ORGANISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO
INTEGRADO

RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES 2021
O Segundo Ano da Pandemia COVID-19
O Ano da reconstrução após emergência do Ciclone IDAI e Kenneth
O Ano da Emergência social com a instabilidade de guerra no Norte.
A Capacidade de enfrentar todas as situações extremas são prerrogativa
da KULIMA e nunca vai recuar!

Maputo, Março de 2022

LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
ACAMO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique
ACF- Acção Contra Fome
ACNUR- Agência das Nações Unidas para os Refugiados
AECID-Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
CGRN- Comités de Gestão de Recursos Naturais
DUAT- Direito de Uso e Aproveitamento de Terra
FAMOD- Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência
FDC- Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
FUNAE - Fundo de Energia
FNDS-Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
INAR- Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados
MGCAS - Ministério de Género, Criança e Acão Social
MISAU - Ministério da Saúde
OSC’s - Organizações da Sociedade Civil
PE- Plano Estratégico
PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PMA- Programa Mundial de Alimentação
PRM- População Refugiados e Migração
UE- União Europeia
US- Unidade Sanitária
UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância
SNV- Organização Holandesa De Desenvolvimento
SDAE- Serviços Distritais de Atividades Económicas.
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INTRODUÇÃO
KULIMA-Organização para o Desenvolvimento Socioeconómico Integrado é uma
ONG moçambicana que nasceu em 1984 em ligação com uma ONG francesa
(Bioforce), durante a guerra civil, apoiando os refugiados através da criação de
condições para o seu reassentamento permanente em áreas próprias. A 3 de Março
de 1990 foi registada pelo Ministério da Cooperação como ONG nacional e em
janeiro 1995 foi reconhecida juridicamente pelo Ministério da Justiça, de modo a
operar oficialmente em todo o território nacional. Está particularmente
vocacionada para as zonas rurais (comunidade de raiz) em todo o território
moçambicano. O termo KULIMA é muito comum nas línguas bantu, significando
"cultivar a terra". O termo está diretamente relacionado à sua história, que sempre
trabalhou com comunidades rurais cuja renda diária é fornecida pela terra.
Desde a sua criação, a KULIMA desenvolve vários Programas de Desenvolvimento
Rural e Promoção Social para os grupos mais vulneráveis e marginalizados através
de seis pilares integrados: (i) Segurança Alimentar e Nutrição; (ii) Apoio as
Finanças Rurais; (iii) Educação e Saúde Comunitária; (iv) Meio Ambiente e
Recursos Naturais; (v) Promoção Social e Direitos Humanos; e (vi) Emergência.
O presente relatório faz uma breve descrição relativo aos programas
desenvolvidos, desafios, constrangimentos, parcerias e as perspetivas para ano
2022 de todas as delegações da KULIMA (Cabo Delgado, Niassa, Nampula
Zambézia, Manica, Tete, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo cidade e Maputo
província) ao longo do ano de 2021. Com objetivo de divulgar os feitos da KULIMA
junto ao seu grupo alvo, parceiros de cooperação, doadores e ao público em geral e
prestar contas ao conselho de Direção, e a sociedade no geral.
As acções aqui resumidas são fruto dos delegados províncias e da equipa técnica,
estagiários, voluntários e de valiosos colaboradores externos sendo esta uma
oportunidade para agradecer a toda equipe que forneceu documentos a partir de
departamento de Recursos Humanos, Contabilidade e Finanças, Logística,
Administração e outros serviços de suporte à instituição, como também os técnicos
profissionais engajados e voluntários que souberam dar todo e seu contributo para
que a KULIMA completasse o seu ano laboral e fosse reconhecida perante ao
Governo, Sector Privado, Sociedade Civil a nível nacional e internacional, parceiros
e doadores como uma organização credível para contribuir em prol do
desenvolvimento sustentável do país.
O relatório vai ser um documento importante e básico para a realização da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizado nos finais do ano 2022, como o do
Estatuto da Instituição. Todos os Pontos tratados e sobretudo a mesma vida e
fortalecimento da KULIMA, as inovações, as dificuldades e soluções, tudo será
objeto de reanálise da Assembleia Geral Ordinária que dará um esforço aos nossos
compromissos de seguir em frente, sempre dedicados ao serviço das comunidades
mais desfavorecidas.
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1. REGIÃO NORTE

1.1 Delegação de Cabo Delgado

MAPA DA PROVÍNCIA

Localização
A delegação da KULIMA na Província de Cabo Delgado está situada:
Rua Cemitério Pemba Cidade
Telefone/Fax; 272 20115
E-Mail: KULIMA.pemba@gmail.com
Representante Provincial: Jorge de Sousa
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
5

Nome do Projeto: Melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional com uma
abordagem de género, das comunidades camponesas nos distritos de Metuge e
Mecufi através do desenvolvimento de sistemas de produção
Objetivo principal: Segurança Alimentar e desenvolvimento agrogeológico e resilientes
as mudanças climáticas
Duração: 23 meses (Março 2020- Fevereiro 2022)
Beneficiários: 87 sendo 24H e 63M
Localização/área de atuação: Cabo Delgado -Distrito de Metuge e Mecufi
Financiador: AECID
Valor aproximado dos Serviços:2.314.600,00MZM
Parceiro: CESAL
Principais atividades: Agricultura e segurança alimentar

Nome do projeto: Melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional com uma
abordagem de género, das comunidades camponesas nos distritos de Metuge e
Mecufi através do desenvolvimento de sistemas de produção
Objetivo principal: Segurança Alimentar e Nutricional
Duração: Agosto2020-Julho 2022
Beneficiário: 117 sendo 51H e 66 Mulheres
Localização/área de atuação: Distritos de Metuge e Mecufi
Financiador: AECID
Valor aproximado dos serviços: 3.268.286,00MZM
Parceiro: CESAL
Principais atividades: Agricultura

Nome do Projeto: Apoio após ciclone Kenneth a Direção de Educação – Província de
Cabo Delgado – Escola Primaria de Nanon a Distrito de Ancuabe, posto
Administrativo de Metoro
Objetivo principal: Reabilitação de 2 sala de Aulas e 1 gabinete
Duração: Novembro 2021- Janeiro 2022
Beneficiários: Escola Primária de Nanon (275 Alunos sendo 180H e 95M)
Localização/área de atuação: Distrito de Ancuabe, posto Administrativo de Metoro
Financiador: Street Child-UEFA
Valor aproximado dos Serviços: 747.850,00MZM
Principais atividades: Reabilitação da sala de aulas e apoio em material escolar e
desportivo
Nome do Projeto: Assistência à População Afetada pelos Conflitos no Norte d e
Moçambique – Distrito de Chiure – Aldeia de Nacivare
Objetivo principal: Apoio em insumos e instrumentos agrícolas, para as duas épocas
Duração: Dezembro 2021- Julho 2022
Beneficiários: 300 famílias sendo H 145 e M 95
Localização/área de atuação: Distrito de Chiure – Aldeia de Nacivare
Financiador: Peace Winds Japan- Governo do Japão
Valor aproximado dos Serviços: 14.390.813,00MZ
Parceiro: PWJ
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Nome do Projeto: Projeto "Apoio aos Deslocados de Guerra, Reassentados no
Distrito de Ancuabe Aldeia de Nangume – Cabo Delgado
Objetivo Principal: Distribuição aos deslocados internos de insumos e instrumentos
agrícolas
Duração: Dezembro 2020- Janeiro 2022
Beneficiário: Deslocados internos 348 pessoas sendo 187H e 161M
Localização/área de atuação: Distrito de Ancuabe Aldeia de Nangume – Cabo Delgado
Financiador: Embaixada de Portugal
Valor aproximado dos Serviços: 691.109,18MZM
Parceiro: Embaixada de Portugal - Instituto Camões
Principais atividades: Distribuição de insumos e instrumentos agrícolas
Nome do Projeto: Redução de Morbidade e mortalidade associada à falta de acesso
aos serviços de WASH entre deslocados internos e comunidades anfitriãs
Objetivo Principal: Apoiar as comunidades deslocadas internas reassentadas em
Ancuabe, Chiure e Montepuez
Duração: Maio 2021- Novembro 2021
Beneficiário: 2.345 pessoas sendo 754 H 1591 M
Localização/área de atuação: Distritos de Chiure, Ancuabe e Montepuez
Financiador: SIDA
Valor aproximado dos Serviços: 6.124.723.92MZM
Parceiro: ACF
Principais Atividades Água e Saneamento
Nome do Projeto: Direitos e cuidados
Objetivo principal: Apoio as crianças deslocadas em cabo Delgado
Duração: Junho 2021- Dezembro 2021
Beneficiários: crianças deslocadas
Localização/área de atuação: Cabo Delgado
Financiador: UNICEF, UEFA, WATERLOO
Valor aproximado dos Serviços: 54.383.038,16MZM
Parceiro: Wiwanana e Street Child
Nome do Projeto: Distribuição de Mantas
Objetivo principal: Distribuição de Mantas aos doentes do HIV/SIDA
Duração: Julho2021-Agosto 2021
Beneficiários: 587 doentes do HIV/SIDA em Chiure e Ancuabe
Localização/área de atuação: Chiure e Ancuabe
Financiador: JBAC
Parceiro: Direção Provincial de Saúde

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
Os Desafios foram vários a salientar os seguintes:
• A KULIMA, estava habituada aos programas de desenvolvimento e na
maioria dos projetos implementados em 2021 todos eles foram
relacionados com programas de emergência cujo tempo de execução e
bastante curto.
• A seriedade de alguns parceiros (Organizações internacionais) na criação
de parcerias, depois destas estarem legalizadas abandoaram a parceria
• A não capacitação institucional por parte das ONG Internacionais
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CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
• Falta de Recursos Humanos, meios circulantes e recursos financeiro, para
garantir um bom funcionamento da Delegação
PARCERIA
1. Durante o ano de 2021, a KULIMA em Cabo Delgado teve como parceiros os
seguintes:
a. Parceiros Internacionais
ACF – PWJ – UNICEF – SC – CESAL - SOLINFO
Embaixada de Portugal – Instituto Camões
b. Parceiros Nacionais
i. Wiwanana
ii. FOCADE
iii. SDPI de Montepuez; Chiure; Ancuabe
iv. SDAE de Chiure; Mecufi e Metuge
PRESPECTIVAS PARA O ANO 2022
Para 2022, pretendemos dar continuidade aos projetos em curso, também
pretendemos dar início na implementação os seguintes projetos:
• Melhoria do nível de vida e segurança alimentar através do
desenvolvimento agrogeológico resiliente às alterações climáticas em
Cabo Delgado – Até Outubro 2022
• Melhoria Segurança alimentar e nutricional com enfoque de género, das
comunidades camponesas nos distritos de Metuge e Mecufi através do
desenvolvimento de sistemas de produção – Até Dezembro de 2022
• Apoio da Ciclone Kenneth à Direção de Educação – Província de Cabo
Delgado – Escola Primária Nanon ao Distrito de Ancuabe, Posto
Administrativo de Metoro – Junho 2022
• Assistência à População Atingida por Conflitos no Norte de Moçambique
– Distrito de Chiure – Aldeia de Nacivare – A partir de Julho de 2022
• Início do projeto financiado pelo UNICEF e em parceria com o SC;
Wiwanana e KULIMA – Projeto de Atendimento Direto para Crianças
Deslocadas – A partir de Junho de 2022.
• Início do Projeto proteção as Crianças em apoio psicossocial na MoedaJaneiro em dezembro de 2022
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1.2 Delegação do Niassa
MAPA DA PROVÍNCIA

Localização
A delegação da KULIMA na Província de Nissa esta situada
Av. Trabalho – Bairro, em frente da Direção Provincial de Trabalho, Bairro de
Messenger, Cidade de Lichinga
Telefone: 86 3256119 / 825690188/ 849490338
E-mail: assuadeassane@gmail.com
Representante Provincial: Assane Assuade
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Em 2021, as atividades da Delegação do Niassa, consistiram basicamente, na busca
de financiamento externo, com para a participação na elaboração de 4 propostas
de projetos, como monstra a tabela abaixo:
Observação

Título
1. Cartão de Pontuação Comunitária CPC;

Inicio
2021 - 2023

DESCRIÇÃO

Ainda
aprovado

Não

Janeiro de 2021 a
Dezembro de 2022

✓

255, 464.USD

Ainda
aprovado

Não

2. Apoio em agro-negocio às populacões deslocadas de CaboDelgado, nos distritos de Lichinga, Marrupa e Cuamba, provincia
de Niassa.
3.Projecto de Promoção de Inumação a Painéis Solar - PROSOL às
Comunidades do Posto Administrativo de Mussawizi, distrito de
Mavago, Província do Niassa.

Janeiro
2021
a
Setembro 2022
Embaixada dos EUA

✓

10.000, USD

Ainda
aprovado

Não

4. HMOZ21-FSC-176010-1
Apoio para 617 populações deslocadas,
mais ou menos 110 famílias, de CaboDelgado, na Província de Niassa

Data de início
01/03/2021
Data final
31/12/2021

$171,250

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
A falta de escritório próprio em funcionamento reduziu a capacidade de atracão de
financiamento por falta de visibilidade, portanto não houve execução de nenhum
projeto a não ser o Programa de Saúde.
CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
Vários projetos submetidos que por vezes aprovados, mas que não são financiados.

9

1.3 Delegação de Nampula
MAPA DA PROVÍNCIA

❖ Localização
A delegação da KULIMA na Província de Nampula esta situada:
Rua Combatentes, 18 Cidade de Nampula
Telefone/Fax: +258 26 217895
E-mail: KULIMA.nampula@teledata.mz
Representante Provincial: Victor de Sousa

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projecto: Leading The Change
Objetivo principal:
Duração: 2020 – 2022
Beneficiários: Comunidades das localidades de Paia Macho (Angoche) e localidades de
Pilivili (Moma)
Localização/área de atuação: Nampula, distritos de Angoche e Moma
Financiador: WWF e Cooperação Suíça
Valor aproximado dos Serviços: 2020 - 1.094.000,00 MZM, 2021 - 1.540.000,00 MZM,
2022 - 1.540.000,00 MZM
Principais atividades:
Realizado o monitoramento independente da indústria extrativa a nível provincial
conjuntamente com os membros das OCBs, RARN e parceiros da OSC, sobre a
conduta das Empresas Mineradoras no aspeto legal e no cumprimento legislativo.
Feita a recolha de evidências sobre a prospeção do petróleo junto das
comunidades, do governo e das empresas Exo Mobil
Realizadas sessões de debates radiofónicos e disseminação legislativa sobre o
petróleo com envolvimento das comunidades, membros da Plataforma das OSC e
Governo
Realizadas visitas de campo de jornalistas para investigar o impacto da prospeção
do petróleo e suas consequências e vantagens para as comunidades.
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Resultados Atingidos:
✓ 4 (Quatro) Ações de advocacia desenvolvidas pelas Plataformas e Comités ao seu
nível de atuação.
✓ 4 Encontros em que as Plataformas Distritais, OSC's e OCB's participaram com a
intervenção da KULIMA.
✓ 3 Comités Criados com a intervenção KULIMA na localidade de Mpago no distrito
de Moma.
✓ 1 (um) documentos produzidos e partilhados (Plano Estratégico de
Responsabilidade Social Empresarial da Hayu Mining)
✓ 6 Visitas de monitoria conjunta realizadas
✓ Realizados 3 (três) encontros de diálogo com a participação da KULIMA que
resultam em cometimentos tangíveis e mensuráveis
✓ Realizados 3 (três) intercâmbios entre os CGRNs sob orientação da KULIMA
✓ 1 Encontro de diálogo realizado com o envolvimento conjunto das empresas
Haiyu Mining, KENMARE. Assembleia Provincial e PDOSC.
✓ -2 (duas) fichas de inquérito produzidas e 4 inquéritos realizados para à recolha
de informação sobre evidencias nas comunidades afetadas pela Indústria
Extrativa
Nome do Projeto: Graduação aos refugiados
Objetivo principal: Criar Meios de subsistência para soluções duráveis para as famílias
extremamente pobres entre Refugiados e População circunvizinha do centro
Duração: Setembro de 2017 a 31 de Maio de 2022
Beneficiários: Refugiados e População circunvizinha do centro de Maratane
(Projeção: 450 beneficiários, Realidade: 284 beneficiários)
Localização/área de atuação: Centro de Refugiados de Maratane Província e distrito de
Nampula
Financiador: United States Department of State Bureau of Population, Refugees and
Migration (PRM)
Valor aproximado dos Serviços: USD 974.512,00
Parceiro: ACNUR
Resultados atingidos:
✓ Registo e verificação dos candidatos: 493, dos quais 136 refugiados e 357
moçambicanos;
✓ Formação em língua portuguesa: 118 participantes do II nível, e 166
participantes do I e II nível;
✓ Formação em Poupança e Crédito Rotativo: 166 participantes do II grupo
receberam formação em PCR durante 5 dias;
✓ Apoio ao consumo: 118 participantes do projeto de Janeiro até Agosto, e de
Agosto até Outubro receberam a ajuda em numerário, com total de
5.138.250,00MZM já pagos durante este ano;
✓ Atividades de Mentoria/orientação: Todos os participantes recebem pelo
menos 2 visitas ao mês dos seus mentores;
✓ Atividades de poupança e crédito: O 1o ciclo do 1o grupo fechou com
2.420.660,50MZM distribuído aos participantes de cada grupo (em 7grupos), o
segundo ciclo do mesmo grupo que iniciou em Agosto já tem poupanças de
223.292,00MZM, e o 1º ciclo do segundo grupo (com 9 grupos) já poupou
423.770,00MZM dos meses de Setembro e Outubro;
✓ Treinamento da equipa técnica: 2 treinamentos foram realizados durante o ano
pela Trickle UP (instituição especializada em meios de subsistência);
✓ Monitoria pós-distribuição do apoio ao consumo: 2 levantamentos realizados;
✓ Transferência de Ativos: 62 participantes foram investidas as suas barracas, 1
serralheiro investido em kit completo de serralharia, 37 participantes investidos
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com fardo de roupa e 18 em capulanas com custo global de investimento em
3.239.000,00Mt;
✓ Formação em empreendedorismo: Foram realizadas duas formações para 118
participantes com duração de 5 dias cada;
✓ Formação em Finanças: foi realizada uma formação a todos os participantes do I
grupo;
✓ Visita de monitoria e supervisão do INAR: Realizada 1 visita de supervisão, 3
vistas de cortesia pelo Delegado provincial, e uma 1 de cortesia pelo
representante nacional do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados (INAR).
Nome do Projeto: Provisão das atividades de Participação, Educação Comunitário
e Nutrição (PEC)
Beneficiário: População das 58 comunidades distribuídas nos 3 Postos Administrativos
de (Nacala - a - Velha Sede, Barragem e Covo Ger-ger) estimada em 214.536 habitantes
Localização/área de atuação: Província de Nampula, Distrito de Nacala - à – Velha
Financiador: UNICEF
Valor aproximado dos Serviços: 68.242,00 USD - Fundos do Programa de
Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene
Parceiro: ACNUR
Principais atividades e metas atingidas:
Identificadas 19 fontes avariadas, correspondente a 95% e em termo de
equidade de género, somente 1 comité, tem inferior a 30% membros – mulheres;
Elaborados mapas das 17 fontes avariadas das 19, com das necessidades para
manutenção, correspondente a 89,5% e custo total estimado em 282.230,00 MT;
Treinados membros dos 17 comités de água das 19 em implementação dos
cadernos de operação;
Identificado 1 fornecedor ou revendedor local de peças sobressalentes e
facilitação na elaboração de um plano de negócio na comunidade de Coutinho –
Sede, correspondendo 100% do previsto.
Atualizadas Bases de dados Distritais em 20 comunidades, correspondendo a
100%, sendo 5 no Posto Sede, 6 no Posto da Barragem e 9 no Posto de Covo GerGer
Treinados 48 comités de gestão das fontes de água em escolhem um sistema de
gestão e manutenção;
Incentivados os 28 comités de água nas 28 comunidades a terem uma
composição por pelo menos 50% de mulheres incluindo na liderança;
Treinados os 28 comités de água e implementarem os cadernos de operação;
Identificados de 5 pontos de venda das peças sobressalentes e possuírem um
plano de negócio.
Organizados processos de despertar em SANTOLIC e Nutrição 20 Comunidades
incluindo escolas com fontes reabilitadas em 2020;
Pelo menos 1.400 potenciais Famílias Modelo em 28 comunidades com fontes
reabilitadas são candidatas à Certificação;
Atualização de Bases de dados (Micro-planificação & SANTOLIC) 4 vezes
DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
• Deficiente divulgação sobre os benefícios a serem alocados as comunidades
abrangidas pela extração mineira por parte do governo, sendo necessária uma
maior acção dos CGRNs, das Plataformas Distritais e das OSCs para uma maior
massificação das ações levadas a cabo pela Empresas Mineradoras.
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•
•
•
•

•

Existência de imposições sobre a forma de canalização e utilização das receitas
das comunidades tendo como base Circular 1/MPD-MF/2013, sendo para isso
necessário a sua revisão imediata.
Fraca coordenação e monitoramento dos fundos provenientes das benéficas as
comunidades abrangidas pela mineração, sendo necessário a criação de uma
comissão específica para o efeito, onde a OSCs também deverão fazer parte.
As organizações devem ter projetos de longo prazo para melhor dar segmento
às ações de advocacia e Lobby.
São visíveis os resultados, mas que de certa forma precisam de segmento de
longo prazo para o fortalecimento de capacidades locais das PDOSC, CGRN e
OCBs pois, ainda precisam de constante acompanhamento na perceção dos
seus direitos e deveres nas comunidades;
A nova política de descentralização cria grandes barreiras no acesso a
informação junto das entidades governamentais, as entidades locais carecem
de ordem superiores para ceder informações de consumo público e nem
aceitam fazer imagens para evidenciar.

CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
• A burocracia do governo dos distritos faz com que o processo de Responsabilidade
Social das Empresas Mineradoras seja moroso para o alcance dos feitos em prol do
benefício das comunidades;
• Nota-se uma fraca transparência e celeridade dos processos por parte dos governos
locais no que toca a reassentamentos e responsabilidade social na indústria extrativa
para defesa dos interesses das Comunidades e da região;
• Nota-se ainda uma ligeira desorganização ao nível do Governo como por Ex. o
adiamento constante de reuniões de seguimento das ações realizadas no âmbito das
implementações dos projetos, bem como atrasos na elaboração e partilha das actas das
reuniões de planificação.
• De igual modo, as empresas Mineradoras demonstram bastante desconfiança e não
muito dificilmente aceita a visita dos seus acampamentos.
• Fraca Monitoria das atividades por parte de alguns distritos como Nacala Velha, no
âmbito do projeto PEC.
• Ausência dos membros do Governo nas reuniões organizadas pela Sociedade Civil, o
que tem trazido algum desconforto por arte da SC.
PARCERIA PARCEIROS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO
Nº

Parceiros

1

SDPI - Nacala Projeto PEC
Velha
DPS e SDSMAS
Áreas de Saúde

2
3

Área de Parceria

GOVERNO
PROVINCIAL
DISTRITAIS

Situação
da
Parceria
Excelente
Excelente

Observações (perspetivas)
Já tivemos parcerias anteriores que
também foram excelentes
Existência de Memorandos de
Entendimento a todos os níveis

Água e Saneamento, Excelente
E Saúde,
Terras,
Indústria Extrativas e
Mudanças Climáticas

PARCEIROS ESTRATEGICOS Não-governamentais
Nº

Parceiro

Área de Parceria

Situação da Parceria

Observações
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º

1

2

3

4

1

WWF

Indústria extrativa

2

ACNUR

Graduação
Refugiados

3
4
5

UNICEF
SOLINFO
CIP

PEC
PCR
Gestão de
Naturais

Excelente
aosExcelente

Excelente
Excelente
RecursosExcelente

Dura a 4 anos e será renovado para
mais 3 anos
Dura a 5 anos e será renovado para
mais 1 ano
Nova Experiência não agradável
Nova Experiência
Nova Experiência

PRESPECTIVAS PARA O ANO 2022
Projeto
Local da Acão e Abordagem das Atividades

Doador

Valor
Previsto

Local da Acção:
GRADUAÇÃO DOS O projeto será implementado no Centro de Refugiados de
REFUGIADOS
E Maratane na Cidade de Nampula.
ACNUR
MOCAMBICANOS
Abordagem:
Identificação, Promoção, Formação e Apoio na Mentoria
dos Refugiados e dos Moçambicanos (individual e por
grupos), através do estabelecimento de PCR e no apoio ao
consumo denominado - Cash Base Interventivos (CBI) (com meios financeiros);
VOZES
PELA Local da Acção:
DIVERSIDADE
Distritos de Angoche e Moma, nas zonas de exploração WWF
das areias pesadas em Topuito, Pilivili, Murrua e Sangaje.
Abordagem:
Os membros do NPOSCIEN têm melhorado a capacidade
técnica e institucional para influenciar os decisores no
sector extrativo na Província de Nampula
PCR para as
famílias de
Pescadores e
Produtores

LEADING
THE
CHANGE
(Liderar
Mudanças
das OSCs)

Local da Acção:
Distritos de Angoche nas Localidades de Murrua e Sangaje.
SOLINFO
Abordagem:
• Contribuir
para
o
melhoramento
da
situação
socioeconómica das famílias para que consigam suprir
algumas das suas necessidades básicas.
• Garantir a aderência e aumentar o aproveitamento escolar
das crianças;
• Aumentar de forma sustentável a segurança alimentar e
renda do grupo-alvo.
• Dotar as famílias de conhecimento que os ajudem a
desenvolver várias outras iniciativas de geração de renda.
• Resgatar a autoestima da criança ou mesmo da família.
Local da Acção:
Distritos de Angoche e Moma, nas zonas de exploração das WWF
areias pesadas em Topuito, Pilivili, Murrua e Sangaje.
Abordagem:
As comunidades e as partes interessadas estejam efetivamente
contribuindo para a gestão sustentável dos recursos naturais e
Extrativos, a fim de assegurar a manutenção de ecossistemas
saudáveis e a obtenção de benefícios equitativos para o bemestar do povo de Moçambique.

8.400.00
0,00
MZM

1.400,00
0,00
MZM

800.000,0
0MZM

1.400,000
,00 MZM
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2. REGIÃO CENTRO

2.1 Delegação de TETE

MAPA DA PROVÍNCIA

Localização
A delegação da KULIMA na Província de Tete esta situada:
Bloco 25 de Setembro Bloco 6, Apartamento Nº 562 Cidade de Tete
Cel.: 824286340/845282909/870098780
E-mail: KULIMAtete@gmail.com/juliojsamo@gmail.com
Representante Provincial: Júlio Samo
Actividades realizadas no ano 2021 na província de Tete
A Delegação da Kulima em Tete realizou a reunião de balanço anual cuja esta, teve
lugar no dia 27 de Dezembro do corrente ano, pelas 10h nos escritórios de Moatize com
seguinte agenda:
• Avaliar o grau de implementação dos projectos em curso e seu término;
• Propostas elaboradas
• Reflexão sobre recursos humanos;
• Análise dos meios;
• Relacionamento com os governos dos distritos;
• Propostas de programas dentro do projecto;
• Diversos.
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PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projecto: Serviços Climáticos Integrados e participativos para a
Agricultura (PICSA)
Objectivo principal: Garantir a segurança alimentar das comunidades através de criação
de meios de subsistência, tornando os produtores resilientes a fenómenos calamitosos.
Duração:
Beneficiários: 800 produtores do distrito de Cahora Bassa nas localidades de 4
localidades de Chitima Sede; Nhacapiriri; Chibagadigo e Chicoa nova em situação de risco
Localização/área de actuação: Distrito de Cahora Bassa
Financiador:
Valor aproximado dos Serviços:
Parceiro: PMA
Pessoal envolvido:
Principais actividades: -Formar 800 agricultores em PICSA (passos A á L);
Instalação de CDR’s
Distribuição de material e insumos agrícola e início da época de sementeira
Mobilizar 800 agricultores a aderir a poupança e empréstimo
Disseminação de informação climática (boletins meteorológicos, previsões
sazonais);
Instalação e leitura de pluviómetros.
Resultados Atingidos:
✓ 800 Agricultores formados em PICSA e implementados as técnicas de
agricultura de conservação;
✓ Material e insumos distribuídos em 4 comunidades, inclusive sementeira
tanto nos CDR’s como nos campos individuais;
✓ 800 Agricultores participando da poupança empréstimo como amortecedor
climático
✓ 800 Agricultores beneficiam de informação climática e com capacidade de
fazer leitura de pluviómetros diariamente.
Nome do Projecto: Programa de fortalecimento dos cuidados de saúde primário
Objectivo principal: Avaliar a perceção da comunidade e provedores em relação a
prestação dos cuidados de saúde e satisfação dos utentes
Duração: 2021-2023
Beneficiários: Utentes do hospital do distrito de Angónia
Localização/área de actuação: Distrito de Angónia
Financiador: MISAU/Banco Mundial
Princinpais atividades
Encontros de Harmonização com Equipa do DPS, SPS e DPGCAS
Encontro de concertação entre a KULIMA e SPS
Reunião de apresentação do projecto envolvendo diretores dos centros e
líderes comunitários dos US envolvidas
Avaliação das unidades sanitárias pelos utentes CPC.
Resultados atingidos:
✓ Entre os dias 21 a 22 de outubro do ano em curso a equipa técnica do projecto
cartão de pontuação comunitária de cidadania participativa;
✓ Realizado no dia 08 de dezembro de 2021, envolvendo o chefe do
departamento da assistência medica e a responsável do programa de gestão e
qualidades (SPS), e a KULIMA Tete;
✓ Reunião realizada no dia 14 e 15 de dezembro de 2021;
✓ Realizada a avaliação de pontuação pelos utentes entre os dias 17 a 22 em
todas US’s, feitas em 4 grupos focais compostos por 4 a 12 membros por US.

3. DOPH e UNICEF:
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Tabela 1: Resultados da avaliação das comunidades e escolas em 2021- PEC
ZONAL
Distrito de Maravia
Meta
Resultado
atingido
Comunidades
Comunidades
Candidatas a Aprovadas
LIFECA 80
LIFECA 84
São 4 Postos Administrativos e 2
são LIFECAS e falta 2 para se
tornar distrito LIFECA

Distrito de Angonia
Meta
Resultado
atingido
Comunidades
Comunidades
Candidatas a Aprovadas
LIFECA 170
LIFECA 170
SÃO 18 Localidades das quais 16
tornaram se LIFECA e Faltam 2
para se tornar LIFECA Todo
distrito

Distrito de Marara
Meta
Resultado
atingido
Comunidades
Comunidades
Candidatas a Aprovadas
LIFECA 60
LIFECA 64
Distrito LIFECA 2021

Foto 1. Construção de laje, PEC.

Foto 2, encontro de coordenação.
TABELA 2 PMA Serviços Climáticos Integrados, e Participativos para a Agricultura
(PITSA) Cabora Bassa
O PMA em parceria com KULIMA e o Governo, através do projecto “ Serviços
Climáticos Integrados e participativos para a Agricultura’’ tem vindo a assistir 800
produtores do distrito de Cahora Bassa nas localidades de 4 localidades de Chitima
Sede; Nhacapiriri; Chibagadigo e Chicoa nova em situação de risco, com vista a garantir
a segurança alimentar das comunidades através de criação de meios de subsistência,
tornando os produtores resilientes a fenómenos calamitosos. Em cada localidade, foram
selecionados 200 produtores e organizados em clubes ou associação de produtores.
Distrito de Cahora Bassa
Meta anuais
Formar 800 agricultores
(passos A á L);

em

Resultado atingido
PICSA 800 Agricultores formados em PICSA e
implementados as técnicas de agricultura
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Instalação de CDR’s
de conservação;
Distribuição de material e insumos Material e insumos distribuídos em 4
agrícola e início da época de sementeira.
comunidades, inclusive sementeira tanto
nos CDR’s como nos campos individuais.
Mobilizar 800 agricultores a aderir a 800
Agricultores
participando
da
poupança e emprestimo.
poupança empréstimo como amortecedor
climático;
Disseminação de informação climática 800
Agricultores
beneficiam
de
(boletins
meteorológicos,
previsões informação climática e com capacidade de
sazonais);
fazer leitura de pluviómetros diariamente.
Instalação e leitura de pluviómetros.

Foto 3, distribuição de sementes

Imagem 4 e 5. Demarcação de CDR’s
TABELA 3 CPC Distrito de Angónia
No âmbito do programa de fortalecimento dos cuidados de saúde primário que pretende
realizar consultas de pontuação comunitária nos centros de saúde nas unidades
sanitárias da província de Tete, distrito de Angónia, com o objecttivo de avaliar a
perceção da comunidade e provedores em relação a prestação dos cuidados de saúde e
satisfação dos utentes. A Kulima Tete durante o ano 2021 realizou actividades descritas
a baixo.
Distrito de Agonia
Meta
Resultado atingido
Encontros de Harmonização com Equipa Entre os dias 21 a 22 de Outubro do ano
do DPS, SPS e DPGCAS
em curso a equipa técnica do projecto
cartão de pontuação comunitária de
cidadania participativa,
Encontro de concertação entre a KULIMA Realizado no dia 08 de Dezembro de
e SPS
2021,
envolvendo
o
chefe
do
departamento da assistência medica e a
responsável do programa de gestão e
qualidades (SPS), e a Kulima Tete.
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Reunião de apresentação do projecto
envolvendo directores dos centros e líderes
comunitários dos US envolvidas.
Avaliação das unidades sanitárias pelos
utentes CPC .

Reunião realizada no dia 14 e 15 de
Dezembro de 2021.
Realizada a avaliação de pontuação pelos
utentes entre os dias 17 a 22 em todas
US’s, feitas em 4 grupos focais compostos
por 4 a 12 membros por US

Propostas elaboradas
Foram elaboradas duas propostas em coordenação com o Centro de Serviços no
Maputo; MISAU e PMA;
Duas propostas de PEC por Fonte nos distritos de Doa e Mutarara.
Reflexão sobre recursos humanos
Em relação a este ponto é crucial no ponto de vista interna da Kulima que em outro
ângulo entra em choque com o projecto; visto que os contratos são anuais e os projectos
não tem interrupção. Sendo assim, há necessidade de manter alguns colaboradores
durante a transição em Janeiro de 2022. Como o PEC Zonal Marara, Pebane, Maravia,
Tsangano e Angonia sem deixar de parte PMA Cahora Bassa..
Os colaboradores que devem manter em exercício das suas funções em Janeiro até
Fevereiro 2022
Tabela 4: Recursos Humanos disponíveis
Total

Total

Total

Distrito de Marara
PEC UNICEF
25
Distrito de Angónia
PEC UNICEF
25
Distrito de Maravia
PEC PRONASAR
25

Distrito de Cahora Bassa
PMA
12
Distrito de Tsangano
PEC UNICEF
27
Distrito de Angonia
CPC MISAU
5

Pessoal do Escritório
PEC UNICEF
5
Distrito de Pebane
PEC UNICEF
57

Analise dos meios
No ponto que toca os meios temos é de salientar que o carro Toyota hilux 3000 e as
5 motos, sendo ;2 LIFAN 50 Cc; 3 Ruidades 50 Cc 3 encontram se paradas e
precisam de grandes intervenções para o arranque da campanha 2022 a 2023.
Relacionamento com os governos dos distritos
A ONG Kulima tem feito uma planificação conjunta a partir do topo referindo se a
DPOPT até a base que são os SDPI’s, ao mesmo tempo as actividades são coordenadas
a nível do distrito até ao grupo alvo que é a população na base comunitária.
a) Linha de coordenação – Ponto focal da DPOPT; Ong Kulima /
Colaboradores da Kulima; Téc. de Agua SDPI, Responsável de saúde
escolar, responsável de Nutrição, Administrador do Distrito, Secretario
Permanente, Chefe do Posto, Chefe da Localidade, Lideres Comunitários,
Professores, religiosos, Comerciantes, alunos, Camponeses e a população.
b) CPC – Coordenação a partir de MISAU, SPS, DPS, SDSMAS, US e Lideres
Locais
c) PMA – DPA, SDAE, Lideres locais
Propostas de programas dentro do projecto
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A Kulima em Tete após as avaliações das comunidades e escolas em 2021; continua
com a melhor posição a nível nacional na implementação dos Serviços de Consultoria
Para a Realização de Actividades de Participação, Educação Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento financiados pela UNICEF e PRONASAR. Para 2021 a Kulima
Tete declarou LIFECA o distrito de Marara e as Cerimonias de entrega será em 2022.
PARCEIROS
A ONG KULIMA tem feito uma planificação conjunta a partir do topo referindo se a
DPOPT até a base que são os SDPI’s, ao mesmo tempo as actividades são coordenadas
a nível do distrito até ao grupo alvo que é a população na base comunitária.
d) Linha de coordenação – Ponto focal da DPOPHR; Ong KULIMA /
Colaboradores da KULIMA; Téc. de Água SDPI, Responsável de saúde
escolar, responsável de Nutrição, Administrador do Distrito, Secretario
Permanente, Chefe do Posto, Chefe da Localidade, Líderes Comunitários,
Professores, religiosos, Comerciantes, alunos, camponeses e a população.
e) CPC – Coordenação a partir de MISAU, SPS, DPS, SDSMAS, US e Líderes
Locais
f) PMA – DPA, SDAE, Líderes locais

PRESPECTIVAS PARA ANO 2022
A KULIMA em Tete após as avaliações das comunidades e escolas em 2021; continua
com a melhor posição a nível nacional na implementação dos Serviços de Consultoria
Para a Realização de Actividades de Participação, Educação Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento financiados pela UNICEF e PRONASAR. Para 2021 a KULIMA
Tete declarou LIFECA o distrito de Marara e as Cerimónias de entrega será em 2022.
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2.2 Delegação de Sofala
MAPA DA PROVÍNCIA

Localização
A Delegação da KULIMA, na Província de Sofala esta situada:
Rua Companhia de Moçambique, N.44, Primeiro Andar, Cidade da Beira,
Tel./Fax +258 23 328316/7343
E-mail: KULIMA.sofala@gmail.com / marylene.md@gmail.com
Representante Provincial: Marylene Madalena
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projeto: Programa de Resposta a Emergência ao Ciclone IDAI,
Construção de 40 Casas e 40 Latrinas
Objetivo principal: Administrar a intervenção Dinheiro por Trabalho para a
abordagem de autoconstrução, na construção de casas nos bairros de
reassentamento de Mandruze e Mútua Construção de casas e latrinas
resilientes a mudanças climáticas
Duração: 01/10/2020 – 31/12/2021
Beneficiário: 40 Famílias, Centro de Reassentamento de Mandruzi
Localização/ área de actuação: - Distrito de Dondo, Prov. Sofala
Cliente/Financiador: PNUD
Valor aproximado dos serviços: 22.0129.385,77 MZM
Principais atividades: Construção de 40 casas e 40 Latrinas resilientes
Aquisição e mobilização de material de construção
Verificação da autenticidade dos Materiais de construção
Mobilização Comunitária
Sensibilização comunitária sobre gestão de catástrofes na comunidade
no contexto do COVID-19
Capacitação de comité de construção liderado pela comunidade.
Resultados atingidos: Construção de 40 Casas e 40 Latrinas nos quarteirões
3 e 4 do Bairro de Reassentamento de Mandruzi privilegiou o envolvimento
comunitário e envolveu a mão-de-obra local na fabricação de blocos, visando a
geração de renda a nível local.
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Nome do Projecto: – Assistência as Comunidades Apos Emergência, Afetado pelo
Ciclone Eloise na Província de Sofala (Distrito de Nhamatanda e Beira)
Objectivo principal: Responder aos serviços essenciais de modo a devolver a dignidade do
ser humano e as condições mínimas. A promoção de higiene e distribuição de Kits, foi uma
atividade muito crucial devido a convivência das famílias nos centros de acomodação, com
hábitos diferentes com cuidados de higiene.
Duração: 28/01/2021 – 31/03/2021
Beneficiários: assistidas 9.315 pessoas no distrito de Nhamatanda, e 800 famílias nos
centros de acomodação na cidade da Beira concretamente nos seguintes centros e
comunidade: ʺNhamatanda” Jone Segredo, Muda Mutemarega, Ndedja, Metuchira, Macumba
e Savane. Beira Centros do IFAPA, Samora Machel, Muavi I e Muavi II.
Localização/área de actuação: Distrito de Nhamatanda e Beira
Financiador: OXFAM/STAR FUND / CUT FUND
Valor aproximado dos serviços:12.148.454,62 MZM
Principais atividades:
Abastecimento de Água, A água fornecida pela KULIMA beneficiou diretamente cerca
de 2.289 pessoas, durante o ciclo em vigência do programa, forneceu água nos centros
da Cidade da Beira e Nhamatanda Centros de Jone Segredo e Muda Mutemarega
durante o período de implementação das atividades, foi usado um camião cisterna com
uma capacidade de 18m3, por dia fazia uma média de 2 viagens, de acordo com o
consumo diário da água.
Controle de Qualidade de Água foram feitas as análises para verificar o nível do cloro
e do PH, este processo era realizado diariamente no local onde o camião tirava água.
Construção de Latrinas foram construídas 12 latrinas no centro de Ndeja e 11 no
centro de Metuchira, que beneficiou cerca de 115 famílias, esta atividades teve apoio
dos membros dos comités de higiene e saneamento formados neste âmbito pela
KULIMA.
Distribuição de Kits Foram distribuídos um total de 2000 Kits de higiene e dignidade
Divulgação de Salvaguarda a Comunidade Um total de 6736 pessoas foram
abrangidas com as secções de sensibilização, palestras e encontros com os pontos
focais para o feedback dos beneficiários. Sendo 1819 raparigas, 1752 rapazes, 1482
mulheres, 1212 homens e 471 idosos.
Resultados atingidos:
✓ Responder a emergência após 24Horas, dando assistência com recursos essenciais
✓ Inclusão da comunidade vizinhas em todas actividades implementadas
Nome do Projeto: Distribuição de Insumos Agrícolas a População afetada
por Ciclone Eloise na Província de Sofala (Distrito de Búzi)
Objetivo principal: Restaurar a produção de alimentos e garantir a segurança
alimentar das famílias afetadas pelo ciclone Eloise no Búzi
Duração: 01/05/2021 – 30/08/2021
Beneficiários: O projeto foi planejado para ser implementado nos locais de
reassentamento de Bandua e Guará Guara no Búzi distrito, beneficiando 1.650
famílias
Localização/área de atuação : Distrito de Búzi
Financiador: PWJ (Peace Windows)
Valor aproximado dos serviços: 5.994.085,50 MZM
Principais atividades:
Comunicação e consulta com as autoridades locais
Treinamento de voluntários locais / agricultores líderes para a
distribuição
Avaliação das necessidades específicas das famílias em relação a
sementes e ferramentas
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Mobilização dos HH´s para cadastro “Identificação, seleção, verificação
e registro dos beneficiários "
Aquisição dos itens de distribuição
Organização do processo de distribuição nos locais de destino /
estabelecimento de reclamações e mecanismo de feedback / criação de
um plano de distribuição
Distribuição de insumos agrícolas (sementes e ferramentas)
Treinamento de agricultores (HH) / Criação de parcelas de
demonstração
Monitoramento e relatórios.
Resultados atingidos:
✓ Garantida a acesso a insumos agrícolas - sementes e ferramentas.
✓ Melhorada a capacidade de produção de alimentos das famílias
afetadas
Nome do Projeto: Gestão do processo de Consultas Comunitárias através
do CPC nas Unidades Sanitárias Sofala – Nhamatanda
Objetivo principal: Avaliação do nível de satisfação da prestação de serviços
de Saúde ao nível local e da unidade sanitária.
Duração: 3 anos (Inicio 15/11/2021)
Beneficiários: Comunidade beneficiária de serviços de 16 Unidades Sanitárias
de Nhamatanda
Localização/área de actuação: Distrito de Nhamatanda
Financiador: MISAU/Banco Mundial
Valor aproximado dos serviços
Principais atividades:
Coleta de informações em 16 Unidades sanitárias;
Avaliações da satisfação dos utentes;
Condução da Pontuação com a Comunidade
Resultados atingidos: Gestão das US, em conformidade com determinados
requisitos do MISAU;
Resposta as exigências e expectativas dos membros das comunidades do
distrito de Nhamatanda.

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
Desembolsos tardios de fundos, fez com que as atividades levem mais tempo de
realização, temos como exemplo Construção das casas previstas para 3 meses e
teve um prolongamento de um ano de execução e sem adenda para despesas da
parte técnica.
As vias de acesso precárias nas zonas de realização das atividades.
CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
Como constrangimentos, realizações de projetos de curta duração, isto implica que
não haja suporte para manter o pessoal durante todo o ano.
Como soluções, procura de novas parcerias e elaboração de propostas de médio a
longo prazo.

PARCERIA
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N. Parceiros
–
governamentais
e
n/governamentais
1 Direções Provinciais e
Distritais de Saúde,
Agricultura,
SDPI
Administrações
Distritais

Sede

Área de Local
Parceria

Nhamatanda,
Beira
Búzi
Dondo

2

FOPROSA

Beira

3

OXFAM

Beira

4

PNUD

Beira

Agricultur
a
Água
&
Saneamen
to
Saúde
Desenvolvi
mento
local
Segurança
Alimentar
e Wash
Construçã
o de Casas

5

PEACE WIND

Japão

Segurança
alimentar

Valor de Observações
participa (perspetivas)
ção

-

Beira

Fórum
provincial

Sofala
Dondo/M
andruzi,
Mutua
Búzi

PRESPECTIVAS PARA ANO 2022
Situação das Propostas apresentadas
N. Proposta

Local

Doador Data do Valor total
términ
o

Observações
(perspetivas)

1

Apoio no programa do Cabo
WASH
Delgado

OXFAM

Submetido
resposta

2

Construção de casas e Sofala/
latrinas resilientes
MUTUA

PNUD

Ainda
sem
grandes avanços
para 2022

3

Reflorestamento

JAPÃO

Submetido pelo
Centro
de
Serviços
Maputo/PWJ

Nhangau/
Beira
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sem

2.3

Delegação de Manica

A Província de Manica, está localizada na região centro de Moçambique e a sua
capital é a cidade de Chimoio, acerca de 1.100 km a norte de Maputo, a capital
Nacional, e a 200 km a Oeste da costeira cidade da Beira. Com uma área de
62.272 km², tem uma densidade populacional de 29.9 habitantes por km² dividida
em 12 distritos Barué, Gondola, Guro, Macossa, Machaze, Manica, Macate,
Mossurize, Sussundenga, Vanduzi incluindo a cidade de Chimoio e possui 5
municípios: Catandica, Chimoio, Gondola, Manica e Sussundenga.
MAPA DA PROVÍNCIA:

Localização: Bairro Centro Hípico Talhão nº 048 Zona
Residencial – Chimoio Contactos: Tel./fax nr.251 24689 E mailKULIMA.manica@gmail.com
Nome do Projeto: Empoderamento Económico
Objetivo principal: Imponderar pessoas com deficiência para
reduzir os índices de mendicidade, e combate a descriminação de
pessoas com deficiência
Duração: 2 Anos
Beneficiários: Pessoas Com Deficiência
Localização/área de atuação: Distritos de Gondola e Sussundenga
Financiador: NNV
Valor aproximado dos Serviço: 1.950.000,00
Parceiro: Governo dos Distritos, ACAMO, FAMOD
Principais atividades:
Facilitar e dar treinamento em empreendedorismo e gestão
de negócios sustentáveis;
Acompanhamento da atividade económica do beneficiário;
Assistência técnica ao beneficiário;
Estabelecimento de pontos de venda junto aos seus negócios;
Facilitar a participação dos beneficiários nos GPCs (grupos
de Poupança e Crédito;
Facilitar o acesso a serviços sociais, financeiros e legais;
Identificação de pessoas com deficiência;
Identificação de pessoas para participar nos cursos;
Identificação de pessoas para GPCs;
Estabelecer GPCs;
Assistência no estabelecimento dos GPCs (sessões);
Estabelecer pontos de venda nos mercados locais e na
comunidade;
Promoção de negócios de PCDs (Pessoas Com deficiência) a
potencia clientes.
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Nome do Projeto: Gestão do processo de Consultas Comunitárias através do CPC nas Unidades
Sanitárias Manica- Mossurize
Objetivo principal: Avaliação do nível de satisfação da prestação de serviços de Saúde ao nível local e da
unidade sanitária.
Duração: 12 meses (6 meses para cada implementação)
Beneficiários: Comunidade beneficiária de serviços de 11 Unidades Sanitárias de Mossurize
Localização/área de actuação: Distrito de Mossurize
Principais atividades:
Coleta de informações em 11 Unidades sanitárias;
Avaliações da satisfação dos utentes;
Condução da Pontuação com a Comunidade
Resultados atingidos: Gestão das US, em conformidade com determinados requisitos do MISAU;
Resposta as exigências e expectativas dos membros das comunidades do distrito de Nhamatanda.
Nome do Projeto: Promoção de energias renováveis em
Moçambique - Capacitando Comunidades
Objetivo principal: Criar e consolidar novos pontos de venda para a
venda de fogões melhorados poupa (lenha e carvão) e lâmpadas
solares.
Duração: 2 Anos
Beneficiários: Comunidades dos Distritos Abrangidos
Localização/área de atuação: Distritos de Gondola e Sussundenga
Financiador: NNV
Valor aproximado dos Serviços: 1.800.000,00MT
Parceiro: Governo Dos Distritos Abrangidos
Pessoal envolvido: 1 Delegado; 2 Ativistas
Principais atividades: De acordo com os últimos desenvolvimentos
das ações de expansão de atividades de mobilização comunitária para
as comunidades estarem incluídas em todas as fases do processo,
educativo de transformação da qualidade de vida, foram consolidados
os pontos de venda, dos quais KULIMA Sede Chimoio e Beira,
Mercearia IZE, Ferragem Orlando, Banca Gruta Gimo, Banca
Mapulango, Posto de Venda União dos Deficientes – Gondola, e Posto
de venda Nhamatiquite – Sussundenga
➢ Destaca-se que as ações educativas estão na realidade
concreta da população nos distritos e foram abertos mais 2
pontos de venda de fogões, dentre eles: Anastácia Olímpio e
Jorge Horácio e as ações de mobilização para abertura de mais
postos estão ainda em curso.
Além disso, conforme foi reportado ainda neste relatório, a Província
conta com 14 postos fixos de venda de fogões moveis produzidos em
Maputo e lanternas luminosas.
Na província e a nível dos 02 distritos (Gondola e Sussundenga),
durante a vigência do projeto ate preciso momento foram produzidos
650 fogões fixos nas residências e o processo ainda está em curso.
Resultados atingidos:
Observações:

2.4 Delegação de Zambézia
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MAPA DA PROVÍNCIA

Localização
A delegação da KULIMA na Província de Zambézia esta situada:
Rua da França nº 1146, Cidade de Quelimane
Telefone: +258 82 6545580, +258 84 4898807
E-mail: afrechott@yahoo.com/KULIMAzambezia@yahoo.com
Representante Provincial: Armando Frechautt
As infraestruturas estavam em condições precárias desde a sua aquisição em 2015,
portanto, de forma constante, andam em reabilitações, quer para cobertura e suas
alvenarias. Os escritórios são compostos por uma varanda frontal, uma sala de
reuniões, uma dispensa, uma sala técnica, uma casa de banho e um compartimento
onde o guarda reside.
Existiram melhorias significativas no edifício, reabilitação das paredes com
fissuras, tecto com chapas velhas substituídas por novas; paredes em condições
deploráveis foram substituídas na sua generalidade, asseguradas com pilares sendo
que antes não possuíam; portas reforçadas por grades e fechaduras bem
suportadas; casa de banho reabilitada e instalação eléctrica completa

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nome do Projeto: Reforço a resposta nacional ao HIV e TB em Mozambique
Objetivo Principal: Prevenir e Mitigar novas infeções por HIV/SIDA
olhando para as políticas 90-90-90, isto é, 90% da população conhecer
o seu estado serológico; 90% da população infetada pelo Vírus adiram
ao TARV e 90% dos aderentes ao TARV, estejam em supressão viral,
ou seja, indetetável ao ponto de não transmitir o vírus.
Duração: 3 anos
Beneficiário: Crianças, adolescentes e jovens e idosos com as seguintes
características:
Casos especiais;
Pacientes com Fatores psicossociais de risco;
Mulheres grávidas;
Crianças com PCR positivo;
Mulheres Lactantes;
Suspeita de falência terapêutica
Localização/área de atuação: distrito de Luabo
Financiador: Fundo Global, O centro de Colaboração em Saúde
Valor aproximado dos Serviços:
Parceiro: CCS
Principais atividades: O projeto está sendo desenvolvido no distrito de Luabo,
nas Unidades Sanitária de Luabo-Sede e Marcação, centrando-se nas seguintes
principais actividades:
Encontros mensais de discussão de dados e planificação nas US’s;
Encontros semanais de balanço das actividades (CAD),
Apoio técnico aos ativistas;
Acompanhamento das visitas domiciliárias
Realização de diálogos de engajamento masculino;
Visitas para Grupo alvo prioritário
Visitas de reintegração;
Diálogos Comunitários;
Testagem Voluntária em saúde;
Apoio psicossocial;
Promoção de feiras de saúde;
Apoio na toma de ARV’s nos pacientes;
Produção de relatório descritivo mensal da área programática e financeira.

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
Meios circulantes: os meios circulantes como carro, motorizadas e bicicletas tem
sido um desafio, na medida em que, os atores comunitários, já desenvolveram
atividades nas zonas circunvizinhas das Unidades Sanitárias. Portanto, desde do
Mês de Outubro, as buscas têm sido feitas a distâncias que variam de 7- 15 km.
Estas buscas têm sido realizadas as vezes por meios próprios dos ativistas ou
aluguer de motas por parte dos oficiais a quando a suas visitas de apoio técnico ao
Atores comunitários na US de Marcação. O CCS, promete que nos próximos anos,
concretamente no ano de 2022, o supervisor distrital, os Oficias de programa e de
Monitória & avaliação irão de beneficiar uma mota e os ACS de bicicletas.
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ACS chegam a percorrer de 5-10 km em busca de pacientes
Vias de acessos: O distrito de Luabo, pela sua localização, caracteriza-se como
sendo uma zona lamacenta, consequentemente nas épocas de grandes
precipitações pluviais, torna-se difícil desenvolver atividades nas zonas de
Marcação e também visitas de supervisão por parte do Coordenador do Projeto
que está baseado em Quelimane. Mesmo em tempos secos, raras vezes existem
transporte de Mopeia a Luabo, dado este que, a equipe de gestão faça poucas
visitas ao distrito.

Vias de acesso em Luabo
CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
Vias de acesso, condiciona a transição dos meios circulantes no processo de visitas
técnicas por parte dos oficiais, de Luabo-sede para Marcação e também,
compromete muito a tramitação de documentos e transporte de materiais
Quelimane – Luabo; por vezes verifica-se ausência dos Atores Comunitários em
Saúde de Marcação em encontros mensais em dias de chuvas intensas. Para tal, são
feitas comunicações por vias híbridas. Para Transporte de Material, enviam-se
estoques de 2-3 meses quando as estradas estão transitáveis. A comunicação via
híbrida com os ativistas, ajudou na participação de todos ACS em encontros
mensais e ajudou a poupar subsídios de transporte, de Marcação –Luabo; O envio
de estoques de materiais para uso de 2-3 meses, minimizou a questão de ruptura
de estoque nos meses em que as chuvas são intensas.
PARCERIAS
Centro de Colaboração em Saúde (CCS) - a pessoa coletiva que contratou a
KULIMA para implementar o projeto no distrito de Luabo, tem a função de
conceber os planos de atividades, monitorar e avaliar os objetivos e as metas do
projeto, fornecendo suporte técnico as OCB’s com várias metodologias de
implementação e equipamentos de trabalho.
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Governo de Distrito de Luabo: Através da Direção distrital de Saúde, apesar de a
KULIMA ter escritórios em Luabo, quase todas as atividades são realizadas nas
Unidades Sanitárias de Luabo-sede e Marcação com apoio técnico direto dos
profissionais de saúde. Portanto, os Atores Comunitários da saúde não só
respondem a KULIMA, mas respondem as Unidades Sanitárias, onde são tidos
como funcionários.
Líderes comunitários e a sociedade Civil: esta camada é o nosso maior parceiro,
pois, sendo que o objetivo principal do programa é a retenção e reintegração de
Pacientes em TARV, portanto, em caso de pacientes com fatores de risco de
abandono, para poder encontrá-los, contam-se, maioritariamente para a sua
localização por meio das lideranças comunitárias. Portanto, o sucesso deste
projeto, subordina-se com a colaboração robusta com os líderes comunitários e a
comunidade no seu geral
PRESPECTIVAS PARA O ANO 2022
Considerando que o Projeto tem 3 anos de implementação, com 2 módulos
programáticos, HIV/SIDA e Tuberculose, a perspectiva é merecer e continuar na
implementação deste projeto, através, do cumprimento dos termos referências
plasmadas no contracto com O CCS para implementação deste projeto e granjear
mérito e manter de forma saudável a parceria com O CCS para a implementação
dos novos próximos projetos.
Quanto ao escritório para o próximo ano, isto é, 2022, o desafio é negociar com o
Centro de Coordenação em Saúde (CCS), na qualidade do patrono, para que no
Orçamento do projecto, permitam rubricas que ajudem na manutenção dos
escritórios, pois, ainda há paredes que carecem de reboques para de seguida a
devida pintura e também rede de abastecimento de água, visto que os escritórios
têm como fonte de água um poço doméstico e não tem muro de vedação que o
torna as vezes menos seguro.
Estas todas atividades atinentes a reabilitação dos escritórios são estratégias de
projetar a imagem da KULIMA na implementação de novos projetos, visto que, a
qualidade funcional do escritório têm sido um dos critérios de seleção das OCB’s
pelos doadores para a implementação de projetos, em especial na fase em que
estes pedem para visitar escritórios e conhecimentos da pessoal chave da
Organização.
Desta feita, os escritórios com ambiente físico e social atraente, serve de atracão
muitos doadores através da imagem e consequentemente implantação permanente
de projetos, que significa a contratação de pessoal técnicos a tempos determinados
igual a superior a 3 anos, embora que o desafio é ter técnicos permanente a tempo
indeterminados.
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3. REGIÃO SUL

3.1 Delegação de Inhambane
Foto da Equipe de trabalho

MAPA DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

Historial da Delega
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Delegação de Inhambane
A delegação de Inhambane, surgiu em 1984, tendo primeiramente implementado
nas suas atividades, em Vilankulos no quadro de programas de emergência, com
extensão em Inhassoro, Govuro, Mabote e Funhalouro. Atualmente, com 38 anos de
existência, esta presenciada em todos distritos da província com forte rede de
colaboração do Governo, Sociedade Civil e parceiros internacionais.
Localização
A delegação da KULIMA na Província de Inhambane tem a sua sede, na Cidade de
Inhambane, situada na:
Av. Acordos de Lusaka, Cidade de Inhambane
Telefone/Fax. +258867317298 / +258847317298
E-mail: juvencionhanala@gmail.com
Representante Provincial: Juvêncio Arone Nhanala
Além demais a KULIMA em Inhambane ao longo dos anos conseguiu ter
instalações próprias em:
a) Inhambane Céu, as instalações estão bem localizadas no Centro da Cidade,
em que estão constituídos de uma sala grande com dois (02) quartos ou
gabinetes, tem uma área residencial com dois (2) quartos, um (1) alpendre
e dois (2) pequenos armazéns.
NOTA: Acerca do Distrito de Inharrime sobre o espaço da Infraestrutura
segundo um dos membros da associação que foi criada localmente durante
a implementação de projectos em Inharrime o espaço foi atribuído a
associação local e factualmente enfrenta um conflito com o filho de um dos
colaboradores da KULIMA que em vida estava baseado no distrito e
respondia em nome José Armando Quessimusso.
Consta me segundo informações ao nível local que o espaço e
infraestruturas no Distrito de Zavala foram vendidos nos anos passados e já
não pertencem a KULIMA.
b) Posto Administrativo de Cumbana no Distrito de Jangamo, a KULIMA tem
uma base construída com uma vivenda T.2, uma (1) casa de técnico, um (1)
grande salão para reunião, um Alpendre grande construído no ano 2019
com vedação lateral, dois fornos para a queima de fogões melhorados, dois
tanques 1 para preparação do barro e outro para água, e um (1) armazém
contentor;
c) Mabote Sede, a KULIMA possui um grande acampamento, com nove (9)
gabinetes, uma (1) sala de reunião, uma (1) cozinha, casas de banho, uma
(1) ampla varanda, um (1) alpendre para reunião, armazéns, contentores,

32

poço de água e uma (1) grande cisterna alimentada pela recolha de água
com sistema de caleiras, etc.
d) Além desta base a KULIMA possua também um terreno para construir na
vila, antigo espaço da casa modelo do projeto aldeias do milênio (terreno
por legalizar, estamos neste momento buscando a segunda via de
documentos).
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projeto: Apoio material e técnico as famílias das ilhas dos Porcos e dos
Ratos na província de Inhambane
Objetivo principal: Contribuir para aumentar a resiliência das comunidades das Ilhas
dos Porcos e dos Ratos e reduzir a dependência pelo mar, aumentando a disponibilidade
de meios de subsistência e a segurança alimentar, quebrando o ciclo da pobreza e
reduzindo a incidência das doenças associadas a insegurança Alimentar e nutricional.
Duração: 9meses (março- Novembro de 2021),
Beneficiários: Famílias das ilhas dos Porcos e dos Ratos
Localização/área de atuação: Província de Inhambane
Financiador: Nova Zelândia
Valor aproximado dos Serviços:25.0000,00 USD
Parceiro:
Pessoal envolvido:
Principais atividades
Resultados atingidos: A intervenção beneficiou de forma direta 80 famílias residentes
na ilha dos Porcos e na Ilha dos Ratos cujo critério de seleção foi tomando em conta as
famílias que tiveram acesso a reservatórios no âmbito do outro projeto e outras
compostas por grupos sociais meramente desfavorecidos.
Em suma, o projeto ajudou a melhorar a dieta alimentar dos ilhéus através da
introdução de hortas caseiras e machambas comunitárias. Sendo que os resultados
podem ser observados no local dois viveiros e Meios de funcionamento estabelecidos
para adequada gestão na produção familiar de hortícolas e também é notável o facto dos
agricultores sensibilizados/capacitados para a adoção individual e coletiva de práticas
agrícolas sustentáveis
Observações:
Nome do Projeto: Promoção de energias renováveis em Moçambique- Empowering
Communities II
Objetivo principal: Criação de comunidades livres do fumo negra através do
estabelecimento de fogões fixos com chaminés, criação de grupos de poupança e créditos,
promover uso de lâmpadas solares e o uso sustentável dos recursos naturais.
Duração: 5 anos (2021- 2025)
Beneficiários: Comunidades de baixa renda da província de Inhambane
Localização/área de atuação: Bairros Nhamúa, Conguiana, Marrambone
Financiador: Amigos do Ambiente da Noruega (NNV)
Valor aproximado dos Serviços:1,014500.00
Principais actividades:
Este projeto começou antes com a implementação do Empowering 01, passando em maio
deste ano para a execução das atividades do Empowering 02 que para além da produção
massiva de fogões melhorados integra outras atividades como: a criação de grupos de
poupança e crédito, criação de comités de gestão do meio ambiente e promoção e venda de
lâmpadas solar.
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Assim, para a produção foram selecionados sete voluntários que se juntaram a 2 ativistas
locais que foram capacitados para a produção dos fogões.
Resultados atingidos:
Neste âmbito, durante a vigência do projeto, de maio a dezembro foram produzidos no
total 592 fogões melhorados – fixos – com Chaminé que foram bairros Nhamúa, Conguiana
e Marrambone. Tendo sido na mesma sequência produzidos 1066 Fogões poupa lenha e
carvão moveis que a sua produção foi assegurada pelos produtores de mutamba,
voluntários do polo produtivo de Cumbana e as senhoras da cooperativa em Jangamo.
No mesmo diapasão, foram produzidos e mobilizados para os locais de venda um total de
1066 PL (poupa lenha móvel), parte destes foram enviados para outras províncias (133
PL-vendidos no Maputo e 400 na Zambézia no distrito de Mucubela).
No total desde do mês de Maio até ao mês de dezembro foram sensibilizadas para o uso de
fogões melhorados e alternativas eficientes de energias limpas 9000 Famílias, divididas
pelos bairros de Nhamúa, Conguiana e Marrambone, e as mulheres é que mostraram
melhor interesse pelos produtos, reiterando desde logo o papel das mulheres na aderência
massiva aos benefícios e oportunidades que uso desses fogões poderão trazer.

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
No âmbito dos projetos de Apoio material e técnico as famílias das ilhas dos Porcos
e dos Ratos na província de Inhambane constatamos como principais desafios a
necessidade de estabelecer pequenas taxas para o acesso de plântulas para o uso
individual com vista a permitir os pequenos custos de manutenção das
infraestruturas; Manter as machambas comunitárias sempre ativas, como meio de
resiliência comunitária e de desenvolvimento rural através de estabelecimento de
outras culturas dependendo da época; Garantir autossuficiência das associações no
que concerne ao acesso de sementes e plântulas para as machambas, acesso ao
transporte barco para o acesso a ilha ou para retirada apos termino das atividades,
a inclusão de uma nova atividades no seio dos moradores da ilha que não tenha
sido por eles praticada antes.
Por seu turno, para o projeto de fogões melhorados, a monitoria de avaliação de
impacto foi possível notar que das famílias já beneficiárias dos fogões os
recorrentes problemas de saúde resultantes da fumaça já eram história, reduziram
também de forma considerável os gastos pela aquisição de lenha. Portanto, devido
a limitação imposta pela pandemia da covid-19 não foi possível levar a cabo
eventos massivos para a sensibilização das comunidades sobre o uso dos fogões
melhorados, tendo por isso recorrido em parte aos amigos e parceiros da
comunicação social para a mobilização.
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Plântulas produzidas na bandeja de Jackobson, projeto Ilhas
CONSTRANGIMENTOS
Durante a implementação dos projetos foram enfrentados alguns problemas que
acabaram por condicionar a celeridade e dinâmica de algumas atividades,
nomeadamente:
1. Para o projeto para o Empoderamento das comunidades um dos grandes
constrangimentos enfrentados na execução das atividades foram as chuvas
sistemáticas que provocaram enchentes no Rio Mutamba limitando em
algum momento o acesso a argila produto essencial para a produção de
fogões melhorados.
2. Ao nível da província existem outros promotores/ vendedores de lâmpadas
solares o que limita muito a capacidade de comercialização de lâmpadas
solares;
3. Em períodos de inverno enfrentamos um atraso no processo de secagem
dos fogões melhorados, o que limitado a entrega dos mesmos aos
beneficiários.
4. O acesso as Ilhas são feitas a barcos a vela o que geralmente em dias de mau
tempo impossibilitava as viagens dos técnicos ao local do projeto.
5. Enfrentamos grandes índices de salinidade dos solos nas Ilhas o que
impossibilitava o bom estabelecimento de algumas culturas com principal
destaque para a cebola.
6. O fraco acesso a água para a rega das machambas coletivas e individuais
limitou o sucesso da intervenção.
PARCERIAS DO GOVERNO
Nº

Parceiro

Área de Atuação

1

Direção Provincial da Agricultura

Agricultura

Situação
parceria
Boa

2

Agricultura

Boa

New Zealand

3

Serviços Distritais de Atividades
Económicas (SDAEs)
Direção provincial de Saúde

Saúde

Boa

Mantas do Japão

4

Instituto Nacional da Ação Social

Acão Social

Boa

Mantas do Japão

5

Direção
Provincial
de
Infraestruturas
Núcleo Provincial de HIV/SIDA

Infraestruturas
Saúde

Boa

Delimitações
de
terras
comunitárias e DUAT
Retenção ao tratamento TARV

7

Governo
do
Inhambane

Boa

Visitam todas as intervenções
da organização.

8

SDPI

Coordenação
e
Monitoria
das
atividades
Meio Ambiente

Boa

Empowering communities II

6

Distrito

de

da

Observação
Projeto AGRA e New Zealand
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Não Estatais
Nº
1

Parceiro
ACUDES

Área de Atuação
Advocacia,
Água
e
Saneamento e Educação

Situação de Parceria
Boa

2

CTV

Boa

3

UPCI

DUAT, Leis de Terra,
Leis
dos
Recursos
Naturais
Agricultura

4

UTOMI

HIV SIDA

Boa

Estamos sempre
encontros
Cooperação mútua

5

CERIXILE

Boa

Cooperação mútua

6

MAXLAXLA

Desenvolvimento rural e
promoção social
Saúde e Advocacia

Boa

7

Recursos Naturais

Boa

Conservação e proteção
dos recursos Marinhos
Recursos Minerais

Boa

9

Ocean
Revolution
Mega
Fauna
Marine
GENESIS LDA

10

LIHANE

Crianças e Accão Social

Boa

Cooperação e estamos sempre nos
mesmos encontros
Atuação conjunta na preservação
dos recursos naturais
Atuação conjunta na preservação
dos recursos naturais
Partilha do escritório e apoio a
Oleiros de Mutamba
Trabalho conjunto em Nhamúa

8

Boa

Boa

Observação
Participamos
em
encontros
conjuntos e estão sempre prontos a
nos apoiar
Cooperamos na elaboração de
propostas
juntos

em

PRESPECTIVAS PARA ANO 2022
Situação das Propostas apresentadas
N°

Proposta

1

Apoio técnico e material as famílias
da Ilha de Inhambane
Realizar a atribuição de 142.360
DUAT e 65 DELCOM

2

3

4

5

6

Local

Doador

Inhambane, Ilha Nova
de Inhambane
Zelândia
Inhambane
FNDS
distritos
de
Jangamo, Panda,
Inharrime
e
Homoíne
Construção de sanitários para Inhambane,
Embaixada
Assistência em Saneamento do Meio Nhamúa
do Japão
na Comunidade de Nhamua – Distrito
de Inhambane
Montagem de sistemas de recolha e
retenção da água de chuvas para o uso
doméstico e para criação de meios de
subsistência na comunidade de
Lihondzuane, Povoado de Mucupe
Proposta de Produção de mel
CONCEPT NOTE

Província
Inhambane,
distrito
Massinga

de Embaixada
Alemã
de

Inhambane,
D-Prize
distrito
de
Jangamo
Ligações financeiras das pequenas e Nos Distritos de GIZ
médias empresas
Zavala,
Morrumbene,
Homoíne,
Jangamo.

Valor

Observação

25,000.00
USD
700,000 USD

Sem Sucesso
A
espera
resposta

da

89.000,00USD

A
espera
resposta

da

12.000,00
Euros

A
espera
resposta

da

20.000,00 USD A
espera
resposta

da

Acima
de A
espera
20,000000.00 resposta
MT

da
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3.2.

Delegação de Gaza

MAPA DA PROVÍNCIA

Historial da Delegação de Gaza
A KULIMA GAZA se estabeleceu definitivamente em 2009, no
âmbito do projeto financiado pela Pathfinder Internacional
por um período de aproximadamente três anos. A Delegação
pretende contribuir para o desenvolvimento das
comunidades onde atua, através do seu modelo pedagógico
centrado na criança e com atenção para a promoção dos
direitos da mulher. Trabalha em parceria com as
comunidades e organizações locais.
A KULIMA envolve a comunidade em seus projetos, pois quando identificada a
zona de ação e/ou atuação do projeto; estabelece um compromisso com as
famílias, a comunidade e os agentes locais de modo a que todos participem
ativamente na concretização de mudanças duradouras e sustentáveis.
Experiência
Desde a sua criação, a KULIMA-GAZA já trabalhou com atividades ligadas a área de
Saúde, concretamente na Formação de Ativistas Comunitários de Saúde, na
sensibilização comunitária, em matéria de ITS-HIV-SIDA, para além da atenção
dada por toda equipa as crianças e mulheres, contando com uma equipa
maioritariamente constituída por mulheres.
Localização
A delegação localiza-se na cidade de Xai-Xai, Bairro 9, atrás do Comando Provincial
da PRM, através dos contactos: Tel. +258 842527150 -862527150 e E-mail:
KULIMAgaza@gmail.com / donquene@gmail.com, na pessoa do Chico Pita
Delegado Provincial.
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PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA DELEGAÇÃO DE GAZA
Nome do Projeto: Promoção das energias renováveis em Moçambique
Objetivo principal:
Duração: 12 meses (Início 01/01/2021 e Término 31/12/2021)
Beneficiários:
Localização/área de atuação: Província de Gaza, distritos de Guijá e Manjacaze
Financiador: NNV
Valor aproximado dos Serviços: 855,000.00 MZM
Principais actividades:
-Foram produzidos 1500 fogões melhorados poupa lenha móvel e 350 fogões poupa
lenha fixo com chaminé.
Foram consciencializados, com vista a diminuição do nível das agressões ao
ambiente devido a maior informação, 18000 membros das comunidades nos
Distritos de Manjacaze, Guijá, (16,500 mulheres e 1500 Homens) em matéria de
ambiente e desenvolvimento comunitário (incentivando as comunidades no uso de
fogões melhorados poupa lenha).
Resultados atingidos:
Estas realizações estão enquadradas nos resultados abaixo: Aumento da capacidade dos
membros da comunidade em assuntos ambientais e desenvolvimento comunitário usando
fogões melhorados. Encontram-se neste momento 15 membros da comunidade (03 homens
e 12 mulheres) intervindo na disseminação de informação em matérias de ambiente e
desenvolvimento rural. A meta prevista para o ano de 2021 foi de 20 mil pessoas.
Melhorada a situação económica da comunidade (Produtores de fogões)
O rendimento resultante da venda de fogões melhorados Poupa Lenha móvel, pelo produtor
atingiu uma cifra de 70,000 meticais.
Enquanto isso, o produtor de fogões melhorados poupa lenha fixo com chaminé renderam
até ao momento. 6 Mil meticais.
De referir que em Dezembro o produtor de fogões poupa lenha móvel pós no mercado 500
fogões a serem distribuídos pela KULIMA aos seus pontos de venda.
Enquanto isso, a produção dos fogões poupa lenha fixo com chaminé aumentou o índice de
produção com a entrada de produtores da Aldeia de Javanhane.
Observações:
Nome do Projeto: Apadrinhamento
Duração: 12 meses (Início Janeiro/2021 e Término Dezembro/2021)
Objetivo principal: visa reunir apoios de madrinhas e/ou padrinhos,
que contribuam financeiramente e a outros níveis de modo a permitir
que as crianças de Xai-Xai frequentem uma escola e tenham
assistência alimentar e médica
Beneficiários: 25 crianças
Localização/área de atuação: Província de Gaza, cidade de Xai-Xai
Financiador: Associação Kanimambo Itália
Valor aproximado dos Serviços: 300,000.00/ano
Principais atividades: Esta modalidade de apadrinhamento permite
ajudar várias crianças em simultâneo. Através dela torna-se possível
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assegurar a um grupo de alunos a sua inscrição na escola (em Gaza
paga-se uma propina diz-se pagamento ao guarda), bem como a
possibilidade de aquisição de material escolar (de que pode ser
exemplo pequeno material genérico para os alunos).
Fica igualmente garantido o pagamento da farda escolar, assim como
um kit alimentar trimestral constituído por Arroz, óleo, sabão, açúcar.
Este ano as crianças que se encontram a estudar na secundária
beneficiaram de telemóvel androide para apoio nas suas aulas, pois
devido ao COVID 19 muitas das aulas eram dadas online.
A Associação Kanimambo recebe uma vez por ano, uma ficha de
apadrinhamento que contém informação relativa à criança que
apoiam.
Recebem igualmente, uma vez por ano, uma carta da parte do
responsável por monitorizar as crianças (dando conta do seu
progresso) assim como uma fotografia para que os padrinhos possam
acompanhar o crescimento dos jovens
Observações:

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
Os desafios enfrentados por um gestor na condução de projetos são diversos. Gerir
pessoas é o mais árduo de todos, pois o relacionamento com os liderados é direto e
exerce influência nas pessoas envolvidas no projeto.
Isso exige capacidade decisória para julgar situações, escolhendo, em tempo hábil,
a que seja mais adequada, ou seja, que beneficie a instituição e a seus liderados.
CONSTRAGIMENTOS E PROPOSTA DE SOLUÇÕES
Encontra-se abaixo os principais constrangimentos e respetivas propostas de
soluções:
Nr
.
1

DESCRIÇÃ
O

CONSTRANGIMENTO

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

RESPONS
ABILIDAD
E

ACÇÃO
DE
SEGUIMENTO

Desenvolvi
mento
organizacio
nal

i)Limitação de fundos ii)
Limitação
de
parceiros/financiadores
para o plano Estratégico
PE
iii) Falta de meios
apropriados
para
atividades de campo
iv)investir em pessoas

i)Capacitar trabalhadores em
elaboração e gestão de
projetos, em angariação de
fundos; e desenvolver mais
projetos.
Mobilizar
mais
parceiros/financiadores para
PE.
ii)Angariar mais parceiros
financiadores
iii) Continuação de uso de
meio
existente/alternativo
para as atividades

Delegação,
oficiais,
assistentes
de
programas
e
a
contabilida
de

i)Elaborados
projetos
ii) Apresentação
da organização em
diversos
potenciais
doadores.
iii) Mobilização de
fundos

PARCERIAS
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. Parceiros

–
governamentais e
n/governamentai
s
Direção Provincial
de Saúde e os
SDSMAS
OXFAM

1
2

Sede

Xai-XaiGuija,

Área
de Proposta Local
Parceria
s
de
Parceria

Treiname nto
de
ativistas
Guija e Irrigação a Inovação
Chókwè base
de
painéis
solar
Saúde

Valor
de
partici
pação
-

Observações
(perspetivas)

-

PRESPECTIVAS PARA O ANO 2022
(i) melhorar a captação das mudanças e impactos resultantes das atividades
realizadas;
(ii) a angariação de novos parceiros e fundos de longo prazo (sustentabilidade
financeira) para a efetiva implementação do plano estratégico;
(iii) a angariação de mais financiamento para financiar os projetos em carteira;
(v) o aumento da capacidade de seus técnicos, de modo particular o sector de
Administração e Finanças, através de capacitações específicas para
melhoramento das intervenções da organização
N.

Proposta

1

Mãos
dadas Chókwè
contra
o Guija
COVID 19

2

3

Local

Doador
e

Data do Data do Valor total
início
término

OXFAM

Submetido.
Doador sem
fundos

Monitoria
Liderada pela Guija
Comunidade

PEPFAR

Janeiro2022

MLC

PEPFAR

-

Guija
(Xinhacanine,
Mubangoene)

Observações
(perspetivas)

Setembro2022
-

USD25,000

-

Em
preparação
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3.3.

Delegação de Maputo Cidade

MAPA DE MAPUTO CIDADE

Historial da Delegação de Maputo Cidade

Ntwanano nasce em 1994 como um projeto de carácter social com ações funcionais
preventivas face a situação sócio – infantil da época. O termo Changana
“Ntwanano” significa “compreensão/entendimento”, que foi escolhido pelas
mães beneficiárias para explicar que é possível sair da pobreza só através duma
maior compreensão da realidade, ou seja, através da educação.
Os jovens beneficiários criaram “Amandla”, centro onde se encontram para
aprender o Inglês e realizar outras atividades como teatro, poesia e outros.
“Prevenir é melhor do que remediar”: foi a ideia que levou a KULIMA a escolher
como principais beneficiários das suas atividades de desenvolvimento as crianças
e os jovens. Em 1995, Ntwanano foi reconhecido pela então Direção para
Coordenação da Acão da Cidade de Maputo (DICAS), como um Projeto Social da
KULIMA, baseado na comunidade.
Desde 1994 tem realizado as suas atividades com projetos de apoio a criança em
situação difícil nos bairros da Polana Caniço expandindo-se mais tarde para
Catembe (1999), Magoanine “C” (2000), Khongolote (2001), Mussumbuluco
(2003) e Maxaquene (2004) através de centros abertos nas comunidades. A
expansão das áreas de atuação geográfica deveu-se ao desenvolvimento “Knowhow” e a experiência adquirida pela KULIMA Ntwanano em certas áreas de
intervenção.
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As atividades foram inicialmente desenvolvidas com 3 funcionários, progredindo
para 39 mas devido as conjunturas socioeconómicas, o número de pessoal voltou a
reduzir.
Ntwanano já teve cerca de 50 funcionários entre colaboradores, ativistas,
voluntários. No ano 1995, na tentativa de encontrar soluções para melhorar a vida
deles, nasceu o apadrinhamento de crianças que, graças a solidariedade das
famílias do Norte (Itália; para com as famílias do Sul do mundo, são apoiadas nos
seus estudos, na saúde e na formação social contendo assim o problema dos
“meninos de rua”.
Posteriormente (2008), alinharam na ideia de adoção/apadrinhamento a distância
as famílias francesas através do projeto Ntwanano France. A KULIMA, a nível da
Cidade de Maputo como Delegação (Ntwanano) surgiu em 2008 para fortalecer os
programas implementados na Cidade de Maputo que até então eram geridos a
partir da Sede Nacional.
Experiência
Ntwanano tem uma equipa de técnicos permanentes, flexíveis e com experiência
de longa data apoiada com uma equipe técnica de elaboração de projetos. Os seus
sucessos residem na parceria com instituições governamentais e boas relações
com seus doadores e parcerias fortes com outras ONG’s e Redes da Sociedade Civil.
Muitos parceiros têm recorrido à Delegação para capacitação e troca de
experiências em várias áreas com destaque área de energias renováveis e área
social.
A Delegação tem doadores de longa data que mantiveram a Delegação sempre viva
e alguns projetos de longa duração. A Delegação da Cidade de Maputo tem vontade
de prosseguir com os objetivos da KULIMA juntos com as comunidades carentes,
seguindo a missão e visão da Instituição.
Localização
A Sede da Delegação encontra-se na Cidade de Maputo, Bairro Polana Caniço A,
Quarteirão 37, número 478, rua 3613, Distrito KaMaxakeni-Cidade de Maputo
Tel. +258 21 497653
E-mail: KULIMAcapital@gmail.com/anathalie2004@yahoo.fr
Representante Provincial: Anathalie Musabyemariya
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projeto: Adoção a distância
Objetivo principal: Apoiar os beneficiários em educação e saúde
Duração: Tempo não determinado
Beneficiários: crianças em situação de vulnerabilidade
Localização/área de atuação: Província de Maputo, Distrito KaMaxakeni e
KaMubukwana.
Financiador: Cesvitem/Association Ntwanano France
Valor aproximado dos Serviços: Cesvitem: 913.816,61 Mts, Association Ntwanano France: 11.000 Euros
Parceiros:
Pessoal envolvido:
Principais atividades: São pilares dos projetos de adoção a distância a educação (matrículas, material escolar,
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livros escolares, uniformes) e saúde (assistência medica e medicamentosa), tendo outras atividades
complementares como as aulas d explicação, o acompanhamento escolar, visitas domiciliares, apoio as famílias
no caso de doenças dos beneficiários ou de falecimentos dos pais ou do próprio beneficiário, dar continuidade a
sensibilização sobre a prevenção do Covid-19 e entrega de kits de prevenção e kits do Natal Criança.
Cesvitem conta com 99 crianças apadrinhadas que se encontram no Distrito KaMaxakeni (85) e KaMubukwana
(14) onde o número de beneficiários vai decrescendo devido vários motivos que são a situação económica dos
padrinhos, Covid-19, mudança de residência, perca de emprego, morte, abandono da escola entre outros.
França através do parceiro Association Ntwanano France conta com 56 crianças apadrinhadas. Os padrinhos
estão a envidar esforços para angariar mais fundos para apoiar em outros projetos na comunidade além da
adoção a distância.
Este ano, tivemos a participação de 5 crianças do Projeto em eventos nacionais e internacionais através da
Rede da Criança que são:
- 4/12/2021: A convite do Ministério de Género, Criança e Acção Social (MGCAS) que esteve a realizar a
avaliação do Plano Nacional de Acção para Criança (PNAC II 2013-2019, um documento orientador das nossas
diversas ações em prol do bem-estar das nossas crianças.
- 9/12/2021-A convite da REPSI em parceria com MGCS, participaram no Fórum Infantil Nacional que
antecedia o 6º Fórum Regional de Apoio Psicossocial onde um grupo de crianças na cidade de Maputo foram
reunidas e ligadas a outras em vários países e regiões e sob a orientação de um facilitador, puderam debater
assuntos que afetam o seu bem-estar e identificarem propostas.
Os temas principais debatidos foram:
1. Emergências Humanitárias;
2. Desenvolvimento da primeira Infância;
3. Saúde Sexual e Reprodutiva;
4.Protecção da criança e modo de vida Sustentável
Nome do Projeto: Escolinha Ntwanano
Objetivo principal: Apoiar as famílias com baixa renda para ter o lugar
seguro para deixar as crianças e ter uma educação na infância
Duração: Sem tempo determinado
Beneficiários: Criança de famílias de baixa renda
Localização/área de atuação: Bairro da Maxaquene C e Polana Caniço
Financiador: Fundos próprios, Mundo ético e Association Ntwanano France
Resultados atingidos:
Observações: A escolinha depois o seu terceiro ano de existência, parou as atividades desde dia 23/3/2020
devido a Covid-19 e enquadramos todos trabalhadores (1 diretora, 4 educadoras da infância, 1 cozinheira, 1
encarregada da limpeza e 1 guarda.) em outros projetos .A mesma recebia apoio do Mundo ético e
Association Ntwanano France através de bolsas para algumas crianças vulneráveis, sendo parcial ou global
alem dos fundos próprios da creche provenientes das mensalidades de algumas crianças.
Durante o período da paragem, a Delegação consegui comprar o espaço ao lado onde pretende fazer a
extensão da creche para passar da escolinha comunitária para o Jardim infantil e estamos a tratar a
documentação para iniciar a construção.
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Nome do Projeto: Projeto SUB-URB: Suporte ao
crescimento sustentável e inclusivo das áreas
suburbanas do Município de Maputo”
Objetivo: Melhorar as condições de vida dos moradores
das áreas suburbanas e dos assentamentos informais de
Maputo através a promoção de um desenvolvimento
sustentável e inclusivo
Duração: 39 meses (De julho 2018- outubro de 2021)
Beneficiários: Crianças vulneráveis, Centros de
atendimento e escolas dos Distritos Ka-Maxakeni e KaLhaManculo
Localização/área de atuação: Distrito KaMaxakeni
Financiador: Cooperação Italiana
Valor aproximado dos Serviços: 204.000 MT /ano para
um educador do Ntwanano.
Parceiros: Cesvitem, Khandelo
Principais actividades:
Resultados atingidos: Neste programa somente Ntwanano apoiou 15 beneficiários.
Observações: A Cesvitem concorreu-se para a segunda fase incluindo o Projeto Ntwanano, mas o
projeto não foi aprovado.
Nome do Projeto: Promoção de energia renovável em
Moçambique- Empowering communities II
Objetivo: criação de comunidades livres do fumo através
da construção de fogões fixos com chaminés, criação de
grupos de poupança e créditos, promover uso de
lâmpadas solares e o uso sustentável dos recursos
naturais.
Duração: 5 anos (2021- 2025)
Beneficiários: Comunidades de Baixa renda das
Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Manica
Localização/área de atuação: Maputo (Boane e
Magude), Gaza (Guija), Inhambane (Inhambane Ceu) e
Manica (Gondola, Sussundenga
Financiador: Naturvernforbundet- Friends of Earth
Norway (NNV).
Valor aproximado dos Serviços: 12.739.468 Mts para
2021
Parceiros: Adel Sofala, Livaningo, YVE Togo
Principais actividades: O novo programa será implementado de princípio em 12 comunidades dos Distritos
de Boane, Magude, Inhambane Ceu, Gondola e Sussundenga) e tem 4 pilares: Recursos naturais, Boas práticas
de cozinhas (Criação de comunidades livres do fumo negro através de fogões fixos com chaminés e uso de
fogões moveis, Criação de grupos de poupanças e créditos, e uso de energia fora da rede.
A KULIMA é responsável pelo pilar 2- Boas práticas da cozinha devido a sua longa experiência nesta área,
sendo o pilar 1- Recursos naturais da responsabilidade de YVE Togo, e o Pilar 3- Grupos de Poupança e crédito
da responsabilidade de Adel Sofala. A delegação da Cidade de Maputo está a implementar o programa nas 3
comunidades do distrito de Boane.
De Maio a Dezembro, a Delegação da Cidade de Maputo capacitou 25 lideres locais e da comunidades das 3
comunidades em gestão de recursos naturais, em lideranças, em objetivos do desenvolvimento do milénio e
leis da terra, fauna e florestas, e criou e 1 comité de gestão de recursos naturais
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Resultados atingidos:
✓ Produziu-se 2595 fogões fixos com chaminé com 30 ativistas capacitados nas comunidades de
Mahubo 25, Picoco e Marconi, 4531 fogões moveis Mbaula, criou-se 4 grupos de Poupança e crédito
✓ Criou-se 7 pontos de vendas de fogões melhorados e lâmpadas solares.
✓ Promoveu e vendeu 800 lâmpadas solares e um sistema de carregamento de telefones.
✓ Foram sensibilizadas pela cidade de Maputo, 27.711 pessoas foram sensibilizadas sobre uso eficiente
dos fogões e lâmpadas solares e suas vantagens.
✓ As novas comunidades estão aderindo bem ao programa dado que temos muito apoio dos líderes e
governo local.

Nome do Projeto: Parceria para o Fortalecimento
do Desenvolvimento do Sector Privado em Meios
de Vida Rurais
Objectivo principal:
Duração: 12 meses (Fevereiro 2021 - Fevereiro
2022)
Beneficiários:
Localização/área de atuação: Distrito de Boane,
Marracuene e KaMaxakeni
Financiador: NOREC
Valor aproximado dos Serviços: 28.430 USD
Parceiros: ATREE, NCDC
Pessoal envolvido:

Principais actividades e resultados atingidos
O projeto consiste em 4 pilares:
I. Práticas de agricultura inteligente: Foram capacitados 20 membros da cooperativa 25 de
setembro de Boane cuja capacitação baseou-se nos seguintes temas:
• Auscultação sobre o entendimento da matéria de CSA a nível da associação
• Partilha de experiências sobre a implementação das técnicas de CSA nos seus campos
• Introdução sobre Agricultura Sintrópica/Agroflorestal e a relação com a implementação das
técnicas de CSA
• Principais Praticas Agricultura Sintrópica /Agroflorestais e Manejo da Agricultura Sintrópica
• Introdução sobre Agro -processamento
• Experiência da Associação com Agro-Processamento/ Como a associação aproveita os produtos
colhidos nos campos
• Partilha de Receitas para o melhor aproveitamento dos produtos produzidos nos campos
• Partilha de Experiências entre as Associações
• Demostração da Agricultura Sintrópica no Campo da Associação, para essas atividades usarão os
viveiros de Plantas Florestais, fruteiras, leguminosas (Semente de Amendoim e Feijão Nhemba)
• Demostração de Agro-Processamento e Degustação de Produtos Processados.
II. Projetos baseados no turismo comunitário: Foi feito um estudo de viabilidade em uma comunidade
(Polana Caniço) para identificar as oportunidades específicas do turismo de base comunitária e
compartilhou-se os resultados com as partes interessadas
-Treinamento de 8 guias da comunidade e apoiou-se uma iniciativa local do turismo baseado na
comunidade que no futuro vai trabalhar com a KULIMA para a sustentabilidade deste projeto.
III. Apoios aos empreendimentos de tecnologias de energias renováveis: Foram apoiadas 3 empresas
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da área de energia renovável em marketing, na criação de pontos de vendas e na participação nas feiras
agrícolas e a troca de experiência entre elas.
IV. Monitoria e avaliação e uso das plataformas digitais: Tivemos o treinamento sobre o uso de media
social para ONG’s e treinamento do Microsoft Office para melhorar a produtividade e adquirir novas
técnicas para mostrar o caso do impacto, campanhas no Facebook, e o treinamento em Skype, Teams,
Dropbox, Outlook e outras plataformas para melhorar a colaboração e comunicação.
Fizemos a recolha das histórias de sucessos e boas práticas dos 15 participantes do Programa Norec e foi
realizado um encontro com todos para a escolha das melhores histórias para serem publicadas. Escolheu-se
2 histórias de sucesso que foram partilhados na página do Facebook e com Norec.
Nome do Projeto: Promoção para venda de 10.000
Fogões Melhorados (Poupa lenha e Mbaula B)
Objetivo: Introduzir e difundir o uso eficiente de fogões
melhorados nas comunidades da cidade de Maputo,
Maputo Província e Província de Inhambane (Distrito de
Jangamo).
Duração: abril-2019 a Marco 2020
Beneficiários: produtores, vendedores, retalhistas,
grossistas, pontos de vendas e as comunidades com
baixa renda e com fraco ou falta de acesso aos serviços
energéticos modernos.
Localização/área de atuação: Maputo cidade e
Inhambane
Financiador: GIZ
Valor aproximado dos Serviços: 4.862.418 MT
Parceiros: Produtores locais
Pessoal envolvido:
Principais actividades:
Resultados atingidos:
Observações: O projeto funciona na base do subsídio local para os pontos de venda onde se paga por cada
fogão vendido um subsídio para incentivar a vender mais. Com a Covid-19, a venda dos fogões foi reduzida,
mas muitos esforços foram envidados para reportar, promover e vender mais fogões do modo a terminar o
contrato em dezembro 2021. Assinou-se ainda uma adenda para complementar este programa com um
pequeno projeto no âmbito do Covid-19 para providenciar as mesmas províncias das máquinas de costura
solares para grupos de mulheres para a confeção de máscaras de proteção ao Covid-19 e que servirão após
Covid para o sustento das mesmas, mas as máquinas chegaram com defeitos e foram devolvidas. A
implementação deste projeto vai ser em 2022.
Nome do Projeto: Juntos pela inclusão
Objetivo: Apoiar pessoas com deficiencias na área de
empoderamento economico
Duração:32 meses (janeiro 2020-Octubro 2022)
Beneficiários: Pessoas com deficiência dos Distritos
KaMaxakeni, KaMpfumu, Marracuene, Sussundenga e
Gondola
Localização/área de atuação: Província de Maputo
(KaMaxakeni, KaMpfumu e Marracuene
Financiador: Naturvernforbundet através do ATLAS
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Valor aproximado dos Serviços: 10.928.334,00Mts
(NNV-8.953.334Mts, KULIMA: 975.000,00Mts
Parceiros: Adel Sofala, Livaningo, Acamo, Famod,
Save the Children.

Resultados atingidos: A Delegação da Cidade de Maputo imponderou através dos Kits variados de
negócio 193 beneficiários apos capacitações em gestão de pequenos negócios e criou mais 12 grupos de
Poupança e créditos.
Observações:
✓ Os parceiros de implementação têm recebido várias capacitações e ferramentas de trabalho para o
melhoramento das atividades em prol dos beneficiários.
✓ O projecto tem possibilidade de extensão de mais um ano ou dois
Nome do Projeto: Janela de Acesso à Energia- Promoção de fogões melhorados para as
famílias
Duração: 1 ano
Objetivo principal: Estimular as cadeias de valor e distribuição dos mercados de
tecnologias de energia renovável em Moçambique
Beneficiários: Família com baixa renda.
Localização/área de actuação: Distritos de Boane, Manhiça, Moamba, Magude,
Marracuene, Namaacha e Matutuine- Província de Maputo.
Financiador: GIZ e FDC
Valor aproximado dos serviços
Parceiro: OLARIA MALUANA E.I
Pessoal envolvido
Principais actividades:
Resultados atingidos:

Observações: Programa financiado pelo Fazer (GIZ e FDC) baseado nos resultados para o consórcio KULIMAOLARIA MALUANA E.I para produzir e vender Mbaula B nos distritos de Boane, Manhiça, Moamba, Magude,
Marracuene, Namaacha e Matutuine para 6271 fogões.
Neste projeto devemos produzir um fogão um pouco diferente ao habitual Mbaula e o mesmo não tem muita
aceitação nas comunidades.
Aos próprios fogões tem tidos problemas de quebra por não ser embutidos e com a reclamação fomos autorizados a
promover os embutidos, mas mesmo assim com a situação económica do País, eles não estão a ser comprados como
prevista. Assinou-se adenda até Junho 2022 e as coisas não correr bem dado que os desembolsos são feitos depois
de apresentar listas e contactos dos compradores, iremos anular o contrato para não criar problemas com os
clientes que estão habituados do Mbaula embutido.

DESAFIOS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS
•

2021 Continua sendo um ano de muitos desafios na implementação de
todos programas por causa do COVID-19 onde registamos demora no envio
de fundos na parte dos doadores, aulas cancelas para os beneficiários,
alunos que passaram automaticamente que não sabem ler nem escrever,
atividades atrasadas por causa de formação de grupos pequenos, para o
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•
•
•
•
•

programa da Norec, os voluntários não conseguiram viajar para os países
hospedes etc.
Para o programa EC II, iniciou-se as atividades tarde e nas comunidades
novas e isso requer muita sensibilização das próprias comunidades antes da
produção.
Situação económica do país tem contribuído muito na promoção e venda
dos equipamentos energéticos
Fraca participação dos homens nas atividades
Muitas famílias rurais não têm cozinhas cobertas para poderem se
beneficiar dos fogões fixos com chaminé
São preparadas várias propostas para a sustentabilidade da Delegação, mas
são muito poucos que são aprovadas.

CONSTRANGIMENTOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO E SUCESSOS
Sucessos/lições aprendidas
• Apoio da liderança e governo local
• Encontros regulares dos parceiros param harmonização das atividades.
• Capacitações regulares para a melhoria da intervenção
• Criação de ferramentas do trabalho principalmente para a monitoria das
atividades
• As comunidades aderiram facilmente aos programas
• Vários projetos são implementados em várias províncias e as vezes nas
mesmas e isso ajudar atingir as metas e criar sinergias.
• Equipa jovem, muito comprometida com as atividades e com muita
experiência acumulada ao longo dos anos.
PARCERIAS
Parceiros do Governo
Nº.

Parceiros

1

Direção da Saúde na Cidade de
Maputo e Distritais

2

Ministério do Género, criança e
Acção Social e Distritais
Administração dos Distritos
(KaMaxakeni, KaMubukwana,
KaTembe)
Serviços
Distritais
de Energia
Atividades
Económicas
(SDAE’s)
Conselho Distrital da Juventude Juventude

3
5
7
8
9
10

Área de Parceria

Situação
Parceria
Coordenação das Boa
atividades
da
área da saúde
Área da criança e Boa
Mulher
Coordenação das Boa
atividades

Conselho Municipal da cidade
de Maputo e Boane
FUNAE
Energias
Renováveis
Ministério
de
Recursos Energias

da Observações
Assinamos anualmente
acordo de parceria e

um

Participam nas atividades

Boa

Temos boas relações com todas
as Direções

Boa

Temos boas relações com todas
as Direções
Em todas áreas

Boa
Boa
Boa
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Renováveis

Parceiros Não-governamentais
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8

Parceiros
Rede da Criança
Linha Fala Criança
Rede. Came
SNV
Livaningo
Adel Sofala
ACAMO
FAMOD

Área de Parceria
Proteção dos direitos da criança
Proteção dos direitos da criança
Proteção dos direitos da criança
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Área de deficiência
Área de deficiência

Situação da Parceria
Somos membro
Somos membro
Somos membro
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa

Parceiros internacionais
Nº.
1
2
4
5
6
7
8
9

Parceiros
Naturvernforbundet
(NNV)
NOREC
GIZ
AVSI
CarbonSink
UpEnergy
SNV
JVE-Togo

Área de Parceria
Energias Renováveis

Situação da Parceria
Boa e a KULIMA representa em
Mozambique outros parceiros
Boa
Boa
Boa
Boa
Inicio
Boa
Boa

Troca de voluntários
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Energias Renováveis

PRESPECTIVAS PARA ANO 2022
Nº.
1

Proposta

Local

Doador

Valor total

Observações

Promotion of Improved Stove (Mbaula B) in Inhambane
Province (Temane Locality)

Inhambane

ExPro

10.000 dollars

A
espera
resposta

da

2

Retenção da Rapariga na Escola

Maputo Cidade

Grants.Gov
USA

25.000 USD

A
espera
resposta

da

3

Mobilização e acompanhamento de raparigas e rapazes
aos serviços de HIV e SIDA

Maputo cidade

CNCS

1.813.864,00MT

A
espera
resposta

da

4

Polana Caniço & Maxaquene Neighborhoods Community
Development and Community Based Tourism Initiative

Maputo cidade

US Embassy

399,000.00 USD

A
espera
resposta

da

5

Promoting the Protection
Mangroves species

Costa de Sol
Maputo

UE

233.928.00 EU

Sem Sucessos

6

“Promoção da Massificação de Tecnologias inovadoras e
eficientes de energia (Fogões melhorados fixos com
chaminé) no Distrito da Manhiça”.

SSH-EUA_SMZ500-FY19-01

10,000USD = (626
200,00 MZN)

Sem Sucessos

Fundação
Família Gupta

50,000.00 USD

Sem Sucessos

7

and

Conservation

Proposta Inclusão de pessoas com deficientes

of

Distrito
Manhiça

da

Maputo Cidade
(Polana Caniço)
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3.3 Delegação de Maputo Província
MAPA DA PROVÍNCIA

Historial da Delegação de Maputo
Desde o surgimento, em 1998 a KULIMA- MAPUTO, desenvolvemos atividades ao
nível Provincial, com enfoque às zonas rurais, com vista a melhorar as condições
de vida das populações. O 24 ano de experiência obriga-nos a manter uma equipa
de trabalho eficiente em responder aos desafios do tempo presente.

Atualmente, a KULIMA Maputo conta com uma equipa composta por funcionários,
com mais de 5 anos de experiência formados ao nível técnico profissional e
superior sénior descritos na base da fé, experiência e treinamento com formação
do ensino geral e superior. A logística é garantida a partir dos escritórios da Matola
e Marracuene, equipados com equipamento básico para o seu normal
funcionamento incluindo meios circulantes.
Localização
A sede da KULIMA MAPUTO encontra na capital da Província, Cidade de Matola,
Avenida Governador Raimundo Bila, Nr. 183, favorece a ligação entre todas as
bases Distritais. Contudo, a KULIMA Maputo, tem uma sub-sede na Vila do Distrito
de Marracuene que serve como base dos programas implementados na região
norte da Província. Tem também 8 centros comunitários localizados nos distritos
de Boane, Matola e Manhiça.
A delegação através do Senhor Luís Sebastião Balate, pode ser contactável pelo
celular
(+258)
844729447/28
4355090/864729447
ou
E-mail,
KULIMAmatola@gmail.com / luisbalate@yahoo.com.br.
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PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
Nome do Projeto: Promoção de Energias Renováveis em Moçambique (NNV)
Objetivo principal: Formar grupos de produtores de fogões Poupa Lenha fixos e
móveis e despertar nas crianças e adultos valores e ideias de preservação da
natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras.
Duração:1 Ano (Janeiro a Dezembro 2021)
Beneficiários: Produtores de Fogões Melhorados; Comunidades.
Localização/área de atuação: Distritos de Magude.
Financiador: Amigos de terra de Noruega.
Valor aproximado dos Serviços: 902,500.00Mtn
Parceiro:
Pessoal envolvido: 1 Supervisor, 2 Técnico de fogões, 4 Ativistas
Principais atividades:
Mobilização e Sensibilização das comunidades para o uso de energias
renováveis;
Produção de fogões fixos e móveis;
Formação de grupos de poupanças;
Fortalecimento dos pontos de venda dos fogões e lâmpadas solar; e,
Apoiar com matéria-prima aos produtores de fogões melhorados poupa
lenha.
Nome do Projeto: Projeto 2019/000291 Melhora da segurança
alimentar, água segura e gestão sustentável dos recursos das
comunidades em situação de vulnerabilidade de Magude
Objetivo principal: Melhorar a segurança alimentar, o acesso à água e a
gestão de recursos em seis (6) comunidades Magude.
Duração: 2 Ano (Março 2020 a Fevereiro 2022)
Beneficiários : 282 membros das 6 Associações agrícolas.
Localização/área de atuação: Distrito de Magude: Postos
Administrativos de Magude sede e Motaze.
Financiador: Madre Corage e Bosque y Comunidade com apoio da AECID.
Valor aproximado dos Serviços: 16,151,129.00 MZM
Principais atividades e resultados atingidos:
Formação sobre práticas agrícolas sustentáveis e resilientes às
associações;
Acompanhamento e treinamento contínuo para melhoria da
produtividade e produção de 6 associações;
Trocas de experiências entre associações
Construção de 9 viveiros agrícolas e 6 sistemas de abastecimento de
água;
Construção de pequenos sistemas de captação e abastecimento de
água;
Identificação, revitalização e fortalecimento de 6 comités de gestão
da água;
Delimitação de terras de seis comunidades;
Demarcação e processamento de DUAT (Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra) das 6 associações;
Elaboração de plano de gestão florestal em 6 comunidade;
Realização de campanha de reflorestamento em cada comunidade.
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Observações: O projeto prevê continuar a realizar as mesmas atividades:
✓ Aumentar a produção agrícola e produtividade para melhorar a
segurança alimentar;
✓ Garantir o acesso garantido à água para uso múltiplo com o
fortalecimento dos comités de gestão;
✓ Garantir o acesso melhorado do direito para a posse da terra em 6
associações e 6 comunidades;
✓ Melhorar a gestão sustentável e participativa dos recursos
florestais em 6 comunidades
Nome do Projeto: M40 - Fortalecimento dos meios de vida
diversificados, sustentáveis e resilientes do distrito
Objetivo Principal: Contribuir a para a melhoria das condições de
vida das 8 Associações do distrito de Namaacha.
Duração: 2 Anos (Junho 2021 a Maio 2023)
Beneficiários: 240 membros das 8 Associações agrícolas.
Localização/área de atuação: Distrito de Namaacha: Postos
Administrativos Changalene e Namaacha-Sede.
Financiador: Madre Corage com apoio da JUNTA DA ANDALUCIA.
Valor aproximado dos Serviços: 16,654,943.00 MZM
Principais atividades :
Reabilitação dos sistemas de captação e abastecimento de
água nas 8 Associações;
Reconstrução de uma represa em Matsequenha;
Formação dos comités de água e saneamento (CAS) nas 8
Associações;
Formação em construção de latrinas a nível doméstico;
Revitalização das 8 Associações agrícolas;
Formação e acompanhamento técnico contínuo dos
promotores agrícolas das 8 associações;
Construção de 8 viveiros;
Fornecimento e distribuição de insumos agrícolas em 8
associações;
Organização de feiras intercomunitárias para a venda de
produtos agrícolas excedentários,
Formação das equipas KULIMA e dos serviços distritais de
saúde, mulheres e acção social sobre o género;
Alfabetização para inclusão em espaços de tomada de decisão;
A6.R4-Sensibilização dos membros da associação e dos líderes
comunitários em matéria de dietas alimentares e nutricionais;
Construção das 8 casas comunitárias.
Resultados atingidos:
✓ Atualização do estudo de base;
✓ Apresentação do Projeto ao Governo do Distrito de Namaacha;
✓ Interação com os serviços distritais parceiros do Projeto para
melhor explicação do mesmo nomeadamente SDSMAS, SDE,
SDPI e SDAE;
✓ 4.Preparação dos Terrenos (Lavouras e Gradagens);
✓ Fornecimento e distribuição de insumos agrícolas nas
associações;
✓ Demarcação dos Terrenos e acompanhamento das
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sementeiras;
✓ Revitalização das 8 Associações agrícolas;
✓ Formação e acompanhamento técnico contínuo dos
promotores agrícolas das 8 associações.
Observações: Proceder com a realização das atividades em falta em
tempo útil

Nome do Projeto: Mais Salas fase II
Objetivo principal: Melhorar o rendimento escolar dos alunos da Escola
Primária Completa de Machauchau - Ano 2.
Duração: 9 meses (julho de 2021 a março 2022)
Beneficiários: Alunos da EPC de Machauchau.
Localização/área de atuação: Distrito de Boane - Machauchau
Financiador: Madre Coraje
Valor aproximado dos Serviços: 3.933.908,00MZM
Principais atividades:
Construção de um bloco de três salas;
Construção de um bloco sanitário;
Sensibilização dos alunos sobre a prevenção da covid19;
Sensibilização da comunidade escolar sobre os direitos da criança;
Capacitação do conselho de escola e clube de escola sobre o
fortalecimento de suas funções, manutenção de infraestruturas,
higiene, prevenção da covid19 e proteção do ambiente;
Capacitação do Conselho de escola e clube de escola sobre os direitos
da criança e apoio às suas iniciativas promovidas;
Treinamento do clube de teatro sobre mensagens de
consciencialização;
Organização das comemorações da Semana das Crianças pelos
Clubes e Conselho de Escola, envolvendo os responsáveis pela
educação.
Principais actividades por realizar:
Finalizar a construção do bloco de três salas;
Construção de um bloco sanitário;
Sensibilização dos alunos sobre a prevenção da covid19;
Sensibilização da comunidade escolar sobre os direitos da criança;
Capacitação do conselho de escola e clube de escola sobre o
fortalecimento de suas funções, manutenção de infraestruturas,
higiene, prevenção da covid19 e proteção do ambiente;
Capacitação do Conselho de escola e clube de escola sobre os direitos
da criança e apoio às suas iniciativas promovidas;
Treinamento do clube de teatro sobre mensagens de
consciencialização;
Organização das comemorações da Semana das Crianças pelos
Clubes e Conselho de Escola, envolvendo os responsáveis pela
educação.
Resultados atingidos:
Observações: Proceder com a realização das atividades em falta em tempo
útil, solicitar apoio para aquisição de carteiras para o novo bloco de salas.
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PARCERIA
Relacionamento com o Governo e Sociedade Civil
Em todos os distritos da Província temos excelentes relações com os respetivos
Governos distritais, o que de certa forma tem facilitado o contacto com as bases e
consequentemente a implementação dos projetos e a elevação do nome da
KULIMA.
Parceiros do Governo
Nº.
1
2
3
4
5
6
7

Parceiros

Direção Provincial de
Saúde (DPS)
Direção Provincial de
Obras Públicas e Recursos
Hídricos (DPOPRH)
Direção Provincial de
Agricultura
e
Segurança
Alimentar (DPASA)
Instituto nacional de
Gestão e Calamidades (INGC)
Direções distritais de
Saúde (Marracuene, Matola,
Magude, Namaacha)
Serviços Distritais de
atividades
Económicas
(SDAE’s)
Serviços Distritais de
Planeamento
de
Infraestruturas (SDPI’s)

Área de Parceria
Coordenação das
actividades
Água, Saneamento
e Higiene

Situação da Parceria Observações
(perspetivas)
Excelente
Participamos
nos
encontros de coordenação
Excelente
Somos
membros
do
gabinete de água e saneamento

Agricultura

Excelente

Emergência

Excelente

Áreas de Saúde

Excelente

Agricultura

Excelente

Temos boas relações com
todas as direções

Água e Saneamento

Excelente

Temos boas relações com
todas as direções

Participamos
encontros de coordenação

Somos
membros
do
conselho de Coordenação
Temos boas relações com
todas as direções

Parceiros Não-governamentais
Nº. Parceiros

Situação da Parceria

1

Excelente

2
3
4

nos

Área
de
Parceria
Associação de Técnicos Agropecuários Agricultura
e
(ATAP)
Água
Madre Corage e Bosque y Comunidade
Agricultura
e
Água
União Nacional dos Camponeses (UNAC)
Agricultura
Terra dos homens (Tdh – Itália)
Educação, Acão
Social e Saúde

Excelente
Excelente

PRESPECTIVAS PARA ANO 2022
Como, ansiedade no próximo ano, queremos ser uma delegação provincial,
bastante inovadora especializada no que diz respeito a:
• Lobbing para angariação de mais doadores;
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• Advocacia;
• Parcerias com o Governo e outros parceiros;
• Elaboração de mais propostas de projectos.
Não obstante, para o ano de 2022, esperamos solidificar a nossa Delegação ao nível
da Província de Maputo, em recursos financeiros e humanos para que esta
desenvolva os programas previstos bem como assegurar os quadros existentes.
Tencionamos a solidificação de base de dados e das relações com todas as ONG’s
nacionais e internacionais que atuam na província de Maputo, estabelecendo com
as mesmas possíveis parcerias.
Atualmente, a maior preocupação que a delegação enfrenta está relacionado com a
falta de fundo social para o suporte das despesas operacionais em períodos que a
delegação fica sem projeto ou para despesas não previstas nos orçamentos dos
projetos em execução.
Propostas elaboradas
Nº. Proposta

Local

1

Distrito
de Associaç
Marracuene
ão
Madre
Coraje

2

Melhorando a qualidade de
Vida em Marracuene através
do aumento da cobertura
hídrica para o consumo e o
saneamento
nas
7
comunidades e 3 escolas
Melhoria da sobrevivência das
Crianças Órfãs e Vulneráveis
nos 6 distritos da Província de
Maputo

3

Programa de Apoio alimentar
para os Distritos de Magude,
Moamba e Namaacha

4

Promoting improved access to
HIV / AIDS services in the
Marracuene district
Prestação de Serviços de
provedor de Serviços para a
promoção de grupos de
poupanças e de crédito
rotativo (PCR) na paisagem de
Maputo
Contribuir na redução da
insegurança alimentar crónica
em Magude

5

6

Doador

Valor total

8,000,000.00
MZM

Observações
(perspetivas)
Projeto
Aprovado e vai
começar
no
mês de Janeiro
2022

Distritos
de Fhi360
Boane, Magude,
Manhiça,
Marracuene,
Matola
e
Moamba
Distritos
de PMA
Magude,
Moamba
e
Namaacha
Distrito
de PEPFAR
Marracuene

18,142,390
MZM

Aguardando a
decisão
do
doador

1,927,605
MZM

Aguardando a
decisão
do
doador

30,000.00
USD

Distrito
Matutuine

de FNDS

15,749,100.0
0 MZM

Aguardando a
decisão
do
doador
Aguardando
pela
resposta/decisã
o do doador.

Distrito
Magude

de Madre
Coraje

18,430,074.5
2

Aguardando
pela resposta do
doador.

55

Relatório Anual 2021
4. Sede Nacional

4.1 Departamento de centro de serviço(CdS)
Apesar da descentralização das delegações, ou seja, da autonomia financeira e
administrativa, elas são tuteladas pela KULIMA-Sede com vista a garantir maior
transparência, governação e prestação de contas.
Para garantir a sustentabilidade institucional, o Departamento Técnico da KULIMA
designado Centro de Serviço deve assumir plenamente a sua responsabilidade de
pesquisa, análise, elaboração e implementação de projetos/programas em
benefícios as comunidades rurais mais desfavorecidas em todo território nacional
bem como, coordenar um conjunto de estratégias e procedimentos que levantam
recursos financeiros.
Para além disso, este departamento é também responsável por fazer Lobbying e
Advocacia junto as Instituições Públicas e Privadas bem como as Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) Nacionais e Internacionais como forma de mobilizar
recursos financeiros. Este departamento tem recebido regularmente um apoio
técnico do Diretor Nacional.
Este departamento é composto por um Staff com característica multidisciplinar,
com formação superior em diversas áreas ligadas aos seis pilares de atuação. Tem
feito parte deste Staff estagiária do curso de mestrado de cooperação e
desenvolvimento da Faculdade de Direito em particular assim como voluntários
internacionais com mínimo de licenciatura.
Mais de 50% dos projetos que tem sido implementado ao nível de todo território
nacional tem sido elaborado pelo CDs em estreita coordenação com a Delegação
bem como com Direção Executiva.
O contexto nacional e internacional remete a desafios a este departamento de
modo a procurar ter sempre uma visão holística do mercado, trazendo abordagens
cada vez mais inovadoras de modo apresentar um diferencial que promova atracão
de potenciais doadores e parceiros de cooperação.
Principais actividades desenvolvidas
Durante o ano de 2021 o Centro de Serviço realizou pesquisas, análises, elaborou
projetos e participou na implementação de alguns projetos adjudicados bem como
desenvolveu atividades de Lobbying e Advocacia junto as Instituições Públicas e
Privadas, as Organizações da Sociedade Civil Nacional e Internacional em seis (6)
pilares de atividades nomeadamente: Segurança Alimentar e Nutricional; Apoio às
Finanças Rurais; Educação e Saúde Comunitária; Água e Saneamento; Promoção
Social Direitos Humanos e Emergência.
Na avaliação dos termos de referência das chamadas de oportunidades cerca de
35% (20 concursos) foram anulados por ilegibilidade. Houve várias iniciativas de
estabelecimento de parcerias com intuito de nos tornarmos elegíveis para algumas
56

Relatório Anual 2021
iniciativas, todavia grande parte delas sem êxitos. Apenas uma iniciativa ostentou
êxito que foi a parceria com ACDI-VOCA para chamada de proposta Resiliência
Integrada na Nutrição e Agricultura (RESINA) da USAID.
Cerca de 20 propostas submetidas (das 37) foram para prémios (54%) nos quais
apenas 4 houve feedback e negativos; 8 foram Concept Note/ Manifestação de
Interesse (22%) e 9 equivalente a 24% foram para “Full Proposal”, ou seja,
Propostas Completas. Os prémios serviram para a melhoria de conhecimento dos
projetos/programas implementados por parte dos novos ingressos (técnicos e
estagiários).
Há uma forte necessidade de se repensar sobre as propostas para prémios pois
grande parte delas requerem uma inovação/tecnologia dos projetos/programas
implementados e os nossos já não se adaptam ao contexto atual.
Outros projetos desenhados, apoiados e aprovados foram para PMA, UNICEF, CCS;
Embaixada dos EUA/PEPFAR, MISAU/Banco Mundial entre outros.
Em resumo:
a) Proposta de Apoio as Delegações
O CDs durante o período de Janeiro à Dezembro deu suporte à todas delegações em
todas fases de conceção e elaboração de proposta bem como na redação dos
relatórios de atividades.
b) Capitalização de Informação, Parceria, Recursos Financeiros e
Financiamento
Através dos diversos fóruns/workshops, que temos participado ativamente, temos
procurado captar sempre as sinergias com os parceiros/doadores, permitindo
enriquecer os nossos conhecimentos por via de informações providenciadas por
parceiros, estabelecer potenciais parcerias, aumentar a visibilidade das nossas
ações e capitalizar recursos financeiros e financiamentos.
Apesar de ainda haver muito que se fazer nesta componente, as nossas ações que
deixam ainda abertas as seguintes iniciativas:
•
•
•

•

UNICEF: para projetos e iniciativas de monitoria;
PMA: atualmente é o nosso parceiro em programas/projetos ao nível da
província de Tete e está-se a evidenciar esforços para que seja mais
abrangente;
Estabelecimento de novas parcerias com Fundação de Assistência Médica
Internacional (AMI), AgroBusiness e Serviços (ABS), AYUDE EN ACCION,
DORCAS, KICKSTAR, Movement for Ecological Learning and Community
Action (MELCA-Ethiopia) e Associação Nacional de Jovens Empresários de
Moçambique (ANJE).
Retorno da parceria com Action Contre La Faim (ACF) para intervenções em
Cabo Delegado; com ACDI VOCA, ADPP e Centro Terra Viva (CTV).

Principais desafios
• Existência de uma base de dados com fontes fiáveis de informação
qualitativa e quantitativa para servir de base para elaboração de projetos;
• Melhorar a gestão de conhecimento ao nível interno;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilização de fundos para capacitação interna de acordo com as
necessidades do mercado;
Aumentar a visibilidade das nossas ações (Vídeos, Twitter, linkedin,
Facebook, Fotografias etc.);
Partilha constante de Relatórios de atividades entre outros documentos aos
Parceiros;
Produção de material IEC por pilares;
Maior capacidade inovadora nos projetos;
Fortalecer sinergias internacionais;
Criação de Portfolio de Iniciativas de Propostas Inovadoras por pilar;
Conhecer as potencialidades de cada província/distrito;
Conhecer os resultados dos projetos submetidos, etc.

Perspetivas para 2022
• Estrutura Organizacional dinâmica e flexível do CDs;
• Capacitar o pessoal em fundraising e na política organizacional
• Marketing Organizacional fortalecido;
• Reduzir o índice de rotatividade (entrada e saída) dos Técnicos no CDs;
• Melhorar o conhecimento do mercado de oportunidades de financiamento;
• Maior capacidade de mobilização de recursos financeiros e de
financiamento;
• Atualizar e desenhar políticas e material IEC de acordo com as necessidades
do mercado de Oportunidades de Financiamento;
• Maximização do brainstorming;
• Estabelecer parcerias efetivas com parceiros estratégicos por cada pilar de
intervenção;
• Criação de base de dados de parceiros efetivos por pilar;
• Conhecer os resultados de todas propostas submetidas;
• Cultura de Leitura de Documentos;
• Melhorar a motivação e satisfação, etc.
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4.2 Departamento de Recursos Humanos
O Departamento é dirigido pela Giselda Cossa é composto por três técnicos de
Logística, Sr. Sobral Cumbe, Alexandre Licuco, Alcides Túlcidas e pelo quadro de
Segurança (Guardas)
Além do controle permanente do pessoal da Sede, orienta todo o pessoal das
Delegações, harmonizando e atualizando todos os documentos oficiais da nossa
Instituição.
Elabora e controla o Património nacional e de todas as Delegações, apresentando
periodicamente a situação, à Direção Nacional e propondo uma atualização de
dados e possíveis Mudanças.
No fim de cada ano elabora o quadro geral da Instituição, de modo que possa ser
comunicado a todos o potencial do pessoal espalhado em todo o País.
A responsabilidade se estende ainda, na organização de toda documentação oficial
da KULIMA, e a sua renovação quando for necessário, como foi o caso dos manuais
que foram revistos e atualizados e outros documentos, como é o caso do
documento de Quitação do INSS, Finanças, Estatísticas, Certidão, Cadastro Único,
etc., que devem ser sempre renovados periodicamente.
Recomendações
A Direção apela a todas as Delegações, que tenham toda documentação
organizada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relação Nominal afixada;
Plano de férias;
Horário de trabalho atualizado;
Escala dos guardas;
Contratos de trabalhos bem claros na sua elaboração (termos de referência)
e posteriormente enviados a Sede para o Visto do Diretor Nacional;
Pagamento de seguro de acidente de trabalho;
Pagamento de Imposto (IRPS INSS);
Extintor sempre em dia e fixado num lugar de fácil acesso;

Quadro do pessoal-projecto-província-género - 2021
Província

Projecto

Contrato
Trab.

Activ

Estágio

Género
F.
M.

Total

%
F

%
M

12

0

3

4

11

15

27%

73%

3
1
16

0
0
0

0
0
3

1
0
5

2
1
14

3
1
19

33%
0%
26%

67%
100%
74%

MaputoCidade
Sede
Madre Coraje
M47
Care
Sub Total
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Capital
Cesvitem
NNV
Franca
TOFI
Sub Total

3
9
1
12
25

0
2
29
31

0
0
0
0
0

1
3
0
24
28

2
8
1
17
28

3
11
1
41
56

33%
27%
0%
59%
50%

67%
73%
100%
41%
50%

NNV
Madre Coraje
M36
Madre Coraje
M40
KULIMA
Sub Total

2

3

0

1

4

5

20%

80%

4

0

0

2

2

4

50%

50%

6
4
16

0
0
3

0
0
0

2
4
9

4
0
10

6
4
19

33%
100%
47%

67%
0%
53%

NNV
Adoção
Sub Total

2
1
3

10
0
10

0
0

9
1
10

3
0
3

12
1
13

75%
100%
77%

25%
0%
23%

Ilhas
dos
Porcos/Ratos
5
NNV
1
Sub Total
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
1
6

5
1
6

0%
0%
0%

100%
100%
100%

MISAU
PNUD
OXFAM
PWJ
KULIMA
Sub Total

4
8
5
5
3
25

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
0
8

2
6
3
3
3
17

4
8
5
5
3
25

50%
25%
40%
40%
0%
32%

50%
75%
60%
60%
100%
68%

MISAU
NNV
Sub Total

4
5
9

0
2
2

0
0
0

1
1
2

3
6
9

4
7
11

25%
14%
18%

75%
86%
82%

MISAU
Sub Total

4
4

0
0

0
0

1
1

3
3

4
4

25%
25%

75%
75%

MISAU
PMA
PEC
PEC
Sub Total

4
10
24

0
0
0

38

0
0
0
185
185

0

1
6
4
86
97

3
4
20
99
126

4
10
24
185
223

25%
60%
17%
46%
17%

75%
40%
83%
54%
83%

WWF
ACNUR
UNICEF
KULIMA
Sub Total

4
16
5
5
30

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
3
0
1
4

4
13
5
4
26

4
16
5
5
30

0%
19%
0%
20%
13%

100%
81%
100%
80%
87%

MaputoProvíncia

Gaza

Inhambane

Sofala

Manica

NIASSA

TETE

Nampula
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Zambézia
CCS

5

8

0

6

7

13

46%

54%

KULIMA

2

0

0

0

2

2

0%

100%

Sub Total

7

8

0

6

9

15

40%

60%

KULIMA

2

0

0

0

2

2

0%

100%

CESAL

4

0

0

1

3

4

25%

75%

PLATIP

1

0

0

0

1

1

0%

100%

UNICEF

25

0

0

6

19

25

24%

76%

ACF

1

0

0

1

0

1

100%

0%

Sub Total

33

0

0

8

25

33

24%

76%

212

239

3

178 276 454

39%

61%

Cabo
Delgado
Caixa

Total Geral

4.3. Departamento de Administração e Finanças Nacional

Composição do Departamento
Responsável Nacional:
Contabilistas Nacionais:
Caixa da Sede:

Maria Virgínia Romero de Sousa
Álvaro Julião Matine e Natália Natasha Ngome
Amâncio Betane

Introdução
Ao longo do Ano 2021, a Instituição enfrentou grandes dificuldades na execução
das suas atividades, devido a situação em que o mundo se encontrava (Pandemia
do Covid), contudo o pessoal do Departamento de Administração e Finanças
continuou com as tarefas habituais.
Tarefas
Ao logo de 2021 o Departamento, elaborou Relatórios financeiros dos Projetos,
reconciliações bancárias mensais, prestação de contas aos doadores, elaborou o
relatório financeiro interno da Instituição do ano 2020 para Auditoria
Institucional, Auditoria Institucional externa de 2020.
Projetos seguidos
• Melhoria da Segurança alimentar, água segura e gestão sustentável dos
recursos das comunidades vulneráveis de Magude – M 36 (Doador Madre
Coraje)
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•

Projeto M40- Fortalecimento de meios de subsistência diversificados,
sustentáveis e resilientes no distrito de Namaacha (Doador Madre Coraje)
Mais Salas II- Melhorar o rendimento escolar da Escola Primária Completa
de Machauchau Ano 2.- 47 (Doador Madre Coraje)
Distribuição de Mantas (JBAC Japão)
Apoio material e técnico as famílias das Ilhas dos Porcos e Ratos em
Inhambane (Doador Nova Zelândia)
Apoio as Crianças deslocadas na Província de Cabo Delgado, em parceria
com as ONG’s, Street Child e Wiwanana (Doadores UNICEF, UEFA e
Waterloo)

•
•
•
•

Dificuldades e desafios
Sendo um departamento muito sensível e muito importante para a Instituição,
tendo em conta que abrange a nível Nacional, enfrentamos sérios problemas de
comunicação, atrasos de informação financeira mensal das Delegações, isso
dificulta a elaboração do Relatório financeiro anual para a auditoria.
• Tem como desafios, cumprir na íntegra com as orientações que estão no
nosso Manual de procedimentos financeiros.
• Procura de possíveis financiamentos para um sistema de contabilidade,
como recomendação dos Auditores e doadores, para que haja mais
credibilidade e transparência na prestação de contas.

Balanço dos projectos de 2021

nº

Título

1

JAPÃO
Mantas

Saldo
2020

-

Valores
recebido
s 2021

Comparticip
Regulariza ação/
ção (juros Devolução
banco)
remanescen
te

-

Total
Despesas
2020

Saldo
dezembro
2020

-

12,900.00
12,900.00

2

ILHAS
DOS
RATOS
INHAMBANENOVA ZELAND

Subtotal-Dólares
3

Adoções
França

4

CESVITEM
Ntwanano

18,015.00

25,405.
07
54,598.
93

30,915.0
0

-

18,015.00
-

-

Observaçõ
es
(document
o
comprovat
ivo
de
despesas)
Relatório
final
enviado das
Despesas

-

30,915.00

10,498.85

35,903.92

0.00

4,929.60

11,843.91

61,513.23

Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
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5
6

7

Apoio
à
criança - SIAIA
GAZA
AIFO
Prestação de
Serviço
PROLINNOVA

4,683.6
1

Subtotal-Euros
24,510
.25
Conversão
em Dólares (Câmbio 28,949
da Standard Bank) .05
8

NNV - TOFY

10

NNV FOGOES
MELHORADOS
- LAMPADAS
SOLARES
51,669.
(CONTRIBUIC 79
AO KULIMA) NTWANANO

12

13
14

2,197.60

4,489.60

4,489.60

9,989.50

14,673.11

32,105.1
5

-

-

37,922.1
0

-

-

FAO EMERG - TPC/MOZ/360 2,358,6
3 - GAZA
85.00

9

11

2,197.60

NNV – FK
Promoção
p/venda
de
10.000 Fogões
Melhorados
(Poupa lenha e
Mbaula B) na
Cidade
de
Maputo,
Prov.Maputo,
Prov.
De
Inhambane
(Jangamo)
GIZ/ENDV
UNICEF
CABO
DELGADO
Melhora
da
Segurança
Alimentar,
Agua Segura e

610,00
1.00

2,358,685.00

-

-

69,108.14

61,513.23

81,629.46

72,658.47

2,358,685.
00

-

11,513,00
1.00

11,974,83
2.00

148,170.00

12,739,46
8.00

12,160,22
1.79

630,916.00

Fundo
Social
Relatório
final
enviado das
Despesas

Divida
assumida
pela
KULIMA
Auditoria

Auditoria

1,174,0
52.34

235,296.5
1

1,409,348.
85

-

195,66
7.00

961,975.0
0

1,157,642.
00

-

Auditoria

-

18,345,33
2.25

18,345,33
2.25

-

4,036,8
25.68

5,747,115
.88

6,878,513.
69

2,905,427.8
7

Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
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15

16

gestão
sustentável
dos recursos
das
comunidades
em situação de
vulnerabilidad
e no Distrito
de MAGUDE M36
CONSTRUCAO
DE SALAS DE
AULA
NA
ESCOLA
MACHAUCHA
U - MADRE
CORAJE - M47
Fortaleciment
o dos Meios de
vida,
diversificados,
sustentáveis e
resilientes do
Distrito
de
Namaacha
M40

17

MISAU
SOFALA

-

18

MISAU
MANICA

-

19

MISAU - TETE

20

MISAU
NIASSA

21

CARE
42,319.
PLATAFORMA
41

22
23
24
25

-

CARE
3,733.8
DINAMARCA
2
CARE
EMBAIXADA
IRLANDA
A4 LAB - Prov.
De GAZA - 82,885.
OXFAM
00
ADPP Sofala
300,00

4,052,152
.69

3,499,697.
88

552,454.81

3,815,652
.54

3,534,530.
16

281,122.38

1,388,370
.00

594,823.5
2

793,546.48

1,333,183
.20

563,163.6
4

770,019.56

1,400,445
.00

775,220.6
1

625,224.39

1,381,095
.00

688,156.7
8

692,938.22

1,272,345
.02

1,264,126.
89

50,537.54

455,532.4
3

414,365.0
8

44,901.17

184,860.0
0

184,860.0
0
82,885.00
300,000.00

300,000.0

-

Relatório
das
Despesas

Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
final
enviado das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Divida
assumida
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0.00
26

27

28
29

WHASH/COVI
D - SOFALA OXFAM/OFDA
CONSTRUCAO
40 CASAS SOFALA
PNUD
RESPOSTA AO
CICLONE
ELOISE
(MATERIAL
DE HIGIENE) OXFAM/CUT
FOUND
RESPOSTA AO
CICLONE
ELOISE
(MATERIAL
DE HIGIENE) OXFAM/STAR
T FOUND
SEGURANCA
ALIMENTAR PWJ
PEC UNICEF ANGONIA
TETE
PEC UNICEF TSAGANO
TETE

30

PEC TETE
MARAVIA

-

31

PEC TETE
MARARA

-

32

33

34

PMA TETE

PEC
ZAMBEZIA
(MOPEIA
E
LUABO)
Engajamento
da Sociedade
Civil
p/Industria
Extrativa
-

0

232.22

-

232.22

0.01

22,129,38
5.77

22,129,38
5.78

5,754,818
.74

5,754,818.
74

pela
KULIMA
0.00

-

Auditoria
da PNUD

-

6,393,888
.77

6,393,888.
77
-

5,994,085
.50

5,994,085.
50

0.10

1,508,400
.10

1,508,400.
20

-

0.10

3,049,065
.60

3,049,065.
70

-

-

810,341.0
4

810,341.0
4

-

-

742,688.7
4

742,688.7
4

-

-

851,40
0.00

13.37

-

15,481,85
5.52

7,703,536.
26

7,778,319.2
6

2,851,608
.09

2,000,208.
09

-

13.37

0.00

Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Contabilida
de
descentrali
zada
em
Tete
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
65

Relatório Anual 2021
Nampula

35

36
37

39

ACNUR
Graduação aos
Refugiados - 204.63
Nampula
Projeto
de
leading
de
3.78
change - WWF
Projeto
de
Óleo e Gás 74.24
WWF
SOLINFOCABO
DELGADO E
NAMPULA

40

CCS
ZAMBEZIA

-

41

ACF - CABO
DELGADO

42

AACID
–19,
Junta
Andalucía

43

AECID – 19 -

8,834,196
.00

597,000.00 8,834,196.
00

1,575,948
.61

1,575,952.
39
74.24

594,320.0
0

574,339.3
7

0.00

Relatório
das
Despesas

19,980.63

1,010,745
.00

1,010,745.
00

-

6,137,533
.67

6,137,533.
67

-

2,019,274
.00

1,501,622.
00

517,652.00

-

1,161,700
.00

1,055,733.
00

105,967.00

2,687,
597.49

150,875,
679.67

142,963,2
65.22

15,917,177.
31

Conversão em
Dólares
41,165
(Câmbio
da
.6
Standard
Bank)

2,310,94
2.8

2,189,749
.4

243,801.3

TOTAL GERAL EM
12,216
DÓLARES
.52

2,379,77
9.93

2,302,293
.87

171,142.83

Sub-total-Meticais

-

3,255,685.0
0

Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas
Relatório
das
Despesas

Contabilida
de
descentrali
zada
em
Zambézia
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5. VISÃO GERAL DA KULIMA
1. Potenciais Financiadores 2021
a) Governo
Ministério da Saúde (MISAU)
b) Nacionais
Associação Khanimanbo Itália e Fundo de Desenvolvimento Comunitário (FDC)
c) Internacionais
d)
CESAL/AECID -19,Street Child –UEFA, Peace Winds Japan Governo do Japão ,
Embaixada de Portugal, ACF-SIDA, UNICEFF, WATERLOO , Japão , WWF e
Cooperação Suíça , PNUD, United States department of state bureau of population,
refugies and migration(PRN), OXFAM / STAR FUND/CUTFUND, PWJ (peace
windaws) Nova Zelândia, Amigos do ambiente da Noruega (NNV), Associação
Khanimanbo Itália , Cooperação Italiana , :Naturvernforbundet- Friends of Earth
Norway (NNV), NOREC, GIZ, Naturvernforbundet através do ATLAS, Madre Corage
e Bosque y Comunidade com apoio da AECID, Madre Corage com apoio da JUNTA
DA ANDALUCIA.

Gráfico 1: Potenciais Financiadores
NB: Como ilustra o gráfico acima, dos 100% de financiadores temos os seguintes:
89% referente a organizações não-governamentais internacionais, 8 %
organizações não-governamentais nacionais e 3 % do governo moçambicano.
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2. Número de projectos desenvolvidos por cada pilar

Gráfico 2: Número de projetos por pilar
N.B: O gráfico acima demostra o número de projetos implementados durante o ano
2021, nos seguintes pilares: segurança alimentar, Meio ambiente e recursos
naturais 7 (sete) em cada, apoio as finanças 4 (quatro), educação e saúde
comunitária 11 (Onze), promoção social e direitos humanos 5 (cinco) e
emergências 3 (três). Assim sendo o pilar da educação e saúde comunitária foi o
pilar com maior número de projetos.
3. Número de projectos desenvolvidos por cada delegação

Número de projectos por delegação
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Gráfico 3: Número de projetos por delegação
NB: Como ilustra o gráfico acima, as delegações de Cabo Delgado e Maputo cidade
apresentam maior número de projetos implementados. Em contrapartida as
delegações de Niassa e Zambézia só implementam apenas 1 projeto em cada
delegação no exercício económico do ano 2021.
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

6.1. Conclusão
O compromisso da KULIMA na implementação de Programas de Desenvolvimento
Rural e Promoção Social é inovadora, buscando soluções concretas para satisfazer
as necessidades específicas das camadas mais vulneráveis. Essa visão tem-se
refletido, nestes últimos anos, através da consolidação de todas as delegações da
KULIMA em todo território Nacional como uma referência no seio das
comunidades, assim como o trabalho da Organização vem sendo reconhecido pelos
nossos beneficiários, pelo governo, pelos diversos parceiros como um selo de
qualidade e pela sociedade em geral.
Os Delegados se mostraram engajados em manter as delegações bastante
inovadoras e especializadas no que diz respeito a: lobbying para angariação de
mais doadores; advocacia e parcerias com o Governo e outros parceiros, mas
infelizmente as delegações de Niassa e Zambézia implementaram apenas um (1)
projeto em cada delegação, porque a maioria dos projectos submetidos não
tiveram sucesso, isso deve ser encarado com muita seriedade de modo a melhorar
a elaboração das propostas para garantir uma maior estabilidade económica em
todas as Delegações.
A Monitoria e Avaliação (M&A) deve ser útil para efetivação qualitativa e
quantitativa para garantir que todos os programas/projetos sejam uma realidade
quotidiana, monitorável e de certo modo mensurável através da planificação
estratégica das atividades e se tornam modelos para uma replicação constante e
inovadora.
6.2. Recomendações
•
•
•
•

Apoiar as Delegações de Niassa e Zambézia na busca de financiamento
externo;
Cada Delegação deverá produzir o seu perfil completo, desde à sua
Fundação;
A sede Nacional deve definir um modelo de relatório anual a ser usado por
todas as delegações;
Capacitar colaboradores na elaboração de projetos e angariação de fundos
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