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Caro leitor,

Esta nova edição traz uma compilação dos resultados a 
nível provincial e nacional do PAANE, no período de 
Julho a Setembro de 2021. Através de iniciativas de 
monitoramento dos serviços, advocacia e comunicação, 
o programa apoiou o reconhecimento das Organi-
zações da Sociedade Civil (OSCs) como actores e 
parceiros nas políticas públicas e no desenvolvimento 
de mecanismos de diálogo entre cidadãos e o estado.

As dinâmicas de descentralização e de combate a 
pandemia da COVID-19 foram os maiores obstáculos às 
acções das OSCs, principalmente aquelas vinculadas à 
necessidade de entender a funcionalidade da adminis-
tração pública, de construir relações com entidades e 
de estabelecer contatos presenciais com um número 
elevado de pessoas. Mesmo diante destas dificuldades, 
as OSCs viram uma oportunidade para inovar as suas 
formas de actuar e criaram novos espaços de acção.

Neste período, houve um crescimento das capacidades 
e da autonomia das entidades locais que participam do 
PAANE nas províncias de Sofala, Cabo Delgado, Inham-
bane, Niassa e Tete, que se focaram em problemas 
emergentes como:

•  O diálogo entre OSCs e partidos políticos, em relação 

a reforma da Lei das ONGs;
•  O acesso dos cidadãos à informação;
•  O monitoramento dos orçamentos públicos e apoio à 
governação local e nacional;
• O apoio aos processos de descentralização e a 
redefinição das modalidades de funcionamento dos 
mecanismos de participação cívica;
•  A gestão dos impactos do conflito em Cabo Delgado 
e a prevenção dos conflitos;
•  A gestão dos recursos naturais;
•  O melhoramento dos serviços públicos;
• A protecção dos direitos dos cidadãos, particular-
mente os direitos das mulheres, das crianças e dos 
cidadãos em condições de vulnerabilidade.

A diversidade das acções do programa e a variedade de 
impacto que produzem representa uma experiência 
importante para entender como é possível apoiar a 
sociedade civil no seu papel de actor das políticas de 
desenvolvimento e dos mecanismos de governação. 
Esta é uma característica importante do PAANE em 
relação às diversas necessidades das OSCs e à 
complexidade dos processos que estão implicadas. 
Estes processos foram objecto de um estudo de 
mapeamento a nível nacional, cuja publicação esta 
prevista para Novembro.

Sociedade Civil e FRELIMO dialogam 
sobre o espaço cívico em Moçambique

Raparigas de Inhambane fortificadas em 
matérias sobre uniões prematuras e VBG

FMO+ divulga análise da alocação de fundos
para educação e saúde de 2016 a 2020

Contribuindo Inhambane: proibição, prevenção 
e mitigação de uniões prematuras

LER NOTÍCIA LER NOTÍCIA

LER NOTÍCIA

LER NOTÍCIA



Boletim Informativo Oficial do Programa de Apoio aos Actores Não Estatais 2

Edição #04  •  JUL / AGO / SET   •  2021
www.paane.co.mz

Contribuindo Inhambane: proibição, prevenção 
e mitigação de uniões prematuras

A Associação Cultural Para o Desenvolvimento Suste-
ntável (ACUDES) em parceria com a Fundação MASC 
pretendem levar a cabo um ciclo de mesas redondas/vid-
eoconferências (Contribuindo Inhambane) inclusivo e 
participativo, envolvendo os actores da sociedade civil, 
públicos e privados, academia e todas as forças vivas da 
província com vista a perceber como cada um destes 
actores pode contribuir para melhoria da qualidade na 
prestação de serviços sociais básicos e que estratégias 
em comum podem ser identificadas com soluções práti-
cas para a melhoria da prestação de serviços bem como 
harmonizar e alinhar os interesses dos diversos sectores 
intervenientes no processo de desenvolvimento da 
Província. Neste contexto, no dia 5 de julho do corrente 
ano, teve lugar a primeira ronda de webinars via Zoom 
com o tema “Proibição, Prevenção e Mitigação de Uniões 
Prematuras”.

Na ocasião os oradores foram unânimes ao referir que a 
Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras 
embora promulgada, ainda não é do domínio da maioria 

da população moçambicana, daí que defende-se a 
necessidade de realizar acções que visam a promoção e 
divulgação da mesma, visto que ainda se assiste a casos 
de casamentos prematuros nas comunidades e os 
membros integrantes ficam indiferentes por não 
saberem onde e como denunciar. Por outro lado, foi dito 
que a união prematura não só compromete o futuro da 
rapariga, assim como também constitui um grave 
problema de saúde pública e as possíveis implicações são 
infecções por HIV, abortos espontâneos ou provocados, 
fístula obstétrica, entre outros.

Das contribuições dos participantes foram apontadas 
como principais causas que propiciam os casamentos 
prematuros: Pobreza; Fraca divulgação da legislação e 
das politicas públicas que protegem as crianças; Factores 
socioculturais (ritos de iniciação); e Orfandade. Após a 
colocação de questões, opiniões e sugestões, dos 
membros da platéia, como súmula referenciou-se que a 
eliminação das uniões prematuras em Moçambique deve 
continuar como prioridade na agenda nacional.

REFORÇO DAS OSCS E DA SUA LEGITIMIDADE 



Decorreu em Pemba, no âmbito do projecto FMO 
Mais “Elevando o Valor do Dinheiro ao Serviço do 
Cidadão”, o workshop de apresentação de análise da 
tendência de alocações e execução de fundos nos secto-
res de educação e saúde, nas províncias de Cabo Delgado 
e Niassa. 

A análise visa verificar como as prioridades e os planos 
plurianuais foram incluídas e financiados no PES/OE na 
educação e saúde (PESOP e PESOD) nos últimos 5 anos 

FMO+ divulga análise da 
alocação de fundos nos sectores
de educação e saúde de 
2016 a 2020

em ambas as províncias, com a finalidade de influenciar a 
melhoria do processo de planificação e orçamentação 
para 2022.

Participaram do workshop, o presidente da Assembleia 
Provincial, a Secretaria do Estado e a Direcção Provincial 
de Economia e Finanças, a Administradora do distrito de 
Montepuez, o Secretário Permanente do distrito de 
Ancuabe, representantes de serviços distritais e 
provinciais, bem como as organizações da sociedade civil 
(OSCs).

O FMO Mais é um projecto que pretende contribuir na 
melhoria da gestão de finanças públicas a partir da 
participação alargada das OSCs e sua influência na 
formulação e monitoria de políticas públicas.
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Participação de mulheres e de jovens nos processos 
tomada de decisão sobre a utilização das receitas destinadas 
ao desenvolvimento das comunidades afectadas pela 
exploração dos recursos minerais

Relatório em Português

Report in English

Já está disponível o relatório “Participação de 
Mulheres e de Jovens nos Processos de Tomada de 
Decisão sobre a Utilização das Receitas Destinadas ao 
Desenvolvimento das Comunidades Locais Afectadas 
pela Exploração dos Recursos Minerais”. Este estudo é 
de autoria da Coligação Cívica sobre a Indústria 
Extractiva (CCIE), que através do parceiro Kuwuka JDA 
teve apoio do PAANE, União Europeia em Moçam-
bique, GON e da Publish What You Pay (PWYP). 

O estudo foi realizado no âmbito do projecto “Socie-
dade Civil Unida em Prol da Agenda Comunitária dos 

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

INCREMENTO DA INFLUÊNCIA DAS OSCS SOBRE ÀS POLÍTICAS DO ESTADO E SOBRE AS PRÁTICAS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

Recurso Naturais” (SCURN) e o mesmo constitui uma 
fonte de informação para favorecer as acções de advo-
cacia na área da indústria extractiva, com particular 
destaque para a questão de partilha de benefícios 
decorrentes do imposto de produção que as empre-
sas pagam ao Estado moçambicano, mais conhecidos 
como 2.75%.
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https://paane.co.mz/wp-content/uploads/2021/07/Participacao-da-Mulher-e-Jovens-Uso-2.75-00000002.pdf?fbclid=IwAR0c1RLGrUdoIEAye1dnQIeH8AV88dHTYPoeNbwn-0F9pN3EmLnu2sJ9OcA
https://paane.co.mz/wp-content/uploads/2021/07/Moz-Women-Youth-Extractive-Shared-Revenues-Utilization-00000002.pdf?fbclid=IwAR0xCA2wjqvJE4RhdLFFDdEOD2-fGg7PBJZFMQu6ZsHNHIX7XYCkoJKvAp8


Sociedade Civil e FRELIMO 
dialogam sobre o espaço 
cívico em Moçambique

Raparigas de Inhambane 
fortificadas em matérias 
sobre uniões prematuras 
e violência baseada 
no género
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A Actionaid, através da JOINT, seu parceiro de 
implementação, realizou o Diálogo de Alto Nível 
Sociedade Civil-FRELIMO Sobre o Espaço Cívico”. O 
diálogo tinha como objectivo informar e estabelecer uma 
parceria do Partido Político para a promoção do espaço 
cívico no geral e a revisão da Lei das Associaçnoes, em 
particular. O evento contou com a presença de uma 
comitiva da direcção da FRELIMO, chefiada pelo Dr. Alcido 
Ngoenha, Secretário para Mobilização e Organizações, 
em representação do Secretário-Geral do Partido. 
Estiveram também presentes o pessoal da JOINT 
(organizadora do evento), representantes da Direcção 
Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania (do 
Ministério da Justiça e ASsuntos Constitucionais e 
Religiosos), Oxfam e organizações da sociedade civil, 
nomeadamente, ActionAid, FAMOD, Fórum Mulher, 
Lambda, ROSC, CESC, Kulima e Justa Paz.

O Fórum Mulher, em parceria com o FAFI, 
realizou no âmbito do projecto “Enriquecendo 
a Participação da Sociedade Civil para 
Promoção da Igualdade de Género e Empod-
eramento das Mulheres e Raparigas”, uma 
sessão de formação que abrangeu 20 activis-
tas das cidades de Inhambane e Masssinga, 
nas temáticas sobre uniões prematuras e 
violência baseada no género. Os activistas 
formados serão responsáveis pela monitoria 
comunitária de pares vão promover a 
realização de grupos focais nas comunidades, 
sobre a prestação dos serviços públicos e um 
enfoque nas raparigas e jovens dentro e fora 
das escolas.
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