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Caro leitor,

Desejamos-lhe boas-vindas à oitava edição do PAANEWS, 
o seu boletim informativo de eleição que lhe deixa 
actualizado sobre algumas acções que são implemen-
tadas no âmbito do PAANE em Moçambique. Na 
presente edição, trazemos uma pequena amostra 
daquilo que aconteceu durante o terceiro trimestre de 
2022, concretamente nos meses de Julho, Agosto e 
Setembro. 

Durante este período, as Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) que são parceiras do PAANE mostraram, 
mais uma vez, o seu engajamento em áreas como 
democracia participativa, combate às uniões prematu-
ras, Violência Baseada no Género (VBG), assim como na 
capacitação de jovens e líderes para que sejam agentes 
de mudança nas suas comunidades.

Com recurso a palestras, marchas, visitas a instituições 
públicas e privadas, assim como uso da arte como 
teatro, rádio novela e meios de comunicação tradiciona-

is e digitais, os parceiros do PAANE impactaram diver-
sas pessoas, em várias regiões do país, contribuindo 
para o aumento da literacia e consciência sobre certos 
assuntos importantes.

Depois do Seminário Nacional do PAANE realizado em 
Junho deste ano, algumas OSCs também organizaram 
eventos particulares com os seus respectivos parceiros, 
cujo objectivo era avaliar e ter o ponto de situação das 
actividades que são realizadas em cada projecto que 
tem o apoio do PAANE, assim como traçar os passos 
para os meses que seguiram.

No fim deste terceiro trimestre de 2022, comprovou-se, 
mais uma vez, que a sociedade civil pode fazer 
mudanças significativas no seio da sua comunidade, 
desde que tenha o devido apoio e acompanhamento, 
tal como é o que acontece com as organizações que são 
apoiadas pelo PAANE. Veja a seguir algumas activi-
dades que foram realizadas no âmbito do programa.

Inhambane acolhe worshop sobre projectos
sociais e negócios locais para os jovens

Sociedade Civil recolhe evidências para
alimentar a Análise do Balanço do PESOE

ASCUT e seus parceiros produzem
uma Rádio Novela 

LER NOTÍCIA LER NOTÍCIA

LER NOTÍCIA

Encontro de balanço, aprendizagem 
e planificacão anual do “Sou Cidadão”

LER NOTÍCIA

Escolas acolhem a divulgação da Lei de
Prevenção e Combate às Uniões Prematuras

LER NOTÍCIA
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ASCUT e seus 
parceiros produzem
uma Rádio Novela 

No âmbito do Programa de Apoio ao Actores Não 
Estatais (PAANE), a Aliança da Sociedade Civil contra 
Usurpação de Terra em Moçambique (ASCUT) e os seus 
parceiros produziram uma rádio novela, cujo foco 
consiste em consciencializar as comunidades afectadas 
pela exploração dos recursos extractivos sobre os 
benefícios que elas têm, decorrente das transferências 
que elas recebem fixadas em 2.75% provenientes do 
imposto de produção pago pelos investidores neste 
sector.

A rádio novela é composta por 5 episódios, nos quais se 
explica os seguintes aspectos: (1) Proveniência dos 
2.75% que são alocados às comunidades; (2) A difusão 
das comunidades elegíveis e ou beneficiárias; (3) O 
mecanismo de gestão desses recursos financeiros; 4) 
As áreas em que os 2.75% podem ser alocados e, por 
fim; (5) O mecanismo de participação das comunidades 
para a selecção de algumas das áreas prioritárias.

Esta rádio novela foi produzida pela ASCUT em parceria 
com o Centro de Integridade Pública (CIP) e teve o apoio 
da União Europeia no âmbito do PAANE.

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS DINAMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE DIÁLOGO
E CONCERTAÇÃO ENTRE OSC E ADMINISTRAÇÕES 
PÚBLICAS

Escolas Secundárias 
de Nharuchonga 
e Marcelino dos Santos
acolhem a divulgação 
e disseminação da 
Lei de Prevenção 
e Combate às Uniões
Prematuras

No dia 13 de Setembro, algumas activistas 
sociais da Soproc- Rede de Protecção da Criança 
de Sofala, foram às Escolas Secundárias de 
Nharuchonga e Marcelino dos Santos em Nham-
atanda, na província de Sofala, com o objectivo 
de explicar a Lei de Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras para que os estudantes 
possam conhecê-la, ser capazes de identificar o 
que são uniões prematuras, como prevenir-se e 
saber onde devem denunciar estes casos. 

De referir que esta actividade decorre no âmbito 
do Projecto “Enriquecendo a Participação Activa 
da Sociedade Civil para a Promoção da Igual-
dade de Género e o Empoderamento das 
Mulheres e Raparigas,” implementado pelo 
consórcio composto pelas organizações Fórum 
Mulher, WLSA Moçambique, Fórum da Socie-
dade Civil para os Direitos da Criança - ROSC, 
Ammcj e o Centro Informazione e Educazione 
Allo Sviluppo ONLUS” (CIES) e conta com apoio 
da União Europeia em Moçambique no contexto 
do Programa de Apoio aos Actores Não Estatais 
(PAANE II).
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REFORÇO DAS OSC E DA SUA LEGITIMIDADE

Encontro de balanço, aprendizagem e planificação
anual do Projecto “Sou Cidadão”

A cidade de Maputo acolheu o encontro de balanço, 
aprendizagem e planificação anual do Projecto “Sou 
Cidadão”, que teve a duração de dois dias.

No primeiro dia do encontro, foram abordados os 
seguintes temas: (1) Análise do contexto (para os anos 3 
e 4); (2) Apresentação dos resultados alcançados, 
mudanças e actividades que concorreram para os resul-
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tados na educação; (3) Apresentação dos resultados 
alcançados, mudanças e actividades que concorreram 
para os resultados na saúde; (4) Apresentação de 
histórias de mudanças documentadas pelos membros 
do Consórcio.
Por sua vez, no segundo dia debateu-se o seguinte: (1) 
Comunicação, visibilidade e orientações para a planifi-
cação; (2) Planificação e orçamentação anual; e (3) 
Avaliação de pontos fortes e fracos da relação entre os 
parceiros;

O Projecto “Sou Cidadão”, implementado pelo CESC, 
MEPT, Observatório do Cidadão, Progresso, Mahlahle, 
ADS e Anandjira, desde 2018, visa contribuir e promover 
a melhoria da qualidade dos serviços de educação e 
saúde nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Inham-
bane, Tete e Sofala. Este Projecto é financiado pela União 
Europeia, através do PAANE (Programa de Apoio aos 
Actores Não Estatais).
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REFORÇO DAS OSC E DA SUA LEGITIMIDADE

Inhambane acolhe workshop sobre projectos sociais
e negócios locais para os jovens 

No passado dia 9 de Julho, 26 jovens da Incubadora 
Cívica do distrito de Inhambane, uma iniciativa da 
Fundação MASC, reuniram-se para participar de um 
workshop sobre elaboração de projetos, gestão de 
projectos sociais e negócios.

Uma das finalidades da sessão era ajudar a desen-
volver as potencialidades observadas nos jovens da 
Incubadora Cívica, através de informações mais espe-
cíficas sobre projectos sociais (o que são, objectivos, 
informações necessárias para a elaboração de um 
projecto, mecanismos de obtenção de fundos).

Na mesma ocasião, também foram demonstradas 
formas de aperfeiçoamento das técnicas de produção 
iogurte de malambe, um dos negócios que muitos 
dos jovens das nossas incubadoras cívicas têm 
optado por explorar. Com o auxílio de quem já faz e 
bem o negócio, abordou-se questões como formas 
domésticas de processamento do malambe, higieni-

zação, escolha de embalagens para os produtos, 
entre outras. Os jovens da Incubadora Cívica estão 
envolvidos em diferentes negócios, como por ex: 
áreas de canalização, serralharia e mecânica auto, 
reciclagem, artesanato e iogurte de malambe.

Para finalizar o encontro, realizou-se um jogo 
amigável de futebol entre as equipas da Incubadora 
Cívica com o intuito de sempre promover alternativas 
para ocupar os jovens, reduzir o sedentarismo e o 
consumo de drogas.

O workshop foi bem avaliado pelos jovens que pedem 
que mais oportunidades sejam realizadas explorando 
outras temáticas que possam igualmente ser úteis 
para o grupo-alvo.

Esta actividade foi financiada pela União Europeia em 
Moçambique no âmbito da implementação do 
PAANE.
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O estudo de caso abrangeu 4 distritos da província 
de Tete, nomeadamente, Doa, Changara, Angónia e 
Moatize, com o objectivo analisar o desempenho da 
governação em 2021 como forma de buscar evidên-
cias para alimentar a análise do PESOE 2021 como 
forma de Impulsionar a boa governação através da 
monitoria de processos governativos.

O processo foi liderado por 6 técnicos dos quais 4 
pertencentes à Fundação Apoio Amigo (FAA), 1 da 
Visão Mundial e 1 da Direcção Provincial do Plano e 
Finanças de Tete. Para esta actividade, foram aplicadas 
técnicas de rastreio e análise das alocações orçamen-
tais e outras ferramentas.

A actividade serviu para alimentar o documento de 
Posição da sociedade Civil a ser apresentado no XVI 
Observatório de Desenvolvimento Provincial, que terá 
lugar brevemente.

“Esta é uma prática que que se repete, resultante da 
experiência e resultados obtidos em 2021, que mostr-
aram a necessidade de tornar este exercício regular e 
sistemático, como ferramenta essencial de advocacia 
da sociedade civil para a melhoria da gestão dos recur-
sos públicos e da prestação dos serviços públicos no 
geral”, afirmou Pedro Lenine, Oficial do PAANE na FAA 
Lenine disse ainda que a elaboração do documento de 
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Sociedade Civil recolhe evidências sobre a governação
em Tete para alimentar a Análise do Balanço
do PESOE 2021

posicionamento esteve centrado na implementação 
do Plano Económico e Orçamento da Província de Tete 
referente ao exercício económico de 2021.

“Antes de chegarmos ao observatório, adiantamos 
apresentar o documento de posição na sessão prepa-
ratória do Observatório do Desenvolvimento com os 
membros da Assembleia Provincial e representantes 
do Governo ao nível do Conselho Executivo, do Consel-
ho de Representação do Estado e outros órgãos que 
intervêm no desenvolvimento da província.

Refira-se que a actividade acontece no âmbito do 
apoio que a ActionAid dá à FAA para a implementação 
do PAANE, um programa financiado pela União Euro-
peia, através do Gabinete do Ordenador Nacional.
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