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Editorial 
Estimado leitor do Boletim In-
formativo do PAANE, 

É com grande satisfação que 
temos o privilégio de publicar 
a 7ª edição deste Boletim In-
formativo, decorridos 4 anos de 
implementação do Programa.

Nesta edição, damos a co-
nhecer ao estimado leitor a 
realização da 7ª Reunião do 
Comité de Direcção do Progra-
ma (CDP), cujo objectivo funda-
mental foi a análise do ponto de 
situação do Programa e deter-
minar as próximas etapas/fases 
da sua implementação e do úl-
timo ano do PAANE. Os resul-
tados alcançados nesta reunião 
foram positivos a avaliar pela 
importância dada às acções de 
capacitação para as organiza-
ções na fase de elaboração das 
propostas e durante a fase de 
implementação dos projectos, 
assim como a aprovação de um 
plano de apoio às organizações 
financiadas, na elaboração de 
estratégia da saída e sua sus-
tentabilidade. 

O ilustre eleitor poderá teste-
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munhar através dos vários artigos 
elaborados para si, que nesta fase 
cruzeira de plena implementação 
do PAANE, uma cidadania mais 
activa e um diálogo mais eficaz 
podem contribuir para a melhoria 
da prestação dos serviços públi-
cos, onde apresentamos resulta-
dos concretos da participação do 
cidadão.

Assim, neste 7º Boletim Informa-
tivo, o PAANE revê-se e congra-
tula pelos resultados apresen-
tados volvidos dois (2) anos de 
implementação e de intensa ac-
tividade por parte dos parceiros 
da sociedade civil e beneficiários 
das subvenções atribuídas e apre-
senta alguns testemunhos. 

Igualmente, faremos o balanço 
de um dos projectos financiados, 
“Fortalecimento de Plataformas 
da Sociedade Civil para Monitoria 
do Plano de Acção Multissectorial 
para o Combate a Desnutrição 
Crónica na Província de Tete”, que 
terminou a fase de implantação no 
passado mês de Agosto, através 
de uma entrevista do Coordena-
dor do Projecto.
Com vista a capitalização das 

acções e resultados alcan-
çados pelo PAANE, está em 
curso a realização um filme 
documentário para os projec-
tos do Convite para Apresen-
tação de Propostas (CAP), que 
estará à disposição do esti-
mado leitor brevemente, e foi 
produzido um catálogo para 
os projectos do Mecanismo de 
Resposta à Procura (MRP). 

É nosso anseio que o presente 
Boletim Informativo continue a 
ser uma plataforma regular de 
divulgação das actividades e 
feitos logrados, complementan-
do desse modo a vasta gama de 
informação disponível na pági-
na Web do Programa e outros 
suportes informativos.

Cerimónia de entrega do mural 
da EPC Unidade 10, Maputo, 
19.12.2017, Khandlelo
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Um dos dois órgãos criados 
pela Convenção de Financia-
mento do PAANE é o Comité 
de Direcção do Programa 
(CDP) cujas funções abran-
gem tanto a supervisão geral 
das actividades do Programa, 
como a definição das suas 
principais orientações. O pro-
grama entrou na sua fase final 
de implementação, portanto, as 
reuniões do CDP visam dora-
vante essencialmente parti-
lhar com os membros as lições 
aprendidas e trocar experiên-
cias com os representantes 
dos Ministérios e dos principais 
programas de cooperação. 

A última reunião do CDP teve 
lugar nas instalações do Gabi-
nete do Ordenador Nacional, 
no dia 5 de Dezembro passado 
e contou com a presença da 
Senhora Anna Renieri, Chefe 
da Secção Sociedade Civil e 
Cooperação PALOP-TL, do 
Senhor Piergiorgio Calistri, fun-
cionário da Delegação da União 

Europeia na área da Sociedade 
Civil e Programas Temáticos, 
de um representante da socie-
dade civil, Senhor Narciso Ma-
tos da Fundação Mecanismo 
de Apoio a Sociedade Civil 
(MASC), dos representantes 
das organizações parceiras, 
Phillip Machon da Fundação 
MASC, Márcia Cossa da Ac-
tion Aid, Emma Cardoso do 
Centro de Aprendizagem e Ca-
pacitação da Sociedade Civil 
(CESC) e Sérgio Falange da 
Plataforma da Sociedade Civil 
Moçambi cana para Protecção 
Social (PSCM-PS). Participa-
ram ainda representantes de 
4 Ministérios: Ministério de 
Economia e Finanças (MEF), 
Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Ministério de Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (MITA-
DER), Ministério do Género, 
Criança e Acção Social (MG-
CAS) e os membros da Equipa 
de Assistência Técnica (EAT) 
do Programa. 

Foram temas analisados nesta 
reunião: as actividades realiza-
das no passado semestre e por 
realizar no semestre seguinte, 
com destaque para o acom-
panhamento das Organizações 
da Sociedade Civil (OSC) na 
finalização da implementação 
dos projectos, na determinação 
de uma estratégia de saída e 
no recrutamento de um Perito 
de curto prazo em Monitoria & 
Avaliação. O catálogo sobre os 
projectos do MRP foi também 
apresentado aos membros do 
Comité e foram transmitidas in-
formações sobre o Filme docu-
mentário a ser finalizado até o 
final de Fevereiro de 2018. 

Dentre as intervenções, foram 
alvo de debates os seguintes 
assuntos: impacto dos pro-
jectos para os beneficiários 
finais, a sustentabilidade das 
organizações, a capitalização 
dos resultados do PAANE I 
na perspectiva da entrada em 
vigor do PAANE II, onde, foram 
trocadas ideias sobre o evento 
de encerramento do presente 
Programa.

A última reunião do CDP dentro 
do tempo de vida do projecto, 
está prevista para o mês de Ju-
lho de 2018 e será antecipada 
por uma reunião Técnica cuja 
agenda principal será a análise 
dos dados recolhidos no âm-
bito do Sistema de Monitoria & 
Avaliação do PAANE.

Realizou-se mais uma sessão do Comité de Direcção do Programa 
(CDP) do PAANE

7ª reunião do Comité de Direcção do Programa, 05.12.2017



O PAANE deu mais um passo 
com vista ao alcance dos seus 
objectivos na área de Capaci-
tação, com a realização nos 
meses de Julho e Agosto pas-
sado de mais uma sessão de 
formação, a terceira do Módulo 
1, para as organizações finan-
ciadas através da CAP, mais 
algumas parceiras da Delega-
ção da União Europeia. Essas 
organizações, cada uma re-
presentada pelo Coordenador 
do projecto e o Responsável 
Financeiro e Administrativo, 
foram divididas em dois grupos, 
um composto por 6 organiza-
ções do Centro e do Norte do 
País reunido na Cidade da Bei-
ra (20&21 de Julho), enquanto 
o outro de 11 organizações do 
Sul esteve na Cidade de Ma-
puto, nas instalações do GON 
(2&3 de Agosto). Lembramos 
que o Módulo 1 visa apoiar as 
organizações no seguimento 
dos seus projectos e na com-
preensão e correcta aplicação 
das regras dos contratos de 
subvenção da União Europeia 
(UE). 

A capacitação teve duração de 
dois dias (11h no total), tendo 
sido feitos em cada dia apre-
sentações e exercícios práticos 
sobre os seguintes temas:
• 1º dia: Apresentação de Aden-
da, Elaboração do relatório nar-
rativo e financeiro final;
• 2º dia: Apresentação do pedi-
do de pagamento de saldo, Au-
ditoria financeira, Elaboração 
da Estratégia de Saída e Avalia-
ção do acompanhamento da 
equipa de Assistência Técnica. 

Esta sessão demostrou uma 
evolução positiva em compa-
ração com as duas primeiras 
iniciativas de capacitação: a 
maior parte dos participantes 
que seguiram as 3 sessões 
mostrou-se familiarizada com 
os modelos da UE e conseguiu 
trabalhar com mais rapidez, 
com uma melhor organização 
dentro dos grupos. O tema 
da definição de uma Estraté-
gia de saída parecia bastante 
novo para as organizações e 
as recomendações transmi-
tidas foram bem acolhidas.  

A avaliação final do acompa-
nhamento das organizações 
pela EAT, realizada na base 
da metodologia do Cartão de 
Pontuação Comunitária (CPC) 
demonstrou um bom nível de 
satisfação, mesmo tendo a 
maior parte dos participantes 
lamentado pelo curto tempo 
das sessões. Foi sublinhado 
o excelente trabalho realizado 
pela Equipa do PAANE, sem-
pre disponível e pronta, se-
gundo os participantes, para 
responder às perguntas das 
organizações. Foi feito o pedi-
do de realizar mais missões 
de monitoria no terreno. 

Lembramos que toda a do-
cumentação, assim como to-
dos os exercícios e suas cor-
recções estão disponíveis no 
website do PAANE à aceder 
através do seguinte link: http://
www.paane.co.mz/index.php/
capacitacao/modulo-1/3-sess-
ao-jul-e-ago-2017 

O Módulo 1 do Plano de capacitação do PAANE já está concluído! 
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Participação do cidadão na gestão dos serviços públicos: histórias de 
sucesso

No seguimento da capacita-
ção em Gestão dos fundos 
de Apoio Directo às Escolas 
(ADE), providenciada pelo 
CESC, os membros do Comité 
da Escola Primária do 1º e 2º 
grau de Maguiguane, localiza-
da na vila sede de Caniçado, 
no distrito de Guijá, já estão a 

Agora a Direcção da escola não 
utiliza os fundos do ADE sem 
antes passar pela aprovação 
do Conselho de Escola (CE). 
Através do projecto Kuhinteka 
somos sensibilizados sobre a 
importância do envolvimento 
da comunidade na tomada de 
decisões sobre os assuntos da 
escola, porque a comunidade 
não pode ser chamada apenas 
para fazer contribuições, mas 
deve também saber o que a 
escola tem e como está a ser 
gerida e o CE tem um papel 
muito importante para levar 
a comunidade a participar na 
vida da escola”.
 
Para garantir uma gestão trans-
parente dos Fundos ADE, em 

Membros do Conselho de Es -
cola, Escola Pr imária Completa 
de Maguiguane, distr i to de Gui -
já, CESC

Já sabemos gerir o orçamento do ADE da Escola Primária Completa 
de Maguiguane de forma eficaz e transparente!

Dentro dos projectos financia-
dos pelo CAP, pelo menos 4 
estão directamente relaciona-
dos com a temática do envolvi-
mento do cidadão, com os pro-
vedores de serviço do Estado, 
com o objectivo de melhorar a 
qualidade da prestação e da re-
lação entre as partes. 
 
O projecto “Kuhinteka”, imple-
mentado pelo CESC – Centro 
de Aprendizagem e Capacita-
ção da Sociedade Civil, é uma 
dessas iniciativas que ambicio-
na obter, num tempo limitado e 
utilizando metodologias como 

o Cartão de Pontuação Comu-
nitária (CPC) e a Plataforma 
Olavula, mudanças de compor-
tamento e melhorias concretas 
para as comunidades, através 
de um trabalho de sensibiliza-
ção e de capacitação, tanto 
dos actores da sociedade civil 
como das autoridades e prove-
dores de serviço locais. 

Localizado nos distritos de 
Chibuto, Mandlakazi e Guijá, na 
Província de Gaza, “Kuhinteka”, 
financiado com igual proporção 
pelo PAANE e pela Diakonia 
(programa AGIR), leva a cabo 

desde de Setembro de 2015, 
várias acções de revitalização 
e capacitação dos Conselhos 
de Escolas, dos Comités de co- 
-gestão e humanização das 
unidades sanitárias, de elabo-
ração de planos de desen-
volvimento, acompanhados 
em muitos casos de medidas 
concretas. Escolhemos duas 
histórias de sucesso, uma no 
recinto escolar e a outra numa 
unidade sanitária, para ilustrar 
o facto que nos lugares onde o 
cidadão se envolve, as dificul-
dade superam-se. 

acompanhar cautelosamente 
a gestão do Fundo ADE.  

A Presidente do Comité da 
Escola, a Senhora Margarida 
Daniel Mendes, testemunha: 
“Antes, o valor do ADE era geri-
do pela Direcção da escola e os 
funcionários da secretária, e a 
comunidade não tinha conheci-
mento do que se fazia com este 
valor. Quando o valor chegava 
simulavam compras com com-
provativos e tudo, mas os bens 
adquiridos eram sempre os 
mesmos produtos. Através do 
apoio que recebemos do pro-
jecto Kuhinteka melhoramos 
a nossa forma de participar 
na gestão do fundo do ADE e 
agora já nos envolvemos mais. 
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conformidade com as necessi-
dades reais, o CE define junto 
dos pais e encarregados de 
educação, um plano concerta-
do de compras. “Dentro do CE 
criamos uma comissão de com-
pras que é encarregue de pedir 
as cotações em pelo menos 
3 lojas. Depois é feito o pro-
cesso de selecção do melhor 
preço e de seguida são feitas 
as compras, que são entregues 

à comissão de recepção para 
fazer a verificação do planifica-
do e do que foi comprado”, afir-
mou a Presidente do CE. “As-
sim, como resultados, além das 
actividades que constavam do 
plano habitual, a comunidade 
sugeriu o preenchimento do 
pátio da escola com areia para 
evitar a concentração de água 
da chuva que dificultava a cir-
culação na escola. Também co-

lamos o valor do ADE que a es-
cola recebe na vitrine da escola 
para o acesso de todos”. Ainda 
nas melhorias concretas, o CE 
está orgulhoso de enumerar as 
carteiras e cadeiras adquiridas, 
o material educativo comprado 
e a abertura de uma macham-
ba, com recurso ao fundos de 
ADE. 

O projecto “Kuhinteka” ajudou-nos a solucionar os problemas da Uni-
dade Sanitária de Meboi

O CESC levou a cabo uma 
acção de revitalização e ca-
pacitação dos Comités de 
Co-Gestão e Humanização 
(CCGH) no distrito de Guijá, 
com o intuito de estimular a sua 
participação na gestão da Uni-
dade Sanitária (US), tal como 
previsto na legislação. Os 
membros do Comité do Cen-
tro de Saúde de Meboi, no dis-
trito de Chibuto, contam como 
o Projecto e a implementação 
do CPC ajudaram na resolução 
dos problemas identificados. 
 

A Senhora Clarência António, 
responsável do Centro de Saú-
de de Meboi e membro do Comi-
té de Co-gestão, enumera quais 
foram as mudanças concretas 
obtidas: “Antes do projecto 
Kuhinteka havia um comité de 
co-gestão, mas não funcionava 
de forma eficaz e era desorga-
nizado, apesar da existência 
de um grupo de pessoas que 
ajudava nas actividades como 
limpeza do hospital. Não havia 
envolvimento dos membros do 
comité nas actividades e na 
resolução dos problemas do 

Centro de Saúde. Quando o 
CESC e Kuhinteka chegaram, 
as pessoas não acreditavam 
que estas organizações trariam 
mudanças, mas com o decorrer 
do tempo as mudanças acon-
teceram e perceberam que es-
tas organizações vieram para 
ajudar”.

A Senhora António indica ain-
da: ”Agora quando os técnicos 
recebem medicamentos não 
fazem abertura na ausência 
do Comité de co-gestão, mas 
sim,  juntos fazemos a apre-
sentação formal à comunidade. 
(…)”. Acrescenta ainda que a 
questão do mau atendimento 
hospitalar era preocupante, 
mas que depois da intervenção 
do CCGH, apoiado pelo Pro-
jecto, o mesmo foi melhorado.

Outra mudança de destaque na 
unidade sanitária é a redução 
da mortalidade materno-in-
fantil: “Quando as mulheres  
vinham as consultas ou peso 
dos bebés distraíam-se, ago-

Aplicação do Cartão de Pontuação Comunitária numa Unidade Sanitária, 
11.06.2017, CESC. 
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Um dos 2 objectivos especí-
ficos escolhidos pelo PAANE 
para figurar no seu Convite 
para a Apresentação de Pro-
postas (CAP), publicado em 
Outubro de 2014, orientava as 
organizações para submeter 
propostas visando “Promover a 
difusão do conceito e da cultura 

Dentro das organizações que 
procederam a uma interpretação 
relevante e inovadora do con-
ceito de Cultura da  Cidadania, 
figura a Associação Moçambi-
cana de Reciclagem (AMOR). 

O projecto financiado está a 
ser desenvolvido na cidade da 
Beira desde de Novembro de 
2015, na base do reforço dos 
conhecimentos e da prática da 
Cidadania através do prisma 
da protecção de Meio Ambi-
ente. Entitulado “Ambiente e 
Cidadania”, a iniciativa con-
templa 10 escolas da cidade, 
nomeadamente as Escolas 
Secundárias da Ponta Géa, 
Samora Machel, Marocanhe, 

de cidadania entre os jovens de 
9 aos 17 anos de idade”. Além 
das capacidades financeiras, 
administrativas e técnicas dos 
proponentes, o Comité de ava-
liação teve a responsabilidade 
de avaliar a pertinência e o 
carácter inovador das numero-
sas propostas recebidas. Apre-

Sansão Mutemba, Matadouro, 
Estoril, 25 de Setembro, Man-
ga, Nhangau e Muchatazina. O 
Projecto permitiu entre outros 
a criação de Clubes de Ambi-
ente e Cidadania (CAC’s) com 
30 alunos para cada Clube, a 
instalação de Ecopontos em 
cada escola, a experimentação 
do sistema de Pontos Verdes (1 
Ponto Verde = 1 kg de resíduos 
recicláveis = 2 Meticais) e a 
gestão concertada dos valores 
ganhos, a produção de obje-
tos com material reciclado tais 
como vasos de garrafa, car-
teiras tetra pack, e joias. Um 
dos jovens do CAC da Escola 
Secundária de Muchatazina 
testemunha: “Durante o pro-

sentamos a seguir 4 exemplos 
de interpretação deste tema 
que demostram a grande ca-
pacidade de mobilização e de 
criatividade das crianças.

jecto fizemos actividades de 
recolha, sensibilização dos ou-
tros alunos e chefes das turmas 
e foi muito bom, aprendemos 
muitas coisas como reciclar, 
manter a cidade limpa e evitar a 
polui-ção. Gostaria que o pro-
jecto continuasse no próximo 
ano para que aqueles que não 
tiveram oportunidade neste ano 
possam participar no próximo”.   

Ambiente e Cidadania: os alunos da Cidade da Beira mobilizados!

ra com as palestras (sobre os 
benefícios dos partos institu-
cionais) que fizemos a situa-
ção melhorou e reduziu assim 
o tempo de espera para o aten-
dimento.” 

Além disso, como resultado das 
negociações com os Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher e 

Acção Social, foi alocado no 
Centro o serviço de atendimen-
to aos doentes seropositivos e 
tuberculosos, permitindo assim 
o acesso aos medicamentos 
por parte dos doentes e reduzi-
ram as mortes devido ao HIV/
SIDA e tuberculose. A Senhora 
António termina a dizer:“Já não 
esperamos pela ajuda externa 

para resolver as preocupações 
da unidade sanitária; quando 
temos falta de alguma coisa 
na US, procuramos soluções 
locais”.

Membros do CAC da Ecola 
Secundária da Manga, 
01.09.2017, AMOR

Os nossos meninos são envolvidos e criativos! 
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O teatro como ferramenta de mudança de comportamento 
Ainda na Província de Sofala, 
mas especificamente nos dis-
tritos de Buzi e Machanga, a 
organização ESMABAMA 
implementa o projecto “ Uma
c idadan ia  ma is  ac t iva 
dos  adolescentes, particu-
larmente raparigas e cri-
anças portadoras de defi-
ciência, nas associações de 
estudantes de 6 escolas de 
2 distritos rurais do sul da 
província de Sofala”, colo-
cando em marcha várias ac-
tividades simultâneas, dentre 
elas destacam-se sessões de 
formação teórico-prático so-
bre os Temas da Cidadania, os 
Direitos e Deveres da Criança, 
deficiência, género, saúde e 
sexualidade e meio ambiente, 
assim como acompanhamento 
das associações dos estu-
dantes, realização das eleições 
dos seus representantes e 
torneios de sensibilização. 

O projecto apresenta a espe-
cificidade de envolver nas ac-
tividades, num contexto rural 
as vezes isolador, todos os 
alunos, mesmo sendo porta-
dores de deficiência e com 
poucas condições materiais, 

assim como os respectivos 
pais e encarregados de edu-
cação, as autoridades locais 
tradicionais e governamentais 
e as Direcções e professores 
das escolas, para um total de 
participantes directos avali-
ado em 4.000 beneficiários. 

A outra particularidade tem 
a ver com as ferramentas de 
sensibilização adoptadas, em 
particular o teatro. A represen-
tação de peças teatrais pelos 
alunos das escolas tem lugar 
todos os sábados e também 
junto da comunidade local, 
aos feriados, utilizando mui-
tas vezes a língua local. Os 
temas abordados representam 
aquelas que são as principais 
preocupações dos jovens, tais 
como a violência doméstica, o 
assédio sexual, os casamentos 
prematuros e o abandono da 
escola. De uma forma diverti-
da, mas com grande empenho 
e baseado em conhecimen-
tos claros dos direitos e de-
veres, os pequenos actores e 
actrizes promovem os valores 
da Cidadania e incentivam 
os colegas e a comunidade 
a mudar de comportamento. 

O Coordenador das actividades 
ao nível da Esmabama, o 
Senhor Armando Cunhuara, 
sublinha a importância de usar 
esta ferramenta: “Os alunos 
utilizam o teatro para explorar 
melhor a sua imaginação, as 
formas de convivência e rela-
ções sociais, quer com os seus 
colegas, professores, suas 
famílias como da comunidade 
em geral. Com o teatro (…) têm 
a oportunidade de desenvolver 
a autoconfiança, a aceitar as 
possíveis diferenças que pos-
sam existir e a estimular a 
consciência individual e colec-
tiva (…). Outro elemento rele-
vante é que o teatro realiza-se 
em grupo, neste ângulo, os alu-
nos aprendem a trabalhar em 
conjunto e em equipa e a de-
senvolverem a confiança mú-
tua”.

Preciosa Alexandre Francis-
co, de 14 anos, também aluna 
da 8ª classe explicou: “Tam-
bém faço parte do clube de 
ambiente e cidadania. Durante 
o tempo que estou no clube 
participei em vários eventos e 
aprendi muitas coisas. Temos 
feito actividades de recicla-

gem, recolha e separação de 
lixo na nossa escola. Ajuda-
mos a cuidar das plantas, en-
sinamos aos nossos colegas a 
não deitar lixo no chão, a orga-
nizar os resíduos e a usar o lixo 
para transformar em algo útil. 
Eu gosto como somos tratados 
pelos responsáveis do clube (a 

AMOR). Eles  nos têm ensina-
do a reciclar, a conviver com os 
outros e a proteger o meio am-
biente. Gostaria que o projecto 
continuasse no próximo ano e 
agradecemos ao projecto por 
nos ensinar muito.”

Peça teatral, Escola Primária 
Completa de Machanga, 
18.10.2017, Esmabama
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Tenho direito de Eleger e Ser Eleito!
Alunos de 35 escolas do distri-
to de Magude, beneficiárias do 
projecto “Cidadania e Partici-
pação para o Desenvolvimen-
to” levado a cabo pela AMDEC 
- Associação Moçambicana 
para o  Desenvolvimento 
Concertado, aprendem na 
prática o exercício de um dos 
mais nobres aspectos de ci-
dadania no que à democracia 
diz respeito, eleger e ser eleito. 

Este exercício feito em forma 

de simulação, é uma verda-
deira lição visando preparar 
os adolescentes e jovens para 
uma participação cada vez 
mais activa e responsável em 
processos e espaços de to-
mada de decisão. Na base 
das aprendizagens, os alunos 
ficam preparados para partici-
par anualmente do processo 
de eleição dos chefes de turma 
e em alguns casos, dos repre-
sentantes nos Conselhos de 
Escola.

Participar em oficinas temáticas para experimentar a Cidadania
No âmbito do Projecto “O    
Pequeno Cidadão de Hoje,  
Adulto Responsável do Ama-
nha. Os Jovens e a Cidada-
nia Activa nas Escolas dos 
Distritos de Nhlamankulu 
e KaMavota”, implementado 
pela organização Khandlelo 
em Maputo, foram criadas 6 
oficinas temáticas, que fun-
cionam em paralelo, na base 
do foco principal que con-
siste na promoção dos Direi-
tos Humanos e da Cidadania.  
Assim, os alunos pertencentes 
às Escolas Primárias Comple-
tas Unidade 10, Unidade 13, 
21 de Outubro, Escola Comu-
nitária São Joaquim, Centro 
Maria Grazia Rizzo da Khan-
dlelo e Escola Primária Com-
pleta de Laulane podem livre-
mente aderir, conforme o seu 
interesse e gosto, a uma das 
seguintes oficinas criadas: Di-
reitos Humanos e Cidadania, 
Comunicação Social, Saúde e 

Género, Assistência Psicológi-
ca, Infraestruturas e Finanças 
e Meio Ambiente.
Depois de 2 anos de funciona-
mento, notam-se já resultados 
concretos tais como uma maior 
capacidade das crianças na 
cultura geral, para levantar os 
problemas nas suas escolas, 
comunidade e Distrito, partici-
pação aos Conselhos de Es-
cola com mais qualidade nas 
intervenções, saneamento e 
limpeza no recinto das escolas 
melhorados.
Beatriz Mariza Malendza, 

aluna na Escola Comunitária 
São Joaquim, testemunha num 
artigo escrito durante uma ses-
são de trabalho da Oficina de 
jornalismo que em matérias de 
Di reitos e Deveres, os petizes 
estão cada vez mais sensibiliza-
dos. Conhecem as instituições 
que lidam com justiça no nosso 
país, sabem dos seus direitos e 
deveres constitucionais, ques-
tionam as acções à sua volta 
e são capazes de transmitir a 
outros petizes como réplica e 
sustentabilidade do projecto. 

Feira dos Direitos Humanos, Laulane, 08.07.2017, Khandlelo

Concurso, Escola Primária 
Completa de Magude, 24.11.2017, 
AMDEC
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O projecto implementado pela 
Agência de Desenvolvimen-
to Económico Local de Tete 
(ADELT) iniciou em Novem-
bro de 2015 e teve uma dura-
ção de 21 meses. As activi-
dades foram realizadas em 4 
distritos da Província de Tete 
(Angónia, Changara, Magoe 
e Tsangano), com uma contri-
buição financeira do PAANE 
de 223.701,00 EUR, e visavam 
fortalecer os mecanismos de 
funcionamento da sociedade 
civil sobre nutrição, de modo a 
promover a monitoria das ac-
tividades e resultados do Plano 
de Acção Multissectorial para a 
Redução da Desnutrição Cróni-
ca (PAMRDC). A nossa equipa 
entrevistou o Director Executivo 
da organização, o Senhor José 
Tomás Muguiola Muarramuas-
sa, para fazer um balanço no 
fim no projecto.
  
PAANE- O projecto terminou 
no dia 31 de Julho passado, 

depois de 21 meses de fun-
cionamento. De uma forma 
geral, se entramos numa 
comparação da situação 
“antes” e “depois” do apoio 
do PAANE, quais são as 
suash principais   constata-
ções? 
 
TM: Do ponto de vista do 
projecto em si, tivemos mui-
tos ganhos: aumentou a par-
ticipação e envolvimento das 
Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) nas questões 
ligadas a malnutrição, segu-
rança alimentar e nutricional. 
As ONGs que trabalham nos 
distritos passaram a dar mais 
ênfase nas suas intervenções 
às questões ligadas a nutrição. 
Por outro lado, o governo tam-
bém começou a dar mais rele-
vância a esta problemática a 
ponto de entrar no discurso 
dos administradores e outros 
intervenientes do Governo. No 
início, o PAMRDC parecia ser 

apenas um programa da Saúde 
e Agricultura, mas com a nossa 
intervenção, através de visitas 
e reuniões de monitoria periódi-
cas, houve envolvimento de 
todos os sectores do governo. 

PAANE- Em termos de 
obrigações  contratuais, 
quais foram as maiores 
dificuldades encontradas 
e como a equipa da ADELT 
conguiuhbultrapassa-las?     
 
TM: Do ponto organizacio-
nal, a ADELT melhorou muito 
a sua capacidade de plani-
ficação, implementação, mo- 
nitoria e avaliação de pro-
jectos, graças as formações 
que tivemos no início, no 
meio e no final do projecto. 

No princípio foi um desafio tra-
balhar com as metodologias de 
gestão orçamental da UE, não 
entendíamos, por exemplo os 
«custos simplificados», mas 
com tempo descobrimos que 
era muito mais simples do que 
parecia.
 
A nossa organização cresceu, 
em termos de visibilidade, pois 
quase sempre trabalhávamos 
lado-a-lado com o Governo, 
com as outras organizações da 
sociedade civil e eramos vistos 
como facilitadores do diálogo 
entre o governo e a sociedade 
civil.

PAANE-  Olhando para o fu- 

Entrevista ao Senhor Tomás Muarramuassa, Director Executivo da 
ADELT

Tomás Musarramuassa, Director executivo da ADELT
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turo, será que a inicia-
tiva financiada pelo 
PAANE terá continuidade? 
Se sim, de que forma? 
 
TM: As actividades de moni-
toria realizadas pelas platafor-
mas criadas irão certamente 
continuar em todos os distritos, 
mesmo agora que terminou a 
ajuda da União Europeia.

No caso de Angónia, a Visão 
Mundial que coordenou a plata-
forma de nutrição naquele dis-
trito, vai continuar a promover 
o desenvolvimento destas 
actividades com outras orga-
nizações. Ainda neste distrito 
vai arrancar brevemente um 
projecto financiado pelo MASC 
que vai continuar o trabalho ini-

ciado pelo PAANE.
Em relação ao Distrito de Ma-
goe, temos informações que 
existe uma organização que 
junto com a plataforma de nu-
trição vai continuar a promover 
actividades neste âmbito.

No caso de Tsangano, a Helen 
Keller International (HKI) vai 
dinamizar a plataforma de nu-
trição por forma a continuar a 
prestar o seu acompanhamen-
to aos projectos nesta área.

Em Changara temos uma das 
plataformas bem dinâmicas e, 
sendo o local onde a ADELT 
está a implementar o Projecto 
COVida, pretende continuar a 
dinamizar a plataforma por for-
ma a fazer o acompanhamento 

dos projectos ali implementa-
dos.
Por outro lado, existe também 
um interesse dos governos 
distritais em promover este 
diálogo com as OSC porque 
ao fim ao cabo constitui uma 
forma de obter relatórios sobre 
as actividades destas e servem 
também para melhorar a coor-
denação da acção governativa 
junto com as ONGs e OSCs. 

Portanto, as plataformas cria-
das no âmbito deste projecto 
do PAANE não irão desapare-
cer, poderão ganhar novos for-
matos, mas continuarão a dar 
o seu contributo, melhorando 
e aprofundando o diálogo dos 
Agentes Públicos (AP) com os 
Agentes Não Estatais (ANE).

O PAANE já entrou na fase de capitalização dos resultados:
As organizações financiadas pelo PAANE beneficiam de mais visibilidade
Desde a sua criação em Feve-
reiro de 2013, o PAANE finan-
ciou e acompanhou um total de 
29 projectos, localizados em 
todas as Províncias do País e 
em cerca de 30 distritos. O pro-
grama já entrou no seu último 
período de implementação e 
fazendo uma análise dos resul-
tados obtidos durante estes 4 
anos e meio, podemos obser-
var uma diversidade e uma cria- 
tividade notáveis da parte das 
organizações financiadas. Os 
temas da Cidadania Activa e 
do Diálogo Reforçado foram 
interpretados de forma bastante 
diversificada e dinâmica pelas 
associações e o programa de-
via dar enfoque, ao mesmo 

tempo conservar a memória 
dessas actividades, utilizando 
as ferramentas de comunica-
ção na sua disposição.
Na perspectiva da valorização 
das iniciativas das organiza-
ções e de partilha dos seus mé-
todos de intervenção, das lições 
aprendidas e das histórias de 
sucesso, o PAANE iniciou um 
processo de contratação de 
especialistas em comunicação 
em Abril de 2017, processo que 
culminou com a criação / res-
truturação de três ferramentas 
de comunicação, acessíveis 
aos parceiros directos do Pro-
grama,  mas também às outras 
organizações da sociedade 
civil  e ao público interessado 

em geral. 
Assim, o website do PAANE 
foi reestruturado no seu todo 
e actualizado com o apoio do 
Senhor Sebastião Montalvão 

Ilustração da homepage do novo 
website PAANE
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e a empresa 4U Multimedia. O 
novo Site, lançado no dia 20 de 
Setembro passado, pode ser 
encontrado na mesma locali-
zação (www.paane.co.mz) e 
oferece um acesso mais fácil 
às fichas de informação deta-
lhadas sobre cada um dos 29 
projectos financiados, assim 
como aos relatórios produzi-
dos, uma biblioteca completa 
sobre o Programa, notícias, 
contactos e links úteis. O web-
site apresenta igualmente um 
guião prático de procedimen-
tos para a gestão das subven-
ções da União Europeia e um 
acesso livre a toda a matéria 
apresentada durante as diver-
sas sessões de capacitação, 
incluindo os exercícios práticos 
e as respectivas correcções.

Em paralelo, o Programa ela-
borou, com o apoio do perito 
Dércio Matale, um catálogo 
mostrando as realizações dos 
projectos financiados através 
do Mecanismo de Resposta 
a Procura (MRP), permitindo 
valorizar o impacto dessas ini-
ciativas que, apesar de serem 
de curta duração e com valores 
inferiores a 400.000,00 Mzn, 
tiveram um impacto notável e 
contribuíram para a realização 
dos objectivos principais do 
PAANE. Lembramos que todos 
os projectos financiados pelo 
MRP encontram-se encerra-
dos. Portanto, esta publicação 
que está ilustrada com nume-
rosas fotografias, foi reprodu-
zida em 1.300 exemplares que 
foram amplamente distribuídos 
no final do ano passado, a fim 

de conservar a memória das 
realizações e de disponibilizar 
para as instituições interessa-
das uma informação sobre as 
organizações implementado-
ras e os projectos.

Finalmente, o Comité de Di-
recção do Programa aprovou 
a disponibilização de um enve-
lope para a realização de um  
Filme  Documentário sobre 
uma selecção de projectos fi-
nanciados pelo CAP, assim 
como entrevistas dos actores 
de 3 projectos do MRP. A re-
alização do filme foi confiada 
ao Senhor Dércio Matale, 
acompanhado do operador de 
câmera Charles Adam. O Do-
cumentário, que será finalizado 
em Fevereiro de 2018 mostrará 
a diversidade no tratamento 
dos temas do Programa, a 
dinâmica e a criatividade das 
organizações financiadas pelo 
PAANE e o seu impacto através 
de todo o País. As gravações 
de imagens e entrevistas foram 
realizadas entre os meses de 

Julho e Setembro de 2017, nas 
Províncias de Tete (projecto 
ADELT), Nampula (Facilidade), 
Manica (ACB), Inhambane 
(Mahlahle e AKKV), na Cidade 
da Beira (ACB e AMOR), e final-
mente em Maputo (Khandlelo, 

ARISO e AJUCOM). É de sub-
linhar que o filme contará com 
as ilustres intervenções de Sua 
Excia Embaixador Sven Kühn 
von Burgsdorf f da Delega-
ção da União Europeia e do 
Excelentíssimo Senhor Faizal 
Faquir Cassam, Director do 
Gabinete do Ordenador Nacio-
nal (GON).

Capa do nosso catálogo dos projectos financiados pelo Mecanismo de 
Resposta a Procura (MRP).

Centro de saúde de Mongovolas, 
Nampula, 09.08.2017, Facilidade



Este projecto é financiado pela 
União Europeia

Assistência técnica pelas empresas:
Implementado pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Coope-
ração, Gabinete do Ordenador 
Nacional (GON) para cooperação 
Moçambique/UE

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