processos estratégicos de definição de políticas e legislação, ao mesmo tempo que também 

abordam aspectos operacionais de implementação destes instrumentos ao nível local. Deste 

modo, os processos de diálogo que ocorrem a nível local podem contribuir para a resolução 

de problemas pontuais identificados a este nível, ao mesmo tempo que informam a 

perspectivação de soluções estratégicas de nível nacional, com um alcance mais amplo.  

Nesta perspectiva e em linha com a CF, o foco do programa deve estar nas OCBs e nas 

suas capacidade de influenciarem planos e intervenções das APs a nível local e políticas e 

programas de âmbito nacional, sendo a base da produção das evidências sobre a 

necessidade de mudanças dos instrumentos de governação, e também a evidência de que 

estes estão a ter impacto no cidadão comum. Alguns dos temas que fornecem essa 

possibilidade de articulação e integração territorial são: a educação, através dos conselhos 

de escola ao nível de base, associações destas OCBs (como a ACEAM – associação de 

Conselhos de Escola de Alto Molócuè) e ligações com redes de organizações que actuam 

na área da educação a nível, como por exemplo, o MEPT e que também estão envolvidas 

no diálogo com o sector a nível central. A articulação entre as estruturas de base de áreas 

específicas como saúde (através dos comités de saúde e de co-gestão), recursos naturais 

(pela via dos comités de gestão de recursos naturais), comités de água e sua articulação 

com os grupos de água e saneamento (GAS) provinciais e nacionais. Nesta abordagem o 

financiamento deve estar dirigido a iniciativas que de forma clara buscam fazer a ponte entre 

as OCBs e os espaços locais (distritais, municipais e provinciais) e nacionais, tendo em 

conta o sentido ascendente (usar as evidências para influenciar políticas) e descendente 

(apoiar as OCBs a monitorar a implementação de políticas e planos, aprovados ou não com 

a sua influência). 

O foco do PAANE, como a CF prevê, é no fortalecimento dos espaços de diálogo já 

existentes. No entanto, a CF também prevê modalidades de financiamento por demanda. 

Esta modalidade, deve estar voltada à propostas de inovação que buscam melhorar o 
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desempenho dos espaços existentes ou eventualmente inovar nas modalidades de diálogo, 

visando a sua maior eficácia. Em suma, deve estar voltado às propostas inovadoras de 

criação de novas abordagens sobre o funcionamento dos espaços existentes ou de novos 

espaços de diálogo, tanto nos sectores como em assuntos mais gerais.  

Relativamente à abordagem geográfica, está claro que o programa deve ser de âmbito 

nacional. Contudo, para que se operacionalize a abordagem programática apontada acima 

será fundamental que se garanta a existência de intervenções com forte cunho local, que 

contribuam também para o fortalecimento de ANEs de base local (distrital e provincial) mas 

com vocação nacional. Para tal, recomenda-se que nos convites de propostas se explicite e 

estimule a apresentação de candidaturas de OSCs de base local.  

Finalmente, conforme visto na análise de alguns programas financiados pelos parceiros de 

cooperação, existem iniciativas que podem fornecer pontos de entrada e sinergia com o 

PAANE. O MASC tem desenvolvido um trabalho de avaliação de capacidades dos ANE que 

pode ser importante para o PAANE como instrumento de análise de potenciais beneficiários 

e do grupo alvo do programa. A IBIS através do PROCIMU que também tem um foco na 

capacitação dos ANE e na monitoria da sua influência nas políticas e planos. O CESC com 

o OLAVULA, adicionado à experiência de trabalho com OCBs de certos sectores como 

educação oferece também uma potencial oportunidade de parceria, ainda com a vantagem 

deste programa ter um portfólio de áreas de intervenção amplo (saúde, educação. Justiça, 

governação e infraestruturas), o que amplia o leque de pontos de entrada ao PAANE. O 

DFID, através do programa “Diálogo” e a CONCERN Universal, com o MuniSAM também 

têm iniciativas de diálogo nos municípios. Neste contexto, o PAANE pode buscar sinergias 

com esses programas, promovendo não só troca de experiências sobre a implementação 

dos programas, mas também a possibilidade de ligar as várias iniciativas de diálogo como 

parte de um processo mais amplo e integrado de fortalecimento do diálogo como parte da 

melhoria da governação democrática no país.  

8 . 4  G e s t ã o  d o  p r o g r a m a  

Sob o ponto de vista de gestão do programa, o apoio a parceiros e beneficiários que estão 

desde o nível comunitário até ao nível nacional tem muitos custos de transacção, o que 

coloca desafios na operacionalização da alocação de recursos dentro das regras de 

financiamento do FED. Este assunto deverá ser aprofundado na fase de desenho do convite 

para as propostas, com fundamentos técnicos mais sólidos sobre as regras de gestão 

financeira do financiador e o espaço de manobra que estas deixam, conhecimento que o 

autor deste texto não possui. Contudo, é importante também reduzir os custos de 

transacção para o acesso aos fundos, o que levaria à sua baixa acessibilidade e ao 

insucesso do programa, num contexto em que é bem sabido que as OCBs existentes têm 

fraca capacidade de gestão. Uma solução, aliás, recomendada por algumas organizações 

locais, é que se reserve uma parte do financiamento especificamente para o nível local 

(realisticamente o nível provincial, onde existem organizações com capacidade para replicar 

a capacitação nas OCBs), para evitar que os fundos se concentrem apenas em 

organizações baseadas em Maputo, ou às delegações locais de organizações da capital do 

país. As experiências do programa AGIR e o uso de intermediários e de organizações 

nacionais com fortes ramificações locais, combinada à capacitação em gestão; assim como 

a do MASC, com um acesso de fundos mais competitivo, podem ser inspiradoras. Por isso, 

recomenda-se uma aproximação a nível técnico com estes dois programas para deles se 

tirar lições mais direccionadas que possam auxiliar na operacionalização do programa.  
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8 . 5  M o n i t o r i a  e  A v a l i a ç ã o  

No que tange à monitoria e avaliação, este “baseline” combina informação geral sobre os 

indicadores do programa e dados sobre as percepções dos cidadãos relativamente aos 

espaços e processos de diálogo. Relativamente a estes últimos, apesar da sua relativa 

significância a nível provincial para cada grupo de inquiridos (homens e mulheres), como foi 

explicado na metodologia, a sua extrapolação a nível nacional só pode ser feita em termos 

qualitativos, considerando os resultados do inquérito aqui usado como mostrando 

tendências sobre o assunto em pauta, mas com as devidas qualificações sobre o âmbito da 

sua aplicação. Sendo o PAANE um programa nacional, assume-se que se a sua abordagem 

for consistente, haverá alguma mudança na qualidade do diálogo conforme aqui analisado. 

Deste modo, apesar das restrições à extrapolação destes dados já referidos, pode-se 

considerar esta informação como uma boa referência sobre a situação actual e que 

potencialmente a mesma poderá ser afectada pela implementação do programa. Uma forma 

de tirar proveito desta referência para efeitos de monitoria e avaliação é pelo menos apoiar 

algumas iniciativas nas mesmas províncias que possam ser vir de referência, principalmente 

na avaliação intermédia e final, adoptando-se uma análise de painel, em que daqui a alguns 

anos se repete a pesquisa com a mesma amostra para se aferir que impacto o programa 

teve nos indicadores medidos neste ”baseline”. Deste modo, o programa deverá reservar 

recursos para a realização de um estudo similar, pelo menos na avaliação final. 

Uma outra forma de avaliar o impacto do programa de forma sólida é considerar a 

realização de uma outra avaliação do índice da sociedade civil, uma vez que a última foi 

realizada em 2007. Aliás, de referir que a Comissão Europeia fez parte do grupo de 

financiadores deste estudo. Num contexto em que há uma crescente preocupação em 

financiar a sociedade civil, há espaço para que os diversos parceiros de cooperação 

negoceiem a realização de um estudo conjunto sobre a situação da sociedade civil, que 

tanto pode servir para efeitos de avaliação dos diversos programas existentes, como para 

aprofundar o conhecimento sobre a situação da sociedade civil em Moçambique e o seu 

papel na promoção do desenvolvimento socioeconómico. Uma parceria estratégica com 

alguns dos programas aqui mencionados também poderá permitir a partilha de informação 

sobre a monitoria e avaliação, que em alguns casos pode ser pertinente para o programa, 

uma vez que o diálogo e o trabalho em rede também são abordados em alguns programas 

aqui enumerados. 
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9  A N E X O S   
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9 . 2  L i s t a  d e  P e s s o a s  E n t r e v i s t a d a s  

NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

ENCONTROS MAPUTO 

Inocêncio 

Macuácuá 

Irish Aid Área de Governação 14/11/2013 

Inácio Omia Governo da Província de 
Maputo 

Secretário Permanente 14/01/2014 

Dinis Machaul Movimento de Educação 
para Todos 

 14/01/2014 

Fernando 

Songane 

Centro Terra Viva Director Executivo 15/01/2014 

Eduardo 

Macuácua 

CTA Director Executivo 16/01/2014 

Anne Hoff IBIS Directora 22/01/2014 

Claire Smellie Embaixada da Suécia First Secretary/Programme 

Manager Democracy and 

Human Rights 

23/01/2024 

ENCONTROS MOAMBA 

Nelson Uate Hospital da Moamba Medico-chefe provincial 15/11/2014 

Saugina Neves SDPI Moamba – 
Departamento de Agua 

Técnica  15/11/2014 

Manuel Kupona – associação 
ecuménica de Moamba 

Activista 15/11/2014 

Celso Mauelele Plataforma da Sociedade 
Civil de Moamba 

Presidente da Plataforma 15/11/2014 

Manuel Sema Plataforma da Sociedade 
Civil de Moamba 

Membro  15/11/2014 

Bernardo Sacuro Plataforma da Sociedade 
Civil de Moamba 

Membro 15/11/2014 

José Viana Secretaria do Bairro 
Livivine 

Secretário do Bairro Livivine 15/11/2014 

Olímipia 

Malauene 

OMM Elo de ligação saúde 
comunidade 

15/11/2014 

Rita Timbe OMM Secretária adjunta da OMM 
chefe do quarteirão 

15/11/2014 

Sansão Uamba OMM Secretário-adjunto da OJM, 
secretário da célula do 
partido Frelimo do Bairro 
Livivine 

15/11/2014 

Maria Mulhovo OMM Secretária da OMM do 
quarteirão 18 do bairro 
Livivine 

15/11/2014 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

Helena Ndlalane OMM  15/11/2014 

ENCONTROS MANHIÇA 

Teresa Fernando 

Machava 

SDEJT  14/11/2014 

ENCONTROS PEMBA 

Manuel André OTM-Central Sindical Secretário Provincial da 
OTM-Central Sindical 

03/12/2013 

Joanete Olímpio Grupo Moçambicano da 
Dívida 

Membro 03/12/2013 

Omar Saíde Direcção Provincial do 
Plano e Finanças de Cabo 
Delgado 

Coordenador PPFD 03/12/2013 

Amaral Dias Direcção Provincial do 
Plano e Finanças de Cabo 
Delgado 

Chefe de Repartição de 
Planificação e Análise Social 

03/12/2013 

Lina Portugal Governo Provincial de 
Cabo delgado 

Secretária Permanente 04/12/2013 

Alson Banze Direcção Provincial de 
Agricultura 

Chefe do departamento de 
Economia, Substituto do 
Director Província 

04/12/2013 

Raúl Messo Direcção Provincial de 
Agricultura 

Chefe dos serviços de 
Florestas e Fauna Bravia 

04/12/2013 

Alves Tomás 

Amaral 

Direcção Provincial de 
Agricultura 

Chefe da unidade de maneio 
comunitário 

04/12/2013 

Rodrigues 

N’Ganga 

FOCADE Director Executivo 04/12/2013 

Manuel de Limas 

Mário 

GMD Coordenador do GMD 
Provincial Presidente do 
Conselho Fiscal 

04/12/2013 

ENCONTROS MONTEPUEZ 

Alberto armando 
António 

Secretaria Distrital Secretário Permanente 05/12/2013 

Manuel Chiure 

 

, Membro da ETD/Conselho 
Técnico Distrital) 

Conselho Técnico Distrital 
Técnico do SDPI 

05/12/2013 

José Calisto da 
Rocha 

SDEJT Director 06/12/2013 

José Carimo SDSMAS Enfermeiro Geral 06/12/2013 

Artur Afonso ETD/Conselho Técnico 
Distrital 

Técnico do SDAE 06/12/2013 

ENCONTROS MECUFI 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

Dinis Geraldo 

Rafael 

Governo do Distrito de 
Mecúfi 

Secretário Permanente 05/12/2013 

Aníbal Saíde Conselho Consultivo 
Distrital 

Membro  05/12/2013 

Raimundo 

Ramos 

Conselho Consultivo 
Distrital 

Membro  05/12/2013 

Atanásio Suere Conselho Consultivo 
Distrital 

Membro  05/12/2013 

Marta Isabel Conselho Consultivo 
Distrital 

Membro  05/12/2013 

Luís Paulino Administração do Distrito 
de Mecúfi 

Equipa técnica 
distrital/conselho técnico 

05/12/2013 

Guilherme 

Prisciliano 

Administração do Distrito 
de Mecúfi 

Equipa técnica 
distrital/conselho técnico 

05/12/2013 

João Martins Administração do Distrito 
de Mecúfi 

Equipa técnica 
distrital/conselho técnico 

05/12/2013 

Roberto Horácio Administração do Distrito 
de Mecúfi 

Equipa técnica 
distrital/conselho técnico 

05/12/2013 

Noca Maurício 

Eduardo Júnior 

Administração do Distrito 
de Mecúfi 

Equipa técnica 
distrital/conselho técnico 

05/12/2013 

Sérgio Joaquim SDPI Mecúfi Técnico profissional de 
planeamento físico 

05/12/2013 

 SDSMAS Mecúfi Directora 05/12/2013 

Cornélio Gaspar Direcção de Educação  Directora 05/12/2013 

Mateus Elias SDAE Mecúfi Chefe de Repartição de 
Licenciamento e Fiscalização 
de Actividades Económicas 

06/12/2013 

Hilário Luis Comité Uatana de gestão 
de recursos naturais 

Presidente 06/12/2013 

Valeriano Idrisse Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Secretário comunitário 06/12/2013 

Vahine Amade Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Tesoureira 06/12/2013 

Intane Sapulia Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Secretário do comité 06/12/2013 

Ndrai Nauanele Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Adjunto do secretário 
comunitário 

06/12/2013 

Ana Salafo Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Membro do comité 06/12/2013 

Felisberto 

Amade 

Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Facilitador do comité 06/12/2013 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

Suade Cassimo Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Membro do comité e chefe do 
bairro 

06/12/2013 

Sumalegy Aido Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Membro e fiscal do comité 06/12/2013 

Jorge Phanela Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Fiscal 06/12/2013 

Ladina Ussene 

Selemane 

Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Membro 06/12/2013 

Abudo Tuhaa Comité Uatana de gestão 
de recursos 

Membro e facilitador 06/12/2013 

Juma Abu Conselho de Escola 
Secundária de Mecúfi 

Director da Escola 06/12/2013 

Francisco Ilal 

Zacarias 

Conselho de Escola 
Secundária de Mecúfi 

Presidente do Conselho de 
Escola 

06/12/2013 

António Aquica Conselho de Escola 
Secundária de Mecúfi 

Membro do Conselho de 
Escola – desportos 

06/12/2013 

Carlos 

Buanaíssa 

Conselho de Escola 
Secundária de Mecúfi 

Chefe da secretaria 06/12/2013 

Fakihe 

Impaidade 

Lassine 

Conselho de Escola 
Secundária de Mecúfi 

Membro do conselho de 
escola 

06/12/2013 

Ali Minate OJM e associação 12 de 
Agosto 

Membro 

 

06/12/2013 

Sara Xavier PRONANAC Membro 06/12/2013 

Ilardo Juma Associação 12 de Agosto Secretário do CDJ, 
associação 12 de Agosto 

06/12/2013 

Saíde Arlindo 

Supera 

Associação 12 de Agosto Membro 06/12/2013 

Abudo Lacuire PRONANAC, OJM Membro 06/12/2013 

Insuali João PRONANAC educacional Membro 06/12/2013 

Eugénio Alface PRONANAC Membro 06/12/2013 

ENCONTROS QUELIMANE 

Amélia da Silva 

Miguel Gaspar 

Direcção Provincial de 
Obras Publicas e Habitação  

Chefe do Departamento Água 
e Saneamento 

10/12/2013 

Orlando Zezela FONGZA Coordenador  

Marcos Paulo FONGZA Presidente do Coordenador 
do FONGZA 

10/12/2013 

Lopes António 

Costa 

Conselho Provincial para o 
Avanço da Mulher 

Secretário Executivo 10/12/2013 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

 Governo da Província da 
Zambézia 

Secretária Permanente  11/12/2013 

Belmiro Matos Direcção Provincial das 
Finanças 

Técnico de Planificação 11/12/2013 

Ilídio Bande Direcção Provincial de 
Agricultura da Zambézia 

Director Provincial de 
Agricultura  

11/12/2013 

João Machel DPA - Repartição de 
Maneio Comunitário 

Técnico  11/12/2013 

Ângelo José 

Nhenguela 

Marcisar 

Direcção Provincial da 
Indústria e Comércio da 
Zambézia 

Ponto focal da indústria e 
comércio 

11/12/2013 

Ângelo Amaro Kukumbi Coordenador 11/12/2013 

Claudina Mazalo Secretaria Provincial Secretária Permanente  

Assane Consolo Secretaria Provincial Técnico  

ENCONTROS ALTO MOLOCUE 

Arminda 

Fazenda 

Serviços Distritais de 
Educação, Juventude e 
Tecnologia 

Técnica  12/12/2013 

Domingos 

Murima 

Serviços Distritais de 
Planeamento e 
Infraestruturas 

Director 12/12/2013 

Felizardo 

Casimiro 

Conselho Técnico Distrital Chefe do conselho técnico 12/12/2013 

Mário Artur Conselho Técnico Distrital Membro 12/12/2013 

Ricardo 

Alexandre 

Conselho Técnico Distrital Técnico de planificação 12/12/2013 

César Augusto Conselho Técnico Distrital Técnico de planificação 12/12/2013 

Eugénio Samuel Conselho Local do Distrito Membro do CL e influente 12/12/2013 

Teresa Manuel 

Henrique 

Conselho Local do Distrito Membro do CL do distrito e 
chefe do posto administrativo 
sede 

12/12/2013 

Nélio Américo 

Jaquessone 

  12/12/2013 

Irlândio Lucas Conselho Local do Distrito  Membro 12/12/2013 

Caetano 

Muanacalaquene 

Conselho Local do Distrito Membro 12/12/2013 

Elias Paulo Conselho Local do Distrito  12/12/2013 

Olga Maria João 

Baptista 

SDSMAS Directora 13/12/2013 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO DATA DA 
ENTREVISTA 

Bahath Robat CDJ Presidente do Conselho de 
Direcção do CDJ (encontro 
conjunto) 

13/12/2013 

Mito António 

João 

CDJ Secretário do Conselho de 
Direcção do CDJ 

13/12/2013 

Trineza 

Francisco 

CDJ Secretária do Conselho 
Fiscal 

13/12/2013 

Dino Orlando 

Paulo 

CDJ Presidente do Conselho 
Fiscal 

13/12/2013 

Jackson Vasco 

Joaquim 

CDJ Secretário Executivo 13/12/2013 

Arsénio Pedro 

Candua 

SDAE Alto Molócuè Técnico 13/12/2013 

ENCONTROS PEBANE 

 Parlamento Infantil, e Rádio 
Comunitária Muniga 

Membros 12/12/2013 

 SEJCT Director  12/12/2013 

Inácio Hajji 

Namage 

ANAP Membro 12/12/2013 

Latiza Ussene 

Canana 

Posto Sede de Pebane Chefe do Posto Sede de 
Pebane 

12/12/2013 

Tovolé Canana Associação dos Naturais e 
Amigos de Pebane 

1o Vogal da Secretaria da 
ANAP 

12/12/2013 

ENCONTROS MONTEPUEZ 

Alberto armando 

António 

Secretaria Provincial Secretário Permanente 13/12/2013 

Artur Afonso 

 

SDAE, ETD Técnico  13/12/2013 

Enoque 
Nhantumbo 

 Técnico de Saúde 13/12/2013 

José Calisto da 
Rocha 

SDEJT Director 13/12/2013 

José Carimo SDSMAS Enfermeiro Geral 13/12/2013 

Manuel Chiure Conselho Técnico Distrital Técnico do SDPI, Membro da 
ETD (Conselho Técnico 
Distrital) 

13/12/2013 
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9 . 3  A c t o r e s  N ã o - E s t a t a i s ,  P l a t a f o r m a s  e  R e d e s  E n v o l v i d a s  n o  D i á l o g o  e n t r e  o  

G o v e r n o  e  a  S o c i e d a d e  C i v i l  

Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Plataforma da 

Sociedade Civil 

sobre Industria 

Extractiva e 

recursos minerais 

Maputo, Tete, 

Zambézia, 

Nampula e 

Cabo Delgado 

Fórum de coordenação e de 

partilha de informação sobre a 

exploração de recursos 

naturais, incluindo os de 

natureza extractiva. 

Harmonizam posições, mensagens de 

advocacia e participam em processos 

de revisão de legislação e políticas do 

sector sempre na perspectiva do 

contributo do sector para o 

desenvolvimento sustentável. 

Este fórum integra 

organizações da sociedade 

civil activas na questão da 

exploração dos recursos 

naturais e principalmente 

indústria extractiva. 

Sim 

FBO: Plataforma 

Inter-Religiosa 

para Governação 

Participativa 

Nacional 

Actualmente 

com um projecto 

em Maputo e 

Zambézia (Ile, 

Gile) 

Pessoa colectiva de direito 

privado, sem fins lucrativos 

dotada de personalidade 

jurídica e de autonomia 

administrativa financeira e 

patrimonial. 

Promoção da monitoria das políticas 

públicas; Promoção da monitoria da 

boa Governação e acções de carácter 

social; promoção da integração das 

pessoas vivendo com HIV&SIDA, 

género e protecção da criança nas 

políticas e práticas de governação. 

A FBO é constituída por três 

confissões religiosas com 

existência legal no território 

nacional. 

 

Sim 

Plataforma distrital 

das Organizações 

da Sociedade Civil 

(OSC) no Distrito 

de Ancuabe,  

Província de 

Cabo Delgado. 

Apadrinhada pelo CESC na 

sua criação. O Projecto 

contribui para o alcance dos 

resultados do Programa de 

Monitoria da Governação pela 

Sociedade Civil, que se 

enquadra no Plano Estratégico 

do CESC, 2010 - 2013. 

Fortalecer a capacidade de 

participação das organizações locais, 

o que contribui para que estas tirem 

maior benefício na sua articulação 

com o governo, como interlocutoras da 

comunidade. 

A criação da plataforma 

distrital das OSC de 

Ancuabe enquadra-se num 

Projecto de Empoderamento 

das Organizações da 

Sociedade Civil, apoiado 

pela Fundação para o 

Desenvolvimento da 

Comunidade e o Programa 

das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. 

Sim 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

PLATAFORMA 

OLAVULA 

Cabo Delgado 

(Pemba, 

Ancuabe) Gaza 

(Xai-Xai, 

Chibuto) 

Zambézia 

(Quelimane, 

Mocuba) 

Mecanismo de participação e 

diálogo entre o cidadão/utente 

e provedor de serviço com 

vista a melhoria da qualidade 

de serviços de educação, 

numa fase inicial. 

O “Olavula” pretende actuar em várias 

áreas tais como: Educação, Saúde, 

Infraestruturas, Justiça, Governação e 

Água e Saneamento.  

O objectivo é a melhoria da provisão 

dos serviços públicos, através do 

estabelecimento de uma plataforma 

que aproxima o cidadão-utente e o 

provedor do serviço na identificação e 

resposta dos desafios enfrentados.  

Centro de Aprendizagem e 

Capacitação da Sociedade 

Civil (CESC), Centro de 

Informática da Universidade 

Eduardo Mondlane (CIUEM), 

Fórum Nacional das Rádios 

Comunitárias (FORCOM) e 

Movimento de Educação 

para Todos (MEPT). 

Sim 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

JOINT - Liga das 

Organizações Não 

Governamentais 

em Moçambique 

Nacional Constituída oficialmente, em 

31 de Janeiro de 2008, por um 

grupo diversificado de 

organizações, tendo em 

comum a vontade de 

concretizar acções de 

Promoção da Sociedade Civil 

Moçambicana, de cultura do 

diálogo, cooperação, 

consolidação da paz e 

desenvolvimento 

socioeconómico de 

Moçambique. 

a) Promover e Ligar todos os actores 
da Sociedade Civil, de forma livre, 
dinâmica, transparente e engajada na 
defesa dos direitos e liberdades da 
cidadania;  
b) Partilhar e disseminar informação 
sobre todas as dinâmicas e 
manifestações da Sociedade Civil para 
todos os seus membros;  
c) Promover e Fortalecer a capacidade 
dos seus membros com vista à sua 
sustentabilidade a longo prazo;  
d) Promover e Cultivar o diálogo 
aberto, a cooperação e coordenação 
entre os seus membros e o Governo 
de Moçambique, bem como com os 
doadores e outras pessoas ou 
instituições envolvidas na assistência 
humanitária e em programas de 
desenvolvimento do País;  
e) Representar e defender os pontos 
de vista dos membros da associação 
junto de instituições do Governo e 
órgãos decisórios; etc. 

Actualmente, a JOINT conta 

com 44 organizações não-

governamentais membros, 

para além das novas 

candidaturas. 

Sim 

Fórum da 

Terceira Idade 

 Agremiação que congrega 

pouco mais de vinte e cinco 

associações de defesa dos 

direitos do idoso, à escala 

nacional. 

Desenvolvimento institucional 

Boa Governação 

Direitos Humanos 

Advocacia 

Protecção dos direitos da terceira 
idade. 

 S/info 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

FOCADE (Fórum 

das ONGs de 

Cabo Delgado) 

  Tem um projecto que visa o 

"fortalecimento da participação da 

sociedade civil no diálogo político para 

o desenvolvimento II". 

 Sim 

Fórum Provincial 

das ONGs da 

Zambézia 

Província da 

Zambézia 

   Em 

revitalização 

Fórum de 

Educação da 

Zambézia - 

FEDUZA 

    Sim 

Fórum Provincial 

das ONGs de 

Niassa - 

FONGAGNI 

Província do 

Niassa 

Organização que congrega 

cerca de 154 membros, foi 

criada em 20 de Dezembro de 

2007 através da Assembleia 

constituinte. A visão do 

FONAGNI é o 

estabelecimento, na Província 

do Niassa, de uma sociedade 

civil forte, capaz de contribuir 

para o desenvolvimento 

cultural, político, social e 

económico através da criação 

de diálogo, procura de 

influência e uso de pressão 

junto do Governo, sector 

privado e outros intervenientes 

na sociedade moçambicana. 

  Sim  
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Fórum Provincial 

das ONGs de 

Cabo Delgado 

     

Fórum Terra de 

Cabo Delgado  

     

Fórum Provincial 

das ONGs de 

Inhambane - 

FOPROI 

 Contribuir para o 

fortalecimento da boa 

governação e democracia local 

na Província de Inhambane 

requererá uma sociedade civil 

mais forte e actuante, tendo 

em vista impulsionar o 

desenvolvimento 

socioeconómico das 

comunidades locais. 

Promoção da boa governação, 

género e democracia local e 

ainda dos assuntos 

transversais. 

   

Fórum Provincial 

das ONGs de 

Gaza 

  Democracia e Boa Governação 

Processos Eleitorais 

Direitos Humanos 

Meio Ambiente 

Género e HIV/SIDA 

Filantropia local inserida no papel das 
igrejas de carácter humanitário. 

 Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Fórum dos 

Agentes 

Económicos da 

Zambézia 

(FAEZA) 

     

G-20  Nacional Fórum de organizações criado 

para representar a SC perante 

o governo no Observatório de 

Desenvolvimento. 

Plataforma provincial da Sociedade 

Civil para participação nos OD e 

monitoria do PARPA. 

 

Representantes das 

Organizações Não-

Governamentais, 

Associações, Fundações, 

Comissões Religiosas, 

Sindicatos, Sector Privado, 

Redes de ONGs, ONGs 

Especializadas, 

Organizações Técnicas 

Profissionais e, Instituições 

Académicas e de 

Investigação. 

Actualmente 

coordenado 

pelo GMD 

Grupo 

Moçambicano da 

Divida (GMD) 

Nacional Surgido em 1996, o GMD 

agrupa organizações e 

indivíduos em torno de um 

espaço de discussão e de 

estudo sobre o tema da dívida 

pública. 

Redução da Pobreza; Uso Racional, 

Adequado e Transparente de 

Recursos Públicos; e Gestão 

Sustentável da Dívida Interna e 

Externa. O Grupo realiza igualmente 

um importante trabalho de pesquisa 

envolvendo diversos aspectos ligados 

à dívida: inquéritos, estatísticas, 

estudos analíticos que servem muitas 

vezes de base concreta na discussão 

dessas questões com o Governo. 

A maioria das OSC membros 

do G20, grupo dos 

representantes da sociedade 

civil para as negociações do 

PARPA faz parte do GMD. 

Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Confederação das 

Associações 

Económicas -CTA  

Nacional Criada em 1994, a sua 

vocação é ser o interlocutor do 

sector económico, tanto do 

Governo como dos potenciais 

investidores estrangeiros. 

A CTA instalou comissões de trabalho 

com representantes do Governo, 

destinadas a alcançar uma elaboração 

harmonizada das decisões políticas 

em 11 sectores específicos: 

agricultura, comércio, turismo, 

infraestruturas e obras públicas, 

reforma fiscal… Para além dessas 

comissões, a CTA organiza 

regularmente encontros entre os 

responsáveis de associações 

económicas (associação das 

empresas do sector hoteleiro por 

exemplo) e os dirigentes políticos 

correspondentes. 

Agrupa associações 

económicas sectoriais 

(indústria, transportes…). 

Efectivo 

UNAC Nacional Criada em 1993 Desde a sua criação que a UNAC leva 

a cabo actividades em defesa dos 

interesses dos seus membros e 

desempenha um papel importante 

perante o Governo. A UNAC contribuiu 

na harmonização social em torno da 

discussão da lei da terra adoptada em 

1997. Além disso, a UNAC propõe 

programas de formação integrada para 

a melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores rurais de maneira geral: 

técnicas de produção 

Formações básicas em matéria de 

administração. 

 Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Fórum de Rádios 

Comunitárias 

(FORCOM) 

Organização de 

carácter 

nacional 

Organização Não 

Governamental de natureza 

colectiva, representativa e 

defensora dos interesses das 

Rádios Comunitárias de 

Moçambique. 

Estimular e promover uma cooperação 

e coordenação estreita com o Governo 

de Moçambique, bem como com 

outras entidades públicas e privadas 

nacionais, doadores e outras pessoas 

ou instituições envolvidos em 

programas afins de desenvolvimento 

nacional. 

Apresentar e defender os pontos de 

vista das Rádios Comunitárias 

nacionais junto de instituições do 

Governo e de outros órgãos 

decisórios. 

 Efectivo 

Fórum Mulher É uma 

organização 

nacional, com 

representativida

de em todas as 

províncias. 

Rede temática criada em 1994, 

com o fim de coordenar 

actividades de mulheres e 

outras organizações com o 

interesse comum de promover 

a igualdade, a justiça e o 

aumento do poder real das 

mulheres em Moçambique. O 

Fórum Mulher é uma rede de 

organizações e associações 

femininas, instituições e 

doadores, e tem cerca de 84 

organizações afiliadas, o que 

dá ao fórum um alcance 

nacional.  

O objectivo do Fórum Mulher é 

promover a igualdade, a justiça e o 

aumento do poder real das mulheres 

em Moçambique. 

 Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

KEPA Encerra a sua 

delegação em 

Cabo Delgado a 

partir de 2012 

Fórum de Organizações 

Finlandesas estabelecida em 

Moçambique desde 1991 que 

trabalha em parceiras com 

organizações Moçambicanas. 

Os seus temas de trabalho são: 

financiamento ao desenvolvimento, 

comércio internacional e Mudanças 

climáticas. 

Apoia os seus parceiros nos assuntos 

ligados à participação política e à boa 

governação. Os parceiros da KEPA 

acompanham a tomada de decisões 

públicas nos Observatórios de 

Desenvolvimento para exigir um 

melhor desempenho do governo, e 

analisam os efeitos dos acordos de 

comércio livre na segurança alimentar 

e sobre a população rural. 

 Efectivo 

Movimento de 

Educação Para 

Todos (MEPT) 

Organização 

nacional com 

representativida

de em todas as 

províncias do 

país 

Fórum que congrega ONGs, 

associações e pessoas 

singulares que trabalham com 

educação e/ou por ela se 

interessam. Surge em 1999, é 

membro da Africa Network 

Campaign on Education for All 

(ANCEFA) e Global Campaign 

on Education for All (GCE), e 

funciona como implementador 

da Semana de Acção Global 

pela Educação. 

O objectivo do MEPT é fortalecer as 

acções da sociedade civil em prol da 

Educação Para Todos (EPT), 

contribuindo para institucionalização 

das experiências positivas por elas 

desenvolvidas e delineando acções 

conjuntas no campo da educação. 

 

 

Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Fórum 

Moçambicano das 

Mulheres Rurais 

(FOMMUR) 

 Criado em 2008, como espaço 

de debate, partilha de 

experiências e advocacia para 

as mulheres rurais que em 

Moçambique representa 70% 

da população feminina.  

Dialogar com os diversos 

intervenientes da sociedade com vista 

ao empoderamento das mulheres. 

O FOMMUR Congrega 

mulheres de todo o país e 

tem como impulsionadores, 

para além das associações 

de mulheres rurais, a FDC, o 

Fórum Mulher, a MUGEDE, 

o FORCOM, a Oxfam GB e a 

Action Aid. 

 

Fórum da 

Sociedade Civil 

para os Direitos da 

Criança (ROSC) 

Nacional O Fórum da Sociedade Civil 
para os Direitos da Criança 
(ROSC) foi criado em 2010 
como uma plataforma que 
congrega Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) 
nacionais e Organizações Não 
Governamentais Internacionais 
que trabalham na área da 
criança em Moçambique. 

Contribuir para o desenvolvimento 

integral e harmonioso da criança em 

Moçambique, através da coordenação 

entre as Organizações da Sociedade 

Civil para uma melhor e eficiente 

implementação de políticas sociais e 

de legislação nacional e internacional 

sobre os Direitos da Criança; fortalecer 

a capacidade de monitorar e 

influenciar politicas responsáveis pelo 

bem-estar da criança. 

Save the Children; Rede da 
Criança; MISA; Instituto de 
Comunicação Social – ICS; 
FORCOM; AWEPA; Action 
Aid; Liga dos Direitos 
Humanos; Hope for African 
Children Initiative; Conselho 
Nacional da Juventude; 
Grupo do Teatro do 
Oprimido; Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Comunidade; Soul 
City/Nweti; Sociedade 
Aberta; etc. 

Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

RECAC – Rede de 

Comunicadores 

Amigos da Criança 

 É uma Rede de Jornalistas e 
Comunicadores Amigos da 
Criança, que advoga pela 
promoção e realização dos 
Direitos Humanos e da Criança 
em Moçambique através dos 
Media. 

Formações regulares para capacitação 

de jornalistas e comunicadores 

filiados.  

Publicação de análises regulares e 

recomendações para os Media sobre a 

cobertura de assuntos relacionados 

com a criança.  

Debates públicos com especialistas 

sobre os mais variados temas 

relacionados com os direitos da 

criança.  

Produção de materiais de referência 

para os jornalistas e comunicadores, 

como guiões de fontes, guias práticos 

sobre aspectos éticos na cobertura 

jornalística de assuntos sobre a 

criança.  

Participação em campanhas de 

advocacia para a adopção e 

implementação de políticas e 

legislação para a criança. 

 Efectivo 



Estudo de Base: Diálogo político e social entre os actores não-estatais e autoridades públicas 

 94 

Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Rede 

Moçambicana de 

Organizações 

contra a SIDA -

MONASO 

A MONASO 

está 

representada 

em todo o país e 

até este 

momento possui 

escritórios a 

funcionarem nas 

províncias de 

Manica, Sofala, 

Tete, Zambézia, 

Cabo Delgado e 

Maputo. 

Organização Não 

Governamental (ONG) de 

coordenação das acções da 

sociedade civil de luta contra o 

HIV/SIDA, constituída por 

ONGs cujas actividades 

preconizam o envolvimento da 

sociedade civil na prevenção e 

atendimento comunitário, 

numa base voluntária e uso de 

recursos locais. 

Representar as ONGs nos fóruns 

apropriados de modo a conduzir e 

contribuir para o desenvolvimento de 

uma resposta sustentável e efectiva à 

transmissão do HIV/SIDA em 

Moçambique; Colaborar com Conselho 

Nacional de Combate a HIV/SIDA 

(CNCS) na implementação do Plano 

Estratégico Nacional (PEN); etc. 

HIVOS – Humanist Institute 

for Co-operation with 

Developing Countries 

 

OXFAM-CAA – Community 

Aid Abroad; DFID – 

Department for International 

Development ; SAT – 

Southern African AIDS 

Training Programme; GAS - 

Grupos África da Suécia; 

PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o 

Desenvolvimento; OMS – 

Organização Mundial da 

Saúde; VSO – Voluntary 

Service Overseas; CNCS – 

Conselho Nacional de 

Combate ao SIDA; NPCS - 

Núcleos Provinciais de 

Combate ao SIDA; MISAU – 

Ministério da Saúde; 

SAfAIDS – Serviços da 

África Austral de 

Disseminação de Informação 

sobre SIDA. 

Não efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

GDI Institute  Uma associação cívica sem 

fins lucrativos, reconhecida 

pelo Governo através do 

despacho do Ministro da 

Justiça de 11 de Dezembro de 

2002, publicado no Boletim 

Oficial (BR) n.º 12, III Série, de 

19 de Março de 2003. 

A missão do GDI é promover acções 

conducentes a uma prática de boa 

governação a todos os níveis por via 

da mobilização e reforço das 

capacidades dos cidadãos, das 

organizações da sociedade civil (de 

base), dos sectores privado (formal e 

informal) e público, e das 

comunidades locais (urbanas e rurais), 

tendo como objectivo a materialização 

das boas práticas de governação em 

Moçambique, fundamental para o êxito 

dos esforços de combate à pobreza. 

 Efectivo 

Conselho Cristão 

de Moçambique 

(CCM) 

É uma 

organização 

nacional que se 

encontra 

representada 

em todas as 

províncias 

através de 

delegações 

provinciais. Foi 

fundada em 

1948. 

O objectivo do CCM é 
desenvolver acções no âmbito 
social, humanitário e religioso 
para obter a salvação do ser 
humano na sua totalidade. 

O CCM é uma organização 
religiosa, ecuménica, 
congregando cerca de 20 
instituições.  

Para além das actividades meramente 

religiosas, desenvolve também outras 

de carácter social, com o propósito de 

obter a salvação do ser humano na 

sua totalidade. Por exemplo, promover 

o conhecimento dos direitos dos 

cidadãos e dos membros das OSC 

com vista a melhorar as suas 

condições de vida; advogar perante as 

entidades responsáveis para 

providenciarem serviços básicos de 

saúde (HIV/SIDA) e educação. 

Igreja de Sião, Igreja 

Africana Metodista, Igreja do 

Nazareno, etc. 

Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Cruzeiro do Sul - 

Instituto de 

Investigação para 

o 

Desenvolvimento 

José Negrão 

 Rede moçambicana de 

investigadores de várias 

instituições, organizada sob a 

forma de uma associação 

privada sem fins lucrativos, 

que conduz estudos em várias 

áreas do desenvolvimento. 

O Cruzeiro do Sul foi muito activo na 

promoção da iniciativa para criar o 

fórum da SC para monitorar o PARPA, 

que veio a ser conhecido como G-20. 

 

 Não efectivo 

Rede de 

Advocacia 

Uthende - RUTH 

 Iniciativa não-governamental 

de participação e influência do 

processo político e políticas 

públicas, quer ao nível 

nacional, quer internacional, 

tomando como pontos centrais 

da sua agenda a capacidade 

de intervenção e desempenho 

da sociedade civil assim como 

as condições para o diálogo 

político e o conteúdo e impacto 

de decisões de interesse 

público. 

  Efectivo 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Plataforma de 

Protecção Social 

 É uma rede de Organizações 

sem fins lucrativos. 

Contribuir e influenciar os processos 

de decisão que possam tornar os 

serviços de Protecção Social (PS) 

acessíveis e adequados ao público em 

geral e aos grupos populacionais 

vulneráveis (COV's), Pessoas com 

deficiência, Pessoas Idosas, Doentes 

Crónicos (Incluindo os que padecem 

do SIDA) e Mulheres. 

O Foco principal da Plataforma 

consiste na advocacia pelo direito do 

cidadão aos serviços de Protecção 

Social e direito dos autores da 

Sociedade Civil em participar, a 

PSCM-PS tem em vista, buscar 

estratégias conjuntas de advocacia no 

âmbito da Protecção Social, junto aos 

importantes actores da vida 

económica, social e política do país, 

nomeadamente, Estado/Governo, 

Doadores, Agências de Cooperação 

bilaterais e multilateral, Sector Privado 

e própria Sociedade Civil. 

 S/Info 

Liga dos Direitos 

da Criança da 

Zambézia 
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Organização Âmbito de 

Actuação 

Designação Objectivo/Áreas Temáticas Organizações Membros/ 

Links 

Efectividade 

Fórum de Energia 

e 

Desenvolvimento 

Sustentável de 

Moçambique 

     

Fórum Nacional 

Anticorrupção 

    Sem 

informação 
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9 . 4  E s q u e m a  d e  T r a b a l h o  e m  R e d e  P r e v i s t o  n a  C F   

Neste modelo, várias OSC locais que trabalham em distritos diferentes mas sobre o mesmo assunto recebem apoio técnico e financeiro para as 

suas actividades de advocacia de uma OSC do nível provincial. Esta, por sua vez, beneficia dos conhecimentos de um ANE do nível “pesquisa de 

política e advocacia” do nível nacional.  

  

Governo 
Central 

ANE  

ANE local 
multipli-

cadora 

Governo 
Local 

ANE 
local 

ANE 
local 

ANE 
local 

ANE 
local 

Policy advise, advocacia 
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9 . 5  E s p a ç o s  d e  P a r t i c i p a ç ã o  n a  G o v e r n a ç ã o  

Âmbito Territorial Formais Informais 

Provincial Observatórios de Desenvolvimento
39

 - constituem 

fóruns consultivos e participativos entre o Governo e os 

parceiros nacionais e internacionais para a promoção do 

desenvolvimento socioeconómico sustentável, no 

concernente à execução dos instrumentos de 

planificação do Governo. 

Presidência Aberta e Inclusiva” – introduzida pelo actual Presidente da 

Republica, constituindo um espaço importante para os cidadãos exporem 

os seus problemas, incluindo críticas aos governos provinciais. 

 

 Fóruns Províncias das Organizações da Sociedade Civil que 

constituem espaço de concertação de ideias com vista a maximização da 

sua participação nos fóruns formais.  

 Meios de comunicação independentes (rádio, televisão, jornais) 

tornaram-se um importante canal para influenciar políticas. Algumas 

estações de rádio e canais de televisão criaram espaços dedicados à 

análise dos acontecimentos políticos e de políticas. Estes espaços têm-se 

revelado influentes na mudança de políticas, em parte devido à visibilidade 

que dão aos temas em debate. 

   

Distrital Conselho Local – órgão de consulta das autoridades da 

administração Local, na busca de soluções para 

questões fundamentais que afectam a vida das 

populações. 

Presidência Aberta e Inclusiva – um espaço de participação em que os 

cidadãos têm a oportunidade de canalizar as suas preocupações 

directamente ao Presidente da República. Este mecanismo permite 

influenciar mudanças de políticas e comportamentos dos actores locais, e 

das agendas de políticas a nível do distrito. 

Fórum Local – uma instituição da sociedade civil que tem 

como objectivo organizar os representantes das 

comunidades e dos grupos de interesse locais para 

permitir que eles definam as suas prioridades. 

Governação Aberta – corresponde aos espaços de participação que 

constitui quase a cópia da Presidência Aberta e Inclusiva só que esta é 

realizada pelas autoridades locais. Pode ser o Administrador ou o 

Governador Provincial.  

                                                

39  Guião de Orientação dos Observatórios de Desenvolvimento, Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Direcção Nacional da Planificação 2007. 
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Âmbito Territorial Formais Informais 

Comités Comunitários - formas de organização das 

populações para permitir que as comunidades se 

mobilizem na identificação e procura de soluções dos 

seus problemas, podendo encaminhar outras 

preocupações às estruturas pertinentes do sector 

público. Podem ser constituídos em função de áreas que 

interessam as comunidades (saúde, educação, água, 

estradas, segurança alimentar etc.) 

Sessões das plataformas da sociedade civil – são os espaços que as 

organizações da sociedade civil criam para debater assuntos que lhes 

interessam e com os quais elas trabalham em defesa dos interesses das 

comunidades. As autoridades locais podem ser convidadas a participarem 

das sessões das plataformas da sociedade civil. Na verdade as 

plataformas acabam por funcionar como mecanismos importantes de 

persuasão e de influência dos governos. 

Fundos Comunitários – são as iniciativas que as 

comunidades podem estabelecer para criar fundos de 

desenvolvimento virados para responder a interesses 

próprios das comunidades. Estes fundos podem 

receber financiamento de entidades nacionais e 

estrangeiras, podem também vir das contribuições das 

próprias comunidades. 

Fórum de Monitoria do Orçamento – é um mecanismo que congrega 

várias organizações da sociedade civil que trabalham ou que tem interesse 

na área da monitoria do orçamento público. Ele é também um espaço que 

procura influenciar um melhor acesso e disseminação de informação sobre 

os planos e contas públicas. Este fórum acontece como iniciativa da própria 

sociedade civil. 

   

Municipal Processos eleitorais de uma forma geral – os municípios 

permitem que cidadãos se organizem e apresentem 

candidaturas tanto para a Presidência do Conselho 

Municipal como para a Assembleia Municipal. 

As presidências e/ou governações abertas – os Presidentes do Conselho 

Municipal apresentam as realizações do município e auscultam as 

preocupações das populações. Os cidadãos podem se organizar para 

expor os seus problemas ao governo municipal de forma mais estruturada 

nas presidências abertas e também posteriormente acompanhar a 

implementação das decisões. 

Participação, embora passiva (sem direito à palavra), 

nas sessões da Assembleia Municipal, assim como em 

audiências das comissões de trabalho deste órgão. 

Os encontros com o Provedor do Município – no caso do Município da 

Cidade de Maputo. 

Contacto com as comissões de trabalho no seu processo 

de fiscalização de actividade do executivo autárquico e 

de consultas à sociedade para elaboração de pareceres 

para a tomada de decisão. 

Meios de comunicação independentes (rádio, televisão, jornais) 
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Âmbito Territorial Formais Informais 

Sessões do Conselho Consultivo Municipal, mediante 

convite do Presidente do Conselho Municipal, que pode 

decorrer de uma solicitação da sociedade civil ou 

havendo um assunto importante da vida municipal, que 

requer a participação activa da sociedade civil. 

Orçamento Participativo (exemplos: casos dos Municípios de Maputo, 

Dondo e Cuamba) -cidadãos e/ou organizações da sociedade civil tem a 

oportunidade de participar directamente na discussão e decisão sobre os 

orçamentos e políticas públicas, assim como, nas diferentes fases da 

preparação e monitoria dos orçamentos públicos. 

A nível dos distritos municipais – através dos conselhos 

consultivos, nos quais a sociedade civil está 

representada. 

 

Nas audiências directas com o Presidente do Conselho 

Municipal – Normalmente o pedido de audiência é 

dirigido ao Chefe do Gabinete do Presidente do 

Conselho Municipal, que se encarrega de marcar o dia 

para a mesma. Os vereadores também podem receber 

os munícipes para exporem os seus problemas nas 

áreas pelas quais são responsáveis ou por delegação do 

Presidente do Conselho Municipal. 
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9 . 6  G u i õ e s  d e  E n t r e v i s t a s  S e m i e s t r u t u r a d a s  

De princípio as perguntas dos Termos de referência são suficientes para servirem de guião 

para as entrevistas semiestruturadas, aqui se destaca apenas os grupos com questões 

específicas. 

9.6.1 S o c i e d a d e  C i v i l  

Espaços 

 Quais são os espaços de diálogo existentes criados pelo governo, conquistados pela 

SC ou informais?  

 Quem participa nesses espaços e porquê? Quem está excluído?  

 Como os participantes organizam-se e preparam-se para participar?  

 Como os participantes avaliam a eficácia e eficiência destes espaços?  

 Eficácia e eficiência são critérios importantes para eles?  

 Quais são os desejos de mudança em relação aos espaços existentes? 

Temas  

 Quais são os temas discutidos nos diferentes espaços?  

 Quem determina os temas e com que critérios?  

 Quais são os desejos de mudança em relação aos temas abordados nos espaços 

existentes?  

 Quais são os “temas do futuro”? 

Experiências  

 O que funcionou bem e porquê? Quem foi ouvido e porquê? 

 Como tomam-se as decisões?  

 O que pode ser aplicado em outras províncias e/ou outros contextos? 

Coordenação / trabalho em redes entre os actores da SC 

 De que forma os diferentes actores da SC coordenam-se para poder articular as 

suas opiniões e necessidades?  

 O que as OSCs acham do trabalho em rede? 

 Qual é o seu impacto e sustentabilidade das redes? 

 O que funciona bem? O que pode ser replicado?  

Qualidade do diálogo  

 Como avalia a “cultura democrática” entre os participantes dos vários espaços de 

diálogo? 

 Como avalia o desempenho das OSCs nos diferentes espaços de diálogo? 

 Há algum espaço em que o desempenho em particular tem sido melhor? Porquê? 

9.6.2 R e p r e s e n t a n t e s  d o  G o v e r n o  

 Quais são os diferentes espaços de diálogo existentes em Moçambique, tanto 

criados pelo governo, conquistados pela SC ou informais 

 Qual é o grau de participação da mulher nesses espaços? 
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 Até que pontos os diferentes programas trabalham em coordenação e 

complementaridade? 

 Os espaços de diálogo são conhecidos pelos cidadãos comuns?  

 Esses conhecem os mecanismos de escolha de participantes destes espaços?  

 Participaram na escolha dos participantes?  

 Sentem-se representados pelos participantes e porquê?  

 Como é que o governo avalia o desempenho das OSC nos diferentes espaços de 

diálogo? 

 O que funcionou bem e porquê? 

Como avalia a “cultura democrática” entre os participantes dos vários espaços de diálogo? 

 Quais são os temas discutidos nos diferentes espaços?  

 Quem determina os temas e com que critérios? 

 O que pode ser aplicado em outras províncias e/ou outros contextos 

9.6.3 P a r c e i r o s  d e  C o o p e r a ç ã o  

 Que tipos de diálogo e tem apoiado? 

 Quais são as boas experiências e lições aprendidas?  

 O que funciona bem e o que pode ser replicado? 

 Até que pontos os diferentes programas trabalham em coordenação e 

complementaridade?  

 Qual é o grau de tolerância e respeito pelas ideias e opiniões diferentes nestes 

espaços? 

 Qual poderia ser uma possível área de actuação do PAANE e em que áreas pode 

estabelecer sinergias com programas similares? 
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APÊNDICE 

Província de Maputo 

P.3 Espaços que os Cidadãos Conhecem 

Espaços que conhecem H % M% H % M% H % M% 

Obs. de Desenv. Nac. 12 4,5% 9 3,2% 6 2,0% 3 1,1% 4 2,3% 4 2,8% 

Obs. de Desenv. Prov. 5 1,9% 7 2,5% 6 2,0% 3 1,1% 3 1,7% 5 3,5% 

Conselho Cons. Dist. 15 5,6% 19 6,7% 14 4,7% 10 3,8% 11 6,3% 5 3,5% 

Conselho Cons. Mun. 18 6,7% 20 7,0% 16 5,4% 10 3,8% 12 6,9% 6 4,2% 

Fórum Local Dist. 14 5,2% 18 6,3% 21 7,1% 18 6,8% 14 8,0% 19 13,4% 

Fórum Local Mun. 16 6,0% 16 5,6% 19 6,4% 16 6,1% 21 12,1% 15 10,6% 

OCB Distrital 18 6,7% 23 8,1% 31 10,5% 31 11,8% 12 6,9% 13 9,2% 

OCB Municipal 24 9,0% 27 9,5% 31 10,5% 28 10,6% 13 7,5% 14 9,9% 

Associação Nacional 27 10,1% 25 8,8% 22 7,5% 20 7,6% 14 8,0% 9 6,3% 

Associação Provincial 26 9,7% 28 9,9% 21 7,1% 22 8,4% 14 8,0% 9 6,3% 

Associação Distrital 21 7,8% 23 8,1% 31 10,5% 31 11,8% 15 8,6% 10 7,0% 

Associação Municipal 18 6,7% 19 6,7% 29 9,8% 24 9,1% 16 9,2% 11 7,7% 

Rede Nacional 15 5,6% 13 4,6% 10 3,4% 11 4,2% 5 2,9% 4 2,8% 

Rede Provincial 17 6,3% 13 4,6% 10 3,4% 12 4,6% 5 2,9% 6 4,2% 

Rede Distrital 10 3,7% 11 3,9% 14 4,7% 12 4,6% 3 1,7% 4 2,8% 

Rede Municipal 9 3,4% 6 2,1% 11 3,7% 9 3,4% 3 1,7% 5 3,5% 

Plataforma Nacional 3 1,1%   1 ,3%   3 1,7%   

Plataforma Provincial   1 ,4% 2 ,7% 1 ,4% 4 2,3% 3 2,1% 

Plataforma Distrital   6 2,1%   2 ,8% 1 ,6%   

Plataforma Municipal         1 ,6%   

Total 268 100,0% 284 100,0% 295 100,0% 263 100,0% 174 100,0% 142 100,0% 

Distritos Matola Moamba Manhiça 

 

P.6 Espaços onde Cidadãos Participam 
 

Espaços onde Cidadãos 
Participam H % M% H % M% H % M% 

P6 Observatório de 
Desenvolvimento 

1 3,4%     4 12,5%     

P6 Conselho Consultivo 
Local 

9 31,0% 5 18,5% 5 17,9% 2 6,3% 2 7,1% 2 7,7% 

P6 Fórum Local 8 27,6% 7 25,9% 8 28,6% 10 31,3% 16 57,1% 18 69,2% 

P6 Comité de Saúde 1 3,4% 2 7,4% 4 14,3% 3 9,4% 2 7,1% 3 11,5% 

P6 Conselho de Escola 5 17,2% 5 18,5% 2 7,1% 5 15,6% 2 7,1% 1 3,8% 

P6 Comité de Água 1 3,4% 5 18,5% 3 10,7% 3 9,4% 1 3,6% 2 7,7% 

P6 Comité de gestão de 
recursos naturais 

      1 3,1%     

P6 Outro 4 13,8% 3 11,1% 6 21,4% 4 12,5% 5 17,9%   

Total 29 100,0% 27 100,0% 28 100,0% 32 100,0% 28 100,0% 26 100,0% 

Distritos Matola Moamba Manhiça 

 

P10. % de Homens e Mulheres que Sabem como membros de espaços são 

escolhidos 

Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 9 3 3 0 2 2 

Valid % 15,0% 4,3% 4,3% ,0% 3,5% 3,5% 

 Conselho Consultivo Local Count 16 10 7 4 3 3 

Valid % 26,2% 14,5% 10,1% 7,1% 5,4% 5,4% 

 Plataforma Distrital Count 12 10 3 0 2 2 

Valid % 20,7% 14,5% 4,3% ,0% 3,6% 3,6% 

 Plataforma Provincial Count 14 6 1 2 2 2 

Valid % 23,7% 8,7% 1,4% 3,6% 3,6% 3,6% 

 Plataforma Nacional Count 16 6 2 1 1 1 

Valid % 27,1% 8,7% 2,9% 1,8% 1,8% 1,8% 

 Fórum Local Count 23 20 14 13 12 12 

Valid % 37,7% 29,0% 20,3% 23,2% 21,4% 21,4% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 10 4 7 2 2 2 

Valid % 16,7% 5,8% 10,1% 3,5% 3,5% 3,6% 

 Comité de Saúde Count 13 8 11 11 5 6 

Valid % 21,7% 11,6% 15,9% 15,9% 8,6% 10,3% 
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Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Conselho de Escola Count 22 23 25 28 4 6 

Valid % 34,9% 32,9% 36,2% 40,6% 7,0% 10,7% 

 Comité de Água Count 11 9 11 12 3 5 

Valid % 18,6% 13,6% 15,9% 17,4% 5,3% 8,9% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 9 5 6 3 0 2 

Valid % 15,0% 7,5% 8,8% 4,3% ,0% 3,6% 

 Outro Count 0 1 1 3 2 0 

Valid % ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

Distritos  Matola Moamba Manhiça 

 

P.11 Participação na Escolha de Membros dos Espaços 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 0 0 1 0 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,8% 

 Conselho Consultivo Local Count 1 4 7 5 2 2 

Valid % 1,6% 5,8% 10,1% 7,2% 3,5% 3,6% 

 Plataforma Distrital Count 5 3 4 1 0 0 

Valid % 8,5% 4,5% 5,8% 1,4% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 7 3 2 1 2 1 

Valid % 11,9% 4,4% 2,9% 1,4% 3,5% 1,8% 

 Plataforma Nacional Count 7 7 3 1 1 0 

Valid % 12,1% 10,3% 4,3% 1,4% 1,8% ,0% 

 Fórum Local Count 9 14 15 11 9 5 

Valid % 15,0% 20,6% 21,7% 15,9% 15,8% 8,9% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 1 2 4 3 0 1 

Valid % 1,7% 2,9% 5,8% 4,3% ,0% 1,8% 

 Comité de Saúde Count 2 4 7 7 2 3 

Valid % 3,3% 5,8% 10,1% 10,1% 3,5% 5,3% 

 Conselho de Escola Count 14 13 20 19 2 3 

Valid % 22,6% 18,6% 29,0% 27,5% 3,5% 5,4% 

 Comité de Água Count 2 4 8 7 2 2 

Valid % 3,3% 6,0% 11,6% 10,3% 3,5% 3,6% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 2 2 0 1 0 1 

Valid % 3,4% 2,9% ,0% 1,5% ,0% 1,8% 

 Outro Count 1 1 1 1 2 1 

Valid % 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

Distritos  Matola Moamba Manhiça 

 

P12. Percepção sobre Representação nas Entidades Governamentais 

   REPRESENTAM 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 18 17 14 19 14 16 

 
Valid % 30,0% 24,6% 20,3% 27,5% 24,6% 28,1% 

 Conselho Consultivo Local Count 22 18 17 24 19 19 

Valid % 34,9% 26,1% 24,6% 34,8% 31,1% 32,2% 

 Plataforma Distrital Count 14 14 13 18 17 17 

Valid % 23,3% 20,3% 19,4% 26,1% 27,9% 29,3% 

 Plataforma Provincial Count 17 12 12 18 13 17 

Valid % 28,3% 17,4% 17,4% 26,1% 22,8% 29,8% 

 Plataforma Nacional Count 17 15 13 17 11 14 

Valid % 28,3% 21,7% 18,8% 24,6% 19,3% 25,0% 

 Fórum Local Count 33 28 34 33 31 32 

Valid % 52,4% 40,0% 49,3% 47,8% 50,8% 54,2% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 20 22 23 24 17 22 

Valid % 31,7% 31,0% 33,3% 35,8% 27,9% 36,7% 

 Comité de Saúde Count 28 30 36 33 19 25 

Valid % 45,2% 42,3% 52,2% 47,8% 30,6% 41,0% 

 Conselho de Escola Count 38 41 40 39 16 26 

Valid % 59,4% 56,9% 58,0% 56,5% 26,2% 43,3% 

 Comité de Água Count 27 31 25 23 17 24 

Valid % 45,0% 44,9% 36,2% 33,3% 27,4% 40,0% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 16 10 9 16 10 14 

Valid % 27,1% 14,5% 13,0% 23,2% 17,9% 24,6% 

 Outro Count 1 0 2 1 2 0 

Valid % 100,0% ,0% 100,0% 50,0% 100,0% ,0% 

Distritos  Matola Moamba Manhiça 
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NÃO REPRESENTAM  

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 24 22 27 21 11 6 

Valid % 40,0% 31,9% 39,1% 30,4% 19,3% 10,5% 

 Conselho Consultivo Local Count 27 21 26 17 13 9 

Valid % 42,9% 30,4% 37,7% 24,6% 21,3% 15,3% 

 Plataforma Distrital Count 27 20 27 22 12 8 

Valid % 45,0% 29,0% 40,3% 31,9% 19,7% 13,8% 

 Plataforma Provincial Count 24 23 29 24 12 7 

Valid % 40,0% 33,3% 42,0% 34,8% 21,1% 12,3% 

 Plataforma Nacional Count 24 20 28 26 14 9 

Valid % 40,0% 29,0% 40,6% 37,7% 24,6% 16,1% 

 Fórum Local Count 18 18 20 22 16 10 

Valid % 28,6% 25,7% 29,0% 31,9% 26,2% 16,9% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 22 22 25 24 22 14 

Valid % 34,9% 31,0% 36,2% 35,8% 36,1% 23,3% 

 Comité de Saúde Count 18 14 21 24 24 12 

Valid % 29,0% 19,7% 30,4% 34,8% 38,7% 19,7% 

 Conselho de Escola Count 15 9 17 18 24 11 

Valid % 23,4% 12,5% 24,6% 26,1% 39,3% 18,3% 

 Comité de Água Count 19 15 29 33 23 10 

Valid % 31,7% 21,7% 42,0% 47,8% 37,1% 16,7% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 24 24 29 21 21 10 

Valid % 40,7% 34,8% 42,0% 30,4% 37,5% 17,5% 

 Outro Count 0 1 0 1 0 0 

Valid % ,0% 100,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 

Distritos  Matola Moamba Manhiça 

 

Distrito de Matola 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 2 12 20 9 5 21 69 

Valid % 2,9% 17,4% 29,0% 13,0% 7,2% 30,4% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 1 15 23 10 6 14 69 

Valid % 1,4% 21,7% 33,3% 14,5% 8,7% 20,3% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 5 25 10 5 20 65 

Valid % ,0% 7,7% 38,5% 15,4% 7,7% 30,8% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 5 23 11 5 21 65 

Valid % ,0% 7,7% 35,4% 16,9% 7,7% 32,3% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 9 15 13 5 24 66 

Valid % ,0% 13,6% 22,7% 19,7% 7,6% 36,4% 100,0% 

 Fórum Local Count 7 16 23 6 5 9 66 

Valid % 10,6% 24,2% 34,8% 9,1% 7,6% 13,6% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 1 17 16 12 5 16 67 

Valid % 1,5% 25,4% 23,9% 17,9% 7,5% 23,9% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 1 22 21 10 4 11 69 

Valid % 1,4% 31,9% 30,4% 14,5% 5,8% 15,9% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 5 25 21 6 3 9 69 

Valid % 7,2% 36,2% 30,4% 8,7% 4,3% 13,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 4 22 17 8 3 12 66 

Valid % 6,1% 33,3% 25,8% 12,1% 4,5% 18,2% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 10 16 8 8 24 66 

Valid % ,0% 15,2% 24,2% 12,1% 12,1% 36,4% 100,0% 

 Outro Count 0 0 1 0 0 0 1 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Matola – Sexo Feminino 
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P. 18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 4 19 12 5 19 60 

Valid % 1,7% 6,7% 31,7% 20,0% 8,3% 31,7% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 2 16 16 12 5 10 61 

Valid % 3,3% 26,2% 26,2% 19,7% 8,2% 16,4% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 9 15 15 4 14 57 

Valid % ,0% 15,8% 26,3% 26,3% 7,0% 24,6% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 8 16 16 6 12 58 

Valid % ,0% 13,8% 27,6% 27,6% 10,3% 20,7% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 11 13 17 5 11 57 

Valid % ,0% 19,3% 22,8% 29,8% 8,8% 19,3% 100,0% 

 Fórum Local Count 4 12 21 9 4 9 59 

Valid % 6,8% 20,3% 35,6% 15,3% 6,8% 15,3% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 1 7 19 12 4 17 60 

Valid % 1,7% 11,7% 31,7% 20,0% 6,7% 28,3% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 3 11 23 8 3 12 60 

Valid % 5,0% 18,3% 38,3% 13,3% 5,0% 20,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 3 17 26 5 2 9 62 

Valid % 4,8% 27,4% 41,9% 8,1% 3,2% 14,5% 100,0% 

 Comité de Água Count 4 18 18 7 2 10 59 

Valid % 6,8% 30,5% 30,5% 11,9% 3,4% 16,9% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 2 5 17 9 6 20 59 

Valid % 3,4% 8,5% 28,8% 15,3% 10,2% 33,9% 100,0% 

 Outro Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Matola – Sexo Masculino 

 

Distrito de Moamba 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 6 30 8 6 18 69 

Valid % 1,4% 8,7% 43,5% 11,6% 8,7% 26,1% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 2 10 26 8 5 18 69 

Valid % 2,9% 14,5% 37,7% 11,6% 7,2% 26,1% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 1 8 28 6 5 21 69 

Valid % 1,4% 11,6% 40,6% 8,7% 7,2% 30,4% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 11 23 6 5 23 69 

Valid % 1,4% 15,9% 33,3% 8,7% 7,2% 33,3% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 2 7 24 7 7 21 68 

Valid % 2,9% 10,3% 35,3% 10,3% 10,3% 30,9% 100,0% 

 Fórum Local Count 2 16 24 7 5 13 67 

Valid % 3,0% 23,9% 35,8% 10,4% 7,5% 19,4% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 3 13 24 10 4 14 68 

Valid % 4,4% 19,1% 35,3% 14,7% 5,9% 20,6% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 2 18 25 8 4 12 69 

Valid % 2,9% 26,1% 36,2% 11,6% 5,8% 17,4% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 4 26 17 5 3 14 69 

Valid % 5,8% 37,7% 24,6% 7,2% 4,3% 20,3% 100,0% 

 Comité de Água Count 1 12 23 13 6 14 69 

Valid % 1,4% 17,4% 33,3% 18,8% 8,7% 20,3% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 2 3 25 4 4 31 69 

Valid % 2,9% 4,3% 36,2% 5,8% 5,8% 44,9% 100,0% 

 Outro Count 0 0 1 0 0 0 1 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Moamba – Sexo Feminino 

 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 2 5 23 11 4 23 68 

Valid % 2,9% 7,4% 33,8% 16,2% 5,9% 33,8% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 1 11 25 9 4 19 69 

Valid % 1,4% 15,9% 36,2% 13,0% 5,8% 27,5% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 1 5 27 8 4 22 67 
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Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

Valid % 1,5% 7,5% 40,3% 11,9% 6,0% 32,8% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 8 22 10 5 22 68 

Valid % 1,5% 11,8% 32,4% 14,7% 7,4% 32,4% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 10 21 12 4 21 68 

Valid % ,0% 14,7% 30,9% 17,6% 5,9% 30,9% 100,0% 

 Fórum Local Count 0 15 29 6 2 16 68 

Valid % ,0% 22,1% 42,6% 8,8% 2,9% 23,5% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 2 14 27 7 2 16 68 

Valid % 2,9% 20,6% 39,7% 10,3% 2,9% 23,5% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 4 15 31 8 1 10 69 

Valid % 5,8% 21,7% 44,9% 11,6% 1,4% 14,5% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 8 18 26 4 1 12 69 

Valid % 11,6% 26,1% 37,7% 5,8% 1,4% 17,4% 100,0% 

 Comité de Água Count 2 9 24 19 2 13 69 

Valid % 2,9% 13,0% 34,8% 27,5% 2,9% 18,8% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 1 5 24 8 4 26 68 

Valid % 1,5% 7,4% 35,3% 11,8% 5,9% 38,2% 100,0% 

 Outro Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Moamba – Sexo masculino 

 

Distrito de Manhiça 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 3 8 17 4 0 26 58 

Valid % 5,2% 13,8% 29,3% 6,9% ,0% 44,8% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 3 9 20 4 0 24 60 

Valid % 5,0% 15,0% 33,3% 6,7% ,0% 40,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 3 8 20 4 0 24 59 

Valid % 5,1% 13,6% 33,9% 6,8% ,0% 40,7% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 7 17 7 0 25 57 

Valid % 1,8% 12,3% 29,8% 12,3% ,0% 43,9% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 2 6 14 9 0 25 56 

Valid % 3,6% 10,7% 25,0% 16,1% ,0% 44,6% 100,0% 

 Fórum Local Count 5 18 18 7 0 12 60 

Valid % 8,3% 30,0% 30,0% 11,7% ,0% 20,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 2 14 18 10 2 15 61 

Valid % 3,3% 23,0% 29,5% 16,4% 3,3% 24,6% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 4 13 19 10 2 13 61 

Valid % 6,6% 21,3% 31,1% 16,4% 3,3% 21,3% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 5 10 22 7 2 13 59 

Valid % 8,5% 16,9% 37,3% 11,9% 3,4% 22,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 7 11 20 6 2 14 60 

Valid % 11,7% 18,3% 33,3% 10,0% 3,3% 23,3% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 2 7 17 7 4 18 55 

Valid % 3,6% 12,7% 30,9% 12,7% 7,3% 32,7% 100,0% 

 Outro Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Manhiça – Sexo Feminino 

 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 9 20 3 1 24 57 

Valid % ,0% 15,8% 35,1% 5,3% 1,8% 42,1% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 0 12 23 4 1 22 62 

Valid % ,0% 19,4% 37,1% 6,5% 1,6% 35,5% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 11 21 4 1 24 61 

Valid % ,0% 18,0% 34,4% 6,6% 1,6% 39,3% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 10 19 4 1 24 58 

Valid % ,0% 17,2% 32,8% 6,9% 1,7% 41,4% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 9 20 4 1 23 57 

Valid % ,0% 15,8% 35,1% 7,0% 1,8% 40,4% 100,0% 

 Fórum Local Count 4 19 22 8 1 7 61 

Valid % 6,6% 31,1% 36,1% 13,1% 1,6% 11,5% 100,0% 
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Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 9 23 8 6 16 62 

Valid % ,0% 14,5% 37,1% 12,9% 9,7% 25,8% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 2 10 21 9 7 13 62 

Valid % 3,2% 16,1% 33,9% 14,5% 11,3% 21,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 2 14 15 13 5 12 61 

Valid % 3,3% 23,0% 24,6% 21,3% 8,2% 19,7% 100,0% 

 Comité de Água Count 1 13 19 9 6 14 62 

Valid % 1,6% 21,0% 30,6% 14,5% 9,7% 22,6% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 6 19 7 6 20 58 

Valid % ,0% 10,3% 32,8% 12,1% 10,3% 34,5% 100,0% 

 Outro Count 0 2 0 0 0 0 2 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Manhiça – Sexo Masculino 

 

 

P.21 Desejos de Mudança em Relação aos Espaços 

Distrito O que desejaria mudar no Espaço? M (%) H (%) 

Matola Mais mulheres 41 (9,8) 33(9,5) 

Mais voz para as comunidades 32 (7,6) 25(7,2) 

Mais membros da sociedade civil 31 (7,4) 25 (7,2) 

Moamba Mais Mulheres 44 (13,9) 32 (9,6) 

Mais voz para as comunidades 33 (10,4) 32 (9,6) 

Mais voz para os cidadãos comuns 33 (10,4) 33 (9,9) 

Manhiça Mais mulheres 35 (10,2) 25 (6,7)  

Mais voz para as comunidades 29 (8,5) 27 (7,2) 

Mais membros da comunidade 28 (8,2) 26 (7,0) 
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Província da Zambézia 

P.3 Espaços que os Cidadãos Conhecem 

Espaços que conhecem 
 H % M% H % M% H % M% 

Obs. de Desenv. Nac. 4 1,7% 3 1,3% 3 2,1% 1 ,9% 3 2,9%   

Obs. de Desenv. Prov. 12 5,0% 13 5,7% 22 15,5% 3 2,8% 1 1,0%   

Conselho Cons. Dist. 19 7,9% 11 4,8% 12 8,5% 17 15,9% 22 21,0% 11 19,0
% 

Conselho Cons. Mun. 29 12,0% 24 10,4% 8 5,6% 9 8,4% 2 1,9%   

Fórum Local Dist. 11 4,5% 7 3,0% 4 2,8% 3 2,8% 13 12,4% 8 13,8
% 

Fórum Local Mun. 17 7,0% 12 5,2% 30 21,1% 2 1,9%     

OCB Distrital 12 5,0% 7 3,0% 8 5,6% 21 19,6% 22 21,0% 18 31,0
% 

OCB Municipal 29 12,0% 20 8,7% 3 2,1% 9 8,4% 1 1,0% 1 1,7% 

Associação Nacional 10 4,1% 16 7,0% 3 2,1%   3 2,9%   

Associação Provincial 13 5,4% 19 8,3% 2 1,4% 1 ,9% 3 2,9% 1 1,7% 

Associação Distrital 16 6,6% 15 6,5% 33 23,2% 31 29,0% 25 23,8% 15 25,9
% 

Associação Municipal 22 9,1% 29 12,6% 7 4,9% 6 5,6% 6 5,7% 1 1,7% 

Rede Nacional 4 1,7% 7 3,0%         

Rede Provincial 10 4,1% 11 4,8%     1 1,0%   

Rede Distrital 5 2,1% 5 2,2% 7 4,9%   2 1,9% 3 5,2% 

Rede Municipal 14 5,8% 13 5,7% 2 1,4%       

Plataforma Nacional 3 1,2% 3 1,3% 1 ,7%       

Plataforma Provincial 7 2,9% 6 2,6% 1 ,7% 1 ,9% 1 1,0%   

Plataforma Distrital 3 1,2% 4 1,7% 5 3,5% 2 1,9%     

Plataforma Municipal 2 ,8% 5 2,2% 1 ,7% 1 ,9%     

Total 242 100,0% 230 100,0% 142 100,0% 107 100,0% 105 100,0% 58 100,0
% 

Distritos Quelimane Alto Molocué Pebane 

 

P.6 Espaços onde Cidadãos Participam 
 

Espaços onde Cidadãos 
Participam H % M% H % M% H % M% 

Observatório de 
Desenvolvimento 

    1 3,8%       

P6 Conselho Consultivo 
Local 

1 2,0% 9 23,1%   6 27,3% 6 23,1%   

P6 Plataforma Distrital 9 17,6% 1 2,6% 9 34,6% 1 4,5%     

P6 Fórum Local 1 2,0% 3 7,7% 1 3,8% 1 4,5% 2 7,7%   

P6 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

13 25,5% 3 7,7% 4 15,4% 2 9,1% 2  1 9,1% 

P6 Comité de Saúde 2 3,9% 5 12,8% 3 11,5% 1 4,5% 6 7,7% 1 9,1% 

P6 Conselho de Escola 6 11,8% 6 15,4% 4 15,4% 4 18,2% 4 23,1% 6 54,5% 

P6 Comité de Água 7 13,7% 3 7,7% 2 7,7% 2 9,1%  15,4% 1 9,1% 

P6 Comité de gestão de 
recursos naturais 

6 11,8% 2 5,1%   3 13,6% 6 23,1% 1 9,1% 

P6 Outro 6 11,8% 7 17,9% 2 7,7% 2 9,1% 26 100,0% 1 9,1% 

Total 51 100,0% 39 100,0% 26 100,0% 22 100,0%   11 100,0% 

Distritos Quelimane Alto Molocué Pebane 

 

% de Homens e Mulheres que Sabem como membros de espaços são 

escolhidos 

Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 8 4 3 2 2 1 

Valid % 21,1% 100,0% 60,0% 9,1% 9,1% 5,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 17 6 8 8 8 3 

Valid % 44,7% 23,1% 38,1% 30,8% 30,8% 15,0% 

 Plataforma Distrital Count 3 0 1 0 0 0 

Valid % 11,1% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 3 0 1 0 0 0 

Valid % 11,1% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 4 0 0 0 0 0 

Valid % 14,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 16 5 2 4 4 1 
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Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Valid % 47,1% 30,3% 55,6% 16,0% 16,0% 5,3% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 12 10 1 0 0 1 

Valid % 37,5% 27,8% 16,7% ,0% ,0% 5,0% 

 Comité de Saúde Count 17 17 6 4 4 3 

Valid % 45,9% 43,6% 37,5% 15,4% 15,4% 14,3% 

 Conselho de Escola Count 22 15 6 11 11 6 

Valid % 53,7% 39,5% 46,2% 37,9% 37,9% 25,0% 

 Comité de Água Count 18 15 7 5 5 3 

Valid % 47,4% 39,5% 53,8% 42,9% 17,9% 13,6% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 9 5 2 2 4 1 

Valid % 29,0% 14,3% 25,0% 25,0% 13,3% 4,8% 

 Outro Count 4 6 5 0 1 1 

Valid % 100,0% 66,7% 38,5% ,0% 50,0% 50,0% 

Distritos  Quelimane Alto Molocué Pebane 

 

P.11 Participação na Escolha de Membros dos Espaços 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 7 2 3 2 0 0 

Valid % 18,4% 5,4% 75,0% 50,0% ,0% ,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 11 3 10 4 5 1 

Valid % 28,9% 7,7% 38,5% 22,2% 20,0% 5,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 1 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 1 0 1 0 0 

Valid % ,0% 3,2% ,0% 100,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 9 5 4 1 2 0 

Valid % 28,1% 15,6% 44,4% 33,3% 8,3% ,0% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 4 2 0 2 0 0 

Valid % 12,5% 5,6% ,0% 28,6% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 7 9 2 0 3 1 

Valid % 18,4% 23,1% 14,3% ,0% 12,0% 5,0% 

 Conselho de Escola Count 13 7 1 3 9 5 

Valid % 34,2% 18,9% 10,0% 27,3% 32,1% 19,2% 

 Comité de Água Count 9 6 6 4 3 1 

Valid % 24,3% 16,7% 46,2% 36,4% 11,1% 4,5% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 3 3 2 1 4 2 

Valid % 9,7% 8,8% 25,0% 16,7% 13,8% 9,5% 

 Outro Count 4 5 4 0 1 1 

Valid % 100,0% 62,5% 28,6% ,0% 50,0% 50,0% 

Distritos  Quelimane Alto Molocué Pebane 

 

P12. Percepção sobre Representação nas Entidades Governamentais 

 
REPRESENTAM 

 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 16 13 3 2 9 6 

Valid % 43,2% 33,3% 75,0% 40,0% 40,9% 31,6% 

 Conselho Consultivo Local Count 31 29 16 11 21 13 

Valid % 79,5% 69,0% 64,0% 57,9% 84,0% 65,0% 

 Plataforma Distrital Count 3 9 1 1 8 5 

Valid % 10,7% 27,3% 25,0% 50,0% 36,4% 27,8% 

 Plataforma Provincial Count 6 7 1 1 8 5 

Valid % 22,2% 21,9% 100,0% 50,0% 36,4% 26,3% 

 Plataforma Nacional Count 4 7 1 0 8 5 

Valid % 14,8% 22,6% 100,0% ,0% 36,4% 26,3% 

 Fórum Local Count 18 14 6 2 12 5 

Valid % 52,9% 40,0% 60,0% 50,0% 48,0% 26,3% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 17 12 3 4 10 5 

Valid % 53,1% 32,4% 50,0% 50,0% 45,5% 25,0% 

 Comité de Saúde Count 23 20 11 10 15 9 

Valid % 62,2% 51,3% 64,7% 71,4% 57,7% 42,9% 

 Conselho de Escola Count 27 24 9 10 20 18 

Valid % 67,5% 61,5% 64,3% 76,9% 71,4% 72,0% 

 Comité de Água Count 21 19 9 11 16 8 

Valid % 56,8% 50,0% 69,2% 78,6% 55,2% 36,4% 

 Comité de gestão de recursos Count 7 8 5 4 12 6 
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naturais Valid % 22,6% 22,2% 62,5% 50,0% 41,4% 30,0% 

 Outro Count 4 10 11 3 2 1 

Valid % 100,0% 100,0% 84,6% 33,3% 66,7% 50,0% 

Distritos  Quelimane Alto Molocué Pebane 

 
NÃO REPRESENTAM 

 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 6 10 1 1 6 1 

Valid % 16,2% 25,6% 25,0% 20,0% 27,3% 5,3% 

 Conselho Consultivo Local Count 3 5 5 3 1 1 

Valid % 7,7% 11,9% 20,0% 15,8% 4,0% 5,0% 

 Plataforma Distrital Count 6 7 2 0 5 4 

Valid % 21,4% 21,2% 50,0% ,0% 22,7% 22,2% 

 Plataforma Provincial Count 4 6 0 0 5 4 

Valid % 14,8% 18,8% ,0% ,0% 22,7% 21,1% 

 Plataforma Nacional Count 7 6 0 0 6 3 

Valid % 25,9% 19,4% ,0% ,0% 27,3% 15,8% 

 Fórum Local Count 8 5 3 1 6 2 

Valid % 23,5% 14,3% 30,0% 25,0% 24,0% 10,5% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 7 10 0 2 4 1 

Valid % 21,9% 27,0% ,0% 25,0% 18,2% 5,0% 

 Comité de Saúde Count 6 6 3 2 5 1 

Valid % 16,2% 15,4% 17,6% 14,3% 19,2% 4,8% 

 Conselho de Escola Count 7 5 2 3 4 2 

Valid % 17,5% 12,8% 14,3% 23,1% 14,3% 8,0% 

 Comité de Água Count 10 7 2 1 4 2 

Valid % 27,0% 18,4% 15,4% 7,1% 13,8% 9,1% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 17 10 1 2 7 2 

Valid % 54,8% 27,8% 12,5% 25,0% 24,1% 10,0% 

 Outro Count 0 0 1 1 1 1 

Valid % ,0% ,0% 7,7% 11,1% 33,3% 50,0% 

Distritos  Quelimane Alto Molocué Pebane 

 

Distrito de Quelimane 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 6 9 11 1 0 12 39 

Valid % 15,4% 23,1% 28,2% 2,6% ,0% 30,8% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 8 15 7 1 1 7 39 

Valid % 20,5% 38,5% 17,9% 2,6% 2,6% 17,9% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 4 3 8 2 0 14 31 

Valid % 12,9% 9,7% 25,8% 6,5% ,0% 45,2% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 4 2 9 1 0 15 31 

Valid % 12,9% 6,5% 29,0% 3,2% ,0% 48,4% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 1 3 8 1 1 17 31 

Valid % 3,2% 9,7% 25,8% 3,2% 3,2% 54,8% 100,0% 

 Fórum Local Count 6 7 4 2 0 11 30 

Valid % 20,0% 23,3% 13,3% 6,7% ,0% 36,7% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 3 10 6 2 2 10 33 

Valid % 9,1% 30,3% 18,2% 6,1% 6,1% 30,3% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 6 11 13 1 1 8 40 

Valid % 15,0% 27,5% 32,5% 2,5% 2,5% 20,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 8 14 12 0 0 6 40 

Valid % 20,0% 35,0% 30,0% ,0% ,0% 15,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 3 10 13 1 1 8 36 

Valid % 8,3% 27,8% 36,1% 2,8% 2,8% 22,2% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 2 4 12 4 1 8 31 

Valid % 6,5% 12,9% 38,7% 12,9% 3,2% 25,8% 100,0% 

 Outro Count 1 4 3 0 0 0 8 

Valid % 12,5% 50,0% 37,5% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Quelimane – Sexo Feminino 
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P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 8 13 2 1 9 33 

Valid % ,0% 24,2% 39,4% 6,1% 3,0% 27,3% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 9 12 13 0 1 5 40 

Valid % 22,5% 30,0% 32,5% ,0% 2,5% 12,5% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 6 8 1 1 11 27 

Valid % ,0% 22,2% 29,6% 3,7% 3,7% 40,7% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 2 1 9 3 1 12 28 

Valid % 7,1% 3,6% 32,1% 10,7% 3,6% 42,9% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 1 2 8 3 1 12 27 

Valid % 3,7% 7,4% 29,6% 11,1% 3,7% 44,4% 100,0% 

 Fórum Local Count 6 7 9 1 2 6 31 

Valid % 19,4% 22,6% 29,0% 3,2% 6,5% 19,4% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 8 9 5 0 2 7 31 

Valid % 25,8% 29,0% 16,1% ,0% 6,5% 22,6% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 12 10 7 1 1 5 36 

Valid % 33,3% 27,8% 19,4% 2,8% 2,8% 13,9% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 12 12 9 1 1 5 40 

Valid % 30,0% 30,0% 22,5% 2,5% 2,5% 12,5% 100,0% 

 Comité de Água Count 12 15 4 1 1 5 38 

Valid % 31,6% 39,5% 10,5% 2,6% 2,6% 13,2% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 2 8 8 3 2 7 30 

Valid % 6,7% 26,7% 26,7% 10,0% 6,7% 23,3% 100,0% 

 Outro Count 0 3 1 0 0 0 4 

Valid % ,0% 75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Quelimane – Sexo Masculino 

 

Distrito Alto Molocué 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 0 3 0 0 0 4 

Valid % 25,0% ,0% 75,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 3 6 7 2 0 0 18 

Valid % 16,7% 33,3% 38,9% 11,1% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 1 0 1 0 0 0 2 

Valid % 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 0 0 0 0 0 1 

Valid % 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 1 0 0 0 0 0 1 

Valid % 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Fórum Local Count 0 1 1 0 0 0 2 

Valid % ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 2 3 2 0 0 1 8 

Valid % 25,0% 37,5% 25,0% ,0% ,0% 12,5% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 2 12 3 0 0 0 17 

Valid % 11,8% 70,6% 17,6% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 3 4 5 1 0 0 13 

Valid % 23,1% 30,8% 38,5% 7,7% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 4 5 4 1 0 0 14 

Valid % 28,6% 35,7% 28,6% 7,1% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 1 1 3 0 0 0 5 

Valid % 20,0% 20,0% 60,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Outro Count 1 3 1 1 0 3 9 

Valid % 11,1% 33,3% 11,1% 11,1% ,0% 33,3% 100,0% 

Alto Molocué – Sexo Feminino 
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P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 2 1 0 0 0 4 

Valid % 25,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 5 8 12 0 0 0 25 

Valid % 20,0% 32,0% 48,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 1 1 1 1 0 0 4 

Valid % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 1 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 1 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Fórum Local Count 0 3 6 0 0 0 9 

Valid % ,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 2 3 0 0 0 5 

Valid % ,0% 40,0% 60,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 5 8 6 0 0 0 19 

Valid % 26,3% 42,1% 31,6% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 4 8 4 0 0 0 16 

Valid % 25,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 5 5 3 0 0 0 13 

Valid % 38,5% 38,5% 23,1% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 3 5 1 0 0 9 

Valid % ,0% 33,3% 55,6% 11,1% ,0% ,0% 100,0% 

 Outro Count 3 3 6 1 0 0 13 

Valid % 23,1% 23,1% 46,2% 7,7% ,0% ,0% 100,0% 

Alto Molocué – Sexo masculino 

 

Distrito de Pebane 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 2 3 2 1 0 4 12 

Valid % 16,7% 25,0% 16,7% 8,3% ,0% 33,3% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 4 7 3 1 0 0 15 

Valid % 26,7% 46,7% 20,0% 6,7% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 2 3 1 0 5 11 

Valid % ,0% 18,2% 27,3% 9,1% ,0% 45,5% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 1 4 1 0 5 11 

Valid % ,0% 9,1% 36,4% 9,1% ,0% 45,5% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 1 4 1 0 5 11 

Valid % ,0% 9,1% 36,4% 9,1% ,0% 45,5% 100,0% 

 Fórum Local Count 0 1 3 2 0 5 11 

Valid % ,0% 9,1% 27,3% 18,2% ,0% 45,5% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 1 1 3 4 0 3 12 

Valid % 8,3% 8,3% 25,0% 33,3% ,0% 25,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 0 3 5 2 0 4 14 

Valid % ,0% 21,4% 35,7% 14,3% ,0% 28,6% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 6 4 6 1 3 4 24 

Valid % 25,0% 16,7% 25,0% 4,2% 12,5% 16,7% 100,0% 

 Comité de Água Count 1 1 4 1 2 4 13 

Valid % 7,7% 7,7% 30,8% 7,7% 15,4% 30,8% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 2 4 1 1 4 12 

Valid % ,0% 16,7% 33,3% 8,3% 8,3% 33,3% 100,0% 

 Outro Count 0 0 1 0 0 0 1 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Pebane – Sexo feminino 
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P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 2 4 6 1 0 4 17 

Valid % 11,8% 23,5% 35,3% 5,9% ,0% 23,5% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 9 7 7 2 0 1 26 

Valid % 34,6% 26,9% 26,9% 7,7% ,0% 3,8% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 3 3 5 1 0 4 16 

Valid % 18,8% 18,8% 31,3% 6,3% ,0% 25,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 2 5 4 1 0 5 17 

Valid % 11,8% 29,4% 23,5% 5,9% ,0% 29,4% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 2 5 3 2 0 5 17 

Valid % 11,8% 29,4% 17,6% 11,8% ,0% 29,4% 100,0% 

 Fórum Local Count 2 7 2 3 1 5 20 

Valid % 10,0% 35,0% 10,0% 15,0% 5,0% 25,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 3 5 4 2 0 4 18 

Valid % 16,7% 27,8% 22,2% 11,1% ,0% 22,2% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 7 7 4 2 0 3 23 

Valid % 30,4% 30,4% 17,4% 8,7% ,0% 13,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 7 12 5 1 0 2 27 

Valid % 25,9% 44,4% 18,5% 3,7% ,0% 7,4% 100,0% 

 Comité de Água Count 7 8 6 1 0 3 25 

Valid % 28,0% 32,0% 24,0% 4,0% ,0% 12,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 3 4 8 6 1 5 27 

Valid % 11,1% 14,8% 29,6% 22,2% 3,7% 18,5% 100,0% 

 Outro Count 0 0 2 0 0 0 2 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Pebane – sexo masculino 

 

 

P.21 Desejos de Mudança em Relação aos Espaços 

Distrito O que desejaria mudar no Espaço? M (%) H (%) 

Quelimane Mais mulheres 28 (10,8) 38(12,3) 

Mais voz para as comunidades 23 (8,8) 29(9,4) 

Mais membros da comunidade 21 (8,1) 29 (9,4) 

Alto Molocue Mais Mulheres 23 (12,8) 29 (12,7) 

Mais homens 20 (11,1) 22 (9,6) 

Mais membros da comunidade 14 (7,8) 21 (9,2) 

Pebane Mais mulheres 22 (10,2) 24 (9,4)  

Mais homens 19 (9,1) 25 (9,8) 

Mais voz para os cidadãos comuns 19 (9,1) 15 (5,9) 
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Província de Cabo Delgado 

P.3 Espaços que os Cidadãos Conhecem 

Espaços que conhecem 
 H % M% H % M% H % M% 

Obs. de Desenv. Nac. 4 3,1% 3 3,0% 1 1,5%   5 3,7% 4 4,7% 

Obs. de Desenv. Prov. 3 2,3% 3 3,0% 3 4,5%   7 5,2% 4 4,7% 

Conselho Cons. Dist. 12 9,2% 6 6,1% 10 15,2% 8 18,2% 18 13,4% 9 10,5% 

Conselho Cons. Mun. 10 7,6% 8 8,1% 3 4,5% 1 2,3% 22 16,4% 6 7,0% 

Fórum Local Dist. 5 3,8% 4 4,0% 5 7,6% 3 6,8% 9 6,7% 6 7,0% 

Fórum Local Mun. 12 9,2% 7 7,1% 1 1,5% 3 6,8% 7 5,2% 5 5,8% 

OCB Distrital 12 9,2% 11 11,1% 15 22,7% 7 15,9% 18 13,4% 9 10,5% 

OCB Municipal 24 18,3% 24 24,2%     14 10,4% 13 15,1% 

Associação Nacional 2 1,5% 6 6,1% 1 1,5%   2 1,5%   

Associação Provincial 10 7,6% 11 11,1% 1 1,5% 1 2,3% 3 2,2%   

Associação Distrital 8 6,1% 6 6,1% 25 37,9% 20 45,5% 13 9,7% 11 12,8% 

Associação Municipal 13 9,9% 5 5,1% 1 1,5% 1 2,3% 9 6,7% 10 11,6% 

Rede Nacional 2 1,5% 1 1,0%         

Rede Provincial 3 2,3%           

Rede Distrital 1 ,8%         2 2,3% 

Rede Municipal 3 2,3% 1 1,0%     2 1,5% 5 5,8% 

Plataforma Nacional 3 2,3%       1 ,7%   

Plataforma Provincial 2 1,5% 1 1,0%     2 1,5% 1 1,2% 

Plataforma Distrital 1 ,8% 2 2,0%       1 1,2% 

Plataforma Municipal 1 ,8%       1 ,7%   

Total 131 100,0% 99 100,0% 66 100,0% 44 100,0% 134 100,0% 86 100,0% 

Distritos Pemba Mecúfi Montepuez 

 

P. 6 Espaços onde Cidadãos Participam 
 
Espaços onde Cidadãos 
Participam 
 H % M% H % M% H % M% 

Observatório de 
Desenvolvimento 

  1 5,6% 1 4,2%     1 5,9% 

P6 Conselho Consultivo 
Local 

5 14,3% 3 16,7% 3 12,5% 3 23,1% 6 28,6% 1 5,9% 

P6 Plataforma Distrital         3 14,3% 1 5,9% 

P6 Fórum Local 6 17,1% 4 22,2% 1 4,2%   1 4,8% 2 11,8% 

P6 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

2 5,7% 1 5,6% 1 4,2% 1 7,7% 1 4,8%   

P6 Comité de Saúde 7 20,0% 3 16,7%     6 28,6% 2 11,8% 

P6 Conselho de Escola 4 11,4% 2 11,1%   1 7,7%   5 29,4% 

P6 Comité de Água 6 17,1% 2 11,1%     1 4,8% 2 11,8% 

P6 Comité de gestão de 
recursos naturais 

        2 9,5%   

P6 Outro 5 14,3% 2 11,1% 18 75,0% 8 61,5% 1 4,8% 3 17,6% 

Total 35 100,0% 18 100,0% 24 100,0% 13 100,0
% 

21 100,0
% 

17 100,0% 

Distritos Pemba Mecúfi Montepuez 

 

Distrito de Pemba 

% de Homens e Mulheres que Sabem como membros de espaços são 

escolhidos 

Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de Desenvolvimento Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 4 4 4 9 2 2 

Valid % 30,8% 40,0% 40,0% 33,3% 18,2% 18,2% 

 Plataforma Distrital Count 1 0 0 0 0 0 

Valid % 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 0 0 0 0 0 

Valid % 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 1 0 0 0 1 0 

Valid % 33,3% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 

 Fórum Local Count 7 2 2 2 5 4 

Valid % 63,6% 50,0% 50,0% 50,0% 71,4% 36,4% 
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Espaços Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Comité de Co-gestão (Un. San.) Count 1 0 0 0 0 0 

Valid % 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 3 1 1 0 1 0 

Valid % 37,5% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% 

 Conselho de Escola Count 3 2 2 1 4 2 

Valid % 42,9% 66,7% 66,7% 100,0% 80,0% 33,3% 

 Comité de Água Count 4 3 3 1 2 1 

Valid % 40,0% 60,0% 60,0% 100,0% 50,0% 25,0% 

 Comité de gestão de recursos naturais Count 1 1 1 0 0 0 

Valid % 50,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 

 Outro Count 5 2 13 7 1 5 

Valid % 41,7% 18,2% 46,4% 30,4% 12,5% 62,5% 

Distritos  Pemba Mecúfi Montepuez 

 

P.11 Participação na Escolha de Membros dos Espaços 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 1 0 0 0 1 

Valid % ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% 20,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 5 5 3 1 6 1 

Valid % 41,7% 71,4% 27,3% 16,7% 23,1% 11,1% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 6 5 2 2 4 3 

Valid % 54,5% 71,4% 50,0% 50,0% 80,0% 30,0% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 1 1 0 0 0 0 

Valid % 25,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 2 3 1 0 1 0 

Valid % 28,6% 37,5% 100,0% ,0% 50,0% ,0% 

 Conselho de Escola Count 2 4 2 1 4 2 

Valid % 25,0% 50,0% 100,0% 100,0% 66,7% 28,6% 

 Comité de Água Count 2 5 1 1 1 1 

Valid % 22,2% 62,5% 20,0% 100,0% 25,0% 25,0% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 1 0 1 0 0 0 

Valid % 50,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 

 Outro Count 3 2 9 5 1 4 

Valid % 27,3% 18,2% 31,0% 21,7% 12,5% 57,1% 

Distritos  Pemba Mecúfi Montepuez 
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P12. Percepção sobre Representação nas Entidades Governamentais 

 
REPRESENTAM 

 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 2 3 1 0 3 2 

Valid % 40,0% 37,5% 50,0% ,0% 75,0% 50,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 9 5 9 7 18 8 

Valid % 69,2% 83,3% 90,0% 87,5% 64,3% 66,7% 

 Plataforma Distrital Count 1 0 0 0 1 0 

Valid % 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 0 0 0 0 0 

Valid % 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 4 0 0 0 2 0 

Valid % 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 

 Fórum Local Count 8 5 2 3 5 6 

Valid % 80,0% 71,4% 50,0% 75,0% 100,0% 54,5% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 4 2 0 0 0 0 

Valid % 100,0% 66,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 6 6 1 0 3 6 

Valid % 75,0% 75,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 6 9 3 1 7 8 

Valid % 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 9 7 4 1 6 4 

Valid % 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 2 0 1 0 2 0 

Valid % 100,0% ,0% 100,0% ,0% 50,0% ,0% 

 Outro Count 9 10  17 2 5 

Valid % 75,0% 90,9%  73,9% 25,0% 62,5% 

Distritos  Pemba Mecúfi Montepuez 

 

 
NÃO REPRESENTAM 

 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 1 1 0 1 1 

Valid % 20,0% 12,5% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% 

 Conselho Consultivo Local Count 2 0 0 1 4 1 

Valid % 15,4% ,0% ,0% 12,5% 14,3% 8,3% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 1 0 0 0 1 0 

Valid % 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 1 1 0 0 0 1 

Valid % 10,0% 14,3% ,0% ,0% ,0% 9,1% 

 Comité de Co-gestão (Un. 
San.) 

Count 0 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 1 2 0 0 0 0 

Valid % 12,5% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Conselho de Escola Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Água Count 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de gestão de recursos 
naturais 

Count 0 1 0 0 1 0 

Valid % ,0% 33,3% ,0% ,0% 25,0% ,0% 

 Outro Count 0 1  1 1 0 

Valid % ,0% 9,1%  4,3% 12,5% ,0% 

Distritos  Pemba Mecúfi Montepuez 
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Pemba 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 2 0 0 0 4 6 

Valid % ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 2 3 3 0 0 0 8 

Valid % 25,0% 37,5% 37,5% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 1 0 0 0 1 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 1 5 0 1 0 0 7 

Valid % 14,3% 71,4% ,0% 14,3% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 2 0 0 0 1 3 

Valid % ,0% 66,7% ,0% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 1 5 1 0 0 0 7 

Valid % 14,3% 71,4% 14,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 1 3 5 0 0 0 9 

Valid % 11,1% 33,3% 55,6% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 2 5 1 0 0 0 8 

Valid % 25,0% 62,5% 12,5% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Outro Count 4 3 3 0 0 1 11 

Valid % 36,4% 27,3% 27,3% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

Pemba – Sexo feminino 

 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 1 2 1 0 3 8 

Valid % 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% ,0% 37,5% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 4 4 2 1 0 1 12 

Valid % 33,3% 33,3% 16,7% 8,3% ,0% 8,3% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 1 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 2 0 0 0 2 

Valid % ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 2 0 0 0 1 3 

Valid % ,0% 66,7% ,0% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

 Fórum Local Count 1 4 3 0 0 2 10 

Valid % 10,0% 40,0% 30,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 2 1 0 0 0 3 

Valid % ,0% 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 2 2 2 0 0 0 6 

Valid % 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 3 3 0 0 0 0 6 

Valid % 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 3 2 4 1 0 0 10 

Valid % 30,0% 20,0% 40,0% 10,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 1 1 0 0 0 2 

Valid % ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Outro Count 3 2 7 0 0 0 12 

Valid % 25,0% 16,7% 58,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Pemba - sexo masculino 
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Distrito de Mecúfi  

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 3 3 1 0 0 1 8 

Valid % 37,5% 37,5% 12,5% ,0% ,0% 12,5% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 2 0 2 0 0 2 6 

Valid % 33,3% ,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Conselho de Escola Count 0 1 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 0 1 0 0 0 0 1 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Outro Count 7 9 4 0 0 3 23 

Valid % 30,4% 39,1% 17,4% ,0% ,0% 13,0% 100,0% 

 

 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 0 0 0 0 2 3 

Valid % 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 5 2 2 0 0 2 11 

Valid % 45,5% 18,2% 18,2% ,0% ,0% 18,2% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 1 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 0 0 0 1 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 1 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Fórum Local Count 2 0 1 0 0 2 5 

Valid % 40,0% ,0% 20,0% ,0% ,0% 40,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 0 0 0 0 1 1 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 1 0 0 0 0 1 2 

Valid % 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 1 1 0 0 0 1 3 

Valid % 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

 Comité de Água Count 2 1 2 0 0 1 6 

Valid % 33,3% 16,7% 33,3% ,0% ,0% 16,7% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 1 0 0 0 1 2 

Valid % ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

 Outro Count 12 9 3 3 0 2 29 

Valid % 41,4% 31,0% 10,3% 10,3% ,0% 6,9% 100,0% 

Mecúfi – sexo masculino 
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Distrito de Montepuez 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (mulheres) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 0 2 2 0 0 0 4 

Valid % ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 0 5 5 0 0 1 11 

Valid % ,0% 45,5% 45,5% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Fórum Local Count 1 6 4 1 0 0 12 

Valid % 8,3% 50,0% 33,3% 8,3% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Comité de Saúde Count 3 2 1 0 0 0 6 

Valid % 50,0% 33,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 3 3 2 1 0 0 9 

Valid % 33,3% 33,3% 22,2% 11,1% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de Água Count 3 2 2 0 0 0 7 

Valid % 42,9% 28,6% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 0 0 0 0 0 0 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 Outro Count 1 3 1 0 0 1 6 

Valid % 16,7% 50,0% 16,7% ,0% ,0% 16,7% 100,0% 

Montepuez – Sexo feminino 

 

P.18 Grau de Satisfação com o Desempenho dos Representantes (homens) 

 
Muito 

positivo Positivo Razoável Negativo 
Muito 

negativo Não sabe Total 

 Observatório de 
Desenvolvimento 

Count 1 2 0 0 3 0 6 

Valid % 16,7% 33,3% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

 Conselho Consultivo 
Local 

Count 6 10 7 0 3 0 26 

Valid % 23,1% 38,5% 26,9% ,0% 11,5% ,0% 100,0% 

 Plataforma Distrital Count 0 1 1 0 0 0 2 

Valid % ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Provincial Count 0 0 1 1 0 0 2 

Valid % ,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Plataforma Nacional Count 0 2 0 0 0 0 2 

Valid % ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Fórum Local Count 0 3 2 0 1 2 8 

Valid % ,0% 37,5% 25,0% ,0% 12,5% 25,0% 100,0% 

 Comité de Co-gestão 
(Un. San.) 

Count 0 1 0 0 0 1 2 

Valid % ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

 Comité de Saúde Count 3 3 0 0 1 0 7 

Valid % 42,9% 42,9% ,0% ,0% 14,3% ,0% 100,0% 

 Conselho de Escola Count 4 3 0 0 0 1 8 

Valid % 50,0% 37,5% ,0% ,0% ,0% 12,5% 100,0% 

 Comité de Água Count 2 2 0 0 0 1 5 

Valid % 40,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0% 

 Comité de gestão de 
recursos naturais 

Count 0 0 0 0 2 1 3 

Valid % ,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

 Outro Count 0 1 5 0 0 1 7 

Valid % ,0% 14,3% 71,4% ,0% ,0% 14,3% 100,0% 

Mecúfi – sexo masculino 
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P.21 Desejos de Mudança em Relação aos Espaços 

Distrito O que desejaria mudar no Espaço? M (%) H (%) 

Pemba Mais mulheres 25 (15,6) 12 (9,3) 

Mais membros da sociedade civil 19 (11,9) 11 (8,5) 

Mais membros da comunidade 15 (9,4) 16 (12,4) 

Mecufi Mais Mulheres 16 (23,2) 16 (20,3) 

Mais voz para as comunidades 7 (10,1) 13 (16,5) 

Mais membros da comunidade 13 (18,8) 8 (10,1) 

Montepuez Mais mulheres 18 (10,7) 14 (6,9)  

Mais homens 13 (7,7) 19 (9,3) 

Mais membros da sociedade civil 15 (8,9) 19 (9,3) 
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9 . 7  Q u e s t i o n á r i o  p a r a  o s  C i d a d ã o s  

QUESTIONÁRIO INICIATIVA DE DIÁLOGO 

Programa de Apoio aos Actores Não Estatais no âmbito do 10º FED 

 

ESTUDO DE BASE 

“Espaços, intervenientes e participantes, temas, experiências, percepções, níveis, 

mecanismos de coordenação e qualidade do diálogo político e social entre os Actores Não-

Estatais e Autoridades Públicas” 

 

 

BOM DIA/BOA TARDE, MEU NOME É _________________________________. ESTOU A 

TRABALHAR COMO INQUIRIDOR PARA O ESTUDO SOBRE DIÁLOGO, QUE 

PRETENDE CONHECER A SUA OPINIAO SOBRE O DIALOGO ENTRE O GOVERNO E 

OS DIVERSOS ACTORES NA SOCIEDADE E NAS COMUNIDADES E TAMBÉM ENTRE 

OS MEMBROS DAS SOCIEDADE CIVIL. O ESTUDO É ENCOMENDADO POR UM 

PROGRAMA CHAMADO PAANE, QUE VAI SER IMPLEMENTADO PELO GOVERNO COM 

APOIO DA UNIÃO EUROPEIA. GOSTARIAMOS DE CONVERSAR CONSIGO SOBRE O 

ASSUNTO PARA OUVIRMOS A SUA OPINIÃO. TODA A INFORMAÇÃO QUE NOS VAI 

DAR É CONFIDENCIAL E A SUA IDENTIDADE NÃO SERÁ REVELADA. POR ISSO 

PEDIMOS A SUA PERMISSÃO PARA INCIAR A NOSSA CONVERSA. 

 

Questionário 

N.º 

 

 

Início da Entrevista: Hora: _____ Minutos: _____ 

Fim da Entrevista: Hora: _____ Minutos: _____ 

Este questionário será aplicado a membros de agregados familiares, com mais de 18 anos 

de idade, sendo que pelo menos 50% deve ser de mulheres.  

 

DADOS GEOGRÁFICOS (a ser preenchidos previamente pelo inquiridor/em caso de dúvida, 

usar os entrevistados para validar a informação): 

Província______________________________________________________________  

Distrito______________________________________________ 

 Posto Administrativo_____________________________________________ 

 Localidade________________________________________________________ 

 Povoação_________________________________________________________ 

 Comunidade_______________________________________________________ 

Município__________________________________________________________________ 

 Distrito Municipal__________________________________________________ 

 Bairro____________________________________________________________ 
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Data: (dia/mês/ano): _____ /______ /2013  

Nome do Inquiridor ____________________________________________________ 

Supervisor____________________________________________________________ 

Verificado pelo Supervisor (assinar, local e data): 

 

 

 

Idade  _________ anos 

 

Sexo Feminino  

Masculino  

 

Vou enumerar alguns espaços de Diálogo entre o Governo e a sociedade civil. Diga 
quais desses espaços conhece por cada nível (pode indicar mais de uma opção/o 
inquiridor deixa o inquirido responder espontaneamente e depois complementa lendo as 
categorias não indicadas)? 

Nacional  Provincial  Distrital  Municipal  

Observatório de 
Desenvolvimento 

 Observatório de 
Desenvolvimento.  

 Conselho 
Consultivo 
Local 

 Conselho 
Consultivo 
Local 

 

  Plataforma 
provincial 

   Fórum Local  

    Fórum Local     

    Organização 
Comunitária de 
Base (OCB) 
(comité 
comunitários 
água, 
saneamento, 
conselho de 
escola, comité 
comunitário de 
gestão de 
recursos 
naturais, etc.)  

 Organização 
Comunitária 
de Base 
(OCB) (comité 
comunitários 
água, 
saneamento, 
conselho de 
escola, comité 
comunitário de 
gestão de 
recursos 
naturais, etc.)  

 

Associação  Associação  Associação  Associação   

Rede de 
organizações 

 Rede de 
organizações 

 Rede de 
organizações 

 Rede de 
organizações 

 

Plataforma  Plataforma  Plataforma  Plataforma  

Outros 

(Especificar)______ 

 Outros 

(Especificar)_____ 

 Outros 

(Especificar)_ 

 Outros 

(Especificar)__ 

 

Não conhece 

nenhum (vai para 5) 

 Não conhece 

nenhum (vai para 

5) 

 Não conhece 

nenhum (vai 

para 5) 

 Não conhece 

nenhum (vai 

para 5) 
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5. Participa de algum espaço de diálogo? 

 

Sim  

Não  

 Se não 

salta para 

8 

 

Se participa, de que 
espaço de diálogo se 
trata? (assinale todas as 
opções que se aplicam) 

  

Observatório de Desenvolvimento  

Conselho Consultivo Local  

Plataforma distrital  

Plataforma provincial  

Plataforma Nacional  

Fórum Local_____  

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)  

Comité de Saúde  

Conselho de Escola  

Comité de água  

4. Dessas Organizações/plataformas/Redes que conhece, qual é ou quais 

são as suas principais áreas de actuação (indique 1 para primeira, 2 para a 

segunda e 3 para a terceira mais importante. Indicar apenas três/3 áreas) 

1 2 3 

Governação (participação na Planificação e orçamentação e prestação de 
contas) 

1 2 3 

Assuntos Económicos/Associação de carácter económico 1 2 3 

Assuntos de Jovens___ 1 2 3 

Assuntos do género e Mulheres (incluindo violência doméstica) 1 2 3 

Gestão de Recursos Naturais (20% exploração florestal)  1 2 3 

Direitos da Terra 1 2 3 

Meio ambiente  1 2 3 

Água e saneamento 1 2 3 

Educação  1 2 3 

Saúde 1 2 3 

Acesso ao Fundo de Desenvolvimento Distrital (7 milhões) 1 2 3 

Direitos da Criança 1 2 3 

Assistência Jurídica às comunidades 1 2 3 

Monitoria do orçamento e rastreamento da despesa pública 1 2 3 
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Comité de gestão de recursos naturais___  

Outro 

(Especificar)______________________________________ 

 

 

Quem criou o espaço em que participa? (ler o cada espaço mas deixar o inquirido indicar 

quem criou o espaço. Só assinalar mais do que uma opção se for estritamente necessário) 

 Governo Socie-

dade 

Civil 

Comu-

nidade 

Doador Gov. + 

S. Civil/ 

Comu-

nidade 

Outro 

Observatório de 

Desenvolvimento 

      

Conselho Consultivo Local       

Plataforma distrital       

Plataforma provincial       

Plataforma Nacional       

Fórum Local_____       

Comité de Co-gestão 

(Unidades Sanitárias) 

      

Comité de Saúde       

Conselho de Escola       

Comité de água       

Comité de gestão de 

recursos naturais 

      

Outro 

(Especificar)___________ 
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No seu entender, quem participa nesses espaços? (ler cada espaço deixar que o inquirido 

fale e depois complementar, perguntando com base na lista das questões enumeradas) 

 

G
o
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 d
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P
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n
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O
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is
 

O
C

B
s
 

Observatório de 

Desenvolvimento 

           

Conselho 

Consultivo Local 

           

Plataforma 

distrital 

           

Plataforma 

provincial 

           

Plataforma 

Nacional 

           

Fórum Local            

Comité de Co-

gestão (Unidades 

Sanitárias) 

           

Comité de Saúde            

Conselho de 

Escola 

           

Comité de água            

Comité de gestão 

de recursos 

naturais 

           

Outro 

(Especificar)____ 
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Quem está excluído desses espaços? (deixar que o inquirido fale e depois complementar, 

perguntando com base na lista das questões enumeradas. Pode responder com um máximo 

de 3 perguntas) 

 

G
o

v
e

rn
o
 

P
e

s
s
o

a
s
 i
n

d
ic

a
d

a
s
 

p
e

lo
 g

o
v
e

rn
o
 

P
e

s
s
o

a
s
 d

o
 p

a
rt

id
o

 

n
o

 g
o
v
e

rn
o

  

P
e

s
s
o

a
s
 d

e
 P

a
rt

id
o

 

d
a

 o
p
o

s
iç

ã
o
 

J
o

v
e

n
s
 

M
u

lh
e

re
s
 

L
id

e
ra

n
ç
a

 

c
o

m
u

n
it
á

ri
a

  

O
N

G
s
 

P
e

s
s
o

a
s
 i
n

fl
u

e
n
te

s
 

O
rg

a
n

iz
a

ç
õ
e

s
 l
e

g
a

is
 

O
C

B
s
 

Observatório de 

Desenvolvimento 

           

Conselho 

Consultivo Local 

           

Plataforma 

distrital 

           

Plataforma 

provincial 

           

Plataforma 

Nacional 

           

Fórum Local            

Comité de Co-

gestão (Unidades 

Sanitárias) 

           

Comité de Saúde            

Conselho de 

Escola 

           

Comité de água            

Comité de gestão 

de recursos 

naturais 

           

Outro 

(Especificar)____ 

           

 

Sabe como os membros desses espaços são escolhidos? (Inquiridor deve ler cada 

espaço) 

Sim Não  

Observatório de Desenvolvimento   

Conselho Consultivo Local   

Plataforma distrital   

Plataforma provincial   
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As pessoas e organizações que participam nestes espaços representam os 

teus interesses e/ou da sociedade? (inquiridor deve ler cada espaço) 

S
im

 

N
ã

o
 

N
ã

o
 

s
a

b
e
 

Observatório de Desenvolvimento    

Conselho Consultivo Local    

Plataforma distrital    

Plataforma provincial    

Plataforma Nacional    

Fórum Local    

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)    

Comité de Saúde    

Plataforma Nacional   

Fórum Local_____   

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)   

Comité de Saúde   

Conselho de Escola   

Comité de água   

Comité de gestão de recursos naturais___   

Outro (Especificar)_______________   

Já participou na escolha dos membros desses espaços (inquiridor deve ler cada 

espaço) 

Sim Não  

 Observatório de Desenvolvimento   

Conselho Consultivo Local   

Plataforma distrital   

Plataforma provincial   

Plataforma Nacional   

Fórum Local_____   

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)   

Comité de Saúde   

Conselho de Escola   

Comité de água   

Comité de gestão de recursos naturais___   

Outro (Especificar)_______________   
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Conselho de Escola    

Comité de água    

Comité de gestão de recursos naturais    

Outro (Especificar)_______________    

 

Caso não, quem mais representa os seus interesses dentro do espaço do diálogo? (Inquiridor 

deve ler todos os espaços e inquirido só deve dar uma só resposta) 

 

G
o

v
e
rn

o
 

P
a

rt
id

o
 

A
u

to
ri
d

a
d

e
 

C
o

m
u

n
it
á

ri
a
 

O
C

B
s
 

N
in

g
u

é
m

 

O
u

tr
a
 

Observatório de Desenvolvimento       

Conselho Consultivo Local       

Plataforma distrital       

Plataforma provincial       

Plataforma Nacional       

Fórum Local_____       

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)       

Comité de Saúde       

Conselho de Escola       

Comité de água       

Comité de gestão de recursos naturais       

Outro (Especificar)_______________       

 

As pessoas e organizações que participam nestes espaços 

representam os teus interesses e/ou da sociedade? 

(inquiridor deve ler cada espaço e perguntar se representam 

ou não) 

Represen-

tam 

Não 

Represen-

tam 

Não 

sabe 

Observatório de Desenvolvimento    

Conselho Consultivo Local    

Plataforma distrital    

Plataforma provincial    

Plataforma Nacional    

Fórum Local_____    

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)    

Comité de Saúde    
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As pessoas e organizações que participam nestes espaços 

representam os teus interesses e/ou da sociedade? 

(inquiridor deve ler cada espaço e perguntar se representam 

ou não) 

Represen-

tam 

Não 

Represen-

tam 

Não 

sabe 

Conselho de Escola    

Comité de água    

Comité de gestão de recursos naturais    

Outro (Especificar)_______________    

 

Em quem você MAIS confiaria para representar os seus interesses nos espaços de diálogo? 

(Inquirido deve dar uma só resposta) 

 
G

o
v
e
rn

o
 

P
a

rt
id

o
 

A
u

to
ri
d

a
d

e
 

C
o

m
u

n
it
á

ri
a
 

O
C

B
s
 

N
in

g
u

é
m

 

O
u

tr
a
 

Observatório de Desenvolvimento       

Conselho Consultivo Local       

Plataforma distrital       

Plataforma provincial       

Plataforma Nacional       

Fórum Local       

Comité de Co-gestão (Unidades 

Sanitárias) 

      

Comité de Saúde       

Conselho de Escola       

Comité de água       

Comité de gestão de recursos naturais       

Outro (Especificar)_______________       
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Qual é o PRINCIPAL motivo por que você confiaria nessa pessoa ou organização para 

representar os seus interesses nos espaços de diálogo? (inquirido deve dar apenas 1 

resposta) 

 

P
o

rq
u

e
 é

 

fo
rm

a
d
a

 p
o
r 

p
e
s
s
o

a
s
 q

u
e
 

e
s
c
o
lh

e
u
 

P
o

rq
u

e
 é

 

fo
rm

a
d
a

 p
o
r 

lid
e
ra

n
ç
a

s
 

le
g
ít

im
a

s
 

P
o

rq
u

e
 é

 

fo
rm

a
d
a

 p
o
r 

p
e
s
s
o

a
s
 

c
o

n
fi
á

v
e
is

 

P
o

rq
u

e
 é

 d
o
 

g
o
v
e

rn
o
 

P
o

rq
u

e
 é

 d
a
 

c
o

m
u

n
id

a
d

e
 

O
u

tr
o

 

(e
s
p
e

c
if
ic

a
r 

Observatório de 

Desenvolvimento 

      

Conselho Consultivo Local       

Plataforma distrital       

Plataforma provincial       

Plataforma Nacional       

Fórum Local       

Comité de Co-gestão 

(Unidades Sanitárias) 

      

Comité de Saúde       

Conselho de Escola       

Comité de água       

Comité de gestão de 

recursos naturais 

      

Outro 

(Especificar)_____________ 

      

 

Como avalia o desempenho das organizações e pessoas que participam nos seguintes 

espaços? 

 

M
u

it
o

 P
o

s
it
iv

o
 

P
o

s
it
iv

o
 

R
a

z
o
á

v
e
l 

N
e

g
a

ti
v
o
  

M
u

it
o

 

n
e
g

a
ti
v
o

 

N
ã

o
 s

a
b
e
 

Observatório de Desenvolvimento       

Conselho Consultivo Local       

Plataforma distrital       

Plataforma provincial       

Plataforma Nacional       
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Como avalia o desempenho das organizações e pessoas que participam nos seguintes 

espaços? 

 

M
u

it
o

 P
o

s
it
iv

o
 

P
o

s
it
iv

o
 

R
a

z
o
á

v
e
l 

N
e

g
a

ti
v
o
  

M
u

it
o

 

n
e
g

a
ti
v
o
 

N
ã

o
 s

a
b
e
 

Fórum Local       

Comité de Co-gestão (Unidades Sanitárias)       

Comité de Saúde       

Conselho de Escola       

Comité de água       

Comité de gestão de recursos naturais       

Outro (Especificar)_______________       

 

Abaixo seguem definições de um bom diálogo, diga se concorda ou discorda. (pode dar mais 

de uma resposta) 

 Concordo 

completa-

mente 

Con-

cordo 

Neutro  Dis-

cordo 

 

Discordo 

completa-

mente 

Um que abra espaço para a 

representação de todos os 

interesses relevantes da 

sociedade/comunidade 

     

Um que resolve os nossos/meus 

problemas 

     

Um que abre espaço para participar 

e apresentar opiniões 

     

Um que abre espaço para que o 

governo, a sociedade civil e as 

comunidades dialoguem sobre os 

assuntos que preocupam aos 

cidadãos 

     

Um em que o governo não impõe 

apenas a sua vontade 

     

Um que é criado a partir da nossa 

vontade 

     

Outro (especificar)____      
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O que desejaria mudar em relação ao (s) espaço (s) de diálogo que conhece ou faz 

parte? (deixar o inquirido enumerar e depois complementar com outras opções 

indicadas. O inquirido pode assinalar mais de uma opção) 

 

Mais mulheres  

Menos mulheres  

Mais homens  

Menos homens  

Mais membros do partido no governo  

Menos membros do partido no Governo  

Mais membros da oposição  

Menos membros da oposição  

Mais membros da sociedade civil  

Menos membros da sociedade civil  

Mais membros da comunidade  

Menos membros da comunidade  

Mais voz para as comunidades  

Mais voz para as mulheres  

Mais voz para a oposição  

Mais voz para os cidadãos comuns  

Os assuntos que são discutidos_____  

As capacidades existentes para melhor fazer o trabalho  

A forma de prestação de contas  

O grau de influência do governo  

O grau de influência da sociedade civil  

Outro (especificar)_____________________  

 

Tem outra forma de definir um bom 

diálogo (descreva)? 

Transcrever a resposta:  

 

 

 

 

 

 

Se diz: “Não sabe” – Marcar aqui um X  


