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Relatório Síntese

A crise das ONG’s segue de pari passo as grandes
crises das nações mais ricas. Não deveria
acontecer, considerando que a capacidade duma
ONG baseia-se na sua capacidade de lobbing e
fundrising, dois instrumentos que devemos
possuir duma forma excelente, fora de qualquer
constrangimento que pode aparecer a nível das
Nações doadoras. O nosso trabalho na
comunidades pobres, se for “excelente”, sempre
terá gente que vai acreditar nele.

Kulima cresce!!!! E a sua condução exige cada
dia maior compromisso. As experiências
acumuladas deveriam criar um ambiente de
confiança e segurança permanente para o futuro
nosso e da instituição. Tudo depende porém do
ENGAJAMENTO e da convicção a ser
totalmente dedicado à causa da KULIMA.

16ª Reunião Nacional
KULIMA
2012

1

Índice
1.

Lista dos Presentes ........................................................................................................................... 5

2.

Nota de Abertura .............................................................................................................................. 6

3.

Análise e aprovação do relatório da 15ª Reunião Nacional de 2011; ............................................... 7

4.

Apresentação dos relatórios das Delegações provinciais ................................................................. 8

Delegação Provincial de Cabo Delgado ................................................................................................... 8
Delegação Provincial de Nampula ........................................................................................................... 9
Delegação Provincial de Zambézia ........................................................................................................ 10
Delegações Provinciais de Sofala e Tete ................................................................................................ 11
Delegação Provincial de Manica ............................................................................................................ 12
Delegação Provincial de Inhambane ...................................................................................................... 13
Delegação Provincial de Gaza ................................................................................................................ 14
Delegação Provincial de Maputo ........................................................................................................... 15
Delegação Provincial de Maputo-Cidade ............................................................................................... 16
Centro de Serviços ................................................................................................................................. 18
5.

Contexto da KULIMA ................................................................................................................... 20

6.

Desafios da KULIMA .................................................................................................................... 20

7.

Pilares ............................................................................................................................................. 21

8.

Monitoria da Condução da KULIMA ............................................................................................ 22

Recursos Humanos ................................................................................................................................. 22
Administração ........................................................................................................................................ 25
9.
10.

Diversos : Resumindo todas as temáticas da Reunião nacional: ................................................... 26
Conclusões e Recomendações .................................................................................................... 28

Conclusões ............................................................................................................................................. 28
Recomendações ...................................................................................................................................... 29
11.

Lista dos Anexos ........................................................................................................................ 30

16ª Reunião Nacional
KULIMA
2012

2

Preâmbulo
O ano 2012, representa à KULIMA uma acúmulo de experiência e crescimento em termos de
gestão das actividades e contactos com as parcerias, sendo que ao nível nacional a resposta
tivera sido a de melhorar o grau de intervenção nas comunidades, com vista a reduzir a
pobreza que apoquenta a maior parte da população.
Hoje, celebrando o 28º ano de actividades, a KULIMA reflecte sobre o percurso percorrido,
erros corrigidos, as experiências acumuladas, as vitórias alcançadas e o pessoal engajado na
gestão das actividades. Ademais, esses anos representam um imperativo para redimensionar a
visão de intervenção da KULIMA, tendo em conta as reais necessidades de cada grupo-alvo
por abranger, o seu empoderamento, o seu contributo e papel no desenvolvimento local e
nacional.
A Reunião Nacional serve, como é o habitual, de momento de retrospectiva e perspectiva da
KULIMA e as análises se baseia com o contexto actual em que o mundo e o país atravessam,
quer da situação governamental, Sociedade Civil, Paz, Mega-projectos, Nossa presença e o
voluntariado local. Paralelamente, os participantes fizeram reflexão, tendo em conta os novos
desafios, onde a KULIMA é tida como um ponto de referência, seja por sector privado ou de
consultores, público e da Sociedade Civil.
Dai que a necessidade de juntos presentes reflectir sobre a consolidação da KULIMA,
definindo estratégias viáveis e sustentáveis para a intervenção, tais como a valorização do
quadro técnico (pessoal e associados), novas áreas de intervenção, celeridade do processo de
descentralização, engajamento das actividades, sustentabilidade, lobbying e advocacia com os
parceiros.

Introdução
O presente relatório tem como objectivo principal de apresentar os resultados obtidos durante
a realização da 16ª Reunião Nacional da KULIMA nos dias 10 e 11 de Novembro 2012,
que teve lugar na Cidade de Maputo, contando com a presença dos delegados provinciais da
KULIMA.
A Reunião Nacional começou com a abertura oficial na pessoa do Director Nacional, Sr.
Domenico Liuzzi que, usando da palavra, deu boas vindas aos participantes, desejando
sucesso nos dias em que se propuseram a participar activamente com contributos para o bem e
progresso da Instituição nos diversos âmbitos e pilares pré- estabelecidos (Vide Anexo 2).
De seguida, com uma apresentação resumida, deu a conhecer a situação passada, actual e
futura do país face os anseios do povo moçambicano, onde a KULIMA se enquadra e se
responsabiliza em fazer parte na qualidade de membro da Sociedade Civil em participar, com
o intuito de criar, desenvolver actividades que beneficiem o desenvolvimento e o progresso do
país’, sobretudo na redução do crescente índice de pobreza.
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Foi lido atentamente o relatório do ano anterior que foi aprovado na integra pelos
participantes, cujas reflexões de aplicabilidade foram objecto de análise, sobretudo no
segundo dia da Reunião Anual da KULIMA.
O primeiro dia (10 de Setembro) foi reservado à apresentação dos relatórios de actividades de
cada Delegação provincial, onde vários Projectos e de diferentes âmbitos estão sendo
implementados. Ao mesmo tempo, foi apresentado o estágio actual de cada Delegação, no que
diz respeito a evolução das mesmas e o próprio desenvolvimento sócio-económico integrado
(Vide em Anexo).
A sua apresentação foi exaustiva e deu claramente a entender os passos e os compromissos
dados por cada Delegação, onde cada uma com sua própria especificidade, mas coordenadas
por um único sentimento de serviço, sobretudo para as camadas mais desprotegidas do povo
moçambicano.
O segundo dia foi todo dedicado à estrutura da KULIMA, a sua maneira de operar, os seus
desafios para um futuro mais forte e determinante apesar da crise manifesta por parte dos
Doadores.
A participação de todos os membros foi positiva e mostrou claramente que a KULIMA
encontra-se a operar ao nível nacional com uma dinâmica comum, sem que hajam interesses
pessoais, para além de concretizar os objectivos da Instituição, com enfoque na realização de
programas, conforme os pilares pré-definidos.
A logística teve a sua parte importante, estando cada um bem servido e acomodado em lugar
próprio. Falhou o tempo para visitar programas em andamento na região Sul, facto esse que se
tornou uma reflexão para o próximo encontro, sendo definido por se realizar na Cidade de
Nampula.
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1.

Lista dos Presentes

Entre os dias 10 e 11 de Dezembro de 2012, com início das 8:30 as 18:00 horas, foi realizada
a 16ª Reunião Nacional da KULIMA, na Sede Nacional da KULIMA, sito na Cidade de
Maputo, com a presença dos seguintes delegados da KULIMA:


Domenico Liuzzi, Director Nacional (DN);



Maria Virgínia de Sousa, Administrativa Nacional (AN);



Giselda Cossa, Recursos Humanos (RH);



Káytone Cátia, Centro de Serviço (CdS);



Anathalie Musabyemariya, Delegada Provincial (DP) de Maputo Cidade;



Luís Balate, Delegado Provincial (DP) de Maputo;



Chico Pita, Delegado Provincial (DP) de Gaza;



Eric Perrin, Delegado Provincial (DP) de Inhambane;



Manuel Foles, Delegado Provincial (DP) de Manica;



Gildo Xavier, Técnico de Projecto (TP) da Província de Sofala;



Victor de Sousa, Delegado Provincial (DP) de Nampula;



Jorge de Sousa, Delegado Provincial (DP) de Cabo Delgado.

Estiveram ausentes por motivos justificados, a Delegada Provincial de Sofala, Sra. Maryleine
Madeleine, representada pelo Sr. Gildo Xavier e o Delegado Provincial da Zambézia, Sr.
Armando Frechautt, representado pelo Sr. Victor de Sousa, na qualidade de Coordenador
Regional (CR).
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1º Dia (Primeiro Dia)
2.

Nota de Abertura

A Reunião Nacional iniciou com a saudação do Director Nacional aos participantes, em
especial aos delegados provinciais e pelos responsáveis pela organização logística, quem
condicionaram à realização deste prestigiado encontro anual.
Relembrou aos participantes do 28º ano de existência, sendo a KULIMA uma das
organizações mais antigas do país por tradição, considerando o percurso percorrido,
engajamento, experiências e os desafios futuros, tendo em conta o contexto actual em que o
País atravessa, ou seja, a presença das Organizações da Sociedade Civil, a paz, os
Megaprojectos e a nossa referência da KULIMA a todos os níveis.
Surgem portanto novos desafios, seja em relação aos parceiros internacionais, sofrendo duma
crise económica muito grave, como da possibilidade de parcerias com o sector privado e com
o mesmo Governo, facilitando a eles os serviços sociais, próprios da Kulima, com uma grande
atenção a não cair na rede do SUBORNO!.
Perante essa situação nova que se está criando em Moçambique, a Kulima é chamada a
enfrentar novos desafios, fortalecendo os quadros permanentes, revitalizando os métodos de
trabalho, para se tornarem mais eficazes e agressivos, utilizando o método de sobrevivência
em casos de grandes obstáculos!
Apelou aos participantes, para que todos tenham em conta as novas dinâmicas e a necessidade
de a KULIMA estar cada vez mais consolidada, com estratégias claras de intervenção, cujos
resultados servirão de objecto de documentação e partilha.
Também, recordou das expectativas da KULIMA no concernente a empresa de consultoria,
fontes alternativas de energia (fogões melhorados e biocombustíveis), voluntários, brochuras
sobre o HIV/SIDA (com a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e o Fundo
Global), início de programas, a visão externa sobre o país, que não considera o país como
pobre e, por último, fez uma retrospectiva das novas parcerias estabelecidas com a
INCATEMA Consulting, GIBBS, AGRA, UNATERRA, entre outros, em que a visibilidade
das nossa Organização deve ser maior.
No que tange as novas parcerias, estes salientaram que se deve imprimir profissionalismos,
valorizar os trabalhadores, mantermo-nos unidos e focalizar sobre os nossos objectivos.
Tendo sido verificado o quórum e estando todas as condições criadas para o evento, o DN
submeteu a proposta de agenda aos participantes, a qual foi aprovada por unanimidade e que
teve o seguinte ordenamento:
1. Análise e aprovação do relatório da 16ª Reunião Nacional de 2011;
2. Abertura do Reunião Nacional;
3. Apresentação dos relatórios provinciais: Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala,
Manica, Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade;
4. Apresentação do Centro de Serviço;
5. Contexto da KULIMA;
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6.
7.
8.
9.

Desafios da KULIMA;
Apresentação do Departamento dos Recursos Humanos;
Apresentação do Departamento Administrativo e Financeiro;
KULIMA e o ano de 2013.

Reflexão conjunta:
Passando à fase de formação dos Quadros mais dedicados e que garantem a capacidade de
serviço da Kulima, o Director nacional apresentou para uma séria reflexão o documento
intitulado: “Conceitos éticos da Nossa Instituição”, uma espécie de Vademecum que deverá
acompanhar as fases de crescimento dos membros da Instituição.
Duma forma esquemática apresenta os passos a dar para revitalizar a Instituição.:

 Precisa refrescar toda a estrutura da instituição!
 Precisa avaliar todos os Quadros em relação aos objectivos que a
Instituição assumiu!
 Precisa que os Coordenadores dos Departamentos e dos programas
sejam conscientes das próprias responsabilidades
 Precisa que por cada programa sejam respeitados todos os passos a
dar!
 Precisa que acreditemos naquilo que fazemos e saibamos abraçar a
sua causa com entusiasmo!
 Precisa que nas nossas relações com outras pessoas ou entidades o
nome da Instituição e o nome dos nossos colegas e superiores seja
enaltecido e que nunca seja objecto de Denigração.
3.

Análise e aprovação do relatório da 15ª Reunião Nacional de 2011;

O relatório da 15ª Reunião Nacional, foi lida e analisada pelos participantes, quem aprovaram
por unanimidade.
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4.

Apresentação dos relatórios das Delegações provinciais
Delegação Provincial de Cabo Delgado

O relatório da província foi apresentado pelo Sr. Jorge Sousa. , A Província cresce e
testemunha uma forte enraizamento na vida das comunidades rurais. Pelo menos 9
actividades, apesar de algumas serem pequenas, em curso ao longo do Ano e é corrida grande
por parte do Delegado que deve com pouco recursos testemunhar a grande capacidade da
Kulima em responder aos desafios propostos pelo doadores:








Mobilização comunitária sobre o HIV/SIDA, com fundos da AIFO;
Segurança Alimentar, financiado pela INKOTA;
Programa de Micro-crédito, cujos fundos são do FARE e com a comparticipação de
outros doadores;
Educação e sensibilização sobre o HIV/SIDA aos trabalhadores do Consórcio
Conduril/CETA, cujo financiador é o mesmo Consórcio;
Prevenção e educação na luta contra HIV/SIDA e ITS’s através da disseminação de
mensagens com vista a mudança de comportamento de risco no seio da comunidade,
com fundos da Embaixada dos Estados Unidos (USAID/PEPFAR);
Mobilização Comunitária sobre o Combate a Cólera, Malária e Lepra, cujo
financiamento é da Cooperação Espanhola em parceria com a ONG Ilamada Fontille;
Mil Hortas em Africa, com fundos da Slow Food e Terra Madre.

No que diz respeito aos projectos em carteira, o Delegado Provincial, referenciou os
seguintes:
 Melhoria na gestão dos recursos naturais e aumento de garantia da posse de terra das
comunidades de Sambene, Muinde e Nanguasse, no âmbito do Iniciativa para Terras
Comunitárias (iTC);
 Apoio aos programas de Saúde Materno Infantil (SMI), assistência às crianças órfãs e
vulneráveis e combate a cólera, malária e Lepra no Distrito de Meluco, com fundos da
Cooperação Espanhola em parceria com a Ilamada Fontille. Com duração de 2 anos
(2013 e 2014), foi solicitada uma extensão para mais 2 anos, devido ao impacto das
actividades ao nível das comunidades;
 Segurança Alimentar com a INKOTA para os anos de 2013 a 2015, e por fim;
 Um Cooperante, financiado pela Horizonte 3000.
O Delegado Provincial aproveitou mencionar os projectos terminados no ano de 2012, como é
o Projecto da Agricultura de Conservação, em parceria com a WWF e o Parque Nacional das
Quirimbas, Projecto de Redução do Impacto da Erosão do Distrito de Mecufi, fundos do
MICOA através do IPMA, que constituiu um grande constrangimento, devido ao desembolso
tardio dos fundos.
O sr. Jorge Sousa explicou que o Projecto da Agricultura de Conservação mudou de temática,
ou seja, para a “conflito homem-animal”. Sobre o micro-credito, disse que funciona em
condições precárias, sem auditoria e que há necessidade de se contratar um cooperante por um
período de 3 anos, de modo a apoiar as actividades. Relativamento ao Projecto com fundos da
AIFO, após o término, este não terá continuidade. O Projecto com o Consórcio
Conduril/CETA deverá continuar após 17 meses pré-concebidos. Sobre o Projecto da
Embaixada dos Estados Unidos da América, falta o desembolso dos fundos.
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O Director Nacional solicitou ao Delegado Provincial para ver a situação da viatura que está
em Nampula e disse que a CRESCO tem a vontade de colaborar com a KULIMA e FNI
(Fundo Nacional de Investigação), podendo apresentar propostas de Projectos.

Delegação Provincial de Nampula
O relatório da província foi apresentado pelo Sr. Victor de Sousa.
A Província apresenta-se solida por ter parcerias de longa duração e parceiros de grande
estima, devido à dedicação e respeito das leis de relacionamento
O Sr. Victor de Sousa, iniciou indagando sobre o constrangimento, devido a realização da
Reunião Nacional em Maputo, contrariamente a Nampula, conforme planificado ao que
solicitou a realização da 17ª Reunião Nacional na Cidade de Nampula em 2013, referindo que
a delegação provincial criará todas as condições logísticas.
De seguida, fez a apresentação dos seguintes projectos em curso:







Educação Para Saúde Comunitária, com fundos da AIFO;
Redução da Incidência de Propagação do HIV/SIDA nas Comunidades Rurais, com a
AIFO;
DOTS Comunitário–TB CARE, com fundos da FHI360;
Apoio a Formação e Sensibilização dos Fóruns Para ocupação Legal de Terra, em
parceria com a iTC;
Apoio para a Formalização de Áreas Comunitárias e de Associações, com a iTC, e;
Programa de Promoção de Investimentos Sustentáveis na Produção de
Biocombustíveis através da Cultura de Rícino e Redução da Pobreza, com fundos do
Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI).

O Delegado Provincial salientou que o Projecto financiado pela AIFO tem alguns pontos
críticos, pelo facto de ser subevencionado anualmente e o orçamento, que já é reduzido, vai
diminuindo ano após ano. No entanto, está assegurado o orçamento de 500 Mil Meticais para
a execução das actividades em 2013 e está em preparação um projecto com um orçamento
maior, de modo a fazer face a este défice.
O Projecto de DOTS Comunitário tem orçamento maior, cobre todos os distritos da Província,
conta com 754 voluntários e o doador é flexível no desembolso dos fundos, mas tem problema
com os custos administrativos.
No que diz respeito aos 3 projectos financiados pela iTC, há uma grande aceitação, mas o
transporte é alugado, o doador cobre os salários e, com a 2ª tranche, será adquirida mais uma
viatura para a KULIMA. O único constrangimento, reside no facto de exigência da
comparticipação da KULIMA com fundos próprios no acto da assinatura do contrato, ou seja,
na primeira tranche.
Sobre o Projecto financiado pelo CEPAGRI, foram já colhidos cerca de 550 kg da semente de
Rícino em Monapo e a expectativa é de abranger a província de Cabo Delgado, tendo em
conta a conservação das sementes.
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A Delegação Provincial de Nampula participou nos Observatórios de Desenvolvimento, o que
levou a manter um encontro com a Governadora da Província, sobre a situação do
PROSAVANA, visto que a terra atribuída a este Projecto já foi está atribuída aos beneficiários
do Projecto financiado pela iTC ecom os DUAT’s regularizados. Também, fez estudo sobre
os 15% da Responsabilidade Florestal, que se precisa enquadrar com o PROSAVANA.
Na mesma ocasião, ele referenciou os Projectos já terminados, como o da Embaixada dos
Estados Unidos da América, Mesa-Redonda (MASC) e o da Segurança Alimentar e
Nutricional para crianças (FAO).
Para finalizar, falou dos Projectos futuros, como é o caso da Declaração Anual Programática
(APS) da USAID, HIV/SIDA nas estradas, entre outros. O Delegado Provincial clamou do
fraco apoio do Centro de Serviço à delegação, mas que na linguagem dos participantes, devese ao facto de esta estar bem estrutura e preparada para qualquer eventualidade.
Por sua vez, o Sr. Domenico Liuzzi, disse que se deve ter atenção ao Projecto financiado pelo
CEPAGRI e a necessidade de partilhar sobre os Projectos já implementados pela KULIMA na
área de HIV/SIDA para trabalhadores de estradas e pontes.

Delegação Provincial de Zambézia
Embora o delegado provincial ausente, o Sr. Victor de Sousa fez a apresentação das
actividades da Zambézia, resumidas em 3 Projectos:


Projecto de Apoio na Delimitação e Demarcação de Terras Comunitárias nas
localidades de Murrimo, Magige e Lioma-Sede e nos Postos Administrativos de
Gurue-Sede e Lioma, Distrito de Gurue, com fundo do MCA; cujas perspectivas
seguem:
- A sensibilização e preparação social dos membros das comunidades abrangidas e
as circunvizinhas;
- Divulgação dos direitos das comunidades ao abrigo da Lei de Terras e florestas;
- Desenvolvimento de agendas comunitárias para o uso da terra e dos demais
recursos naturais;
- Delimitação, micro-zoneamento e solicitação de certidões e títulos dos DUAT’s
comunitários;
- Capacitação dos membros das comunidades nas diversas abordagens;
- Constituição, reestruturação, legalização e desenvolvimento institucional das
OCB’s locais;
- Processo de monitoria e avaliação e prestação de contas.



Projecto Mae Extensão Rural (Apoio As Associações Agro-pecuárias no Distrito do
Gilé), com a MANITESE, e com as seguintes perspectivas:
- Formação das associações;
- Criação de um fórum das associações;
- Construção de 2 novos poços em Naheche e Intxotxa;
- Conclusão de 1 poço em Mamala;
- Compra de 500 galinhas em Nampula;
- Compra de sementes agrícolas;
- Manutenção do Centro de Muiane.
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Stoves Promotion in Mozambique Zambezia 2012, com fundos da NNV (Noruega) e
está a ser implementado ao nível das Províncias de Maputo Cidade e Província, Gaza,
Inhambane, Sofala e Zambézia. Este Projecto teve um retrocesso, devido a fraca
qualidade da argila, matéria-prima, para a produção dos fogões melhorados. Foi
chamada atenção sobre a necessidade de se ter mais cuidados com os fogões, como
não molhar, dimensões dos fogões relativamente as das panelas, qualidade da matériaprima, que se devem transmitir as comunidades.

O Director Nacional mencionou os Projectos do IDPPE sobre o grupos de Poupança e Crédito
Rotativo (PCR), APS (USAID), PROMER para Morrumbala. Também, disse que o Mirko
Dotta lhe contactou e está a estudar a possibilidade de regressar à KULIMA e que a saída do
Sr. Benjamim criou muitas dificuldades no funcionamento da delegação provincial, bem como
a necessidade da viatura para o distrito de Gurue.
Sobre os trabalhadores, que abandonam a KULIMA sem um pré-aviso e no meio das
actividades, o Sr. Victor de Sousa disse que deve-se procurar um meio-termo, ou mesmo
processá-los, a sua saída imprevisível representa um investimento sem retornos. Comparou
com a administrativa no Projecto do Fórum Terra de Nampula, cujo caso está no tribunal, para
ver se ela indemniza pelos danos causados.
A Sra. Giselda Cossa secundou, demonstrando o exagero cometido com os que abandonam a
KULIMA, pois no acto de regresso há privilégios e regalias demasiados em detrimento aos
que permanecem e demonstram confiança.

Delegações Provinciais de Sofala e Tete
O Sr. Gildo Xavier, representante da Delegada Provincial, fez a apresentação dos Projectos
em curso ao nível das duas Províncias, começando a destacar os seguintes:

Participação e Educação Comunitária e Promoção de Higiene e Saneamento
(PEC/PHS), que está a ser implementado nas Províncias de Sofala e Tete, para melhorar a
saúde das comunidades (Objectivos do Desenvolvimento do Milénio) em parceria com a
UNICEF e as Direcções Provinciais das Obras Públicas e Habitação. O único
constrangimento, prende-se com o desembolso dos fundos, que é condicionado com a
submissão dos relatórios e justificativos e em termos de preocupação é a situação contratual
dos técnicos com o fim do Projecto;

Stoves Promotion in Mozambique, com fundos da NNV (Friends of the Earth of
Norway) e está a ser implementado ao nível das Províncias de Maputo Cidade e Província,
Gaza, Inhambane, Zambézia e Sofala. O constrangimento prende-se com o preço dos fogões,
que no entender das comunidades, é alto. Assim, há uma campanha, com vista a redução dos
preços, para 15 a 25 MT.

Programa de Promoção de Investimentos Sustentáveis na Produção de
Biocombustíveis através da Cultura de Rícino e Redução da Pobreza, com fundos do
CEPAGRI, que, devido ao receio havido de Gorongosa, a delegação mudará de estratégia.
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Programa de Micro-crédito, com fundos do FARE e com a comparticipação de outros
doadores. Devido ao crescimento da economia nos distritos abrangidos (Gorongosa e
Nhamatanda), verifica-se um aumento de capital para apoiar um número maior de mutuários.
Assim, a KULIMA está a finalizar a parte contratual com o FARE para abertura de mais um
Micro-banco ao nível do Distrito de Búzi;

Apoio em Administração e Gestão Financeira para Comités de Gestão de Recursos
Naturais, com fundos da GIZ (Cooperação Alemã) durante três anos.
Ainda, citou os Projectos finalizados como o de Gestão de Recursos Naturais e o de Apoio às
Vítimas de Minas, em que a GVC (Gruppo di Volontariato Civile) não tinha condicionado
toda a logística para a sua implementação plena o que, foi detectado pela visita de monitoria e
avaliação efectuada pelo IND (Instituto Nacional de Desminagem).
E, por fim, mencionou os Projectos em perspectivas, como os seguintes: USAID/PEPFAR
(HIV/SIDA), EEP (Fogões Melhorados), AGRA (Segurança Alimentar e Nutricional), iTC,
BAGC (BEIRA AGRICULTURAL GROWTH CORRIDOR), IDPPE (PCR), OXFAM
(Desenvolvimento Institucional), PROIRRI e PADR (Agricultura).
Em termos gerais, constituem constrangimentos, o sistema financeiro para a actividade de
micro-crédito e não só, treino/reciclagem aos técnicos, engajamento nas actividades e a
questão dos salários.

Delegação Provincial de Manica
A apresentação do Sr. Manuel Foles foi iniciada com a composição da equipa técnica da
Delegação Provincial e, de seguida, os projectos nem curso durante o ano de 2012. Sendo
assim, foram apresentados os seguintes:

PEC Zonal- Iniciativa um Milhão UNICEF, que, em termos de perspectivas, se prevê
incorporar novas abordagens nas comunidades, melhorar a capacidade técnica dos
supervisores, animadores e activistas; estabelecer parcerias com Rádios Comunitárias locais
para inclusão de espaço interactivo e de partilha de histórias de sucesso. Também, assegurar
apoio técnico contínuo aos comités, vendedores de peças sobressalentes e mecânicos locais;

Educação Sanitária e Comunitária AIFO, que em cada trimestre há uma monitoria e
avaliação baseado no quadro lógico, onde toda informação é documentada;

Programa Cuidados Comunitários PCC com a AFRICARE, e;


HIV/SIDA Mota-ENGIL, lda, em que o processo inerente ao projecto estará
dependente do financiamento uma vez que chegou o fim das actividades do ano 2012.
Sobre os programas em perspectivas, o Sr. Manuel Foles indicou as seguintes: PEC, AIFO,
PCC, AGRA, PROIRRI com a INCATEMA Consulting, BAGC, PADR, Saneamento do
Meio Urbano, bem como da construção da casa da KULIMA no Distrito de Tambara.
Em termos de constrangimentos, verificou-se demora por parte de Governo Distrital de Saúde,
Mulher e Acção Social para autorizar a realização das actividades em Mutefo. De acordo com
o cronograma de actividades, estava prevista uma deslocação para Monitoria e Avaliação das
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actividades realizadas em Novembro, mas entretanto, não se efectivou devido a
instransitabilidade provocada pela chuva.
Sobre os fundos da AIFO e de outras fontes, o Sr. Victor de Sousa disse que precisamos ser
cautelosos, pois sempre deve se certificar a origem dos fundos antes do seu uso. Enquanto que
Sr. Domenico Liuzzi disse que é preciso colher mais informação com a AIFO, para
esclarecimento.
O delegado provincial disse que, sobre a visita dos parceiros, deve ser bem coordenada, caso é
da Terre des Hommes – Itália, cujas despesas não foram pagas até aos dias actuais. Ao que o
Sr. Luís Balate salientou que a coordenação deveria ser com a Sede Nacional. Em jeito de
conclusão, o Sr. Domenico Liuzzi disse que foi empossada uma nova coordenadora, a Sra.
Sófia, em substituição do Sr. Samuel, quem poderá apoiar na regularização e recuperação dos
valores perdidos.

Delegação Provincial de Inhambane
O relatório da província foi apresentado pelo Sr. Eric Perrin, quem iniciou por apresentar a
composição da equipa técnica. O momento é ainda crítico para a Província de Inhambane. Os
doadores e o Governo esquece literalmente esta província e o mesmo Governo prefere realizar
algo somente com os seus quadros.
Sobre os Projectos, apresentou os seguintes Projectos:

Projecto do Fundo de Fomento Pesqueiro, que consiste na concessão de crédito aos
pescadores artesanais, cujas taxas de retorno são baixas e os mutuários não apresentam
garantias;


Stoves Promotion in Mozambique, com fundos da NNV (Noruega);



Projecto do Promoção de Fogões Melhorados com fundos do EEP;


Programa de Promoção de Investimentos Sustentáveis na Produção de
Biocombustíveis através da Cultura de Rícino e Redução da Pobreza, com o CEPAGRI;
Falou também de projectos futuros, como é o da Irlanda, Regadio de Chimunda,
Reassentamento das Comunidades (UNDP), o da Rio Tinto, IDPPE, bem como da
necessidade de a KULIMA participar de forma notável nas eleições municipais e gerais,
agendadas para 2013 e 2014, respectivamente.
Os participantes disseram que há necessidades de apoiar cada vez mais esta província, seja de
fundos, mão-de-obra e em actividades concretas, visto que o estágio actual é de lamentar.
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Delegação Provincial de Gaza
O relatório da província de Gaza foi apresentado pelo Sr. Chico Pita, quem fez a evidência
dos seguintes projectos:

Stoves Promotion in Mozambique, com fundos da NNV (Noruega) e está a ser
implementado ao nível das Províncias de Maputo Cidade e Província, Inhambane, Zambézia,
Sofala e Gaza;

Projecto de Promoção de Fogões Melhorados em parceria com o EEP e com fundos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Finlândia;

Projecto de Fortalecimento das Associações do Regadio de Chockwe em parceria com
a empresa IDE e com financiamento do Banco Islâmico de Desenvolvimento, e;

Apadrinhamento de Crianças da Comunidades de Siaia (apoio psicossocial), com
fundos indeterminados da Comunidade Santa Ana de Itália.
Também, mencionou sobre: o Projecto de Prevenção do HIV/SIDA, cujo financiamento era
da USAID/PEPFAR-Embaixada dos Estados Unidos;
O Poupança e Crédito Rotativo, na promoção, expansão e diversificação de serviços
financeiros para actividades com impacto no desenvolvimento da pesca artesanal.
Esta intervenção foi feita através de uma linha de financiamento informal, a que se denomina
por PCR (Poupança e Crédito Rotativo), com fundos do IDPPE e FAO; Projecto
sensibilização de HIV/SIDA, com o objectivo de sensibilizar trabalhadores da Teixeira Duarte
na prevenção e combate de ITS/HIV/SIDA, juntamente com as Comunidades na área de
abrangência da reabilitação da ponte Sicacate, e; o Projecto da MONASO, que não teve um
desfecho positivo, devido a falta de desembolso da última tranche.
O delegado provincial referiu que, em termos de projectos futuros, sobre o Projecto da
UNDEF (The United Nations for Democracy Found), que visa promover a participação das
mulheres na governação comunitária em toda provincial, ainda estavam em curso as
negociações finais, de modo a que se obtivesse versão final do Projecto.
Em termos de constrangimento, o delegado provincial debruçou-se sobre o relatório mensal
do Projecto de Fortalecimento das Associações do Regadio de Chockwe, que não partilhados
mensalmente à KULUMA-Gazais e a Direcção Provincial da Agricultura de Gaza. Em jeito
de resposta, o Director Nacional disse que a situação se deve ao HICEP, Unidade Gestora do
Sistema de Irrigação do Chokwe, subordinada ao Ministério da Agricultura. Ao mesmo
tempo, disse que a equipa técnica presta contas directamente à Direcção Nacional da
KULIMA, Ministério da Agricultura e à delegação provincial (trimestralmente). Estavam
todas as condições criadas, de modo a que fosse solicitado o desembolso da segunda tranche,
que coincidiria com a época da produção do arroz em 2013.
Questionado pelo Sr. Luís Balate, sobre a ligação com os bancos, o Sr. Domenico Liuzzi,
disse que o papel da KULIMA é de ser facilitador na identificação da oferta local e concessão
de créditos aos camponeses associados com uma taxa de juro de 15%, negociação esta
realizada com o Banco de Oportunidades de Moçambique (BOM).
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Delegação Provincial de Maputo
O Sr. Luís Balate, na qualidade de delegado provincial, iniciou referindo que a sua província
estava a participar presentemente com 6 projectos e do Projecto desenvolvido ao nível do
distrito de Magude, que já não tinha fundos previstos para suportar os salários dos técnicos.

Stoves Promotion in Mozambique, com fundos da NNV (Noruega) e implementado ao
nível das Províncias de Gaza, Inhambane, Zambézia, Sofala, Maputo e Cidade;

Prevenção e Sensibilização ao HIV/SIDA no distrito de Magude, Embaixada dos
EUA-USAID;


Produção e promoção de Fogões Melhorados em Moçambique com o EEP;


Apoio aos centros de atendimento Sócio Educativo das comunidades dos distritos de
Matola e Boane em parceria com a Terre des Hommes-Itália, cujo financiamento é anual e o
desafio prende-se com o alcance da autonomia dos referidos centros, mas o orçamento para o
ano de 2013 já estava garantido;

Respondendo à Epidemia do HIV/SIDA em Moçambique Fundo Global-FDC, que
poderá ser estendido por mais um período de 3 anos, caso haja um bom desempenho na
execução técnica quanto financeira;

Projecto MAGIS, que consiste no apoio à 3 Cooperativas de Marracuene no fomento
da castanha de cajú e a Cooperativa do Padre Prosperino nas Mahotas e que termina em
Dezembro de 2012;

Construção do Centro de Saúde de Changalane, com fundos da Africa On (Itália), a
inauguração da infra-estrutura e da casa do médico estava prevista para Janeiro de 2013;

Redução da vulnerabilidade e impacto negativo do HIV/SIDA nas comunidades do
distrito de Magude, província de Maputo em parceria com a ProSalus, em que estava em curso
a contratação do consultor para a avaliação final do Projecto, e;

Programa de Distribuição das Mantas com a JBAC, que se deve concentrar naquilo
que são as necessidades das comunidades beneficiárias, que necessita de uma estratégia de
intervenção, devido a redução das quantidades de mantas.
No que diz respeito aos projectos em carteira, o delegado provincial mencionou os seguintes:
o Jovens na vanguarda da Prevenção e Disseminação dos meios de mudança de
comportamento de risco relacionados ao HIV-SIDA, cuja proposta foi submetida à
FHI 360, e que deve ser adequada e apresentada aos outros doadores interessados;
o Formação profissional das Associações de Camponeses do Distrito de Marracuene em
Técnicas de produção agrícola e de comercialização através das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s) FUNDEC;
o Aldeia dos Antigos Combatentes para apoio às Cooperativas Agro-pecuárias, com
fundos da MAGIS;
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o Projecto Estradas da FHI360, cujo objectivo do doador é de estender a Iniciativa ao
longo dos grandes corredores de desenvolvimento ao nível nacional;
o Projecto do Canadá, que está em análise;
o Apoio e Cuidado à Crianças Órfãs e Vulneráveis (COVs) para o Bem-Estar das
Comunidades com a USAID, e;
o Projectos submetidos no âmbito das chamadas de concurso do FNI/MCT (Fundo
Nacional de Investigação/Ministério da Ciência e Tecnologia).
Na sua intervenção, o Sr. Jorge Sousa, questionou sobre o tipo de mecanismo de diálogo a ser
adoptado, pelo que foi esclarecido que a USAID, na pessoa da Aissa Ibraimo, está sempre
aberta, seja por emaill ou por telefone. A mesma abertura foi visível ao quando das visitas de
supervisão em que a Sede, N’twnano, Sofala e Cabo Delgado, realizadas pelos funcionários
da Embaixada dos EUA.
O sr. Domenico Liuzzi relembrou, que os técnicos da JBAC estimaram o esforço da Província
de Inhambane, mas criticaram bastante a delegação de Maputo. Mesmo assim, a JBAC
aprovou a continuidade da nossa parceria, após 7 anos de trabalho em parceria. Também,
salientou que, para projectos implementados em mais de uma delegação provincial, os
relatórios devem ser partilhados por todos, tendo em conta o potencial diversificado. E por
fim, enalteceu a figura do Sr. Luís Balate, com 20 anos de trabalho com a KULIMA e que
neste ano já concluiu o Ensino Superior.
Foi acordado que os relatórios deveriam ser preenchidos entre Abril e Setembro de cada ano e
que estes deveriam ser partilhados mensalmente com a Sede Nacional e as delegações em
geral.

Delegação Provincial de Maputo-Cidade
O relatório da província foi apresentado pela Sr.a Anatalie Musabyemarya, quem salientou
que durante o ano de 2012, a Delegação implementou os seguintes programas:

Projectos de Adopção a Distancia com cerca de 350 crianças contrariamente aos anos
anteriores em que eram cerca de 1000, com fundos diversificados desde da Cesvitem, CCS e
Association Ntwanano France. Aspecto comum e constrangedor é o facto de os desembolsos
serem morosos, devido a desistência dos padrinhos e a redução das crianças;

Projecto de Fogões Melhorados, com financiamento do FUNAE, que está em
negociação para o segundo contrato e se prevê o lançamento de um novo concurso para o
Chilembene, ao que se chamou atenção sobre a visibilidade do próprio Projecto;

Stoves Promotion in Mozambique, com fundos anuais durante 5 anos da NNV
(Noruega) e está a ser implementado ao nível das Províncias de Maputo Cidade e Província,
Gaza, Inhambane, Zambézia e Sofala. Durante as intervenções no terreno, a KULIMA
focalizou a componente de capacitação às Associações e singulares, de modo a massificar o
seu nível de conhecimento sobre a produção, comercialização e uso eficaz dos fogões
melhorados. Anualmente, dois técnicos da NNV efectuam visitas de monitoria ao Projecto,
pretendendo cobrir as delegações provinciais, para além de se limitar na Sede Nacional;


Criança, Segurança Alimentar e Nutricional com financiamento da FAO
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Projecto de Empoderamento da Mulher Rural no Vale das Mahotas através da
prevenção contra o HIV/SIDA, Melhoramento da Segurança Alimentar e Renda para
Mulheres e Crianças, em parceria com a SODI (ONG alemã) e com financiamento do
Governo alemão. Este projecto termina em Dezembro de 2012 e não tem garantia de
continuidade, mas que o esforço seria necessário para finalizar os relatórios, seja técnico e
financeiro, bem como a auditoria;... Projecto que poderá continuar com algumas famílias
beneficiarias através duma parceria do Conselho Municipal com Portugal com a concessão de
espaços para realizarem uma agricultura urbana

Consultoria para o Desenho de uma Estratégia e Plano de Mobilização de Recursos a
Curto e Médio Prazo em Favor da Associação NHAMAI-DHMC, com financiamento da
UNWOMEN (Fundo das Nações Unidas para a Mulher). A Delegada Provincial persuadiu aos
participantes de que se tratava de um modelo evidente de um trabalho de consultoria, com
vista a recuperar a capacidade e sustentabilidade da Associação;

Improved Cook-Stoves in Mozambique, que é um programa no âmbito da “Energy and
Environment Partnership Programme with Southern and Eastern Africa” (EEP) e financiado
pelos Governos da Finlândia e Áustria, sob a gestão do DBSA (Development Bank of
Southern Africa). É um Programa com actividades similares com as do Projecto da NNV e o
único constrangimento deve-se ao facto de o desembolso ser efectuado mediante a
apresentação dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado pelos justificativos. Foi
realizado um encontro de planificação para o arranque das actividades, o qual contou com a
participação de representantes das províncias abrangidas pelo Projecto, onde o Director
Nacional solicitou celeridade e engajamento de todos os técnicos nas actividades

Projecto de Produção de Fogões Melhorados (designados de “Mbaula”) e Soluções
Eficientes e Alternativas à Biomassa para Cozinha Doméstica na Cidade de Maputo em
parceria com o Conselho Municipal de Maputo. O mesmo termina em Dezembro de 2012 e tem
possibilidade de continuidade durante os próximos 3 anos, e;

Por uma boa qualidade de vida nas crianças órfãs e vulneráveis, com fundos do
PEPFAR através da Embaixada dos Estados Unidos da América.
No âmbito de intervenção na promoção de fogões melhorados, a sra. Anathalie
Musabyemariya juntamente com o Sr. Domenico Liuzzi, disseram que a KULIMA serve de
referência ao nível nacional e internacional, pois já assinou contratos com vários doadores,
como é a TESE, ADPP-Moçambique, LIVANINGO, e recebeu visita do Governo Norueguês.
Durante essa visita, a delegação da Noruega manifestou o seu total apoio em reabrir a então
fábrica dos fogões POCA, embora os seus sócios tenham demonstrado falta de vontade,
devido ao conflito de interesse entre os dois.
Ao longo do ano 2012, vários projectos foram elaborados para a Delegação da Cidade de
Maputo, no sentido de angariar cada vez mais parceiros, sobretudo na área de HIV/SIDA,
COV’s, criação do Centro Polivalente da Juventude de Marracuene e para a USAIDMoçambique.
Fruto das actividades desenvolvidas, a KULIMA é membro de: Rede da Criança (VicePresidente do Conselho de Direcção); Linha Fala Criança (Vice-Presidente do C.D); Rede
Came; FEDESMO (Secretário da Mesa de Assembleia Geral) e da MONASO.

16ª Reunião Nacional
KULIMA
2012

17

Em termos de perspectivas, a delegada provincial mencionou os seguintes projectos: ADPPMoçambique, Marracuene (Embaixada da França), APS (Annual Program Statement) da
USAID e Mozambique Carbon Investiment Limitada (MozCarbonI, Lda).
No que diz respeito aos meios de trabalho, a Sra. Anathalie Musabyemariya referiu que a sua
Província não possui viaturas suficientes e que a Sede poderia proporcionar.
O sr. Jorge Sousa disse que é preciso documentar todo o processo de produção dos fogões, de
modo a partilhar com as delegações e os parceiros.
O Sr. Eric Perrin disse que é preciso modernizar as tecnologias e que é preciso capacitar os
carvoeiros, latoeiros e oleiros.

Centro de Serviços
O relatório de actividades do Centro de Serviços foi apresentado pelo Sr. Káytone Cátia,
quem iniciou por apresentar a composição da equipa técnica do Departamento e seguido dos
projectos elaborados nos últimos meses. Salientou que a equipa era maior e correspondente a
cada pilar, o que flexibiliza a assunção de compromisso assumido e a materialização dos
objectivos.
Ademais, a KULIMA tinha um elevado número de estagiários por serem integrados, fruto da
parceria com a Universidade Eduardo Mondlane e de outros estabelecimentos de ensino,
AIESEC, SayXchange, para além de voluntários vindos de outros países.
De seguida, o Sr. Káytone Cátia fez a apresentação de projectos, que estavam sob gestão da
Sede e com apoio técnico do Centro de Serviço, nomeadamente:
 Apoio à Associação NHAMAI no desenho da sua Estratégia e Plano de Mobilização
de Recursos a Médio e Longo Prazos;
 Promoção da participação activa e massiva através de vias de comunicação como meio
de transmissão de conhecimentos sobre o HIV/SIDA para a mudança de
comportamento das comunidades;
 Improved Cook-Stoves;
 Aquisição da Semente de Rícino nas Comunidades rurais de Moçambique.
Este, fez a apresentação dos projectos elaborados para todas as delegações provinciais, que
aproximavam a 43, incluindo 32 propostas em carteira e que necessitavam muito empenho por
parte dos técnicos.
No que diz respeito aos constrangimentos, ele verbalizou que ainda paira incumprimento da
Lei de Trabalho por parte dos técnicos, sobretudo dos recém integrados; insuficiência dos
computadores e transporte para assuntos do Departamento, falta de comunicação e incentivos
aos técnicos, e; sobreposição de tarefas, incumbidas mesmo conscientes da insuficiência de
tempo. Nisso, é solicitada divulgação das normas orientadoras da KULIMA, adquirir mais
meios, desenhar um plano de elaboração de projectos, bem como o plano de visita às
delegações provinciais.
Em jeito de reacção, os participantes secundaram que o CdS deve readaptar as propostas de
projecto reprovadas, para que sejam submetidas nos outros concursos, como é o caso da
proposta submetida a HACI e GEC.
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O Sr. Domenico Liuzzi disse que já era momento de reflexão da Sociedade Civil sobre as
quotas a pagar nos vários fóruns e, como proposta, este valor deveria ser incluído em cada
projecto do membro associado aos fóruns. Esse assunto foi levantado durante a análise sobre a
visita efectuada pela ROSA para o lançamento da Campanha de Segurança Alimentar e
Nutricional pelo Presidente da República.
O sr. Jorge de Sousa agradeceu pelo relatório de actividades e pediu para que se oriente os
estagiários na sua relação com os colegas das delegações provinciais e se deve pautar pela
capacidade de apresentar pontualmente qualquer assunto solicitado. Ao que a sra. Anathalie
Musabyemariye relembrou de que há anos atrás o CdS tinha técnicos ligados por cada
delegação e pilares temáticos da KULIMA.
O Sr. Victor Sousa pediu a explicação sobre o estudo do amarelecimento letal do coco,
celeridade na submissão das propostas e não tardiamente, necessidade de apoiar cada vez mais
as delegações, sobretudo a de Nampula, partilha frequente da informação e, por último,
sublinhou da necessidade de, durante as deslocações dos colegas da Sede, visitarem as
delegações provinciais da KULIMA, antecedido de um contacto. A sr.a Virgínia Romero
repisou que a necessidade de coordenação é necessária, de modo a se melhorar o contacto
entre os colegas e partilha de informação.
Em jeito de conclusão, o Sr. Domenico Liuzzi proferiu que a Manifestação de Interesse
submetida ao PADR em parceria com CIES foi aprovada e já fomos notificados para a
submissão das propostas completas, seja técnica como financeira, faltando apenas um
encontro com o parceiro para a definição de modalidades.
A KULIMA deve ter em conta as oportunidades, tendo em conta a sua experiência e as
delegações devem partilhar com antecedência as suas necessidades, fazendo uso de modelos
apropriados pela Sede. Em jeito de recomendações, pronunciou-se de que se deve partilhar a
informação com as delegações, classificar os concursos, análise e parecer técnico, continuar
com a promoção de reuniões mensais, apresentação e ter sempre projectos a “semear” junto
dos financiadores.
Feita a apresentação das actividades agendadas para o primeiro dia da Reunião Nacional,
seguiu-se a prepara cão da agenda do dia seguinte e, posteriormente, foi dado por encerrado o
primeiro dia de agenda pelo Sr. Domenico Liuzzi.
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2º Dia (Segundo Dia)
No dia seguinte, a Reunia Nacional iniciou pelas 9:00 horas e terminou as 18:00 horas, com a
presença dos 12 representantes dos departamentos e das delegações provinciais.

5.

Contexto da KULIMA

Como forma de introdução, o Sr. Domenico Liuzzi iniciou por apresentar os conceitos éticos
da Organização, fruto de recomendações dos auditores e da reflexão dos delegados durante a
realização da 17ª Reunião Nacional. A premissa dos conceitos éticos enfatiza sobre os 28 anos
de existência da KULIMA, onde muita experiência já foi partilhada pelos diversos parceiros e
colaboradores da Organização, sendo necessário manter a mão-de-obra necessária para o seu
progresso, salvaguardando a sua visibilidade.
Em jeito de coro, os participantes salientaram que actualmente há muito interesse pelos
projectos que garantem boas remunerações e condições para a estabilidade dos trabalhadores.
Ainda sobre a premissa, o Sr. Domenico Liuzzi disse que há necessidade de se envolver cada
vez mais os beneficiários na fase de elaboração do projecto e, após a sua aprovação, o mesmo
deve ser apresentado juntos dos beneficiários, autoridades locais e das comunidades em geral,
garantindo um convívio mútuo e harmonioso.
Também, o sr. Chico Pita disse que, devido ao bom convívio com as comunidades da
Província de Gaza no Projecto de HIV/SIDA com a Embaixada dos Estados Unidos
(PEPFAR), hoje as comunidades solicitam a assistência técnica da KULIMA. Enquanto que a
Anathalie Musabyemariya, disse que a ideia do Centro de Serviços seria de manter contactos e
dialogar com os locais, mas devido a falta de consulta, acaba não substanciando bem a
descrição das actividades.
O sr. Eric Perrin disse que não é bom criar tantas expectativas junto das comunidades, pois o
primeiro contacto geralmente serve de compromisso para ocasiões, tal como secundou, que
durante uma auscultação do Projecto em Machaze os líderes induziram à indicação da Sede
distrital como a área geográfica do projecto e exigiram também subsídios, o que pode ser
habitual, devido aos subsídios elevadíssimos dados pelos grandes organismos. Mesmo
conscientes da motricidade do valor monetário, a KULIMA já vem sensibilizando as
direcções provinciais, para a colmatar este mal junto das comunidades.

6.

Desafios da KULIMA

Sobre o que deveria ser a KULIMA, os participantes salientaram de que há necessidade de
aprimorarmos pela coesão e pautarmos por uma intervenção pro-activa e de acordo com as
necessidades locais, como é o caso das reuniões mensais, que contribuiriam para uma
intervenção activa e duradoura.
Durante a mesa redonda, os participantes deixar as seguintes sensibilidades:
o Disciplinar o staff no acto de infracção e remediar sobre eventualidades similares;
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o Honestidade por parte do staff em relação aos meios e recursos da Organização;
o Aplicar medidas punitivas e/ou coercivas;
o Além da avaliação do desempenho, é preciso fazer acompanhamento social do staff.
Esses processos deveriam ser partilhados ao nível de todas as delegações provinciais;
o Pautarmos cada vez mais pelo profissionalismo em detrimento de afinidades;
o Lograrmos pelo compromisso e responsabilidade;
o Documentação de todos os eventos;
Estas foram consideradas de linhas mestras e orientadoras, que se devem partilhar e assumidas
pelos colaboradores da KULIMA, contribuindo para a sua reestruturação, assunção das
tarefas, crença na nossa intervenção e com enaltecimento.
Concluiu-se que, para melhorar o grau da nossa intervenção, a KULIMA deve continuar
engajada no seu crescimento e na sua descentralização, passando necessariamente por definir
uma matriz de avaliação dos seus trabalhadores.

7.

Pilares

Durante a Reunião Nacional, discutiu-se sobre os 5 pilares (Apoio às Finanças Rurais;
Segurança Alimentar e Nutricional; Água e Saneamento; Promoção Social e Direitos
Humanos, e; Educação e Saúde Comunitária), correspondentes as áreas temáticas de
intervenção.
Dado que a KULIMA desenvolve actividades para a protecção do meio ambiente, é membro
da Rede Moçambicana de Mudanças Climáticas e promove fontes alternativas de energia
(lâmpadas LEED e fogões melhorados), os participantes foram unânimes ao decidirem a
alteração do pilar Água e Saneamento para Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Sendo assim, foram definidas como áreas de intervenção da KULIMA:






Apoio às Finanças Rurais;
Segurança Alimentar e Nutricional;
Meio Ambiente e Recursos Naturais;
Promoção Social e Direitos Humanos, e;
Educação e Saúde Comunitária.
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8.

Monitoria da Condução da KULIMA
Recursos Humanos

A apresentação sobre o estágio actual do Departamento dos Recursos Humanos foi realizada
pela Sra. Giselda Cossa, quem sincronizou sobre o pessoal existente ao nível nacional de 500
trabalhadores, cuja maioria está afecta em projectos específicos.
Uma das preocupações do sector prende-se com a questão de rescisão de contrato, que é
submetido pelos trabalhadores, faltando poucos dias para a sua saída. O que, perante a Lei do
Trabalho, se trata de uma denúncia.
A apresentação cingiu-se perante ao preceituado nos números 1 (Artigo 127), 1 e 4 (Artigo
128), 1 e 2 (Artigo 129).
Durante a sessão, a Sr.a Giselda Cossa explicou que o Ministério das Finanças quer o Modelo
10, para rendimentos superiores a 100 Mil Meticais e foi solicitada a actualização do IRPS
anualmente, como tarefa íntegra dos Recursos Humanos.
Durante as intervenções, o Sr. Victor Sousa disse que, por vezes é preciso, colocar apenas a
informação disponibilizada, mesmo que as outras delegações ainda não tenham submetido.
Uma das inquietações é sobre a falta de poder de decisão, tendo em conta as funções dos entre
as delegações provinciais e os coordenadores regionais, para além de outros sectores. Sobre
este último aspecto, relacionou com a ausência do delegado da Zambézia, mas quem enviou a
documentação à Reunião Nacional ao Director Nacional, enquanto que teria sido o contrário,
ou seja, a documentação seria enviada ao Sr. Victor de Sousa, para fazer a devida a
apresentação.
A Sr.a Virgínia Romero disse que esta situação necessita a definição dos Termos de
Referência, com vista a distinguir as responsabilidades e tarefas de cada um desde ao nível
central, provincial e até ao mais baixo. O mesmo deve acontecer com o fluxo de informação
entre estes níveis, que deve ser de forma transparente e em tempo.
O Sr. Káytone Cátia disse que a solução passa, para além das responsabilidades, por ser
claros, sigilosos, dignos e ter poder de decisão, o que manterá um espírito de profissionalismo.
O Sr. Jorge de Sousa secundou que é preciso colocar as questões abertamente e as delegações
podem partilhar a informação com o Director Nacional, mas com o conhecimento do
Coordenador Regional, dependendo da natureza do assunto.
Ao que apelou aos Recursos Humanos para que sejam cada vez mais interventivos e não
silenciados.
Retratou sobre o assunto dos estudantes trabalhadores, dizendo que existe a legislação, que
defende a promoção e crescimento do pessoal técnico.
No que diz respeito a rescisão, partilhou a experiência da sua delegação, em que um
trabalhador, após dois dias de receber o seu salário, pediu a rescisão do contrato, sendo que
lhe pediu cinco dias para entregar o seu relatório. Sobre o poder de decisão, disse que há
necessidade de aprimorar a componente de coordenação entre os sectores.
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Em jeito de conclusão, o Director Nacional disse:
o Deve haver uma celeridade na troca de informação entre as delegações, tendo em
conta a existência dos coordenadores regionais. O Sr. Victor Sousa deve apresentar o
draft dos Termos de Referência para os coordenadores regionais, que serão analisados
pela Direcção Nacional.
o Estamos numa fase avançada de descentralização e este processo facilita a abertura
entre as delegações e se deve ter em conta os pontos fortes.
o A comunicação falta devido a vários factores e que se sugere ao uso de emails
alternativos, tal como ele o faz com a Secretária, Sra. Vilma Carvalho.
o Aceitam-se as expressões vindas dos colaboradores da KULIMA, mas que se deve ter
em conta que devemos ter uma certa ponderação, sobretudo durante os encontros
como a Reunião Nacional, onde se deve pautar por uma linguagem clara e cuidada.
Deve-se ponderar a linguagem, mantendo honestidade e, consequentemente, o
domínio da situação.
o Deve-se ter em conta a pontualidade e evitar saídas frequentes sem comunicação aos
responsáveis das áreas, ou na ausência destes, aos indigitados.
o Deve ser comunicado a situação dos coordenadores regionais e manter celeridade na
comunicação em todos os eventos tal como é da Reunião Nacional, mantendo sigilo
profissional. Dai que a Reunião Nacional é um evento extremamente importante e
sólido, que garante a partilha das experiências de cada delegação, harmonização da
agenda nacional e perspectivar o futuro.
o Deve estar arquivada a avaliação periódica de cada staff nos departamentos e dos
delegados provinciais ao nível nacional, tendo em conta o seu desempenho, a sua
remuneração, permanência ou mesmo atribuição de bónus.
o Nas vésperas do mês de Dezembro, cada staff submete à Sede Nacional uma carta de
Manifestação de Interesse, onde consta a exposição do trabalhador com respectivas
expectativas sobre o seu engajamento com a KULIMA.
o Devemos ter uma postura educada e com compromisso perante a KULIMA.
Secundando o Director Nacional, os participantes concluíram:
o É preciso tomar em consideração o carácter de cada um aquando da sua admissão.
o Proporcionar boas condições e conforto aos trabalhadores, que mais demonstrarem
desempenho satisfatório, sobretudo os longínquos, mediante uma avaliação.
o Fazer o uso racional e controlado do património da KULIMA.
o Definir e cumprir com o plano de férias dos trabalhadores, que deve constar dentro
contrato. Adaptar modelos usados, como é o caso de indústrias metalúrgicas, em que
cada trabalhador goza as suas férias em dias reduzidos durante meses diferentes, pois,
para a nossa realidade, existem concursos lançados e que precisam a resposta do Staff,
o que recorre à necessidade de se negociar com o próprio trabalhador.
o Para o caso de ausências não justificadas, deve se descontar nas férias, como forma de
disciplinar o próprio trabalhador.
o No acto de negociação com os financiadores, primeiro temos de partilhar o nosso
“modus operandi” (modo de operação), como forma de harmonizar com as regras ou
desejos dos financiadores, para efectivação da parceria.
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o Para ao caso de trabalhadores que abandonam a KULIMA num determinado período
não previsto, deve constar nos contratos a cláusula, que demonstra o espaço de
substituição.
o Devemos evitar pela assinatura de mais de 2 adendas com o mesmo trabalhador, pois a
Legislação defende que após assinatura de 3 adendas, o trabalhador já é considerado
efectivo. Assim, para evitar, devemos pautar pelos contratos a tempo determinado.
o É difícil ter um contrato de prestação de serviços, pois corre-se o risco de a segunda
parte obter mais ganhos, como foi o caso de Manica em que pagou 20% do ganho.
o Melhor seria ainda optar por 25 dias úteis de férias, enquanto que os restantes 5 dias
seriam gozadas durante a quadra festiva, mediante uma coordenação e harmonização
com o plano de actividade dos parceiros.
o Todos os trabalhadores a KULIMA devem se orientar sobre os regulamentos
existentes, sobretudo o código de conduta.
Feitas as intervenções no período de manhã, foram criados grupos de trabalho, sendo que um
foi para planificar a próxima Reunião Nacional, que será realizada na Província de Nampula.
Ficou claro de que os Coordenadores Regionais apoiarão o Director Nacional e terão um
papel fundamental no dia-a-dia de cada delegação, sendo assim :
o Sr. Victor Sousa coordenará a Região Norte,
Sr.a Marylene Madeleine na Região Central e, finalmente,
a Sr.a Anathalie Musabyemayria para a Região Sul,
mediante encontros inter-regionais anualmente em Sofala.
O outro grupo ficou responsável com a definição dos Termos de Referências para os
coordenadores regionais, Monitoria e Avaliação, Comunicação entre as Delegações e o
Director Nacional, lançamento e arranque das actividades de um programa e do pessoal.
A Sr.a Giselda Cossa disse que ainda há problemas no gozo de licença disciplinar, causando
mau entendimento, devido a falta de consideração das faltas injustificadas por parte dos
trabalhadores. Sendo assim, é preciso controlar a questão dos atrasos e o plano de férias, tendo
em conta o compromisso assumido pela KULIMA e seus parceiros.
Na mesma altura, o Director Nacional ressalvou a ideia de se institucionalizar a empresa de
consultoria, devido a que nos últimos concursos estarem ligados a área de consultoria, como é
o caso da parceria com a CRESCO, Apoio à Associação NHAMAI, Projecto de Algas
Marinhas, Biodiversidade, entre outros.
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Administração
O relatório das actividades realizadas neste sector e o da contabilidade nacional foi
apresentado pela Sr.a Maria Virgínia Romero, quem iniciou por introduzir a equipa técnica
dos dois departamentos seguidos dos projectos, cuja execução orçamental, está sob sua gestão.
Dentre os quais, ela destacou os seguintes: Adopção às crianças (Maputo Cidade e Gaza),
Projecto SODI (Maputo Cidade), INKOTA (Cabo Delgado), PEPFAR/USAID (Maputo
Cidade, Cabo Delgado e Sofala) MAGIS (Maputo), AFRICA ON (Maputo) CEPAGRI, FDC,
EEP, DNSA, FARE e NORAD.
Durante o período em vigência, a Administração Nacional fez a gestão dos fundos desde a
Sede e o respectivo envio às actividades realizadas nas delegações provinciais, bem como do
todo o expediente administrativo e financeiro, com o objectivo de tornar céleres e efectivas as
actividades, tendo em conta os respectivos calendários. Também, o grau de intervenção
ajudou a reactivar a credibilidade, auto-estima, garantias e visibilidade financeira.
Dai que, para lograr com os objectivos, a KULIMA se orienta com:elaborou:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uso correcto do Manual de Procedimentos e implementação na sua integra
Centralização dos dados financeiros a nível Nacional
Envio de relatórios financeiros em formato electrónico e físico
Reconciliações bancárias
Abertura de contas bancárias para cada projecto a nível Nacional e das Províncias
Pagamentos através de cheques
Abertura de contas individuais para pagamento de salários
Boa comunicação
Criação de Fundo Social nas Províncias

No ponto sobre as Auditorias, a Sr.a Virgínia Romero disse que, para além das auditorias
programáticas, está m preparação a Auditoria Institucional Interna dos anos 2009/2010/2011.
A Sr.a Virgínia Romero fez uma retrospectiva sobre o ano de 2012, onde a KULIMA recebeu
uma auditoria pela Ernst &Young, no âmbito do Projecto “Centro da Mulher e Jovens de
Munhava”, implementado na Cidade da Beira e cm o financiamento da União Europeia. Até
então, a União Europeia estava a aguardar pelo desbloqueio de fundos sobre o Imposto sobre
Valores Acrescentados (IVA).
Salientou ainda de que, durante o decurso da auditoria feita pela Ernest&Young, foram
detectados erros (falta de assinatura de folhas de salários individuais, taxas imputadas erradas
aos trabalhadores e falta de modelo 10 no processo individual), que prejudicaram o
funcionamento da Organização e, consequentemente, o relatório final. Com esses aspectos, foi
sucumbido pelos participantes de que devemos melhorar o diálogo interno, sobretudo entre os
técnicos e administrativos e contabilistas desde a Sede até as delegações e a necessidade de
cumprir com a execução orçamental por cada item.
Sobre este aspecto, o Director Nacional solicitou, mais uma vez, o empenho das delegações
no que tange ao envio dos documentos de suporte, tendo em conta o tempo em que a
Administração Nacional tem por reportar, mesmo durante a fase de monitoria.

16ª Reunião Nacional
KULIMA
2012

25

Também, foi apelado aos participantes sobre a necessidade de parte dos doadores poder que as
Organizações cruzem os cheques, bem como a informação de cada transação.
No que diz respeito à criação de Fundo Social, a Direcção Nacional propôs que todas as
Delegações Provinciais devessem criar um Fundo Social para o sustento da mesma. Ao
mesmo tempo, os administrativos provinciais devem pautar pelas obrigações e deveres tais
como, fazer o uso e implementação do manual de procedimentos, produzir os relatórios
mensais e fazer cumprir com o calendário de prestação de contas.
Sobre a situação do património (Bens Imóveis), foi mencionado que a Sede já foi regularizada
e pertence a KULIMA, Delegação de Maputo Cidade tem três centros na Polana caniço,
Maxaquene e Maguanine, Kongolote e Catembe, a Delegação de Maputo tem escritório
próprio, um armazém, um telecentro em Marracuene e 52 casas de Kongolote, as Delegações
de Gaza, Inhambane, Sofala e Manica possuem escritórios próprios.
As delegações provinciais de Delegação de Nampula tem dois escritórios e uma residência e
casas em Mugovolas, Rapale, e Muecatea da Zambézia tem um centro completo com duas
residências, um dormitório de seis quartos, uma sala de reuniões, um refeitório, um armazém
e três escritórios e, finalmente, a Delegação de cabo Delgado tem escritório próprio. Todas
essas, ainda não regularizaram a documentação oficial, pelo facto de a muitas infra-estruturas
terem sido adquiridas por singulares.
As actividades do departamento de Administração e Contabilidade no ano 2012, aumentaram,
com o início de novos projectos ao longo do ano.
Em jeito de conclusão, foi chamada atenção aos delegados sobre o dever de cumprir e fazer
cumprir os acordos celebrados com os parceiros/doadores, mesmo cientes de que é a tarefa de
o auditor de comunicar ao doador sobre o funcionamento da Organização à luz do Manual de
Procedimentos.
Devemos também, efectivar a harmonização dos procedimentos, tendo em conta a realidade
de cada província, que facultará a documentação a informação em fichas, contendo o saldo,
despesas e entradas.
Foi secundado de que até 2013, a KULIMA terá um relatório exaustivo, tendo em conta o
balanço de 2012.
De seguida, o Director Nacional disse que há uma preocupação sobre o futuro da KULIMA
por parte de doadores, o que nos confere uma postura dinâmica e de crescimento
descentralizado.
A título ilustrativo, é o facto de o Presidente da AIFO, aquando da sua visita de trabalho aos
projectos em Moçambique, ter notado que a KULIMA está a empoderar as delegações
provinciais, sendo autónomas. A outra forma sustentável seria de ter entidade corporativa ou
confederação, onde cada delegação é reconhecida pelo poder local e congregada à Sede
Nacional.
No âmbito de descentralização, é preciso que se criem condições, começando pelo quadro
legal/jurídico, que assentam os Estatutos, Regulamentos Internos e outros regulamentos
normativos, embora haja uma capacidade técnica e financeira.
9.

Diversos : Resumindo todas as temáticas da Reunião nacional:

a) Temas básicos:
a.1 O Ambiente:
a.2 Micro - Bancos
a.3 Património Nacional, Infra-estruturas e carros/motas
a.4 Gestão de fundos - Auditoria
a.5 Documentação oficial da Kulima
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a.6 O programa do RICINO: uma actividade permanente?
a.6 Metas dos Fogões – Realizáveis?
a.7 Programas sem salários – temos capacidade?
a.8 Voluntariado interno e externo na Kulima?
a.9 Código de conduta – Sua aplicação
a.10 Relatórios descritivo e financeiros – Procedimentos viáveis?
a.11 Fichas Plastificadas – nos Programa de educação comunitária
a.12 Programa de Mantas – Procedimento ditados pelo Doador.
b)) Outros Temas
b1 Coordenação Regional
b.2 Moçambique e Recursos minerários
b.3 Programa Pro-Savana no Corredor de Nacala
b.4 Estandardização dos Programas PEC e Ambientais
b.5 Definição das metodologia relacionadas à criação de Associações
b.6 Kulima e os direitos Humanos em vista das eleições
b.7 Metodologias de Adopção a Distância: reforço e propaganda
Após as apresentações, foram partilhados os diferentes documentos para consulta e uso no
dia-a-dia da KULIMA, caso é dos manuais sobre:
 Princípios sobre Associativismo;
 Manuais sobre o Programa Respondendo à Epidemia do HIV/SIDA em Moçambique
em parceria com a FDC e o Fundo Global, e;
 Curso Básico de HIV/SIDA.
E como pontos finais para relembrar executar:
1 Próxima Reunião Nacional: a ser realizada na Sede de Nampula para o ano 2013.
2 Perfil Nacional e perfis provinciais: uma tarefa a ser realizada como prioridade.
3 Conceitos e aplicações dos conceitos da Descentralização:
4 Devolução dos Micro-créditos
5 Fundo Social: pertinência
6 Reforço das Delegações provinciais
7 Parcerias com o Sector privado
8 Fundos de Crédito do Governo, dos Bancos e de outros Doadores
9 Padrões de Projectos
10 Comunicação interna na Kulima:
11 Cadastro dos CV dos técnicos e dos voluntários
12 Actualização do Web site da Kulima
13 Reforço da Disciplina interna à Kulima
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10.

Conclusões e Recomendações
Conclusões

Após a análise da situação geral da KULIMA, a conclusão cingiu-se sobre os seguintes
pontos:

A KULIMA deve ter em conta as oportunidades, de acordo com a sua experiência e as
delegações devem partilhar com antecedência as suas toda a informação necessária, fazendo
uso de modelos apropriados pela Sede.

Estamos numa fase avançada de descentralização e este processo facilita a abertura
entre as delegações e se deve ter em conta os pontos fortes.

A comunicação falta devido a vários factores e que se sugere ao uso de emails
alternativos.

Deve-se ter em conta a pontualidade e evitar saídas frequentes sem comunicação aos
responsáveis das áreas, ou na ausência destes, aos indigitados.

Deve ser comunicado a situação dos coordenadores regionais e manter celeridade na
comunicação em todos os eventos tal como é da Reunião Nacional, mantendo sigilo
profissional. Dai que a Reunião Nacional é um evento extremamente importante e sólido, que
garante a partilha das experiências de cada delegação, harmonização da agenda nacional e
perspectivar o futuro.

Deve estar arquivada a avaliação periódica de cada staff nos departamentos e dos
delegados provinciais ao nível nacional, tendo em conta o seu desempenho, a sua
remuneração, permanência ou mesmo atribuição de bónus.

Nas vésperas do mês de Dezembro, cada staff submete à Sede Nacional uma carta de
Manifestação de Interesse, onde consta a exposição do trabalhador com respectivas
expectativas sobre o seu engajamento com a KULIMA.


Devemos ter uma postura educada e com compromisso perante a KULIMA.

Assuntos para Pro-memória de cada um!!!
 Cadastro do Voluntário da Kulima
 Parcerias com Privados nacionais e internacionais
 Panfletos de Cada projecto antigo e actual
 Panfleto de cada Delegação
 Organigrama de cada Delegação
 Panfleto Nacional . e Cartões de visita
 Panfleto do Centro de Serviço
 Boletim provincial
 Lobbing com Ministérios: Assinaturas de Acordos!
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Recomendações


Deve-se partilhar a informação com as delegações, classificar os concursos, análise e
parecer técnico, continuar com a promoção de reuniões mensais, apresentação e ter
sempre projectos a “semear” junto dos financiadores.



Deve haver uma celeridade na troca de informação entre as delegações, tendo em
conta a existência dos coordenadores regionais. Dai que deve se apresentar o draft dos
Termos de Referência para os coordenadores regionais, que serão analisados pela
Direcção Nacional.



Deve-se ponderar a linguagem, mantendo honestidade e, consequentemente, o
domínio da situação.



Apoiar cada vez mais as delegações provinciais.



Fazer lobbying com os parceiros, de modo a garantir a extensão dos Projectos, para a
continuidade das actividades no terreno.



Todas as delegações devem criar um email alternativo.



Proporcionar boas condições e conforto aos trabalhadores, que mais demonstrarem
desempenho satisfatório, sobretudo os longínquos, mediante uma avaliação.



Fazer o uso racional e controlado do património da KULIMA.



Definir e cumprir com o plano de férias dos trabalhadores, que deve constar dentro
contrato. Adaptar modelos usados, como é o caso de indústrias metalúrgicas, em que
cada trabalhador goza as suas férias em dias reduzidos durante meses diferentes, pois,
para a nossa realidade, existem concursos lançados e que precisam a resposta do Staff,
o que recorre à necessidade de se negociar com o próprio trabalhador.



Para o caso de ausências não justificadas, deve se descontar nas férias, como forma de
disciplinar o próprio trabalhador.



Harmonizar e regularizar a situação de férias dos trabalhadores, tendo em conta o
plano de actividade da KULIMA e dos parceiros.



Massificar os regulamentos existentes, sobretudo o código de conduta no seio dos
trabalhadores e parceiros.



Cumprir e fazer cumprir os acordos celebrados com os parceiros/doadores respeitando
todas as cláusulas.
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11.

Lista dos Anexos


Nota de Abertura do Reunião Nacional;



Apresentação dos relatórios provinciais: Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala,
Manica, Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade;



Apresentação do Centro de Serviço;



Contexto da KULIMA;



Desafios da KULIMA;



Apresentação do Departamento dos Recursos Humanos;



Apresentação do Departamento Administrativo e Financeiro;



KULIMA e o ano de 2013;



Manuais: Princípios sobre Associativismo; Programa Respondendo à Epidemia do
HIV/SIDA em Moçambique em parceria com a FDC e o Fundo Global, e; Curso
Básico de HIV/SIDA.
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