17ª REUNIÃO NACIONAL DA KULIMA
2013

Data: 10 a 11 de Dezembro de 2013
Local: Cidade de Nampula
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Relatório Síntese
Não ha PAZ sem diálogo e não ha diálogo sem que as duas
frentes se confrontem e estejam com a vontade de encontrar
uma solução. A guerra fria entre as partes leva somente a
atrasos de vida, à pobreza, à situações de incapacidade de
crescimento.
Na nossa Organização esta situação não podem existir
situações negativas, como é a falta de diálogo. Todos os
Membros devem olhar para o Bem da Instituição, com ideias
claras, que o crescimento dela favorece o nosso crescimento e
a nossa Estabilidade.
Precisamos de melhorar o diálogo e o fortalecimento ente nós
de modo a crescer juntos e cm sempre melhor capacidade de
servir os mais necessitados.

Vamos entrar no trigésimo ano da vida da KULIMA!
A maturidade da nossa ONG deve ser manifesta!
Os obstáculos devem ser combatidos, abatendo o alvo sem
distracções!
Devemos prosseguir com ideias claras e acções eficazes!
Acabar com os adiamentos, quando ha tempo para realizar
algo!
Acabar com os “mais ou menos”, ”parece que”. “pode ser”,
“Não sei”.....
Devemos ser determinados naquilo que devemos saber e fazer!
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1. Introdução
O presente relatório, é o resultado da Reunião Nacional da Kulima, realizada na Província de
Nampula, de 10 à 11 de Dezembro de 2013 para fazer o balanço das actividades realizadas ao
longo do ano e perspectivar acções para o ano seguinte. E é nesse contexto que o relatório faz
referência dessas actividades indicando os resultados, dificuldades e perspectivas futuras das
novas actividades daquelas que se esperam dar continuidade.
A Reunião Nacional, nos seus trabalhos de dois dias, discutiu com mais profundidade temas em
torno da vida da Organização, dos seus colaboradores e adoptou um conjunto de medidas
conducentes ao fortalecimento do sistema funcional da Organização quer ao nível nacional,
assim como ao nível local.
De entre as medidas adoptas, destacam-se a necessidade de elevação do nível de disciplina no
seio dos trabalhadores que passa pelo aumento do grau de responsabilidade na realização de
qualquer actividade em prol da Organização, envidando esforços para que o alcance de metas
estabelecidas nos programas seja o sinónimo do impacto dessas actividades no seio dos seus
beneficiários.
O sentido de disciplina do trabalhador, passa também, de acordo com a discussão da reunião,
pelo bom uso do património móvel e imóvel que a Organização coloca ao dispor deste, visando o
bom exercício das suas funções. O cumprimento do horário e a disciplina no local de trabalho, a
dedicação dos esforços inteligência e conhecimentos em prol da instituição, são, entre outros
aspectos, os que contribuirão para o fortalecimento da Kulima.
A Reunião Nacional serviu mais uma vez, de um momento de análise e reflexão conjunta dos
responsáveis de nível nacional, regional e provincial, dos diferentes sectores de actividades, em
torno das acções desenvolvidas ao longo do ano, ao nível das Delegações e também foi um
momento de debates e troca de experiências.
Passou-se em revista as recomendações deixadas pela 16ª reunião nacional, tendo-se concluído
que parte delas, não foram cumpridas, razão pela qual, houve o dever de editarem-se as
recomendações da 16 ª reunião, não cumpridas, na perspectiva de serem cumpridas até à próxima
reunião nacional.
A reunião, debateu por outro lado, com particular atenção, a questão dos contratos laborais, que
na sua maior parte são celebrados por tempo determinado, devido ao facto que a Kulima depende
para o seu funcionamento de projectos externos, que na sua maioria são de curta duração. No
entanto, as delegações ficaram por ver, caso por caso, a situação daqueles trabalhadores com
mais de dois contratos celebrados em anos seguidos, que junto com a Kulima sede poderá ser
analisado e aconselhados os passos à seguir.
A reunião recomendou às Delegações Provinciais, una série de acções, algumas delas de
execução imediata, como são os casos de produção de fichas para a cadastro dos técnicos e
voluntários da Kulima, o levantamento dos trabalhadores com mais de dois contratos celebrados
em anos seguidos, actualizações dos Websites da Kulima, dos processos individuais dos
trabalhadores, cumprimento de horário de trabalho (pontualidade) e outras recomendações
especificas de acordo com a situação concreta de cada Delegação.
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Primeiro Dia
(10 de Dezembro de 2013, Terça-feira)
2. Nota de abertura
A Reunião teve inicio com a leitura pormenorizada do Programa, (ver Anexo 1), enviado
atempadamente a cada Delegação e depois da sua aprovação foi distribuído todo o material: a
pasta contendo toda a documentação da Reunião, o novo Calendário 2014 da KULIMA, que será
distribuído a todas as Entidades que lidam com as Actividades da KULIMA, assim como a
distribuição de agendas para todos os Delegados e os cartões de visita por cada Delegado para
maior visibilidade de relacionamento externo à Instituição.
A ideia forte que sustentará toda a Reunião foi sintetizada com os seguintes dizeres:
“Há tantas lutas e tantas tentativas de criar condições de Paz e de Desenvolvimento...
Sem efeito!
Muitas vezes as palavras saem da boca de gente, mesmo ocupando cargos de relevante
responsabilidade, mas não comprometida com acções de mudança!
As palavras são como o vento, que passam! A acção é como a Água que dá vida à natureza!
Sejamos sinceros, dedicados e, honremos as nossas pessoas e a Nossa Instituição
com um serviço mesmo dedicado!
O crescimento das comunidades é sinal do nosso crescimento e, orgulho para todos!”
O Delegado Provincial anfitrião interveio a seguir, agradecendo pelo facto de ter sido escolhida a
Província de Nampula, para a realização da 17ª reunião nacional, e informou que tudo deveria
realizar-se num ambiente familiar... acrescentando que no terceiro dia haveria a possibilidade
duma deslocação à Ilha de Moçambique.

3. Leitura e aprovação da Acta da 16 ª Reunião Nacional realizada em 2012
O Delegado Provincial de Nampula, procedeu a leitura do resumo da acta da reunião nacional
realizada no ano de 2012, tendo após a leitura, solicitado observações aos participantes, em torno
da acta.
Relativamente aos pilares 1. Apoio às Finanças Rurais, 2. Segurança Alimentar e
Nutricional, 3. Recursos Naturais e Meio Ambiente, 4. Promoção Social e Direitos
Humanos, 5. Educação e Saúde Comunitária e, 6. Emergência, o Director Nacional disse
ainda que a componente de emergência era a única que não vinha inclusa nos pilares antigos da
Kulima, entretanto, devido à alerta da OXFAM, de estabelecer parceria com a nossa Instituição,
teve que se recolocar nos seus pilares, para viabilizar esta parceria.
No prosseguimento da reunião, o Delegado Provincial da Kulima Nampula, procedeu a leitura
das Conclusões e Recomendações da reunião nacional realizada em 2012, tendo os participantes
afirmado de forma unânime, que as Conclusões e Recomendações, estão sendo ainda
implementadas pelas delegações provinciais, em resposta à pergunta formulada à esse propósito
pelo Director Nacional.
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3.1.

Grau de cumprimento das recomendações da 16 ª reunião nacional

Os participantes analisaram as seguintes recomendações deixadas pela 16 ª reunião nacional
realizada em 2012, com vista a verificação do seu grau de cumprimento:
A 17 ª reunião nacional será realizada na Sede de Nampula no ano 2013.

Foi comprida

Perfil Nacional e perfis provinciais, uma tarefe a ser realizada como prioridade
Conceitos e aplicações dos conceitos de Descentralização.
Devolução de micro-credito. Que nem sempre é possível o seu cumprimento, as
delegações provinciais, estão com uma divida, por não puderem devolver o
micro-credito que a Sede lhes adianta.
Fundo Social..
Reforço da delegações provinciais. Dependente da disponibilidade orçamental
que se faz ressentir de forma negativa nas delegações.
Parcerias com o Sector privado.
Fundo de crédito do Governo, dos Bancos e de outros Doadores
Padrões de projecto.
Comunicação interna da Kulima.

Não realizada
Cumprimento em curso
Em stand By

Cumprida
Estudo permanente

Cadastro dos CV dos técnicos e dos voluntários.

Não cumprida
Não cumprida
Cumprida.
Que está sendo
cumprida.
Não cumprida.

Actualizações dos Websites da Kulima.
Reforço da disciplina interna da Kulima.
Boletim provincial.

Não cumprida.
Cumprimento em curso
Não cumprida

Foram evidenciados alguns assuntos específicos, que foram aprofundados ao longo da Reunião
nacional e que foram assumidos como serem aplicados durante o novo ano, tais como:








Contactos principais e alternativos de cada Delegação e de cada Delegado
Contratos laborais dos trabalhadores da Kulima.
Carta de Manifestação de Interesse por parte dos Trabalhadores
Comunicação – Uso do Skype
Perfiz nacional e Provinciais
Reuniões semanais e mensais em cada Delegação e na Sede nacional
Produção de fichas de técnicos e voluntários

Sobre estes assuntos e sumariando as diferentes intervenções proferidas pelos intervenientes, o
Director Nacional, comentou nos seguintes termos:
1. Somos uma instituição e temos que trabalhar com regras.
2. Devemos definir agenda e data clara por cada Reunião.
3. Deves prestar a devida atenção às repetidas lamentações, mantendo porém clara a ideia
que a realização dum programa é compromisso institucional e portanto deve ser
implementado assim como previsto, atingindo as metas declaradas.
4. A disciplina e o comprimento das próprias tarefas são os pilares duma boa Gestão. Foi
evidenciado o exemplo do funcionários do Banco, que depois duma certa hora isolam-se
do público e dos telefonemas e completam o trabalho , dia após dia...
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4.

Apresentação dos Relatórios das Delegações Provinciais

4.1.

Delegação Provincial de Nampula
Título

Capacitação e
Sensibilização das
Comunidades Para
Ocupação Legal da Terra
e Uso Sustentável de
Recursos Naturais
Formação e
Sensibilização dos
Fóruns de Associações
Para Ocupação Legal de
Terras, através do Uso
Sustentável de Recursos
Naturais
Apoio
para
a
Formalização de Áreas
Comunitárias
e
de
Associações
Capacitação e
Sensibilização das
Comunidades Para
Ocupação Legal da Terra
e Uso Sustentável de
Recursos Naturais

Projecto: TB CARE
DOTES Comunitário

Projectos Executados e Terminados
Período
Breve Descrição

01/09/2010
a
30/06/2013

15/10/2012
a
30/06/2013

15/10/2012
a
30/06/2013

11 Anos
(Iniciou em
Março de
2003)








Componente 1: Sensibilização e divulgação da Lei de Terras e de florestas
Componente 2: Preparação Social
Componente 3: Delimitação, Macrozoneamento e formação de 12 CGRN
Componente 4: Demarcação de terras de 3 Associações,
Componente 5: Capacitação e Legalização de 19 associações,
Componente 6: Elaboração de plano de negócio de 19 associações








Componente 1: Sensibilização e divulgação da Lei de Terras e de florestas
Componente 2: Preparação Social
Componente 3: Delimitação, Macrozoneamento e formação de 04 CGRN
Componente 4: Demarcação de terras de Associações,
Componente 5: Capacitação e Legalização de 13 associações,
Componente 6: Elaboração de plano de negócio de 13 associações








Componente 1: Sensibilização e divulgação da Lei de Terras e de florestas
Componente 2: Preparação Social
Componente 3: Delimitação, Microzoneamento e formação de 09 CGRN
Componente 4: Demarcação de terras de 3 Associações,
Componente 5: Capacitação e Legalização de 03 associações,
Componente 6: Elaboração de plano de negócio de associações
Projectos em Curso
Formação dos Activistas (reciclagens) sobre doenças endémicas.
Formação dos Activistas e Padrinhos (reciclagens) sobre DOT’s – C.
Formação dos grupos de Leprosos sobre técnicas Agrícolas, Pecuária e
Comercialização.
Sensibilização as comunidades sobre a prevenção das doenças endémicas e
TB.
Sensibilização das famílias a criar animais domésticos de pequena espécie.
Sensibilização aos grupos de pessoas atingidas pela Lepra no aumento das
suas áreas de produção e de hortas.
Encontros Trimestrais de Avaliação do desempenho das actividades
Realizar actividades de IEC nos 11 Distritos;
Apoio aos dias mensais da tosse e dia mundial TB;
Mensagens radiofónicas;
Despistes de casos de TB com BK+;
Prover o DOT’s-C a pelo menos 60% dos doentes de TB nos 11 Distritos;
Formação e refrescamento de Voluntários
Formação de praticantes de medicina tradicional;
Formação do pessoal técnico de Saúde.








Data
de
início:
01/10/2013
Data de
Termino:30/1
2/2014











Futuros projectos preparados e submetidos
 Comunicação em Matéria de prevenção de HIV/SIDA e outras doenças infecciosas.
 Sensibilização as Comunidades Rurais no conhecimento sobre o HIV/SIDA, ajudando na mudança de
comportamento
 Assistência no Maneio Comunitário Sobre Queimadas Descontroladas
 Manifestação de Interesse de Assistência Técnica do projecto de parcerias entre Comunidades e investidores
 Capacitações em Matéria de sobre Direito de uso e Aproveitamento da terra
 PCR - IDPPE
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4.2.

Delegação Provincial da Zambézia
Título

Apoio na delimitação e
demarcação de terras
comunitárias nas
localidades de Murrimo,
Magige e Lioma sede e nos
Postos administrativos de
Gurue sede e Lioma,
Distrito de Gurue

Projectos Executados e Terminados
Período
Breve Descrição
9 meses
( 20 de
Agosto de
2012 à 20 de
Maio de 2013)

Objectivos:
Geral: Delimitar e demarcar terras das comunidades de Covela,
Nanzua, Matxeca, Lioma sede, Muocha e Metovola
Específicos:

Sensibilizar e divulgar a legislação sobre terra e de outros recursos naturais
e a importância do micro-zoneamento, delimitação de terras comunitárias e
demarcação de terras das associações;

Conduzir a preparação social e desenvolver as agendas comunitárias de uso
e aproveitamento de terras e outros recursos naturais;

Capacitar os membros das comunidades e das associações agropecuárias em
matéria de legislação da terra e outros recursos naturais;

Realizar micro-zoneamento das áreas delimitadas de Covela, Nanzua,
Matxeca, Metovola, Muocha e Lioma-sede;

Delimitar e demarcar terras comunitárias e de associações agropecuárias
identificadas em colaboração com os líderes comunitários e o governo
distrital;

Apoiar na elaboração de planos de negócios das associações agropecuárias e
outros grupos de interesse com vista a viabilização da produção e da
produtividade agrária das terras a serem demarcadas;

Apoiar na prevenção e mitigação de conflitos de terra e outros recursos
naturais através da promoção de parcerias com entre comunidades,
associações
agro-pecuárias,
investidores
e/ou
programas
de
desenvolvimento para a valorização da terra e outros recursos naturais.
Resultados alcançados:
Das intervenções foram alcançados os seguintes resultados:
6 terras comunitárias delimitadas em Covela, Nanzua, Matxeca,
Metovela, Muocha e Lioma sede com as respectivas certidões emitidas e
entregues às comunidades beneficiárias;
6 Associações agropecuárias com terras demarcadas e com os
respectivos DUATs entregues;
Terras delimitadas e com micro-zoneamento realizados nas
comunidades delimitadas de Covela, Nanzua, Matxeca, Metovela, Muocha e
Lioma-sede;
6 associações agro-pecuárias legalizadas, revitalizadas e capacitadas e
funcionais;
6 Comités de gestão de recursos naturais criados, legalizados e
funcionais nas comunidades de Covela, Nanzua, Matxeca, Metovela, Muocha e
Lioma-sede;
Membros das associações agropecuárias e de comités de gestão de
recursos naturais, capacitados em matérias de legislação de terra e outros
recursos naturais, gestão de recursos naturais, gestão de conflitos de terras,
associativismo, liderança, elaboração de projectos, gestão de negócios,
HIV/SIDA e género;
2 memorandos de entendimento assinados entre as comunidades,
associações agropecuárias e as empresas de fomento e actores económicos no
âmbito de terra e recursos naturais;
Produzido e partilhado com a iTC as informações de base das
comunidades beneficiarias.
Beneficiarios alcancados:
Previstos 64.891 habitantes.
Alcancados 57.249 habitantes, sendo 30729
Impacto:
Satisfação das comunidades por terem sido os principais actores na
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mudança das suas vidas com a expectativa de posse legal das suas terras.
Maior visibilidade dos líderes comunitários perante suas comunidades.
Pois eles estiveram constantemente integrados nas sensibilizações das suas
comunidades para adesão ao projecto.
Conhecimento pelas comunidades, associações e CGRN e líderes
locais nas matérias de lei de terra e outros recursos naturais.
Valor do projecto:
O orçamento total do projecto foi de USD94.630,00 (Noventa e quatro
mil, seiscentos e trinta dólares norte americanos), desembolsados pelo
Millennium Challenge Account Moçambique (MCA)
Pessoal afecto: 1 coordenador, 1 supervisor, 2 tecnicos de campo, 1
secretaria contabilista, 1 motorista, 1 guarda

Promotion of improved
stoves in Mozambique 2013

Maio de 2012
à Dezembro
de 2013

Perpectivas futuras
As comunidades que se beneficiaram deste projecto são apenas uma
pequena amostra dentre muitas outras que infelizmente precisam ter terras
protegigas. Perspectivamos (Kulima), influenciar instituições vocacionadas para
estender o apoio na delimitação e demarcação de terras das comunidades
circunvizinhas ainda não beneficiadas.
Objectivos:
Geral: Mitigar o impacto da degradação do meio ambiente através da
sensibilização das comunidades envolvidas no projecto e peri-urbanas para o uso
de fogões de baixo consumo
Específicos:

Formar e sensibilizar as comunidades rurais e peri-urbanas

Sensibilizar e treinar aos lideres comunitários

Produzir fogões de baixo consumo

Trocar experiências
Resultados alcançados:

Realizadas palestras de sensibilização as comunidades peri-urbanas das
comunidades visadas

Realizadas formações a 5 grupos de produção de fogões de baixo
consumo de lenha e carvão com um total de 120 membros

Formados lideres locais, organizações comunitárias de base e
produtores de carvão das comunidades de Madal Massangano, Milato e
Ivagalane

Produzidos 223 fogões de argila e de baixo consumo de
combustivel (lenha e carvao) nas comunidades de Madal
Massangano, Milato e Ivagalane

Realizadas trocas de experiência entre grupos produtores de fogões
poupa lenha das comunidades visadas pelo projecto

Realizadas campanhas de promoção para adesão ao uso de fogões
poupa lanha nas comunidades e na cidade de Quelimane
Impacto:
Grupos formados produzem fogões e vendem para apoio as suas rendas
Valor do projecto:
Fundos NNV
Pessoal afecto:
1 supervisor, 1 promotora
Perpectivas futuras
•
Introduzir a formação aos grupos para construir fornos moveis e fixos
•
Continuar a produzir fogões a lenha e carvão para comercialização
•
Identificar e formar produtores de carvão com técnicas de prensa
usando o tronco
do coqueiro e mandioca seca como matéria prima (esta experiência já existe em
madal massangano) incentivar os grupos a constituirem-se em associações
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Título

Período

Apoio As Associações
Agro-Pecuárias
No
Distrito
Do Gilé) Zambézia

01 a 31 de
Dezembro de
2013
(Situacao
indefinida
para 2014)

Projectos em Curso
Breve Descrição
Objectivos:
Geral:
Apoiar 15 associações agropecuárias de camponeses do distrito do Gilé na
promoção da actividade agro-pecuaria e venda de seus excedentes.
Específicos:








Promover agricultura e comercialização de excedentes
Criar e reproduzir gado caprino
Produzir e comercializar ovos através de galinhas poedeiras
Construir 2 novos poços em Naheche e Intxotxa
Concluir poço de Mamala
Formar às 15 associações envolvidas no projecto
Recuperar de créditos mal parados

Resultados alcançados:
- Associações formadas
- Comunidades beneficiadas com cabritos
- Criado uma comissão de gestão de centro de Muiane
- Mantidas e melhoradas as infra-estruturas de Centro de Muiane
Beneficiarios alcancados:
15 comunidades em 15 localidades do distrito do Gilé, província da Zambézia,
atingindo cerca 15.000 beneficiários envolvendo associações de camponeses,
artesãos e mulheres.
Impacto:
Pouca motivação dos trabalhadores e das associações por irregularidades no
envio de fundos pera realizacao efectiva das actividades previstas no projecto
Valor do projecto:
1.571.740,00
Financiador: Mani-tese
Pessoal afecto:
1 Coordenador do Projecto da Kulima, 2 Técnicos de campo da Kulima, 2
Gurdas
Perspectivas futuras
•
Formação as associações
•
Criação de um forum das associações
•
Construção de 2 novos poços em Naheche e Intxotxa
•
Conclusão de 1 poço em Mamala
•
Compra de 500 galinhas em Nampula
•
Compra de sementes agrícolas
•
Manutenção do centro de Muiane

Futuros projectos preparados e submetidos
Reflorestamento e educação ambiental para Pebane - 2012
Projecto Nossa Criança, Nossa Esperança 2012
Comunicação em matérias de prevenção de HIV/SIDA e outras doenças infecciosas que afecta aos jovens - 2012
PCR – Poupanca e credito rotativo - 2012

4.3 . Delegação Provincial de Cabo Delgado
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TÍTULO DO
PROJECTO
Segurança Alimentar e
Nutricional

Prevenção e Educação
na luta contra
HIV/SIDA e ITS
através de disseminação
de informações com
vista a mudança de
comportamento de risco
no seio da Comunidade
/ população

Mobilização
Comunitária sobre o
Combate a Cólera,
Malária e Lepra

PERIODO

BREVE DESCRIÇÃO

PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS
Objectivo Principal : Aumentar e melhorar a produção agrícola, garantido um
Início e
segurança alimentar as populações do Distrito de Ancuabe
término:
31/03/2011At Objectivo específico :
1. Aumentar, diversificar a produção e ter uma produção constante:
é 31/03/2013
produção elevada por área cultivada. População com conhecimentos
profundos de agricultura;
2. Reduzir as perdas de produção e aumentar de qualidade, perdas por
ataques de animais selvagens e por erosão entre outros, armazenamento
da produção na condições saudáveis. Aplicação de medidas de
conservação de solo;
3. Obter fontes de rendimento: Rendimentos obtidos pela comercialização
de excedentes de produção e produção de rendimento;
4. Formar a população sobre uma alimentação saudável e segura:
campanhas educativas nas aldeias para como ter uma alimentação
saudável
Financiador:
INKOTA/KULIMA
Valor do projecto:
EURO 100,262,58
Início e
Objectivo Principal :
Sensibilizar educar e consciencializar as diferentes camadas da comunidade para
término:
1/11/2012 Até adquirir maior conhecimento sobre a prevenção do HIV/SIDA e outras infecções
sexualmente transmissíveis, para reduzir a vulnerabilidade e comportamento de
31/10/2013
risco, nas comunidades do Posto Administrativos de Mieze
Objectivo específico :
1. Aumentar a percepção de risco e promover normas sociais conducentes
protecção sexual (sexo seguro), abstinência sexual(sexo para mais tarde)
em relação ao HIV/SIDA e ITS.
2. Identificar e garantir o acesso à informação a comunidade, sobre o
HIV/SIDA e ITS, incluindo o apoio psicossocial e persuadir a sua
reintegração no seio da família;
3. Reciclar e fortalecer os núcleos ou Agentes Comunitários de Saúde nas
comunidades, como forma de facilitar a coordenação e ligação com as
Unidades Sanitárias e os demais intervenientes nesta área;
Financiador: USAID
Valor do projecto: USD 25.000,00
Início e
término:
01/02/2012
até
01/01/2013

Objectivo Principal :
Melhorar a situação de saúde dos habitantes dos bairros do Distrito de Meluco
com ponto principal na área da prevenção e tratamento de Cólera, Lepra e Malári
Objectivo específico :
1. Sensibilização e Mobilização das comunidades sobre a prevenção e o
tratamento da Cólera, Lepra, Malária
2. Formação e Capacitação dos Activistas e membros dos núcleos
comunitários sobre a Cólera, lepra e Malária.
3. Criação de núcleos de saúde nos bairros
4. Distribuição de redes mosquiteiros e Certeza
Grupo alvo:
Directos:

O projecto beneficiará cerca de 3.500 pessoas em 4 Aldeias do Distrito
de Meluco
Indirectos :

O projecto beneficiará cerca de 24.500 habitantes residentes no distrito,
além do reflexo das suas actividades a população da província.
Localização/Àrea de actuação : Distrito de Meluco
Financiador:
ESPANHA – Fontilles
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Mobilização
comunitária a
juventude e mulheres
para a prevenção da
infecção pelo HIV

Início e
término:1/04/
2012 até
31/03/2013

Melhoria na Gestao dos
Recursos Naturais e
aumento de Garantia da
Posse de Terra das
Comunidades Mecufi e
Chiure.

Micro
Credito
Finanças
Rurais
Ancuabe e Meluco

–
–

1 de
Janeiro
de
2013 ate 31
de Outubro
de 2013

Inicio:
Janeiro
2008

de

Valor do projecto:
Euro 20.000,00
Objectivo Principal : Melhorar os conhecimentos em relação às infecções do
vírus do HIV e dos relativos conceitos de prevenção aos jovens e crianças do
Distrito de Ancuabe
Objectivo específico :
1. Cursos de actualização para voluntários da Comunidade
2. Informação, educação e reuniões a nível comunitário (para a população
em geral) sobre os conceitos de prevenção da infecção pelo HIV.
3. Actualização e informação para a prevenção da infecção pelo HIV nas
escolas.
4. Cursos de formação para os professores da escola primária completa
(EPC) e o ensino secundário geral (ESG) nos conceitos de prevenção e
infecção pelo HIV
5. Reuniões de Informação e educado especificamente para meninas de 5 a
14 anos, a nível comunitário sobre os conceitos de prevenção da
infecção pelo HIV.
6. Reuniões na Comunidade dos bairros as juventude
7. Actualização e capacitação as associações e organizações de base
Grupo alvo:
Directos:

Jovens e Adolescentes, Professores, Lideres comunitários

As pessoas residentes nos postos administrativos e localidades alvo da
acção especialmente mulheres Indirectos

O grupo de Técnicos e colaboradores que serão formados bem como as
comunidades vizinhas
Localização/Área de actuação :
Distrito de Ancuabe
Financiador: AIFO/KULIMA
Valor do projecto: EURO 31.400,00
PROJECTOS EM CURSO
Objectivo Geral: Aumentar a garantia de posse da terra e outros recursos naturais
das comunidades, fortalecer as organizações comunitárias de base e contribuir para
um uso sustentável dos recursos naturais nas comunidades
Objectivo específico :
1. Promover a participação das comunidades locais na planificação do seu
próprio desenvolvimento socioeconómico.
2. Garantir a posse da terra, sua planificação e uso sustentável através de
processos de delimitação das terras das comunidades de Muinde,
Nanguasse e Sambene em Mecúfi e Nimanro em Chiúre e demarcação
das terras de onze associações.
3. Formar, capacitar e consolidar as Organizações Comunitárias de Base
das comunidades abrangidas, de maneira que sejam principais actores na
gestão sustentável dos recursos naturais e na contribuição do
desenvolvimento económico local

Valor do projecto: 2.000.367,00MZM

Financiador: iTC
Objectivo Geral: Contribuir para o Desenvolvimento socioeconómico da
população dos Distritos de Ancuabe e Meluco, através da provisão de serviços
Financeiros sustentáveis
Objectivo específico :
1. O fortalecimento das economias familiares e comunitária de modo a
ultrapassar a descapitalização crescente e dependência externa
2. Dotar as comunidades rurais de capacidades de intervenção económica
de modo a assegurar o desenvolvimento local sustentável
3. A expansão para o meio rural usando o sistema de crédito campanha e
crédito de curto prazo (15 dias; 1 mês)
Grupo alvo:
População do Distrito de Ancube e Meluco
Localização/Àrea de actuação: Província de Cabo Delgado Distrito de Ancube e
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EDUCAÇÃO
E
SENSIBILIZAÇÃO
DOS
TRABALHADORES
DO
CONSÓRCIO
CONDURIL/CETA –
MACOMIA OASSE –
CABO
DELGADO
SOBRE (HIV/SIDA)

Segurança Alimentar

Início
e
término:
Julho-2012
até
Novembro
2013
(17
meses)

Inicio
e
termino:
Novembro
2013
a
Novembro
2015

Meluco
Financiador:
Kulima
Valor do projecto (Credito):600.000,00MZM
Objectivo Principal :
Mobilizar sensibilizar e colaborar com as Estrutura locais, junto as comunidade/
trabalhadores nas actividades ligadas ao combate de HIV/SIDA, dando assistência
técnica
Objectivo específico :
1. Educação e sensibilização dos trabalhadores em actividades vocacionais;
2. Aumento dos índices de Informação, Educação e Comunicação ( IEC )
no seio dos trabalhadores e as comunidades bem como criar parcerias
com ONGs e Associações locais e da sociedade civil engajados na luta
contra o HIV/SIDA;
3. Promover acções transversais ligadas ao alivio de HIV/SIDA
4. Mobilizar sensibilizar e colaborar com as Estrutura locais, junto as
comunidade/ trabalhadora nas actividades ligadas ao combate de
HIV/SIDA, dando assistência técnica
Grupo alvo:
Comunidade Trabalhadora do Consórcio CONDURIL/CETA do Distrito de
Macomia Localização/Área de actuação : Distrito de Macomia/Oasse
Financiador: Conduril/Ceta
Valor do projecto: MZM 2.097.826,50
Objectivo Principal : GARANTIR AS POPULAÇÕES DO DISTRITO DE
ANCUABE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, SEGURA E EQUILIBRADA
DURANTE TODO O ANO
Objectivos Especifico:
1. Aumentar, diversificar a produção agrícola
2. Reduzir as perdas agrícolas e melhorar a qualidade de produto
3. Criação de fontes de renda através da comercialização dos excedentes e
de produtos agrícolas de rendimento
4. Sensibilização do grupo alvo sobre alimentação saudável e segurança
alimentar:


Localização/Área de Actuação: Distrito de Ancuabe nas Aldeia de
Muaguide, Macaia, Naputa, Miriango, Nacussa e Geote

Financiador: Inkota/Kulima

Valor do Projecto: 131.855,00EUROS
FUTUROS PROJECTOS PREPADOS E SUBMETIDOS
Projecto: “Por uma boa qualidade de vida nas crianças órfãs e vulneráveis” - PEPFAR
Projecto : Combate as queimadas descontroladas nas comunidades do Distrito de Metuge – Fundo do Canada
Projecto: Apoio aos programas de saúde materno infantil, assistência as crianças órfãs e vulneráveis e combate a malária,
cólera e lepra no distrito de Meluco. – FONTILHAS
FUNAE
FUNAB
ANADARCO
IDPPE

4.4. Delegação da Província de Manica
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TÍTULO
“ Educação
Comunitária SanitáriaEPS”

PERÍODO
BREVE DESCRIÇÃO
PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS
Objectivo do Programa:
o Permitir que os doentes com lepra possam ser diagnosticados e tratados
2013
o mais cedo possível envolvendo comunidades em acções concretas de
encorajar para o tratamento completo, prevenir e reduzir, novos casos de
deformidades e mutilações causados pela lepra nas comunidades
Principais actividades realizadas em 2013:
o Para o perído 2013 perspectivamos o reforço significativo da
componente de sensibilização a nível dos Distritos prioritários de
Machaze, Mossurize e Sussundenga, com a introdução de novos tópicos
de grande relevância para o país, designadamente TB e Lepra.
o A componente de sensibilização, como parte integrante do modelo de
comunicação para mudança social implementado pela Kulima através
dos voluntários formados e capacitados em matéria de diagnóstico,
facilita a criação de um ambiente social e de Comportamento favorável
para a mudança de comportamento das comunidades sobre as doenças
infecciosas.
Para dar continuidade às actividades de sensibilização de massas que estavam
centradas apenas na localidade de Mutefo, Distrito de Machaze, para este ano
foram estendidas para outras localidades e Distritos, como forma de responder as
inquietações da falta de provedor de serviços na área social sobre lepra e TB.
As teorias que informam a área de comunicação para mudança social nas
comunidades e de comportamento defendem que intervenções baseadas em meios
de comunicação de massa, , assim como a mobilização social têm impacto
considerável na mudança social e comportamental dos indivíduos.
1. Formação de Voluntários
o

Ainda no primeiro semestre, foi realizada de Abril e Maio, em todos
Distritos abrangidos pelo programa no campo da Kulima Machaze,
Mossurize e Sussundenga, a formação de voluntários comunitários em
Habilidades para Vida.

o

A formação tinha como grupo alvo todos os voluntários e facilitadores
identificados e selecionadas através de informantes chave de cada
Distrito que trabalham nas U.S e pontos focais responsáveis pela área de
Lepra, DOT e TB; acompanhamento e supervisão de todas as
actividades do programa a nível de cada Distrito.

o

No total foram formados pelo programa 30 voluntários oriundos de
diversas zonas e localidades dos Distritos de Machaze, Mossurize e
Sussundenga. Portanto em cada distrito foram selecionados e formados
10 voluntários, e a formação estava a cargo de diversos intervenientes
por cada distrito consonante o caso com duração de 2 dias com os
seguintes temas:

- O que é TB, Lepra:
- Como se causa/ transmite; prevenção, duração de tratamento caso novo e
recaida; sinais e sintomas; complicações; prevenção, diferença com HIV/SIDA;
histórias da Fátima (TB ).
A formação estava a cargo de três técnicos da matérias; Machaze-Sr. Simão
Manuel, Mossurize- Anifa Jemusse e Sussendenga-Adi Saimone.
Grandes desafios foi este ano 2013, para próximo ano, prevemos o reforço da
nossa componente de M&A; da componente de recursos humanos e fundos
disponível. A introdução de novos tópicos programáticos como Malária e
Tuberculose, TB; o desenvolvimento e adopção de novas abordagens e estratégias
multi-media; a expansão do programa nos Distritos e localidades e a expansão do
projecto de mobilização comunitária, representam desafios adicionais.
No que concerne à parcerias com outras ONGs, OCBs na mesma área de

14

jurisdição, um dos desafios mais constantes que se verifica tem sido garantir o
comprometimento dos diferentes parceiros em relação às campanhas
implementadas, bem como a coordenação das actividades dos diferentes actores de
cada Distrito. Esses desafios foram também observados, visto que parte
significativa das OCBs, ONGs de coordenação a nível dos Distritos ainda está em
processo de criação.
“Participação e
Educação
Comunitária- Promoção
de Higiene e
Saneamento
(PEC/PHS)”

2012/13

A Kulima em Manica implementou durante o ano 2013, nos Distritos de Machaze
e Mossurize com financiamento do UNICEF, um projecto denominado P.E.C, que
tinha como objectivo fundamental:
Objectivo Gerais:

Realizar as actividades de Participação e Educação Comunitária,
Promoção de Higiene e Saneamento (PEC/PHS), com vista a um
adequado envolvimento dos beneficiários (comunidades, escolas, centros
de saúde e autoridades locais) na construção, gestão e manutenção das
infra-estruturas de Água e Saneamento
II. METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS
O Projecto tinha como meta o alcance dos seguinets resultados em áreas
especificas de intervenção:
1. Acesso a Água e Sustentabilidade,
2. Saneamento Comunitário e Escolar,
1.1- Acesso a água-sustentabilidade das fontes
o Um dos objectivos do programa era garantir o acesso a fontes de água
segura ás comunidades. Portanto foram abertos através de empreteiros
contratados no programa cerca de 25 furos de água no Distrito de
Mossurize, das quais 15 nas Escolas e 10 nas comunidades; e ainda foi
construtido 01 pequeno sistema de água em Machaze que beneficiara
cerca de 700 pessoas da localidade de Chiradja, posto administrativo de
Bassane.
Actividades realizadas: Preparação das comunidades na escolha dos locais para
fontes novas,
o Criação/ formação dos 26 comités de água novos, e revitalização de 267
comités antigos
o Em coordenação com o governo local, para a indicação dos 27 locais
prioritários e nestes a serem preparadas três alternativas para a realização
da pesquisa geofísica,
o Através dos técnicos da kulima, assegurar que a comunidade preste todo
o apoio necessário ao empreiteiro durante a construção das fontes como
é o caso de abertura de vias de acesso e outras actividades.
2.2 Saneamento Comunitário e Escolar:

“ PCC”

2011-2015

o

Um dos desafios do programa, assegurar o acesso e uso correcto das
infra-estruturas de saneamento (latrinas) nas comunidades e escolas em
toda extensão do distrito Machaze e Mossurize através de palestras
realizadas pelos activistas da Kulima;

o

Assegurar mudanças nos hábitos de higiene (com enfoque na lavagem
das mãos) em toda extensão do distrito Machaze e Mossurize, tendo em
conta que as mãos são vetor da transmissão de doenças endémicas.

Actividades Realizadas: O objectivo do programa era de apoiar as escolas na
eliminação do fecalismo a céu aberto ( através de palestras) e a utilizar tecnologias
de saneamento básico e melhorado.
o Nas escolas a Kulima foi responsável por treinar os núcleos de criança em
SANTOLIC, e garantir que estes sejam capazes de fazer a promoção de boas
práticas na escola e comunidades dos Distritos Machaze e Mossurize.
PROJECTOS EM CURSO 2014
Com financiamento do AFRICARE, o Programa de Cuidados Comunitários, nos
distritos de Tambara, Macossa e Guro, tem como objectivo:
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o
Objectivo Geral do programa:
Contribuir para melhorar aderência ao TARV de PVHS, Mulheres em pré/pós
parto e assistência as COVs , através da sensibilização e de cuidados
comunitários.
O presente informe com distaque para o ano 3 das actividaes de 2013, foram
realizadas seguintes actividades:
o
poio técnico aos activistas, em assistência aos doentes acamados, banho,
limpeza no pátio, pensos, administração de medicamentos de primeiros
socorros, aconselhamento de famílias cuidadoras dos doentes, assim como
COVs nas comunidades dos distritos de Guru, Macossa e Tambara,
o
a componente de mobilização comunitária, foram realizadas 12.480
palestras com 398 participantes , sendo 188 masculinas e 210 femininas;
com seguintes temas: Adesão ao TARV ; Construção e uso adequada das
latrinas; Limpeza das mãos depois de utilizar latrinas e antes de comer; Uso
das redes mosquiteiras; Limpeza nas casas e pátios; Plantio de árvores de
frutas e de sombra nos quintais,
o
a componente de cuidados comunitários, foram identificados 2.760 novos
doentes , que fazem o controlo na unidade sanitária , dos quais 2760 em
TARV; continua com tratamentos nas unidades sanitárias do distritos.
B. Serviço de Atendimento a COVs:
o Durante o período em referência, foram identificadas 8.280 novas
COVs.
Sensibilização em HIV
SIDA” aos
trabalhadores e
comunidades dos
Distritos de
Sussundenga e
Mossurize.

2013/14
Objectivo do programa:

Mobilizar e colaborar com as Estruturas locais dos Distritos
de Sussundenga e Mossurize, junto aos trabalhadores da
obra de reabilitação da estrada nº 260, e as comunidades
circunvizinhas nas actividades ligadas ao combate de
HIV/SIDA”


Principais actividades realizadas em 2013

- Etapa 1: Preparação da equipe e Materiais de trabalho;
- Etapa 2: Levantamento (Diagnóstico no Posto Administrativo,
escolas, comunidades e centros de saúde;
- Etapa 3: Análise dos Dados, revisão da m etodologia/materiais e
planificação em função dos resultados do diagnóstico;
- Etapa 4: Capacitação de voluntários locais e entrega de KIT’s de
trabalho.
o Capacitação de voluntários
Foram recrutados e treinados 10 voluntários em ma téria de ITS,
formas de prevenção, contaminação, tratamento, consequências ou
efeitos na família e na sociedade; selecção de 3 técnicos para
animadores locais nos Postos Administrativos de Dacata, Dombe e
Munhínga, e 1 enfermeiro para o posto de socorro .
o
o

Sensibilização
Foram realizadas 145 palestras de sensibilização com os
vendedores dos mercados informais, comunidades de
Machiri, Nhamississua, Magaro, Cruzamento, Máquina, e
Chimucono, Mpunga, Mandava conhecido por Mutoa,
Bunga, Mutanda, Dombe sede
e ainda nas Escolas
Completas de Dombe Sede, Centro educacional de Dombe,
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EPCs Maquina, EPC Bunga , Sanguene e escola Secundária
Divina Providência de Dombe. tendo abrangido um universo
total de 4.323 pessoas. Ao nível das escolas,
foram
abrangidos alunos a partir da 6ª a 10ª cl asses. Os
professores e as Direcções das escolas manifestaram o seu
apoio ao programa tendo considerado um grande contributo,
pois ajudou a escola a educar e dar os valores morais aos
alunos . Consequentemente pediram que este programa fosse
mais extensivo e abrangente.
o Como consequência de várias campanhas de sensibilização
através de palestras nas Escolas, mercados, comunidades,
cerca de 1018 pessoas dos quais, 394 homens e 624
mulheres aderiram á unidade sanitária para saberem do seu
estado de saúde. Importa referir que em
154 testes
efectuados dos quais 70 homens e 84 mulheres foram
positivos.
No âmbito de atendimento clínico no Posto de Socorros da Mota Engil foram registados seguintes casos de doenças :
 Sindroma Febril (Malária) –19;
 Diarreias 11;
 Artrite 12;
 Bronco Pneumonia 15;

feridas 8 ;

Traumatismo no Trabalho referido ao C.S.Dombe 2 casos;
 Outras Doenças 42
 Total de Casos 109 .
Vários estudos realizados no nosso país e também em toda região de
África revelam que a convivência com mais do que um parceiro
sexual num mesmo período de tempo é um comportamento comum
em toda a região.
Portanto este comportamento, associado ao reduzido e inconsistente
uso do preservativo, consiste num dos principais vectores de
transmissão do HIV.
Assim, a intervenção da KULIMA nesta
componente tinha como principais objectivos:
 Aumentar a percepção de risco associada à multiplicidade
de parceiros; e influenciar normas sociais que perpetuam os
comportamentos associados a parceiro s múltiplos.
Para atingir os objectivos preconizados, foram distribuidos cerca de
18,100 Preservativos masculinos ; 1.829 Preservativos femininos;
700
Revista Nwet;
400
Manuais de aconselhamento; 500
Folhetos; 20
cartazes diversos, fornecidos pelos parceiros da
KULIMA direccionados para diferentes grupos de audiência.
FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS
- Sensibilização em HIV SIDA – Financiador: Soares da Costa

4.5 Delegação da Província de Sofala
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TÍTULO
Fogoes Melhorados

Adolescente e Jovens
prevenindo do
HIV/SIDA

PEC/PHS CHEMBASOFALA &
TSANGANO-TETE

Aumento de
capacidade dos
Agricultores de
pequena escala na
Províncias de Sofala e
Manica em
Moçambique
(AGRA/Concerne
Universal).
Micro Credito

PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS
PERÍODO
BREVE DESCRIÇÃO
2012 -2013
Produçao e uso sustentável de energia para a maioria da população de
baixa renda, em comuinidades urbanas e periurbanas.
Localizaçao: Beira (Nhangau/Tchonja), Dondo(Chinamacondo),
Nhamatanda e Gorongosa.
Fonte de Finaciamento - NNV.
2012-2013
Reduzir a incidência de HIV/SIDA na comunidade, sobretudo nos
adolescentes e jovens. Localizaçao: Distrito de BúziFonte de
Financiamento: PEPFAR – USAID 25.000,00 usd.
Actividades de Participação e Educação Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento (PEC/PHS) com vista a despertar a consciência das
2013
pessoas sobre o perigo da prática do fecalismo a céu aberto, a má
utilização de fontes de abastecimento de água e saneamento e adequar o
envolvimento dos beneficiários (Comunidade, Escolas, Unidades Sanitário
e Autoridades Locais. O Governo de Moçambique, está levando a cabo
em vários programas de abastecimento de água e saneamento a nível do
país.
Localizaçao: Chemba-Sofala e Tsangano-Tete
Fonte de Financiamento: UNICEF/Obras Publicas e Habitaçao
2.599.720,00 Mt
PROJECTOS EM CURSO
Aumentar produtividade e receitas da produção dos pequenos agricultores
2013 - 2016
das províncias de Sofala e Manica, em Moçambique
40,000 Produtores directos (Província de Manica: 7,000 em Sussundenga,
10,000 em Gondola e 8,500 no distrito de Manica; Província de Sofala:
8,500 em Nhamatanda e 6,000 no distrito de Gorongosa).
Indirectamente o projecto pretende beneficiar cerca de 200.000
indivíduos
Localizaçao: Manica, Sussundenga, Gondola, Nhamatanda e Gorongosa
Fonte Financiamento: AGRA
727.138 USD
2009 Melhorar e Apoiar as Economias Locais, elevar o nível de bem-estar das
Indetermina
comunidades pobres em Sofala, combatendo contra todos os obstáculos
do
que impede o desenvolvimento da economia rural
Todas as pessoas que são praticantes de comercio Informal para Formal e
que necessitam de um apoio financeiro para elevar o seu volume de
Negocio nas comunidade Rurais.
Apoio aos agricultores abrangidos no programa do AGRA
Localização: Nhamatanda, Gorongosa, Gondola, Sussundenga e Manica
Fonte de Financiamento: Kulima/FARE e AGRA
3.930.000,00
FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS

Programa da Oxfam
PEC/PHS ( Tete(Angonia) e Sofala( Caia)

4.6 Delegação da Provincial de Inhambane
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Título

Período
Breve Descrição
PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS

“Apoio para as crianças
permanecer do ensino
primário”. (WinRock)

2005Setembro
2011

Providencia condições materiais, educativas e sociais para que crianças de famílias
muito desfavorecidas possam ingressar e permanecer no ensino primário.

“Serviços financeiros
informais nas
comunidades pesqueiras
na Baia de: Inhambane”.
(P.C.R.)
“Poupanças e Credito
Rotativo”. (Instituto
Desenvolvimento Pesca
Pequena Escala).

Agosto 2013Abril 2014

Criar e consolidar 80 grupos de “Poupança e Credito Rotativo”, vulgo “P.C.R”,
acompanhar estes grupos nas dinâmicas de investimento produtivo em particular
nas actividades ligadas a cadeia de valor da pesca.

Pequeno Credito para
Pesca e Cadeia de Valor
da Pesca-Fundo Fomento
Pesqueiro.

Agosto 20122020

Providenciar pequenos creditos as iniciativas ligadas a pesca e a cadeia de valor da
pesca por parte de pequenos operadores que não tem possibilidade de recorrer ao
sistema financeiro formal (Banco).

PROJECTOS EM CURSO

FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS
Concurso para projecto de P.C.R. junto o “I.D.P.P.E.”
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4.7 Delegação da Província de Gaza
Título

Período
Breve Descrição
PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS

Chókwé Irrigation
Rehabilitation Project

2012-2013

EEP-Promoção de
Fogões melhorados

2012-2013

NNV Promoção de
Fogões Melhorados em
Moçambique
UNDEF-Promoção da
Mulher na Governação
Local na Província de
Gaza

2012-2016

Apadrinhamento de
Crianças

Período
indeterminado

Contribuir para o estabelecimento de Associações agrícolas fortes e capazes de
lidar com todos os aspectos da agricultura irrigada, como a participação na
operação e manutenção, recuperação do sistema de irrigação.
Promoção do uso sustentável dos recursos naturais-promoção de fogões
melhorados Poupa lenha fixo e móvel

PROJECTOS EM CURSO

2013-2015

promover fogões melhorados na cidade de Maputo, Maputo Província, Gaza,
Inhambane, Sofala e Zambézia, cujo grupo alvo são as comunidades, comités de
agricultores e associações
Promover a participação das mulheres nos processos democráticos e de
governação local
O projecto esta centrado em três componentes: 1-Mobilização e sensibilização das
comunidades; 2-Capacitação das comunidades e autoridades locais e 3Participação das mulheres nos processos democraticos e de governação local
Desenvolvimento individual da criança, como também o da sua família e da
comunidade onde vive com apoio trimestral em produtos alimentares, assistência
médica e educacional

FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS
VIVER UM SONHO - Contribuir para a melhoria das condições sociais das Crianças Órfãs e Vulneráveis (COVS), no âmbito do
HIV/SIDA.
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4.8 Delegação da Província de Maputo
Título

Período
Breve Descrição
PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS

1- Projecto Respondendo
à Epidemia do HIV/SIDA
em Moçambique

12
Meses
(Julho
de
2012 a Junho
2013)

2-Redução da
vulnerabilidade e impacto
negativo do HIV/SIDA
nas comunidades do
distrito de Magude,
província de Maputo
(KULIMA/ATAP)

12 Meses
(Janeiro a
Dezembro)

3- Projecto de Construção
do Centro de Saúde de
Changalane- Porto
Henrique (Namaacha)

4- Projecto de Fogões
Melhorados (EEP)

1 Anos (2012)

5- Projecto de Prevenção
e sensibilização ao
HIV/SIDA no Distrito de
Magude

12 Meses
(Janeiro a
Dezembro de
2012)

6- Formação em matéria
de produção agrícola,
reconhecimento e
valorização e gestão de

Abril 2007 a
Abril 2009

Objectivo principal - Elevar a compreensão da população em geral e da
população de alto risco sobre comportamentos que colocam em risco de HIV
Resumo das Principais actividades realizadas - Realizar 2 Workshops nacionais
com líderes de opinião e de decisão (Cidade de Maputo)
Realizar 4 Workshops provinciais com líderes de opinião e de decisão (Maputo,
Gaza, Nampula, Zambézia)
Realizar 2 Workshops com profissionais de media (Jornalistas e pessoal de
entretenimento) – na Cidade de Maputo
Objectivo principal - Promover um efectivo exercício do direito humano à saúde
e a alimentação das famílias em situação de vulnerabilidade no distrito de Magude,
Provincia de Maputo;
Resumo das Principias actividades realizadas - Seminários de
Sensibilização para líderes comunitário, Formação de activistas comunitarios,
Fornecimento de 10 motobombas nas associações, Seminarios de divulgação e
sensibilização para membros influentes das comunidades, Produção de material de
informação, educação e comunicação, Visitas de troca de experiencia entre as
associações de camponeses, actividades para mudança de comportamento de risco
ao HIV-SIDA (Palestras, teatro, jugos, concursos...), Estabelecimento de parcerias
entre organizações governamentais e nao governamentais de modo a melhorar a
coordenação das acçoes, Elaborar uma base de dados dos beneficiarios recebendo
cuidados básicos, Cuidados básicos domiciliarios e apoio nutricional, Melhorar a
proteçao física e legal, Fortalecimiento económico, Capacitação de 10
asociaciações de camponeses e
Instalação de 10 campos de cultivo comunitário e 80 hortas familiares.
Objectivo principal - Contribuir para melhoria da saúde da população de Porto
Henrique, reduzindo a distância percorrida para o Centro de saúde mais próxima;
Resumo das Principais actividades realizadas - Construção de Centro de Saúde
com seguintes componentes:
- Um bloco de atendimento;
- Um bloco de Maternidade;
- Um salão de espera dos pacientes;
- Um passeio coberto que liga o bloco de maternidade e o de atendimento;
- Duas casas de banho;
- Uma vedação de 336 metros com portões para carros e pessoas
- Uma Fossa biológica;
- Uma casa para equipa Técnica;
- Um Antero Sanitário
Objectivo principal – Contribuir na redução do abate descontrolado das plantas
para a produção da lenha e carvão, ao mesmo tempo promover o uso dos fogões
melhorados, poupando deste modo as economias das famílias Moçambicanas.
Resumo das Principais actividades realizadas - Campanhas de Sensibilização
sobre o uso de Fogões Melhorados; Programa de Micro-crédito; Produção e Venda
de Fogões;
Treinamento dos produtores de fogões melhorados e Troca de
experiências e boas práticas com outros intervenientes.
Objectivo principal – Contribuir para a redução da prática de múltiplos parceiros,
como forma de prevenir ao HIV/SIDA nas comunidades de Magude-Sede e
Panjane;
Resumo das Principais actividades realizadas - Selecção e formação dos
Activistas do projecto; Realização dos encontros com o governo e as comunidades
para apresentação do projecto; Realização de sessões de debates, usando o pacote
Caminhando de Mãos dadas; Realização de sessões de Teatro, usando o Teatro do
Oprimido e Projeções de filmes seguido pelos debates.
Objectivo principal – Fornecer as comunidades e associações de agricultores
conhecimentos básicos em matéria de produção e gestão agrícola, para melhorar a
sua capacidade e rendimentos. Trazendo assim o sentido de segurança alimentar,
na perspectiva de assegurar a educação para adultos e elevação do nível de
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recursos, alfabetização e
HIV/SIDA

7- Reforço ao Telecentro
de Marracuene, para
melhor prestação de
Serviços às Comunidades
Rurais

conhecimentos em matéria de HIV/SIDA
Resumo das Principais actividades realizadas - Melhoramento das capacidades
dos agricultores, a nível dos adultos, na vertente de agricultura, alfabetização e de
HIV/SIDA; Sensibilização dos Camponeses; Criação de Campo de demonstração
de Resultados; Introdução as técnicas básicas de adubarão orgânica; Orientação da
adulação orgânica na preparação do alfobre; Sementeira da cultura de pepino com
substrato orgânico; Amanhos culturais; Pulverização; Capacitação sobre a
preparação do composto orgânico; Preparação de brochuras

1 Ano (2011)

Objectivo principal – Revitalizar as actividades do Telecentro de Marracuene;
Resumo das Principais actividades realizadas - Sensibilizar cerca de 400
produtores, que se dedicam à produção agrícola no Vale do Incomáti ao uso
massivo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s); Cerca de 60
voluntários de comunicação nas localidades de Sede, Michafutene, Nhongonhane e
Vila de Marracuene, para a difusão das TIC’s às comunidades; Melhorar o
provimento de serviços do Telecentro de Marracuene à uma média de 450 entre
Jovens e adultos por cada mês; Reciclagem dos quadros em novas técnicas de
comunicação e capacitação de diálogo com lideranças locais; Actualização da
situação socio-económico das associações de camponeses; Formação em
Associativismo e novas Tecnologias de produção agrícolas e Pesquisa semanal dos
preços dos principais culturas nos mercados grossistas e sua divulgação nas
Associações e Telecentro.

PROJECTOS EM CURSO
1.Projecto de Apoio aos
centros de Atendimento
sócio Educativo das
comunidades do distrito
de Boane e Matola

2-Projecto Estradas FHI360

Objectivo principal - Apoiar os centros comunitário na promoção e integração do
desenvolvimento sócio - económico da comunidade em particular destaque as
crianças, garantindo a protecção e os seus direitos em todos os eixos como forma
de minimizar os impactos negativos nas comunidades e assegurando as mulheres e
raparigas uma educação formal.
Resumo das Principais actividades realizadas - Apoio directo a 656 crianças
SAD (Apadrinhamento e sustento a distancia) no acompanhamento das actividades
educativas, recreativas e sanitárias;
- Actividades de ensino e aprendizagem ligada a educação pré-escolar (escolinhas)
para 199 crianças na idade compreendida dos 3 a 5 anos.
- Aulas de reforço providenciadas as crianças com fraco aproveitamento escolar
(explicação) para 698 crianças;
- Actividades recreativas, desportivas e culturais para as crianças dos centros
comunitárias direccionadas ao desenvolvimento de suas habilidades comunicativas
e psicomotoras;
- Actividades de artes baseadas de dois laboratórios de cortes e costuras, em
Chinonanquila e Eduardo Mondlane, onde iniciou com o fabrico de uniformes
escolar para 656 crianças pertencentes ao programa SAD;
- Actividades de formação para adultos (Alfabetização) num total de 113 pessoas
na sua maioria mulheres;
- Serviços culturais dirigidos a todos os membros das comunidades. (Vidioteca e
Biblioteca)
- Curso de formação e capacitação para 20 educadores de infância;
- Seminário para 70 professores da disciplina de Inglês do distrito de Boane;
- Revitalização das 6 Associações comunitárias;
- Legalização do espaço do terreno das Salinas;
5 Meses
(Outubro
2013 a
Fevereiro
2014)

Objectivo principal - Implantar 3 Retiros Comunitários da Paragem Segura
(RCPS) nos Bairros de Luís Cabral, Trevo e Eduardo Mondlane (Ressano Garcia)
e promover actividades educativas e recreativas, para a utilização dos serviços de
saúde, incluíndo os de HIV e o ATS-C (fixo e móvel), nas Comunidades em redor;
Resumo das Principais actividades realizadas - Expandir os pontos de serviço de
aconselhamento e testagem em saúde (ATS-C) acessível pelas populações móveis
e a comunidade na zona dos Bairros de Luís Cabral (Maputo), Trevo (Matola) e
Eduardo Momdlane (Ressano Garcia), através dos Retiros Comunitários da
Paragem Segura; Fortalecer os mecanismos de referência entre a comunidade e os
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serviços de saúde no Corredor de Maputo (Luís Cabral, Trevo e Eduardo
Mondlane) e nos arredores a partir dos Retiros Comunitários da Paragem Segura;
Promover actividades de divulgação do RCPS e mobilização para a aderência ao
ATS-C e outros serviços que o RCPS oferece; Formar conselheiros leigos para a
prevenção dos casos de VBG e uso abusivo de álcool e substancias tóxicas como
forma de lidarem e encaminharem os casos de violência doméstica; Dotar as
comunidades em técnicas de produção e conservação de produtos agrícolas e
Documentar todas as acções desenvolvidas pelos RCPS em colaboração com os
agrupamentos locais do Projecto Estradas.
3-Projecto de Fogões
Melhorados (NNV)

5 Ano (2013 a
2017)

Objectivo principal - Contribuir na redução do abate descontrolado das plantas
para a produção da lenha e carvão, ao mesmo tempo promover o uso dos fogões
melhorados, contribuindo assim na redução dos gastos na economia familiar;
Resumo das Principais actividades realizadas - Campanhas de Sensibilização
sobre o uso de Fogões Melhorados; Treinamento dos produtores; Produção e
Venda de Fogões e Troca de experiências e boas praticas com outros
intervenientes.

FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS

Programa de Tecnologia Apropriada em Saúde (PATH)

Serviços de Consultoria Para a Realização de Actividades de Participação e Educação Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento na Província de Maputo no Distrito de Magude – PEC Zonal

Projecto de Assistencia Têcnica a Associações Femininas de Marracuene

Projecto de Promoção da Pesca Artesanal (ProPESCA) - PCR
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4.9 Delegação da Capital de Maputo
TÍTULO

PERÍODO
BREVE DESCRIÇÃO
PROJECTOS EXECUTADOS E TERMINADOS

Cook Stoves in
Mozambique/EEP-Moz
304

Agosto 2012 a
Julho 2013

Projecto com objective de Promover as novas tecnologias de energias limpas nas
comunidades como forma do seu desenvolvimento socioeconómico. O Projecto
beneficiou comunidades de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala

Consultoria para desenhar
uma estratégia e plano de
mobilização de recursos a
curto e medio prazo em
favor de NHAMAI
Por uma boa qualidade de
vida nas crianças órfãs e
vulneráveis

Janeiro 2012 a
Dezembro
2012

O Saldo de 2012 de 10000$ foi usado para actividades de geração de renda para a
Associação Nhamai onde os membros escolheram a criação de galinhas com a
ampliação da capoeira.

Outubro 2011
a Outubro
2013

O Projecto tinha como objectivo de Aumentar a qualidade de vida de 500 crianças
órfãs e vulneráveis, afectadas pelo HIV/SIDA do Distrito de KaTembe, de 0 a 17
anos de idade

Projecto de adopções a
Distância

1/1/2013 a
31/12/2013

Promotion of improved
stoves in
Mozambique/NNV

1/1/2013 a
31/1/2013

O Projecto tem como objectivo principal apoiar crianças órfãs e vulneráveis nas
áreas de saúde e educação. Programa financiado pela Cesvitem e Association
Ntwanano France
Promover fogões melhorados na Cidade de Maputo, Maputo Província, Gaza,
Inhambane, Sofala e Zambézia para Comunidades, comités de agricultores e
associações

Crianças na Luta contra o
HIV/Sida

Outubro 2013
a Marco 2014

PROJECTOS EM CURSO

O projecto tem como objectivo de Contribuir para que as acções de mitigação do
impacto alcancem a maior proporção de agregados familiares, comunidades e
Crianças Órfãs e Vulneráveis (300 COV’s) afectadas pelos impactos do HIV e
SIDA e Pobreza no Distrito de Ka Tembe.

FUTUROS PROJECTOS PREPARADOS E SUBMETIDOS
Construção de Capoeira Comunitária para geração de renda e emponderamento dos Jovens enviado para USAID
CONSTRUÇÃO DE FOGÕES MELHORADOS NOS CENTROS DE ACOLHIMENTO E INFANTIS (USAID)
“VALE SEMPRE MAIS PREVENIR QUE REMEDIAR”(USAID)
Inspire: 5 Minutes to change the world 2013(UNWOMEN)
HEALTH AND NUTRITION SERVICES OF QUALITYFOR CHILDREN OF BOANE AND CATEMBE
Contributing to sustainable energy and conservation of the environment through improved Cook stoves (Spark Fund II)
CAPACITAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS NA PRODUÇÃO DO CARVAO VEGETAL ATRAVES DE FORNOS
MELHORADOS”CASAMANCE” (iTC)
Crianças na Luta contra o HIV/SIDA(CNCS)
3 Mini-Projectos para Cesvitem(empoderamento de Jovens, Livros escolares e vestuário)
EMPOWERMENT of the COMMUNITIES of MATUTUINE DISTRICT (Madjadjane, Tinonganine and Djabula) on
EFFICIENT COAL PRODUCTION HOUSE and other products at the BASE of CLAY- Fonds Francais pour l’ envirronnement
mondial(concept note)
Jovens dialogando para a resolução do Problema: A gravidez precoce!(Civicus)(Concept note)
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Segundo dia da Reunião
11 de Dezembro de 2013
O Director Nacional, falando sobre o crescimento da Instituição, evidenciou o futuro
acontecimento da KULIMA, ou seja, que no próximo ano faz 30 anos!
Onde e quando iremos festejá-la?
Será durante a Reunião nacional de 2014, que se poderá realizar em Inhambane, onde a
KULIMA nasceu com os primeiros programas em 1984, realizados em Vilankulo, durante a
guerra civil!
O material de preparação será praticamente o mesmo; vai mudar a forma de apresentação, que
em princípio, obedecerá a um questionário, enviado antecipadamente a cada Delegado e cujos
pontos básicos, entre outros, serão:

Que tipo de projectos executou e está executando;

Relação com parceiros;

Ideias e sonhos que há sobre o Desenvolvimento da Kulima na sua Província

Como é que conduz a sua Delegação.

5. Temas Discutidos
5.1. Parceria com a OXFAM – Pontos chaves a serem implementados para
emponderar a KULIMA como Instituição de serviço seja em Programas de
emergência como no seu todo!
N.

Descrição

Formas de realização

Prazos

Executor

1.

Introdução do
Pilar da
Emergência no
quadro geral da
Kulima

Cada Delegação deverá entrar em contacto com a
INGC provincial e manifestar interesse de entrar em
parceria com a Instituição

Já aportada a
correcção ao
texto

Todos os
delegados

2.

Mapeamento dos
Técnicos e
Voluntários da
Comunidade

Foi elaborada a ficha que vai ser preenchida por cada
Delegado até ao fim do mês de Janeiro

30/01/14

Todos os
delegados

3

Listagem das
Empresas
fornecedoras em
vista duma
Emergência

Pesquisa a ser efectuada de acordo com as orientações
recebidas pelo INGC

30/01/14

Todos os
delegados

4

Plano estratégico
Nacional e plano
estratégico
Provincial

A Delegada de Maputo ficou encarregue de preparar
um draft que será tomado como base para todos. No
entanto tendo a Kulima o seu Plano estratégico
Nacional que termina em finais de 2014, o trabalho a

2014/2015

Todos os
delegados
e
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N.

Descrição

Formas de realização

Prazos

Executor

realizar será de preparação para se tornar efectivo em
2015

a Sede
Nacional
Delegados
e
Sede
Nacional

5

Plano
Operacional
Nacional e
Provincial

A Delegada de Maputo ficou encarregue de preparar
um draft que será tomado como base para todos

30/01/2014

6

Processo de
Descentralização
e Sustentabilidade
de cada Província

Troca de Experiências entre províncias e exemplos
colhidos noutras ONG’s.

Todo o Ano

Todos os
delegados

Cada Delegação deverá sistematizar o seu processo de
AUTONOMIA de condução da sua Delegação e
procurar formas para melhorar a sua Sustentabilidade.
Exemplos práticos fáceis a realizar e com boa
capacidade de gestão: Take Away, Pensão, Estufa,
transporte, Flores, Comercialização da Castanha de
Caju, Produção e venda de capulanas, Galinhas, etc.

7

Pacote de
Contabilidade

Precisará fazer o Procurement para o novo Softawre,
seja Institucional como para micro-credito.

Janeiro 2014

Direcção
Nacional

8

Reestruturação do
Sector Financeiro

De modo a responder à uma estrutura de serviço
eficiente seja a nível Nacional como da própria Sede.

Janeiro 2014

Departament
o
administrativ
o

9.

Web Site da
Kulima

Precisará fazer o Procurement para activar e actualizar
o WEB Site da KULIMA

Fevereiro
2014

Direcção
Nacional

10

Política do Genro
em todas as
actividades

Aplicação das políticas do Género definidas no caderno
da Kulima

Permanente

Todos

11

Revisão dos
Órgãos Sociais

Assunto a remeter à Assembleia Geral, assim como a
revisão dos Estatutos

Junho 2014

Departament
o dos RH

12

Projecto RRD :
Desenho e
formação

Definição dum Plano específico de Emergência

Janeiro 2014 e
permanente

Centro de
Serviço

5.2. Coordenação Regional – para uma melhor Governação da KULIMA
Foram lidas as duas circulares e os termos de referências dos Coordenadores Regionais,
nomeadamente, o Sr. Victor Sousa para a Região Norte, a Sr.a Marylene Madaleine para a
Região Centro e a Sr.a Anathalie Musabyemariya para a região Sul e houve um consenso na
aceitação da proposta e do calendário de actividades.
26

Datas
Última Semana de
Março

Primeira Semana de
Abril

Última Semana de
Junho

Primeira Semana de
Julho

Última semana de
Setembro

Participantes / lugar
+ Reuniões regionais
- em Nampula: Sousa, Jorge e Frechautt
- na Beira : Marlene, Foles e Julio
- em Xai-xai: Anathalie, Eric, Chico e Luis
Sousa, Marlene, Anathalie, e Director Nacional
Na Beira

+ Reuniões regionais
- em Nampula: Sousa, Jorge e Frechautt
- na Beira : Marlene, Foles e Julio
- em Xai-xai: Anathalie, Eric, Chico e Luis
Sousa, Marlene, Anathalie, e Director Nacional
Em Maputo

+ Reuniões regionais
- em Nampula: Sousa, Jorge e Frechautt
- na Beira : Marlene, Foles e Julio
- em Xai-xai: Anathalie, Eric, Chico e Luis

Primeira semana de
Outubro

Sousa, Marlene, Anathalie, e Director Nacional
Em Nampula

Última Semana de
Novembro

Jorge, Sousa, Frechautt, Foles, marlene, Eric,
Chico, Luis, Anhatalie, Virginia e Giselda
Em Nampula






































Assuntos
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Analise dos Programas
Assuntos comuns,
Intercâmbio de soluções
Novos Programas
Assuntos particulares
Reunião Nacional
Relatório Províncias,
Analise conjunta
Problemas x estudo
Situação Laboral
Situação Financeira
Outros Assuntos

5.3 Recursos Humanos – Kulima/sede
A Responsável Nacional dos Recursos Humanos, falou sobre vários aspectos ligados ao seu
Sector, nomeadamente: apresentação do quadro de pessoal nacional da Kulima, integrando, os nomes
dos responsáveis dos recursos humanos, logístico e dos responsáveis das delegações provinciais.
Falando da situação laboral disse que, a Sede tem um total de 20 trabalhadores, dos quais 15 com

contratos indeterminados, 7 com contratos determinados e 1 voluntário que ainda não está afecto
em nenhum projecto.
Quanto às admissões, explicou que foram admitidos 5 trabalhadores com contratos de trabalho a
prazo certo. Entretanto, a maior parte dos trabalhadores não estão enquadrados em projectos e
são pagos por fundo social da Sede, que é um grande constrangimento para se efectuar o
pagamento dos seus salários.
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Três técnicos foram enquadrados no projecto FHI360, os mesmos que anteriormente eram pagos
pelos fundos da caixa KULIMA.
Relativamente à rescisão de contratos por iniciativa do trabalhador à nível da KULIMA nacional,
explicou que, uma trabalhadora da Sede que estava afecto no departamento da contabilidade
rescindiu o contrato por iniciativa própria (Nilza Esmenia Uamusse) para trabalhar no Aparelho
do Estado.
Na Delegação de Xai-Xai, houve o mesmo caso da trabalhadora que estava afecta no projecto
UNDEF e ocupava o cargo de Coordenadora do programa.
Quanto a rescisão por iniciativa do Empregador, explicou que, depois de várias chamadas de
atenção verbal e por escrito, a Direcção tomou a decisão de rescisão do contrato do Sr. Messias
Israel Montante, seguindo os trâmites previsto na Lei de Trabalho, nos termos conjugados da
Alínea a) do artigo 2 do 130, dos números 1,2,3 e 5 do artigo 131.
Outras questões apresentadas e que foram objecto de compromissos da parte de todos:
Pontualidade e assiduidade no trabalho, atrasos constantes, capacidade de representar
dignamente a Instituição dentro e fora do Escritório, etc.

Orientações do Sector dos Recursos Humanos
A responsável dos Recursos Humanos, continuando com a sua intervenção, disse que, ao nível da
Sede implementámos uma ordem serviço, que aliás deve ser para todas as Delegações, para o uso
de telemóveis e Internet dentro do escritório com as seguintes normas.
 Telemóveis no silêncio e atender somente chamadas de serviço.
 Uso de telefones oficiais para assuntos de interesse institucional.
 Downloads de música e filmes não são permitidos dentro do Escritório.
 Cumprimento de horário de trabalho (pontualidade).
Gozo de Licença disciplinar
Sobre o gozo de licença disciplinar, permanece o direito de gozo para todos os trabalhadores
seguindo a Lei do Trabalho, e não são permitidas acumulação de férias dos anos transactos.
O Plano de férias deverá sempre ser publicamente exposto.
As dadas deverão ser flexíveis, respeitando os compromissos que podem surgir e sempre de
acordo com os respectivos Delegados ou Director Nacional.
Em relação aos Delegados Provinciais e responsáveis de Departamento Nacionais, o pedido é
feito directamente ao Director Nacional.
Na contagem de dias de férias, precisará sempre contar com o número dos dias de férias
colectivas de fim do ano, e dos dias previstos para diferentes necessidades pessoais, além das
faltas injustificadas e atrasos acumulados, que o conjunto será subtraído ao número total de dias
de direito.
Sigilo Profissional
Permanece nalguns quadros da Kulima, a falta de sigilo profissional dentro da Instituição, que
põe em risco a própria Instituição. Esta situação é grave, temos que prestar muita atenção neste
aspecto e cinge-se no Artigo 165, onde somos obrigados a respeitar, no processo de negociação,
o princípio da boa fé, fornecendo ao trabalhador a informação necessária sob reserva de
confidencialidade e não pondo em causa as matérias já acordadas. Quando tivermos
preocupações devemos apresentar directamente as situações às pessoas indicadas, deixando de o
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fazer nos corredores ou fora da Instituição, ou ainda em locais impróprios, criando agitações
desnecessárias aos outros colegas.
Deve estar bem claro sobre confidencialidade nos contratos assinados.
Procedimentos Disciplinares
Os procedimentos disciplinares devem serem bem seguidos, a partir da lei de trabalho nos seus
artigos 63, 64, 65, 66, 67e 68, usando os formulários conforme os anexos a seguir.
Património
A ficha do Património deve ser preenchida na sua totalidade, sem vazios!
As listas do património sem valores de depreciação, sem números de séries, falta da
documentação do património Imóvel não podem ser aceites.
A falta destes dados torna-se difícil calcular o capital do património da KULIMA e sempre
somos solicitados nas finanças para tratar Cadastro Único.

Recomendações






Ter os processos individuais bem organizados, contendo toda a documentação necessária
de cada trabalhador (contrato de trabalho, fotocopia de BI, Certificado, numero de
NUIT/INSS, formulário de pedido de ferias), termos cadastro de Voluntários da KULIMA
(estrangeiros assim como nacionais).
Cumprir com os pagamentos de impostos, seguro de pessoal, seguro de automóveis e
outras tarefas.
Ver a situação dos contratos, principalmente nos contratos à prazo certo em relação ao
numero das renovações.
Fazer as avaliações do desempenho antes do fim do contrato.

Em relação à Elaboração de Contratos
 Elaborar contratos de trabalho (prazo certo de duração superior a noventa dias e não
superior á dois anos) Art. 42 Alínea 1;
 Contrato de Prestação de Serviço (ver Art. 21);
 Contratos de Prestação de Serviço, para trabalhadores que não preenchem o período
normal de Contrato Trabalho (pagando os 20%, do imposto na Finança);
 Contratos para trabalhadores estrangeiros, ver Art. 31 á 34 ;
 Para novas admissões deve–se mencionar nos contratos a prazo certo o período
probatório contratos. Art. 47 Numero 2 alínea a, b, colocando os Termos de referências
bem claros.
Em relação ao Pagamento de INSS
O preenchimento é directo no Sistema do INSS, tendo em conta que deverá ser mencionado o
número do contribuinte, atribuído logo após o preenchimento dos dados pessoais do trabalhador..
Para o caso de fim de contrato, deve-se comunicar ao INSS e à Direcção do trabalho.
Em relação ao Pagamento de IRPS
Devemos estar sempre atentos às novas tabelas de IRPS, porque a tendência é de melhorar o
pagamento de imposto;
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Preenchimento do Modelo 10 para a declaração do acumulado do ano transacto (só para
trabalhadores que o total da sua remuneração atinge 100.000,00Mt anual até Dezembro).
Em relação ao Conceitos de Falta – Ver e seguir o Art 103, 105 e 106.
Em relação ao Seguro do Pessoal
O Seguro de Acidente de Trabalho é obrigatório. A falta de procedimento da direito à multa e
várias implicações.
Ao presente relatório anexam-se os seguintes documentos:




Formulários do processo Disciplinar
Quadro geral do Pessoal da Kulima
Apresentação oficial do Departamento.

5.4 Relatório do Departamento Administrativo/Financeiro
O relatório foi apresentado pela Responsável Nacional do Sector, a Sr.a Virgínia Romero de
Sousa.
Em resumo , foram evidenciados os seguintes pontos:
 Ha uma fraqueza institucional no sector administrativo/financeiro. Os quadros, talvez por
motivos salariais, são técnicos de baixo nível, factor esse que trava o bom andamento dos
compromissos financeiros da Instituição. Ao menos um quadro bem preparado deve
existir em cada Delegação.
 Ha uma fraqueza de relacionamento entre a Sede Nacional e a Contabilidade Provincial.
Os pedidos de fundos, os relatórios financeiros, os documentos comprovativos chegam
demasiado tarde, prejudicando o bom andamento de prestação de contas.
 Precisa:
- introduzir um Novo Pacote de Contabilidade
- maior profissionalismo nas operações de contabilidade.
- quadro de elevada confiança da Instituição.
- seriedade em cada passo a seguir na contabilidade.
Recomendações: (Circulares apropriadas serão enviadas para legalizar as orientações)
1. Conhecimento, Uso e implementação do Manual de Procedimentos
2. Prestação de contas mensal, de todos os projectos executados, incluindo os
projectos de execução directa na Província.
3. Requisição dos Fundos à Sede Nacional para execução dos Programas.
4. Identificação e envio de fundos à Sede Nacional dos Serviços Administrativos
para uma Gestão equitativa entre Todas as Delegações e a Sede Nacional.
5. Relatório financeiro mensal do Fundo Social.
6. Elaboração e cumprimento do calendário de prestação de contas por cada
programa a executar.
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E como recomendações finais:









Reconciliações bancárias
Abertura de contas bancárias para cada projecto a nível Nacional e das Províncias
Abertura de contas individuais para pagamento de salários
Boa comunicação
Os administrativos e contabilistas devem saber responder as questões solicitadas com
relação ao trabalho financeiro, não se limitando dizer que só o Delegado pode responder.
Para os projectos que tem auditoria e que a mesma se deve realizar na Sede Nacional, os
responsáveis financeiros devem mandar os relatórios mensais e os documentos
justificativos para serem analisados, para que no fim do período de execução esteja tudo
pronto para a auditoria.
Auditorias:

Relacionado com as Auditorias, precisa realçar a importância da colaboração das Delegações
provinciais no envio de Documentação apropriada por cada programa executado ou em
execução durante o ano, nomeadamente, contratos dos projectos assinados nas delegações,
extractos bancários, borderaux dos valores recebidos, relatórios financeiros enviados aos
doadores, para termos evidencias e se conseguir compilar um balanço da instituição mais
transparente e consistente.
Neste último período (4 Anos) foi um tormento crescente e um consequente adiamento que
manchou a nossa Instituição perante os Doadores e Parceiros de Cooperação. Assim, por falta
da auditoria institucional dos últimos dois anos não pudemos participar em vários concursos,
motivo este que o volume de receitas para o ano 2013 reduziu bastante.
Ao presente relatório anexa-se a apresentação oficial do Departamento os seguintes documentos:

5.5 Centro de Serviço
O Centro de Serviço operou sobretudo na elaboração de propostas, no Lobbing com parceiros e
na prestação de Serviços para diferentes necessidades manifestadas pelas Delegações
provinciais.
Em Anexo o quadro geral das propostas apresentadas durante o ano 2013.

5.6 Tarefas particulares
5.6.1. Seguro interno à Instituição – Pesquisa e proposta a ser elaborada pela
Responsável Nacional de Administração e Finanças.

5.6.2. Pensões dos quadros da Kulima – Pesquisa e proposta a ser elaborada
pela Responsável nacional de Recursos Humanos.
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5.6.3. Bolsas para mestrado na Europa - a Kulima é representante da
ERASMO em Moçambique... e a Secretaria Nacional de Maputo poderá dar todas as
informações necessárias para o seu aproveitamento. A Bolsa de estudo é financiada pela União
Europeia.
5.6.4. Pilar da Emergência: Todas as Delegações se deverão inscrever como
membros activos dos INGC Provinciais e a Sede nacional com a INGC Nacional, de forma a
reactivar a credibilidade de serviço que a KULIMA tem neste âmbito. A nossa Prevenção deverá
ter um caracter de disponibilidade imediato, assim como um caracter de prevenção, pela
experiência acumulada, elaborando programas preventivos de saneamento e de desenvolvimento
nas regiões de maior risco.
5.6.5. Orçamentos e Balanços anuais, incluindo a valorização do
Património: tarefa urgente e de máxima importância da Administração Nacional e de cada
Delegado provincial para o fecho do ano 2013 para posterior Auditoria Institucional e elaboração
de propostas orçamentais para o ano 2014. A Administração Nacional deverá facilitar o modelo a
cada Delegação Provincial, logo no fim do Ano.

5.6.6. Fluxo financeiro – Metodologia: Por orientações do Auditor, e para não
se criarem atrasos consideráveis na realização de Auditorias Institucionais, para o ano 2014 e
seguintes, em todos os programas aprovados para a sua execução, será mencionado um Número
de conta bancária Nacional, de forma a que o Doador possa enviar todas as Tranches na referida
conta. Será tarefa depois da Administração nacional, transferir, sem atrasos e sempre em
Meticais na respectivas contas provinciais as tranches recebidas. Assim haverá uma dupla
informação que garante ao Auditor a apropriada condução financeira. Noutros termos, cessam as
permissões existentes até 2013, duma Delegação gerir fundos directamente com o Doador, sem
conhecimento Nacional. Será enviada uma Circular a este respeito a todas as Delegações.

5.6.7. Fundo Social Nacional e de cada Província: A Sustentabilidade da
KULIMA depende muito, em primeiro lugar da seriedade ético e profissional dos quadros e, logo
a seguir, da capacidade financeira da Instituição. O abalo da crise económica mundial faz-se
sentir também na nossa Instituição. Portanto temos que repor uma grande atenção para que os
Fundos Sociais sejam sempre elevados e disponíveis. Nisso, a seriedade e atenção por parte do
Conselho de Direcção Nacional e dos Conselhos Técnicos das Direcções Provinciais na
recuperação dos fundos, sobretudo nos programas onde os Serviços Administrativos não são
mencionados e impossíveis a recuperar. No fim de cada mês a Direcção Nacional deve ter
capacidade de elaborar um quadro resumo dos Fundos Sociais pela colaboração de todos.

Elaborado pelo Conselho de Direcção
Maputo: aos 11 de Março de 2014
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