RELATÓRIO da 18ª REUNIÃO NACIONAL DA KULIMA
2014
Data: 26 e 27 de Novembro
Local: CARITAS, Cidade de Maputo

Maputo, Dezembro de 2014

30 Anos de actividades!!!
Uma etapa que nos obriga a reflectir
Uma etapa que nos convida a sermos mais organizados
Uma etapa que nos une mais
Uma etapa que nos dá vontade de irmos para a frente

Aos 30 anos de vida a Adolescência acabou, a maturidade avança para
produzir resultados tangíveis no seio da nossa Organização.
Devemo-nos sentir orgulhosos de sermos membros duma grande
Organização que semeou tanto, para colher frutos que nos enriquecem e
fazem enriquecer quantos se encontram a viver connosco.
E não há formas para afrouxar e crescer devagarinho. O mesmo entusiasmo
inicial nos deve guiar para os próximos futuros anos!
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Acrónimos
CCK- Cooperativa de Consultores da KULIMA
CD- Conselho de Direcção
CDS- Centro de Serviços
CVM- Cruz Vermelha de Moçambique
DAC- Departamento de Administração e Contabilidade
DP's- Delegações Provinciais
FDD- Fundo de Desenvolvimento Distrital
FMPL- Fogão Melhorado Poupa Lenha
FOFA- Forca, Oportunidade, Fraquezas e Ameaças
INGC- Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
KULIMA- Organismo para o Desenvolvimento Sócio-Económico Integrado
M&A- Monitoria e Avaliação
ONG- Organização Não Governamental
RH- Recursos Humanos

1. INTRODUÇÃO
A KULIMA nasceu em 1984 em ligação com uma ONG francesa (Bioforce) no período da
Guerra Civil em apoio aos refugiados, a fim de criar condições de reassentamento
definitivo em áreas mais propícias. Desde o surgimento, a KULIMA vem desenvolvendo
actividades ao nível nacional, com enfoque às zonas rurais, com vista a melhorar as
condições de vida da população baseando-se em seis (6) pilares, que considera
fundamentais: (i) Segurança Alimentar e Nutricional; (ii) Apoio às Finanças Rurais; (iii)
Educação e Saúde Comunitária; (iv) Ambiente e Recursos Naturais; (v) Promoção Social
Direitos Humanos e; (vi) Emergência
A Sede da KULIMA encontra-se na Cidade de Maputo e as suas delegações
(coordenadas pela Sede), estão distribuídas em 10 das províncias do país, exceptuando a
província do Niassa que embora ainda não temos um espaço físico, a delegação de
Nampula faz gestão dos projectos/programas dessa província. Estas delegações
contribuem para o estabelecimento de uma base massiva de coordenação para
realização de programas/ projectos para o desenvolvimento sustentável do país.
Aos 30 anos de existência, a KULIMA realizou a sua 18ª Reunião Nacional, no Caritas,
Cidade de Maputo, de 26 à 27 de Novembro de 2014 com o lema " Inovação", a fim de
fortalecer a instituição através de uma maior organização e troca de informação entre os
seus colaboradores. Nesta reunião fez-se uma reflexão dos anos que a instituição tem
catalogado no desenvolvimento sócio-económico integrado. Neste âmbito, partilhou-se as
experiências de cada Delegação tomando em conta as dinâmicas do mercado actual que
exigem-nos a dar maior visibilidade das nossas actuações, apresentação dos relatórios
anuais de actividade ao nível de cada departamento existente na KULIMA no geral.
Ao longo da reunião, foram formados 9 grupos de discussão para fazer uma reflexão em
diferentes temáticas com a finalidade de analisar a situação da KULIMA na
implementação das suas actividades através da análise FOFA.
Esta reunião contou com a participação de 30 colaboradores da KULIMA, dos quais
faziam parte, os Representantes do CD, das DP's (10) e do CDS
No final da reunião recomendou-se a todos colaboradores da KULIMA uma maior
celeridade e cometimento na iniciativa da OXFAM-NOVIB para o reforço da capacidade
institucional, bem como procurar estabelecer uma parceria de médio e longo prazo com a
OXFAM-NOVIB entre outros possíveis parceiros.
Para efectivação qualitativa e quantitativa desta iniciativa bem como de outras, deve-se
garantir que M&A de todos programas/projectos sejam uma realidade quotidiana,
monitorável e de certo modo mensurável através da planificação estratégica das
actividades.
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS NO PRIMEIRO DIA
A reunião iniciou no dia 26 de Novembro por volta das 8:30, com auto-apresentação dos
participantes e, as notas de boas vindas a todos os participantes por parte da
Representante dos RH a nível Nacional. Em seguida, o Director Nacional, como orador
principal, fez abertura da reunião com um breve resumo da reunião de 2013 e reinterrou
as notas de boas vindas aos participantes em jeito de comemoração, numa altura em que
a organização completa 30 anos de vida.
Na sua abordagem, o Director Nacional falou na importância de renovação da parceria
com a OXFAM-NOVIB para a melhoria da qualidade da nossa organização, seremos mais
interactivos e inovativos em relação aos 6 pilares de actividade da KULIMA. Para uma
maior consolidação da organização o Director Nacional citou os seguintes pontos:






Assumir riscos e cumprir metas;
Procurar formas de divulgar informação a nosso benefício;
Maior troca de informação entre os colaboradores;
Procurar actividades que possam servir de alicerce da KULIMA;
Melhorar o contributo da KULIMA na implementação dos programas/projectos.

Por fim, o Director Nacional divulgou aos participantes da reunião o reforço da KULIMA
para a dinamização das consultorias, através da criação da CCK, composta por 10
membros seniores da Organização.
Ao longo do dia, as DP's e o CDS apresentaram os seus Relatórios Anuais contendo as
actividades realizadas no ano de 2014, os projectos elaborados e implementados e, as
suas projecções para o ano seguinte.
Os relatórios foram baseados nas listas de projectos em curso e os futuros, como ilustram
as tabelas abaixo.

3

2.1.

Apresentação dos Relatórios das Delegações Provinciais

2.1.1. Delegação Provincial de Cabo Delgado

Doador e
Nome
INCOTA Segurança
Alimentar e
Nutricional

Período
01/12/13
a
31/12/15

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Grupo alvo
Objectivo Principal:
 Garantir as populações do Distrito de
Ancuabe uma Alimentação saudável e
equilibrada durante todo o ano.
Objectivo específico:
 Aumentar, diversificar a produção
agrícola;
 Reduzir as perdas agrícolas e melhorar
a qualidade de produto;
 Criação de fontes de renda através da
comercialização dos excedentes e de
produtos agricolas de rendimento;
 Sensibilização do grupo alvo sobre
alimentação saudável e segurança
alimentar.

FARE –PAFR
-

Janeiro
2008 até

2.500
Pessoas
Homens,
Mulheres e Crianças de 6 Aldeias
de Ancuabe (Muaguide; Macaia;
Naputa; Miriangone; Nacussa e
Geote).

Objectivo Principal:
População do Distrito de Ancuabe
 Contribuir para o Desenvolvimento e Meluco.
socio-económico da população dos
Distritos de Ancuabe e Meluco, através
da provisão de serviços Financeiros
sustentáveis.
Objectivo específico:

Actividades
 Formação
e
capacitação
sobre
metodologias
mais
produtivas, duráveis e durante
todo o ano com maior ênfase
para as mulheres;
 Produção de culturas através
de sementes diversificadas e
melhoradas;
 Metodologia
para
uma
agricultura de conservação;
 Protecção contra animais
selvagens;
 Promover acções de fomento
de culturas de rendimento;
 Prevenção e informação da
população sobre maneiras
para
comer
e
cozinhar
saudáveis e seguras.
 Estudo de mercado e seus
mecanismos
 Formação dos operadores de
crédito
 Formação dos benificiários
 Preparação da documentação
e divulgação (marketing)
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 O
fortalecimento
das
economias
familiares e comunitária de modo a
ultrapassar a descapitalização crescente
e dependência externa;
 Dotar as comunidades rurais de
capacidades de intervenção económica
de modo a assegurar o desenvolvimento
local sustentável;
 A expansão para o meio rural usando o
sistema de crédito campanha e crédito
de curto prazo (15 dias; 1 mês).

 Criação de modelos sectoriais
de acordo com as faixas
sociais
 Replicação de experiência a
outros beneficiários
 Execução do programa de
Micro-crédito.

2.1.2. Delegação Provincial de Nampula

Doador e
Descrição
TB CARE
(DOTES
Comunitário)

Período
1ª Fase
De:
15/09/11
à
30/09/12
2ª Fase
De:
01/10/13
à
30/09/14

Lista de Projecto em curso
Objectivos
Grupo alvo
Objectivo Principal:
 Promover o DOTS C nas comunidades
dos 12 distritos acima mencionados, na
provincia de Nampula.
Objectivo específico:
 Promover o DOTS Comunitário para 95
US em 12 distritos para alcançar 24.460
suspeitos de Tuberculose e 40.450
suspeitos de Malária, durante o período
de 01 de Outubro de 2013 a 31 de
Dezembro de 2014;
 Aumentar o despiste dos casos de TB
nos distritos de:
 Nampula cidade, de 63% para 70%;
 Erati, de 64% para 70%;

Para alcançar 24.460 suspeitos de
Tuberculose e 40.450 suspeitos de
Malária, em 114 áreas de Saúde,
com 754 voluntários comunitários,
194 enfermeiros e 532 Praticantes
de Medicina Tradicional. Nos
distritos de Nampula Cidade,
Rapale, Memba, Nacala velha,
Meconta, Murrupula, Mogovolas,
Moma, Angoche, Erati, Monapo e
Muecate (Piloto com a intervenção
directa dos SDSMAS).

Actividades
 Actividades de Informação,
educação e comunicação
(IEC);
 Apoio aos dias mensais da
tosse e dia mundial TB;
 Divulgação de mensagens
radiofónicas;
 Despistes de casos de TB
com BK+;
 Prover o DOT’s C a pelo
menos 60% dos doentes de
TB nos 12 Distritos;
 Formação e/ou capacitação
em
matéria
de
DOT’s
comunitário, para cerca de
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1ª Fase
Engajamento
01/08/14
das
à
Organizações
31/12/14
da Sociedade
Civil,
Para 2ª Fase
Área
da 12/01/15
Industria
à
31/12/16
Extractiva.

Mapeamento
De:
de Grupos de 05/10/14
à
Nutrição
31/12/14
formais/Inform

 Rapale, de 33% para 43%;
 Memba, de 48% para 50%;
 Nacala a Velha, de 56% para 73%;
 Meconta, de 45% para 51%;
 Murrupula, de 54% para 56%;
 Monapo, de 47% para 51%;
 Mogovolas, de 39% para 53%;
 Moma, de 50% para 53%; e
 Angoche, de 47% para 53%.
 Prover o DOTS comunitário a 100% dos
doentes de TB nos 12 distritos acima
mencionados.
Objectivo Principal:
 Inserir as Organizações da Sociedade
Civil na Área da Industria Extractiva
Objectivo específico:
 Engajamento das Organizações da
Sociedade Civil, Para Área da Industria
Extractiva;
 Mapeamento
de
Grupos
Formais/Informais de Nutrição nos
Distritos de Nampula;
 Plano de Acção Imediata no Âmbito da
Prevenção de RRD;
 Promover o conhecimento e a
prevenção das ITS/HIV/SIDA Para a
mudança de comportamento aos
trabalhadores
de
reabilitação
de
estradas (ANE).

510
Voluntários,
230
praticantes
da
medicina
tradicionais, e pessoal técnico
da saúde 165.

Maior número de população dos
distritos de Moma, Angoche,
Mogovolas, Monapo e Memba,
com enfoque nas comunidades
localizadas
nas
zonas
de
mineração e ferrovia.

Objectivo Principal:
Maior número possível de Grupos
 Mapear Grupos Formais e Informais Formais e Informais existentes
existentes nos distritos de Moma, nos distritos de Moma, Monapo e
Monapo e Erati na província de
Nampula.

 Identificados e treinados dos
activistas sobre o regulamento
mineiro e as Leis de Minas, de
Ambiente
e
de
Reassentamento,
complementadas com as Leis
de Terras, Florestas e Fauna
Bravia;
 Formação nos Pontos focais
sobre o conhecimento do
regulamento mineiro;
 Preparação
social
das
comunidades
através
da
disseminação do regulamento
Mineiro, das Leis de Minas,
Ambiente
e
de
Reassentamento,
complementando com as Leis
de Terras, Florestas e Fauna
Bravia;
 Identificação dos membros do
Governo (SDAE) e Lideres
Comunitários,
para
a
coordenação de actividades
de localização dos membros
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ais
província
Nampula.

na
de

Plano de
Acção
Imediata no
Âmbito da
Prevenção de
redução de
risco a
desastres
(RRD).

Erati na província de Nampula.


05/11/14
à
31/12/14

Objectivo específico:
 Mobilizar as populações vivendo em
zonas em risco para se fixarem em
zonas seguras;
 Sensibilizar as famílias com casas de
construção precária para fortificarem a
sua estrutura;
 Garantir a limpeza e manutenção de
canais, valas de drenagem e represas;
 Criação de equipas de choque ao nível
dos distritos alvo para agirem em caso
de ocorrência de calamidades;
 Intensificar junto das comunidades a
Vigilância Fitossanitária das principais
doenças de gado.

Maior número possível de
membros das comunidades em
situação de risco à calamidades
existentes nos distritos de Moma,
Angoche e Memba.










dos grupos formais e informais
sobre Nutrição;
Identificação e Mapeamento
dos grupos cívicos, comités
comunitários
(formais
e
informais)
existentes
nos
distritos
e
comunidade,
destacando
a
sua
composição, ano da sua
criação,
funcionamento
(principais
actividades
desenvolvidas), relação com
os órgãos de poder local e
provedores de serviço público,
pontos forte e fracos.
Mobilização
à
população
vivendo em zonas em risco
para a sua fixação em zonas
seguras;
Sensibilização das famílias
com casas de construção
precária para a fortificação da
sua estrutura;
Limpeza e manutenção de
canais, valas de drenagem e
represas;
Criação de equipas de choque
ao nível dos distritos em
causa, para acção em caso de
ocorrência de calamidades;
Intensificação
junto
das
comunidades, da Vigilância
Fitossanitária das principais
doenças de gado.
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Promoção do
conhecimento
e a prevenção
das
ITS/HIV/SIDA
para
a
mudança de
comportament
o
aos
trabalhadores
de
reabilitação
de estradas
(ANE)

01/08/14
à
31/12/14

Objectivo específico:
 Promover encontros de Sensibilização
aos trabalhadores para o conhecimento
sobre ITS/HIV/SIDA nos acampamentos
dos trabalhadores das Estradas;
 Promover palestras aos trabalhadores
para
o
conhecimento
sobre
ITS/HIV/SIDA
e
distribuição
de
(panfletos,
cartazes,
Livros,
preservativos,
entre
outras,
aos
trabalhadores das estradas.

 Trabalhadores contratados e
subcontratados;
 Comunidades vivendo ao longo
das Estradas.

 Distribuição de preservativos a
todos trabalhadores;
 Implementação do Programa
pode educadores de pares;
 Distribuição de materiais IEC.

Futuros projectos
Doador

Descrição do projecto

Situação Actual

Data da Entrega

Elaborado por:

EUA

Sensibilização as Comunidades Rurais no
conhecimento
sobre
o
HIV/SIDA,
ajudando na mudança de comportamento
Prevenção e Mitigação do HIV/SIDA, ao
longo do Corredor de Nacala.
Engajamento das Organizações da
Sociedade Civil, Para Área da Industria
Extractiva
Legalização de Terras Comunitárias, e de
Associações.
Challenge TB

Pendente

26/06/2014

Kulima-Nampula

Acompanham
ento
Kulima-Sede

Aprovado

11/07/2014

Kulima-Sede

Kulima-Sede

MTC
WWF

ITC
FHI

Em
fase
preparação

de A proposta por entregar Kulima-Nampula
em Fevereiro de 2015

KulimaNampula

Em
fase
preparação
Em
fase
preparação

de A proposta por entregar Kulima-Nampula
em Fevereiro de 2015
de A proposta por entregar Kulima-Nampula
em Janeiro de 2015

KulimaNampula
KulimaNampula
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2.1.3. Delegação Provincial de Zambézia

Doador e
Descrição
Os ambientais
nas
comunidades
do Distrito de
Gilé

Redução de
riscos
de
desastres
(RRD)
Morrumbala e

Período
De:
09/14
à
20/08/15

11/14
à
12/14

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Grupo alvo
Incentivar cada vez mais as comunidades
pelo gosto na preservação do meio
ambiente protegendo e criando florestas
comunitárias

Que o governo aceite
consideração este RRD.

e

leve

 Previsto alcançar o número de
5.000 habitantes.
 Alcançados
cerca
15000
habitantes, sendo cerca de
8000 mulheres

em Comunidades rurais da localidade
de Pinda em Morumbala e Mopeia
sede e periferia em número ainda
não especificado.

Actividades
 Estudo
de
base
para
identificar as áreas em risco
de
Queimadas
descontroladas;
 Formação e capacitação das
associações de camponeses,
dos singulares e dos fiscais
comunitários
sobre
a
preservação
do
meio
ambiente e uso sustentável
dos recursos florestais;
 Envolvimento
dos
líderes
comunitários no processo de
sensibilização sobre as boas
práticas de preservação do
meio ambiente com enfoque
sobre os malefícios
do
desflorestamento;
 Criação
de
Viveiros
comunitários;
 . Criação e fortalecimento de
comité de gestão de risco
locais, e;
 Monitoria e Avaliação.
 Colecta de dados que facilitem
a intervenção e apoio as
comunidades que vivem em
lugares de riscos de desastres
naturais;
 Alertar as comunidades dos
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Mopeia










perigos
causados
pelos
eventos calamitosos como
cheias, inundações e secas;
Alertar as comunidades para
se prevenirem construindo
casas resistentes em zonas
altas para evitar que sejam
arrastadas pelas cheias;
Aconselhar as comunidades a
fazerem
machambas nas
zonas tradicionais e também
em zonas altas;
Sensibilizar
os
líderes
comunitários,
associações,
grupos organizados e pessoas
influentes para persuadirem
as
comunidades
a
se
prevenirem dos efeitos dos
desastres naturais ;
Fornecer ao governo dados
recolhidos do RRD que
poderão
facilitar
o
entendimento sobre a vida da
população que vive em zonas
de risco de calamidades
naturais;
Elaborar
um
plano
de
mitigação dos efeitos dos
desastres naturais e partilhar
no COE Zambézia.
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Futuros projectos
Doador

Descrição do projecto

Situação Actual

Banco Mundial Prevenção e Mitigação do HIV/SIDA, ao Aprovado
através
do longo do Corredor de Nacala.
MTC

Data da Entrega

Elaborado por:

11/07/2014

Kulima-Sede

Acompanham
ento
Kulima-Sede

2.1.4. Delegação Provincial de Tete
Doador e
Descrição
DFID
-Prestação de
Serviços
Participação,
Educação
Comunitária e
Promoção
de
Higiene
e
Saneamento
Rural(PEC/PHS)

Período

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Grupo alvo
Objectivos:
Todas comunidades do distrito de
 Garantir a boa gestão, operação e Angónia
manutenção das fontes de água
para que as mesmas possam
fornecer água por mais de 10 anos
em caso de poço e furo por mais de
20 anos;
 Garantir a Manutenção do estatuto
LIFECA de todas Comunidades e
Escolas assim declaradas ao longo
dos anos;

Actividades
 Plano de Despertar e o
Despertar das Comunidades e
Escolas
através
da
metodologia
participativa
SANTOLIC;
 Monitoria das Comunidades e
Escolas
Despertadas
(construção de infra-estruturas
de Saneamento e Higiene);
 Monitoria para a subida na
escada de saneamento nas
Comunidades já declaradas
LIFECA para LIFECA +;
 Obtenção de estatuto LIFECA
para Localidades e ou Postos
Administrativos previamente
seleccionados;
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Futuros projectos
Doador

Descrição do projecto

Situação Actual

Data da Entrega

Elaborado por:

The Long Well Prestação de Serviços de Consultoria Sem Resposta
Walk
na Sensibilização dos Trabalhadores
de Alta Mobilidade Sobre (Hiv/Sida) Nas
Obras de Estradas.

Kulima – Tete

Acompanham
ento
Kulima – Tete

CETA Eng e Prestação de Serviços de Consultoria Sem Resposta
Construções
na Sensibilização dos Trabalhadores
de Alta Mobilidade Sobre (Hiv/Sida) Nas
Obras De Estradas.

Kulima – Tete

Kulima – Tete

2.1.5. Delegação Provincial de Manica
Lista de Projectos em curso
Doador e
Período
Descrição
UNICEF –
Participaçã 12 Meses
o Educação
Comunitária
PEC ZonalIniciativa
um Milhão

Objectivos

Grupo alvo

Actividades

Objectivo
 Realizar actividades de Participação e
Educação Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento (PEC/PHS) nos
Distritos de Machaze e Sussundenga
com vista a um adequado envolvimento
dos
beneficiários
(Comunidades,
Escolas,
Centros
de
Saúde
e
autoridades locais) na construção,
gestão e manutenção das infraestruturas de Água e Saneamento.

 As comunidades, Escolas (Alunos e
Professores) dos distritos de
Machaze e Sussundenga, nos
respectivos postos Administrativos e
localidades.

Identificação e treinamento
dos activistas locais:
Levantamento da situação de
abastecimento de água nas
comunidades Prioritárias
Monitoria das actividades em
todas
as
comunidades
abrangidas pelo programa.
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AIFO
–
Educação
Para
Saúde
Comunitár
ia

4 Meses

Objectivo
 Permitir que os doentes com lepra
possam ser diagnosticados e tratados o
mais
cedo
possível
envolvendo
comunidades em acções concretas de
encorajar para o tratamento completo,
prevenir e reduzir, novos casos de
deformidades e mutilações causados
pela lepra nas comunidades.

 Pessoas com manchas claras e 
Hiposensíveis no corpo;
 Familiares que sofrem ou que já
sofreram de lepra nas comunidades.
 Nos
distritos
de
Machaze, 
Sussudenga e Mossurize

Aquisição
e
distribuição
de
10
bicicletas no distrito
de Mossurize;
Monitorar
as
actividades
de
sensibilização
e
recolha de dados nas
Unidades
Sanitárias
dos
doentes
diagnosticados.

AFRICARE
- Programa
Cuidados
Comunitário
s- (PCC)

12 Meses
renováveis

Objectivo:
 Contribuir para melhorar aderência ao
TARV de PVHS, Mulheres em pré/pós
parto e assistência as COVs , através da
sensibilização
e
de
cuidados
comunitários.

 Pessoas vivendo com HIV/SIDA 
(PVHS) e suas famílias;

 Crianças órfãs e vulneráveis (COVs)
e suas famílias;
 Mulher em pré/pós parto.
 Nos distritos de Tambara, Guro e
Macossa.

Mobilização comunitária;
Apoio
técnico
aos
activistas, em assistência
aos doentes acamados,
banho, limpeza no pátio,
pensos, administração de
medicamentos
de
primeiros
socorros,
aconselhamento
de
famílias cuidadoras dos
doentes, assim como
COVs;
Apoio as comunidades
nos
cuidados
comunitários, em TARV
com tratamentos nas
unidades sanitárias dos
distritos.
Disseminação
da
informação por meio de
Palestras e Teatros;
Testes efectuados de
HIV/SIDA;



MotaENGIL, Lda
“
Programa
HIV e SIDA

7 Meses
(Maio –
Novembro de
2014)

Objectivo: Mobilizar e colaborar com as  Trabalhadores
e
comunidades 
Estruturas
locais
dos
Distritos
de
circunvizinhas ao longo da estrada
Sussundenga e Mossurize, junto aos
nº 260 entre Chimoio-Dombe e
trabalhadores da obra, e as comunidades
Luciti- Espungabera.

circunvizinhas ao longo da estrada nº 260 Nos distritos de Sussundenga e
nas actividades ligadas ao combate de Mossurize.
HIV/SIDA
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2.1.6. Delegação Provincial de Sofala

Lista de Projectos em curso
Doador e
Período
Objectivos
Descrição
AGRA
- 3 Anos (Maio Objectivo principal:
Aumento de 2013 – 30
 Aumentar produtividade e receitas da
capacidade Abril 2016)
dos
produção dos pequenos agricultores das
Agricultores
províncias de Sofala e Manica, em
de pequena
Moçambique.
escala
e
Organizaçõ
es
de
Agricultores
para
se
envolver na
produção
agrícola
sustentável
e
nos
sistemas de
marketing

Grupo alvo

Actividades

40,000
Produtores
directos
na  Capacitação
de
18
província de Manica, 7,000 em
extensionistas
sobre
Sussundenga, 10,000 em Gondola e
Maneio
Integrado
da
8,500 no distrito de Manica; 8,500 em
Fertilidade
de
solos
Nhamatanda e 6,000 no distrito de
práticas Agronómicas e
Gorongosa.
uso de rádio e telemóveis
para
informação
de
Indirectamente o projecto pretende
mercado, sendo 10 dos
beneficiar cerca de 200,000 indivíduos.
SDAE e 8 da Kulima;
 Capacitação
de
10
locutores
de
rádios
comunitárias
sobre
(Maneio Integrado da
Fertilidade
de
solos
(ISFM),
mercados
e
estratégias de divulgação
das mensagens. Está em
curso
um
programa
radiofónico, através da
RM em Chimoio;
 Treinamento
de
produtores de contacto
(300) sobre as práticas de
ISFM e uso de rádio e
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telemóveis
para
informação de mercado;
 Estudo de solos para
determinar os parâmetros
de
aplicação
de
fertilizantes nos CDR,
através da Greenbelt
(empresa de fertilizantes);
 Campanha
de
sensibilização comunitária
sobre ISFM em curso ao
nível dos 5 distritos de
implementação
do
projecto
 Assistência
aos
produtores na elaboração
de planos de negócio.
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PEC/PHS

12
Meses Objectivo principal:
(Iniciou em  Implementar actividades de Participação
Março 2014
e Educação Comunitária e a Promoção
e
termino
de Higiene e Saneamento (PEC/PHS)
Março
de
nas comunidades é tarefas que o
2015)
Governo de Moçambique, está levando
a cabo em vários programas de
abastecimento de água e saneamento a
nível do país e em particular no distrito
de Caia e Angónia; para que
alcancemos
os
Objectivos
do
Desenvolvimento do Milénio (ODM).
 Melhorar a Saúde das comunidades dos
distritos alvos do Projecto.








Líderes comunitários e informantes 
chave na comunidade;
Activistas
comunitários
e
NGOs/OBCs que eventualmente
existam na comunidade;
Agentes sanitários e enfermeiros
afectos/residentes
nessas 
comunidades;
Membros da comunidade.





MICRO
CREDITO

Indeterminad
o

Assegurar o envolvimento
das
comunidades
no
processo de construção,
reabilitação e gestão das
infra-estruturas
de
abastecimento de água;
Assegurar
a
sustentabilidades
das
infra-estruturas
de
abastecimento de água e
saneamento;
Assegurar o acesso e uso
correcto
das
infraestruturas
de
abastecimento de água e
saneamento (latrinas) nas
comunidades e escolas
em toda extensão do
distrito;
Assegurar mudanças nos
hábitos de higiene (com
enfoque de lavagem das
mãos) em toda extensão
do distrito.

Objectivo principal:
 Todas as pessoas que são  Apoio a população na
 Melhorar e Apoiar as Economias Locais,
praticantes de comércio Informal e
formação
de
boas
que necessitam de um apoio
práticas
de
gestão
elevar o nível de bem-estar das
financeiro
para
elevarem
o
seu
financeira.
Programação
comunidades
pobres
em
Sofala,
volume
de
Negocio
nas
de associativismo;
combatendo contra todos os obstáculos
comunidades Rurais;
 Capacitar clientes em
que impede o desenvolvimento da
 Pequenos produtores abrangidos
várias
matérias
de
economia rural
pelo programa da AGRA.
negócio, de modo a criar
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Programa
Pós
Emergência

3 Meses (Jan Objectivos:


Sensibilização
das
comunidades
-Março 2014)
afectadas pelas cheias
 Participação Educação Comunitária no
Âmbito de “ WASH”;
 Segurança alimentar e nutricional;
 Promoção de higiene individual e
colectiva com enfoque para lavagem das
mãos em todos Bairros abrangidos pelo
programa.

4291 Famílias do distrito de Búzi.

uma
cultura
de
independência com os
recursos existente nas
zonas rurais;
 Garantir ao cliente a optar
em melhores projectos;
 Apoio em crédito na
campanha agrícola.
 Capacitação
de
5
activistas sobre WASH;
 Promoção de higiene
individual e colectiva nas
comunidades
dos
9
bairros;
 Construção de latrinas
(109) e copas (132);
 Distribuição de Alimentos,
Utensílios
domésticos,
Mosqueteiros e Certeza
para purificação da água
e
insumos
agrícolas
(Sementes melhoradas).

2.1.7. Delegação Provincial de Inhambane

Doador e
Descrição
Pequeno
Credito para
Pesca e
Cadeia de

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Grupo alvo

Período
Até 2020.

Objectivo principal:


Promover
pequenas
iniciativas
ligadas a pesca e a cadeia de valor



Pequenos
pescadores, 
comerciantes de pescado, e outros
actores da cadeia de valor da pesca
de pequena escalam nos distritos

Actividades
Disponibilização
de
crédito mensal a 7% para
os actores da cadeia de
pesca (comercialização,
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Valor da
Pesca / FFP

da pesca por parte de pequenos
operadores
que
não
tem
possibilidade de recorrer ao sistema
financeiro formal (Banco).

de Zavala, Maxixe,
Inhassoro e Govuro.

Vilankulos,


Objectivos:

 Produzir material vegetativo e mudas
de árvores (50.000) para o seu
plantio nas zonas sujeitas de erosão
na vila de Inhassoro.
 Promover acções de mobilização dos
residentes
para
assumir
as
actividades do projecto e ser
sensibilizada ao combate contra
erosão e valores relacionadas ao
Meio Ambiente.

Residentes da Vila de Inhassoro, 
em particular as famílias vivendo
nas zonas onde as águas de chuvas
torrenciais
costumam
criar
profundas valas de erosão e 
derrubar tudo, que seja infraestruturas, plantações.


FUNAE
– Ate cumprir Objectivos:

as metas
 Introduzir fogões Poupa Lenha e
Distribuição
Poupa Carvão junto os residentes de
de
fogões
zonas rurais;
poupa lenha e
 Construir quatro fogões poupa lenha
carvão,
institucionais em quatro entidades
construção de
sociais;
fogões poupa
 Produzir material vegetativo e mudas
lenha
de árvores (50.000 unidades) para o
institucionais
seu plantio nas zonas sujeitas de
nos Distrito de
erosão na vila de Inhassoro;
Govuro
e
 Promover acções de mobilização dos

Residentes rurais em grande 
maioria
camponeses
das
comunidades rurais dos distritos de
Inhassoro e Inhassoro e 6 aldeias
das com pouca aderência ao
princípio de utilizar fogões poupam
lenha ou carvão. Daí a grande
dificuldade do projecto.


FUNAB
Combate
contra erosão
na vila de
Inhassoro pelo
plantio
de
vegetação
estabilizante e
de árvores

Até junho de
2015



transformação,
conservação,
entre
outros);
Disponibilização
de
crédito a 4% para as
actividades de captura
(barcos, motores, redes, e
comercialização
de
insumos de captura).
Seminário
de
apresentação
as
autoridades do Distrito de
Inhassoro e parceiros;
Criação dum viveiro com
já mais de 30.000 plantas;
Sensibilização
dos
residentes das zonas
onde se cria valas de
erosão.

Produção
de
fogões
Poupa
lenha
em
Jangamo.concentração
dos
mesmos
em
Inhambane ate organizar
a operação logística de
distribuição;
Recepção em Inhambane
de fogões poupa carvão
vinda de Maputo. E
pintura dos mesmos a cor
do FUNAE.
Visita de todas as zonas a
serem beneficiadas, visita
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Inhassoro.

residentes
para
assumir
as
actividades do projecto e ser
sensibilizados ao combate contra
erosão
e
adquirir
valores
relacionadas ao Meio Ambiente.





porta
a
porta
dos
candidatos a receber
fogões poupa lenha fixos.
Verificação das listas
fornecidas pelo FUNAE.
Arrolamento dum ponto
focal em cada um das
aldeias.
Localização de fontes de
barro e fornecedores de
tijolos para a campanha
de construção de fogões
institucionais e poupa
lenha fixo.

2.1.8. Delegação Provincial de Gaza

Doador e
Descrição
Fogões
melhorados
“Poupa Lenha”

Período
Novembro2014- Março2015-

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Grupo alvo
Objectivo principal:
Fornecer
fogões
melhorados
as
comunidades e capacita-las para
produzi-las

Actividades

Unidades Sanitária, Residência dos  Fornecimento
de
500
chefes dos Postos Administrativos,
Fogões
Melhorados
à
Centro de Formação de Educadores
Lenha;
de Adultos e População selecionada  Fornecimento
de
480
pela FUNAE.
Fogões
Melhorados
à
Carvão;
 Fornecimento
de
20
Fogões
Melhorados
Institucionais;
 Treinamento
dos
utilizadores para o uso dos
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Viver um
Sonho

1 Ano (Março
de 2014 a
Março de
2015)

Objectivo principal: Contribuir para a
melhoria das condições sociais das
Crianças Órfãs e Vulneráveis (COVS),
no âmbito do HIV/SIDA.

Órfãos (maternos, paternos e de 
ambos os pais); Crianças infectadas e
afectadas pelo HIV/SIDA, incluindo:
Crianças que vivem em agregados
familiares chefiados por crianças,
mulheres ou idosos; Crianças que 
vivem em agregados familiares onde
um adulto se encontra cronicamente
doente.



Promoção da
Mulher na
Governação

Março de
2013 até
Fevereiro de

fogões melhorados;
Promoção do uso dos
fogões melhorados nos
locais abrangidos;
Garantir a Manutenção dos
fogões melhorados por um
período de 2 anos;
EDUCAÇÃO:
Alfabetização, Apoio com
material
didáctico
e
uniforme
escolar
e
actividades recreativas;
FORTALECIMENTO
ECONÓMICO: Formação
em Associativismo e gestão
de negócios, Treinamento
e iniciação em informática;
Treinamento em técnicas
de criação de caprinos;
Treinamento em técnicas
de corte e costura;
SAÚDE:
Cuidados
de
rotina
as
COV’s
seropositivas;
Testes
voluntários de HIV e
sensibilização a aderência
aos
testes
de
HIV;
Prevenção a malária e a
doenças diarreicas.

 Informática,
Corte
e
Costura,
Testagem
voluntária e criação de
caprinos.
Objectivo principal: Promover a Todas mulheres da província de gaza,  Formação de 43 Fóruns
participação das mulheres no processo nos 43 Postos administrativos.
Locais de Mulheres em
democrático e de governação local.
igual número de Postos
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Comunitária
na Província
de Gaza”

2015








Apadrinhamen
to a distância

Indeterminad
o

Mobilização
Três meses
comunitária
para a redução
de riscos de
desastres

Objectivo principal: Proporcionar às
crianças
condições
para
uma
alimentação
equilibrada,
materiais
didácticos e, vestuário, acesso a
cuidados
básicos
de
saúde,
acompanhamento psicológico tentando
sempre inserir estas crianças e jovens
no contexto escolar tornando possível
um futuro mais risonho.

As crianças órfãs que não têm 
oportunidade de acesso efectivam ou 
eficaz à educação nos distritos de XaiXai e Siaia.


Objectivo principal: Contribuir para
ampliar a percepção de riscos e reduzir a
vulnerabilidade das populações diante
de desastres naturais.

Comunidades em geral nos distritos de 
Messano,
Chissano,
Macuane,
Xilembene,
Vila
do
Caniçado, 
Chivongoene
Mubangoene,
Maniquenique,
Alto
Changane,
Chicumbane e Nhacutse.




Administrativos;
Formações que teve como
beneficiárias
as
43
Coordenadoras dos Fóruns
Locais;
Capacitações que teve
como
beneficiárias
os
Fóruns Locais de mulheres;
Workshops
com
os
membros do Governo dos
Distritos;
Campanhas
de
conscientização através da
Rádio;
Apresentação de Filmes e
Teatros em cada Posto
Administrativo;
Passeio com as crianças;
Acompanhamento e ajuda
nas tarefas escolares
; Levar as crianças a
Unidade Sanitária;
Acompanhamento regular
das crianças apadrinhadas,
tanto a nível familiar como
escolar, reportando aos
Padrinhos a sua respectiva
evolução.
Incentivo
a
educação
preventiva;
Cadastro dos recursos e os
meios de apoio existentes
na comunidade;
Coordenação e fiscalização
do material alocado e sua
distribuição;
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 Fornecimento
de
informações à população
sobre procedimentos em
caso de chuvas fortes ou
estiagem prolongada e
seca;
 Auxilio as comunidades na
identificação de pontos de
inundação
para
a
alimentação do Mapa de
Risco.

2.1.9. Delegação de Maputo Província

Doador e
Descrição
FHI360 – Projecto
Estradas

Período
1 ano e 5 Meses
(Outubro 2013 a
Fevereiro 2015)

Lista de Projectos em curso
Objectivos
Objectivo principal: Implantar 3
Retiros Comunitários da Paragem
Segura (RCPS) nos Bairros de
Luís Cabral, Trevo e Eduardo
Mondlane (Ressano Garcia) e
promover actividades educativas
e recreativas, para a utilização
dos serviços de saúde, incluindo
os de HIV e o ATS-C (fixo e
móvel), nas Comunidades em
redor dos retiros.

Grupo alvo

Actividades

População em alto risco  Expanção dos pontos de
(Trabalhadores do sexo e
serviço de aconselhamento
camionistas) e membros da
e testagem em saúde
comunidade dos 3 bairros.
(ATS-C) acessível para a
população, móveis e a
comunidade na zona dos
Bairros de Luís Cabral
(Maputo), Trevo (Matola) e
Eduardo
Momdlane
(Ressano Garcia), através
dos Retiros Comunitários
da Paragem Segura;
 Fortalecimento
de
mecanismos de referência
entre a comunidade e os
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TDH-ITALIA –
Projecto de Apoio
aos centros de
Atendimento sócio
Educativo das
comunidades do
distrito de Boane e
Matola

12 Meses (Janeiro a
Dezembro 2014)

Objectivo principal: Apoiar os
centros comunitário na promoção
e integração do desenvolvimento
socio-económico da comunidade
em particular destaque as
crianças, garantindo a protecção
e os seus direitos em todos os
eixos como forma de minimizar
os impactos negativos nas
comunidades e assegurando as

Crianças de 3 á 15 anos de 
idade e Mulheres nas
localidades
de
Mussumbuluco no distrito de
Matola e Localidades de
Antigos Combatentes, Rádio
Marconi, Eduardo Mondlane,
Chinonanquila e Salinas no 
distrito de Boane.

serviços de saúde no
Corredor de Maputo (Luís
Cabral, Trevo e Eduardo
Mondlane) e nos arredores
a
partir
dos
Retiros
Comunitários da Paragem
Segura;
Promoção de actividades
de divulgação do RCPS e
mobilização
para
a
aderência ao ATS-C e
outros serviços que o
RCPS oferece;
Formação de conselheiros
para a prevenção dos
casos de VBG e uso
abusivo
de
álcool
e
substancias tóxicas como
forma
de
lidarem
e
encaminharem os casos de
violência doméstica;
Documentação de todas as
acções
desenvolvidas
pelos
RCPS
em
colaboração
com
os
agrupamentos locais do
Projecto Estradas.
Apoio
directo
a
656
crianças
SAD
(Apadrinhamento
e
sustento a distancia) no
acompanhamento
das
actividades
educativas,
recreativas e sanitárias;
Ensino e aprendizagem
ligada a educação préescolar (escolinhas) para
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mulheres e raparigas
educação formal.

uma












199 crianças na idade
compreendida dos 3 a 5
anos;
Aulas
de
reforço
providenciadas as crianças
com fraco aproveitamento
escolar (explicação) param
698 crianças;
Actividades
recreativas,
desportivas e culturais
param as crianças dos
centros
comunitárias
direcionadas
ao
desenvolvimento de suas
habilidades comunicativas
e psicomotoras;
Actividade
de
artes
baseadas
de
dois
laboratórios de cortes e
costuras,
em
Chinonanquila e Eduardo
Mondlane, onde iniciou
com o fabrico de uniforme
escolar para 656 crianças
pertencentes ao programa
SAD;
Actividade de formação
para
adultos
(Alfabetização) num total
de 113 pessoas na sua
maioria mulheres;
Promoção de Serviços
culturais dirigidos a todos
os
membros
das
comunidades. (Videoteca e
Biblioteca);
Formação e capacitação
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KULIMA/ATAP –
Redução da
vulnerabilidade e
impacto negativo do
HIV/SIDA

1 Ano e 6 meses
(Janeiro de 2013 a
Junho 2014)

Objectivo principal: Promover População das localidades 
um efectivo exercício do direito
de Magude-Sede serão os
humano à saúde e a alimentação
das famílias em situação de beneficiários das acções. 
vulnerabilidade.
Resumidamente,
serão
privilegiados

os

seguintes

grupos de beneficiários:
 Agregados
familiares
chefiados por mulheres e
órfãos;
 Crianças órfãs e/ou em
situação
de
vulnerabilidade;
 Pessoas
vivendo
com
HIV/SIDA;
Associações de camponeses






liderados por mulheres.




para 20 educadores de
infância;
Seminário
para
70
professores da disciplina
de Inglês do distrito de
Boane;
Revitalização
das
6
Associações comunitárias.
Seminários
de
Sensibilizaçao
param
líderes comunitários;
Estabelecimento
de
parcerias
entre
organizações
governamentais e nãogovernamentais de modo a
melhorar a coordenação
das acçoes;
Formação de activistas
comunitários;
Fornecimento
de
12
motobombas
nas
associações;
Produção de material de
informação, educação e
comunicação;
Visitas
de
troca
de
experiencia
entre
as
associações
de
camponeses;
Actividades para mudança
de comportamento de risco
ao HIV-SIDA (Palestras,
teatro, jogos, concursos;
Cuidados
básicos
domiciliários
e
apoio
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Projecto de
Construção do
Centro de Saúde de
Changalane – Porto
Henrique

16 Meses

Objectivo principal: Contribuir
para melhoria da saúde da
população de Porto Henrique,
reduzindo a distância percorrida
para o Centro de saúde mais
próxima.

nutricional;
 Capacitação
de
10
Associações
de
camponeses;
 Instalação de 10 campos
de cultivo comunitário e 80
hortas familiares.
Toda a comunidade de 1.Construção de Centro de
Changalane e em particular
Saúde com seguintes
de
Porto
Henrique,
Cassimate,
Chilatine, componentes:
Kassemate,
Munucua
e
Chigubuta.
 Um bloco de atendimento;
 Um bloco de Maternidade;
 Um salão de espera dos
pacientes;
 Um passeio coberto que
liga o bloco de maternidade
e o de atendimento;
 Duas casas de banho;
 Uma vedação de 336
metros com portões para
carros e pessoas
 Uma Fossa biológica;
 Uma casa para equipa
Técnica;
 - Um Antero Sanitário

NNV – Projecto de
Fogões Melhorados

5 Ano ( 2013 a 2017)

Comunidade dos Distritos de
Marracuene e Manhiça
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2.1.10.

Doador e
Descrição
Projecto de
adopções a
Distância

Delegação da Cidade de Maputo “Ntwanano”

Período

Objectivos

1 Ano
renovável

Objectivo
principal:
Apoio a crianças órfãos
e vulneráveis.

NNVPromoção
de Fogões
Melhorados
em
Moçambiqu
e

5 Anos com
plano anual a
partir de
2012

Objectivo
principal:
Promover
fogões
melhorados na Cidade
de
Maputo,
Maputo
Província,
Gaza,
Inhambane, Sofala e
Zambézia.

Crianças na
Luta contra
o HIV/Sida

6 Meses

Objectivo
principal:
Contribuir para que as
acções de mitigação do

Lista de Projectos em curso
Grupo alvo

Actividades

258 Crianças em situação  Apoio na área de educação: Inscrição dos beneficiários
difícil
nos
distritos
de
nas escolas, material escolar, uniformes escolares
KaMaxakeni,
KaTembe,
incluindo acompanhamento escolar;
KaBukwana e Matola.
 Actividades complementares: canto e Dança;
 Outras actividades de Correspondência do Natal,
Capacitação das crianças na área dos direitos da
criança, visitas familiares e apoio as famílias.
Comités
de
agricultores,  Campanhas de Sensibilização sobre uso de
associações e as comunidades
sustentável dos fogões melhorados nas comunidades;
das províncias de Maputo  Produção e venda de fogões de fogões melhorados;
Cidade, Maputo Província,  Treinamento de carvoeiros em novas técnicas de
Gaza, Inhambane, Sofala e
produção de carvão (casamance);
Zambézia.
 Campanhas
de
sensibilização
nos
actores
governamentais
 Campanhas de sensibilização das Organizações
comunitárias de base (OCB’s) e Organizações;
 Elaboração do estudo do caso;
 Identificação de outros intervenientes da mesma área
 Troca de experiencias;
 Participação na Avaliação intermédia do projecto
realizada pelos consultores;
 Monitoria e avaliação das actividades.
300
Crianças
órfãs
e  Reciclagem dos activistas comunitários em matéria de
vulneráveis dos Bairros de
prevenção do HIV/SIDA;
Incassane e Chamissava do  Capacitação dos activistas em Horticultura e Nutrição;
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impacto alcancem a distrito KaTembe na Cidade de  Apoio as COV’s nas suas necessidades básicas
maior
proporção de Maputo.
através de serviços de qualidades.
agregados
familiares,
comunidades e Crianças
Órfãs e Vulneráveis
(COV’s) afectadas pelos
impactos do HIV e SIDA
e Pobreza no Distrito de
KaTembe.
Fabrico de
Fogões
Melhorado
e Soluções
Eficientes e
Alternativas
à Biomassa
para
Cozinha
Doméstica

1 Ano

Construção
de fogões
institucionai
s em
Centros de
atendiment
o de
crianças

Empondera 2 Meses
mento das
comunidade
s do distrito
de

Objectivo
principal: Todos os Produtores do distrito  Produção de bases cerâmicas e metálicas
Prestar
serviços
de de Boane.
 Identificação e treinamento dos oleiros e latoeiros na
consultoria na produção
produção de fogões melhorados Mbaula
de fogões melhorados
 Disseminação de estratégias de scale-up da produção
Mbaula.
e implantação a larga escala em Maputo a produção
de fogões Mbaula
 Realização de actividades de promoção da utilização
de fogões melhorados nas comunidades
 Participação na exposição na FACIM 2014
 Elaboração do Relatório mensal
 Elaboração do plano do mês seguinte
Objectivo
principal: 16 centros de atendimento as  Identificação dos centros beneficiários;
Construir
fogões crianças.
 Compra do material de construção de fogões
institucionais
nos
institucionais;
centros de atendimento
 Construção dos fogões institucionais;
as crianças.
 Capacitação dos beneficiários sobre o uso eficiente do
fogão e sua manutenção;
 Colocação das placas.

Objectivo
principal:
Disseminar práticas de
melhoria da eficiência
energética na produção

Associações e Grupos de Organização de encontros de divulgação do projecto nas
produtores de carvão do comunidades abrangidas e sensibilização sobre o uso
distrito de Mabalane nas sustentável dos recursos naturais
comunidades
de
Djodjo,
Mavumbuque, Pfukwe.
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mabalane
(Djodjo,
;avumbuqu
e, Pfukwe)
na
produção
eficiente do
carvão
casamance
e outros
produtos na
base de
argila

de
Carvão
vegetal
através do adestramento
das técnicas de maneio
florestal para a produção
sustentável de carvão;
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2.1.11.

Doador
FAN
FUNAB
FUNAB
MTC

MTC

PEPFAR/E
UA

Doador
DNA

DNA
URSA

Doador
CEPAGRI

FAO
FAO

GEF

PAANE/EU/
GONLOTE1

Centro de Serviços (SEDE)

Lista de Propostas Aprovadas (6)
Descrição
Província
Pesquisa sobre as estratégias da mudança do movimento
associativo rural para o movimento Cooperativo
Recuperação e Preservação das áreas ambientais vulneráveis da Inhambane
Vila de Inhassoro
Identificação de Queimadas descontroladas e Envolvimento das Zambézia
Comunidades para auto-gestão de terras
Contratação Serviços de consultoria para Implementar o Programa
de Prevenção e Mitigação do HIV e SIDA ao Longo do Corredor da
Zambézia
Contratação Serviços de consultoria para Implementar o Programa
de Prevenção e Mitigação do HIV e SIDA ao Longo do Corredor de
Nacala
Proposta de Projecto na área do COVs para o Distrito de
Marracuene

Zambézia

Nampula

Província
Maputo

De

Lista de Propostas Reprovadas (3)
Descrição
Província
Supply Of Services To Community Mobilization (Pec-Zonal) In The Cabo Delgado
Three Districts (Namuno, Balama And Muidumbe) In Cabo
Delgado
Supply Of Services To Community Mobilization (Pec-Zonal) In The Gaza
Three Districts (Bilene, Chibuto And Xai-Xai) In Gaza
Submissão da Proposta para uma Estratégia ACMS para A Nível Nacional
Tratamento da Tuberculose entre os trabalhadores das minas
actuais e ex-mineiros e suas famílias)

Lista de Propostas Pendentes (11)
Descrição
Província
Service Provider for the Security of Land Tenure/Development Gaza
Project of Value Chains in Limpopo and Maputo Corridors
(PROSUL)
Provedor de Serviços para Mobilização Comunitária
MANICA,SOFAL
A, NAMPULA e
ZAMBEZIA
Provedor De Serviços Para Hortas Familiares e Educação Manica, Sofala,
Nutricional
Zambézia
e
Nampula
Uso da Técnica Casamance pelos Carvoeiros do Distrito de Maputo Província
Moamba como Meio alternativo e Sustentável para Reduzir o
Desflorestamento
Cidadania: Promover a difusão do conceito e da cultura de Tete
cidadania entre os adolescentes de 9 até 17 anos de idade.
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PROMER

Promoção de Actividades de Educação Nutricional nos Distritos de Cabo Delgado
Ancuabe, Chiúre, Namuno, Montepuez e Balama

TWIGG
EXPLORAT
ION &
MINING
LDAUNEP/MIC
OA

Apoio aos Produtores Agrícola locais no Distrito de Balama Cabo Delgado
(Aldeias de Ntele, Ncuide, Pirara, Mualia-Maputo)

EDM

Consultancy Services For Mozambique Regional Transmission Gaza
Development Project

Introduction of Agro-Forestry Systems (AFS) and Reforestation to Zambézia
ensure Food Security and improve the Terrestrial Ecosystem in
Chinde District

2.1.11.1. Outras Actividades




Actualização do Perfil da KULIMA em Português e Inglês;
Elaboração dos TdR do CDS, e;
Organização dos Perfis de acordo com os 6 Pilares de Actiividade da KULIMA.

Lobbying e Advocacia
 Embaixada de Portugal;
 Direcção Nacional de Terras e Florestas (DNTF);
 University Research South Africa (URSA);
 Ministério de Transporte e Comunicação (MTC);
 GAIN/USAID.
Desafios enfrentados
 Dificuldades em saber os resultados dos Projectos Submetidos;
 Demora na Assinatura de Contratos;
 Insuficiência de Informação Relevante para elaboração de Propostas;
 Intercambio entre as delegações;
 Ausência de alguns Software/Programas e Computadores actualizados.
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS NO SEGUNDO DIA
Dando continuidade com os pontos de agenda da Reunião Nacional 2014, a manhã do
segundo dia foi marcada pela divisão dos participantes em 9 grupos, que foi feita com
base na inclinação de cada participante em cada um dos temas para permitir maior
rendimento em cada grupo. O Director Nacional propôs os seguintes temas: Emergência,
Promoção Social (promoção da mulher), Água e Saneamento, Emergência, Pastel (novo
software de contabilidade), Património e Política de abate, Centro Comunitário, MicroCrédito e Parcerias.
A reflexão dos grupos tinha a finalidade analisar a situação actual da kulima em relação a
cada tema proposto. Esta análise foi mediante três pontos, nomeadamente:




Como a Kulima trabalha;
Dificuldades enfrentadas;
Conselhos a dar para melhoria.

A tarde, a Representante dos RH apresentou o seu Relatório Anual, onde em sua
abordagem reforçou a necessidade das DP's disponibilizarem continua aos RH-Sede a
informação em relação as novas contratações e rescisões de contrato.
A última apresentação foi do DAC ao nível Nacional que falou dos seus desafios no ano
de 2014 na implementação do novo Software de contabilidade, o PASTEL, financiado
pela OXFAM-NOVIB. Na sua apresentação a responsável pelo DAC ao nível Nacional,
falou da necessidade de haver um cumprimento do envio regular dos relatórios
financeiros de cada projecto, assim como é enviado aos doadores, para facilitar auditoria.

3.1.

Temas discutidos

3.1.1. Emergência

a) Como a KULIMA trabalha
A KULIMA está presente em quase todo o território Nacional, nos Distritos e Localidades,
em parceria com o Governo local. Já está a trabalhar a bastante tempo neste pilar e
actualmente tem a capacidade de fazer diagnóstico com todos dados básicos fieis em 24
horas, por possuir uma rede de colaboradores que podem fornecer dados em tempo útil.
A KULIMA tem capacidade de identificar zonas de maior vulnerabilidade e riscos aos
desastres naturais e responder atempadamente.
Numa situação de emergência, precisa-se de uma resposta rápida para salvar a vida das
comunidades afectadas, assim sendo, a KULIMA tem a capacidade de responder e
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assegurar todo o pacote básico de ajuda humanitária em emergência, tomando em conta
aos padrões internacionais.
Na sua intervenção, a KULIMA trabalha em colaboração e parceria com o INGC, CVM,
CARITAS, IGREJAS, CONSELHO ISLÂMICO, CARE, CONCERN, SAVE THE
CHILDREN e OXFAM.
A KULIMA tem trabalhadores capacitados em todos pacotes de Emergência e está
preparada para responder os padrões nacionais internacionais dos doadores de maneira
à:
 Gerir os sistemas de aquisição conforme as políticas dos doadores e legislação;
 Gerir as actividades adquiridas;
 Armazenar (selecção, organização, como receber dos produtos, como embalar,
localização do armazém, centro de mercadorias);
 Gestão de Stock;
 Gestão de frota (escolha de motorista), camiões com todo equipamento e
documentação completa;
 Distribuição que obedece os planos do INGC e do Governo
 Segurança e protecção na distribuição – organização prévia, protecção das
mulheres, velhos e crianças durante a distribuição, entre outros;
b) Conselhos para a melhoria
Na elaboração de propostas deve se demonstrar os seguintes capacidades:
 Qualidade nos Recursos Humanos, materiais básicos;
 Gerir arquivos (electrónicos e físicos);
 Capacidade de decisão interna;
 Ferramentas internas (para uma boa gestão, manual de procedimentos, entre
outros);
 Capacidade de realizar os trabalhos conforme os padrões éticos;
 Idoneidade da organização e transparência;
 Capacidade de resposta pós emergência;
 Explorar novas tecnologias (m-pesa), com custos baixos.

3.1.2. Promoção Social (mulher e criança)
a) Como a KULIMA trabalha
Identificação das zonas onde há maior necessidade de realizar acções de promoção da
mulher e crianças, que são feitas do seguinte modo:
 Fazer levantamento exaustivo das barreiras, características culturas (casamentos
prematuros, desvalorização da mulher), económicas (famílias de baixa renda),
sociais (Pita Cufa no norte e Kutxinga no Sul, desvalorização da mulher nos
direitos conjugais), de saúde (vulnerabilidade fisiológica da mulher para a
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realização de trabalhos pesados) e ambientais (Recursos Hídricos e Florestais
distantes das residências), existentes nas zonas rurais;
b) Conselhos a dar para melhoria
Realizar projectos de educação e empoderamento da mulher e crianças através de:
 Sensibilização;
 Acesso a escolaridade a todos os níveis (primário, secundário e superior);
 Desenvolver programas de geração de renda através do Micro-crédito;
 Advocacia e lobbying para criação de unidades sanitárias mais próximo;
 Facilitar ao acesso aos recursos hídricos e energéticos (fogão poupa lenha,
carvão);
 Projectos de atendimento social da criança para salvaguardarem seus direitos;
 Projectos integrados para responder as necessidades de promoção da educação e
empoderamento da mulher e criança.

3.1.3. Água e Saneamento

a) Dificuldades enfrentadas
Nas zonas urbanas:
 Défice de fornecimento de água;
 Problemas de canalização;
 Resíduos sólidos (lixo e outros);
 Sistemas de água e saneamento avariados;
 Défice de caudais de rios;
 Construção de casas sem parcelamento;
 Procura de melhores condições de vida.
Nas zonas rurais:
 Falta de cobertura das fontes de água;
 Défice de manutenção e conservação;
 Assoreamento do caudal;
 Questões políticas influenciam negativamente;
 A fraca cobertura e acesso aos rios;
 Preços elevados na instalação de canalização, devido as distâncias.
Saneamento:
 Falta de sanitários;
 Falta de boas práticas;
 Construção de infraestruturas precárias.
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b) Conselhos a dar para melhoria






Privatização do sistema com médias e pequenas empresas;
Pressão da sociedade civil ao governo para garantir um melhor fornecimento de
água e sustentável.
Fortalecimento dos pequenos comerciantes no apoio ao financiamento a partir do
FDD e levantamento de base para evitar sobreposição;
Consultas comunitárias;
Maior abrangência nos locais através da sensibilização.

3.1.4. Política da Energia

a) Como a KULIMA trabalha
Áreas de intervenção:
 Energia de biomassa;
 Energia Foto-Voltaica;
 Energia-Iónica (por intervir).
Actividades:
 Educação;
 Construção e montagem de sistemas;
 Monitoria, consultoria, acessória e formação;
 Investigação.
A Kulima nos seus trabalhos opera das seguintes formas:
 Produção sustentável de carvão;
 Produção de Bricks (em processo)


Construção de fornos melhorados de:
 Cozinha
 Queima
 Carbonização



Montagem de sistemas fotovoltaicos e assistência



Construção e montagem dos seguintes fogões melhorados:
 FMPL Móvel;
 FMPL Fixo;
 FM de carvão baixo;
 FMPL – Institucional.
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b) Conselhos a dar para melhoria
As propostas devem ser elaboradas das seguintes formas:
 Proposta financeira – 70% Actividades.
 20% Custos operacionais.
 10% Custos Administrativos.
 Partilha da proposta entre os intervenientes durante a sua preparação.

3.1.5. PASTEL

a) Como a KULIMA trabalha
Para o funcionamento do Pastel são necessários os seguintes documentos:
 Resumo de Caixa;
 Balancete Mensal;
 Estrato Bancário e borderaux;
 Cópias dos relatórios enviados aos doadores;
 Documentos físicos dos projectos auditados na Kulima-Sede (Maputo)
 Saldo das contas que transitam de 2013 para 2014.
b) Dificuldades enfrentadas;



Nota-se em algumas delegações uma lentidão do pessoal no envio de informação;
Falta de informação por parte de algumas delegações no que diz respeito a
projectos que estão a ser executados.

c) Conselhos a dar para melhoria







Responsabilizar os delegados;
Dar autonomia aos administrativos e contabilistas para a partilha de informação
com os colegas, sempre com o conhecimento do delegado;
Preparar os responsáveis de cada sector para estarem preparados a dar qualquer
resposta que lhes seja solicitada;
Responsabilização das tarefas por eles executadas;
Uso do manual de procedimentos;
Tomar medidas disciplinares quando não forem obedecidas as orientações.
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3.1.6. Património e políticas de Abate

Critérios de beneficiários dos bens a serem abatidos:
 Os abates devem priorizar aos trabalhadores que estão no activo na delegação
onde os abates estão a ser efectuados,
 Os abates devem ser feitos em benefícios dos colaboradores;
 Os abates devem ser para o público em geral.
Critérios de avaliação para o abate:
Elaboração e aprovação de um regulamento interno de abate com os seguintes critérios:
 Criação de uma comissão de avaliação do património;
 Cada delegação deve ter um inventário valorizado e apresentado a Kulima-Sede.
 Cada delegação deve submeter a lista dos bens a serem abatidos para a sua
aprovação;
 O resultado da venda do bem abatido caso não seja aplicado imediatamente na
reposição do mesmo, deve-se abrir uma conta a prazo para render juros.

3.1.7. Centro Comunitário
Definição – centro de recursos de apoio às comunidades, através das associações.
a) Como a KULIMA trabalha




Fraca capacidade de gestão por parte das associações;
Fraco retorno dos valores entregues às comunidades (micro-cédito);
Fraca capacidade de gestão das casas comunitárias (moageiras,
comunitárias, machambas, repovoamento pecuário, entre outros).

lojas

b) Conselhos a dar para melhoria





Retornar os centros para a gestão da Kulima;
Identificar técnicos para dirigir os centros;
Reactivar as actividades com a participação de novos activistas locais;
Garantir que haja rendimento para garantir salários aos técnicos gestores.

3.1.8. Micro-crédito e Emprestimos Internos

a) Conselhos a dar para melhoria
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Micro-crédito
 Revisão das políticas de aquisição de crédito:
 Melhoria dos procedimentos bancários (redefinição dos contratos);
 Redefinição das garantias dos mutuários;
 Rigidez no cumprimento das políticas (penalização caso contrario).
 Capacitação do pessoal em gestão financeira;
 Capacitação nas áreas específicas;
 Agricultura (associações e singulares);
 Comércio (para que saibam analisar a capacidade de endividamento dos
mutuários)
 Monitoria da actividade a exercer;
 Periodicidade das visitas ao mutuário;
 Monitoria do pessoal do banco (responsável nacional);
Empréstimos Internos
 Redefinição do período de pagamento do empréstimo para o caso de
trabalhadores com contratos indeterminados;
 Para valores avultados, deve haver uma garantia adicional ao salário (o bem a
adquirir).

3.1.9. Parcerias nacionais, internacionais e com Organizações da Sociedade
Civil

a) Como a kulima trabalha
Princípios básicos:
 Lobbying e Advocacia – em encontros, seminários e formações que consistem em
trocar contactos com potenciais parceiros;
 Contacto telefónico e físico permanente com instituições financeiras para dar
continuidade. Para relações duradouras;
 Visitas a embaixadas e outras organizações para se fazer conhecer, isto é, a nossa
imagem com a apresentação do Plano Estratégico, Perfil, Plano de acção, entre
outros;
 Voluntários internacionais podem ser um veículo para estabelecimento de
parcerias;
 Contactos eletrónicos, fazer uso das tecnologias de informação para criar
parcerias, pois existem várias organizações que possuem janelas abertas;
 Memorando de entendimento com Instituições Nacionais que estão ligadas aos
pilares da Kulima.
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3.2.

Relatório do Departamento de Recursos Humanos

Responsável
Logística
Segurança
Oficina

Giselda Cossa

Admissões

Foi admitido 1 trabalhador com contratos de trabalho a Prazo Certo para o
departamento de Contabilidade e 2 com contrato de Prestação de Serviço

Funcionamento

A Sede funciona com o staff fixo de 16 trabalhadores, divididos em 4
departamentos
(Administração/Finanças,
Recursos
Humanos,
Logística/Oficina e Centro de Serviços)

Alcides Tulcidas-Secretario/Tesoureiro
Sobral Julião-Responsável da Logística nacional
Amâncio Betane -logístico
Alexandre Damião -Estafeta
Guardas: Domingos Watola, Benedito Ussivane e Mizaque Veloso
Oficina- Mário Ismael Responsavel das Oficinas
Rosário Eduardo –mecânico auto
Calvino Dimas-Serralheiro bate chapa
Vasco Sitoe- Ajudante de Oficina
Responsáveis
Maputo- Cidade: Alvaro Julião Matine
provinciais
Maputo- Província: Luís Balate
Gaza: Chico Pita
Inhambane: Eric Perrin
Sofala: Cesaltina Nataniel
Manica: Isabel Froi
Tete: Júlio Samo
Zambézia: Joaquim Armando
Nampula: Indo Afido
Cabo Delegado: Neusa Cristina
Situação Laboral A kulima Sede tem um total de 27 trabalhadores, dos quais 16 com
da Sede
contratos indeterminados, 2 com contratos a Prazo Certo, 5 Estagiários, 2
Voluntario e 2 contratos de Prestação de Serviço

Enquadramento
Foram enquadrados 2 Voluntários Estrangeiros no Projecto FAN por um
do pessoal em período de 4 meses, 6 técnicos no Projecto de OXFAM e os outros
projectos
continuam a serem pagos com o fundos da KULIMA.
Rescisão
por No mês de Janeiro por iniciativa do Empregador, rescindiu-se o Contrato do
iniciativa
do Sr Kaytone Cátia, com entendimento mútuo, ou seja as duas partes ficaram
Empregador
satisfeitas.
Tipos
contratos
Trabalho

de Na luz da lei do Trabalho num 23/2007, existem vários tipos contratos de
de trabalho, dos quais para a nossa Instituição se adequam os seguintes:




O contrato a prazo Indeterminado (2 do artigo 41)
Contrato a prazo Certo (artigo 42)
Contrato Livre e de Avenca ou Prestação de Serviço (Num 1 do
Artigo 21)
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Gozo de Licenca
Disciplinar

Orientações



Temos registado melhorias significativas neste capítulo, visto que
todos os trabalhadores gozaram as suas licenças disciplinares,
apesar de ainda ser difícil para os responsáveis dos departamentos.
 Foram respeitados os números 1,2e 3 do Artigo 125 (efeitos de
faltas e ausências justificadas)
A nível da Sede implementámos uma ordem serviço, na qual todos os
departamentos devem apresentar relatórios quinzenais, de actividades,
obedecendo os termos de referências e objecto de contrato, que deve ser
compartilhado com outros colegas.
As ausências dentro da hora do expediente dos Responsáveis dos
Departamento devem ser antecipadamente comunicadas a Direcção.

Atitude
e Tem se notado em alguns trabalhadores, a falta de atitude perante aos seus
comportamento
superiores hierárquicos, assim como fora da Institui cação.
Devemos demonstrar boa atitude profissional, para um bom desempenho.
Falta de Sigilo Esta situação ainda persiste dentro da Instituicao.Há falta de sigilo
Profissional
profissional dentro da Instituição, o que as vezes põe em risco a vida dos
colegas, esta situação é grave, temos que prestar muita atenção neste
aspecto (Ver o Artigo 165), onde somos obrigados a respeitar principio de
boa Fé.
Procedimentos
disciplinares

Os procedimentos disciplinares devem ser bem seguidos, a partir da lei de
trabalho nos seus artigos 63, 64, 65, 66, 67e 68, usando os formulários
conforme os anexos a seguir

Infracções
cometidas
delegações
reportadas

Não foram reportados casos de Infração disciplinar, até ao momento.
nas
e

Falta informação
Património
(móvel e imóvel)

Continuamos a receber as listas do património sem valores de
depreciação, sem números de séries, falta da documentação do património
Imóvel.
A falta destes dados torna-se difícil calcular o capital do património da
KULIMA e sempre somos solicitados nas finanças para tratar Cadastro
Único.

Recomendações








Caros responsáveis, não devemos tomar decisões de rescisões de
contratos sem seguir os trâmites, porque cria-se uma agitação no
seio do ambiente laborar ou mesmo com parceiros, que ate chegam
interferir na gestão do pessoal
Devemos ter os processos individuais bem organizados, contendo
toda a documentação necessária de cada trabalhador (contrato de
trabalho, fotocopia de BI, Certificado, numero de NUIT/INSS,
formulário de pedido de ferias), termos cadastro de Voluntários da
KULIMA (estrangeiros assim como nacionais).
Cumprir com os pagamentos de impostos, seguro de pessoal,
seguro de automóveis e outras tarefas.
Ver a situação dos contratos, principalmente nos contratos à prazo
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3.3.

certo em relação ao número das renovações. (há delegações que
tem trabalhadores com mais de duas renovações em contratos a
Prazo Certo)
Fazer as avaliações sobre o desempenho antes do fim contrato e,
dar o ponto de situação a Sede.

Relatório do DAC ao nível Nacional

Os resultados financeiros são informados de forma consolidada, de acordo com as
práticas contáveis adoptadas em Moçambique, e auditados pelos Serviços de Auditoria,
ERNEST & YOUNG, BDO, Auditores Independentes.
As informações financeiras estão relacionadas aos projectos executados ao longo do ano
de 2014.

3.3.1. Novos ciclos e novos desafios

O sector de administração e contabilidade é caracterizado por sua transparência e
credibilidade na execução das suas actividades. Este departamento tem implementado
novas formas de pensar e agir para atingir as suas metas na promoção de melhorias na
sua prestação de serviços.
Vivemos um momento crucial do sector, com as novas tecnologias, exigências dos
doadores, na mudança do uso do sistema do EXCEL para o Software de Contabilidade
que é o PASTEL.
Para se verificar os frutos do novo sistema ele deve ser usado e é necessário que seja
alimentado, com informação e dados. Dados esses que devem ser recolhidas de todas as
actividades financeiras das delegações e da Sede para que se introduza no Software,
caso contrario não serve para nada.
Para alcançar os nossos objectivos devemos mudar o nosso comportamento e atitudes,
devemos dar valor as solicitações e exigências do sector e usar bastante os instrumentos
que temos como o manual de procedimentos e os mapas, troca de informação,
cumprimento dos prazos, muito dialogo para troca de experiência.
Dar mais autonomia e confiança ao pessoal administrativo e financeiro, para que possam
dar qualquer informação a Administração Nacional, sempre com conhecimento dos seus
superiores hierárquicos.
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3.3.2. Principais destaques de 2014

Ao longo deste ano a Kulima participou em vários concursos para projectos, onde em
alguns tivemos sucessos e outros estamos a aguardar as respostas.
Os projectos que estão a decorrer tiveram o seu início no ano 2013 estando em curso ao
longo deste ano.
Ao longo do ano 2013, fomos contemplados pela OXFAM-NOVIB, no seu programa de
fortalecimento das ONG's Nacionais no âmbito da Emergência.
Neste âmbito fomos alvos de uma avaliação institucional onde foram abrangidas a Kulima
Sede, Delegação de Nampula, Sofala, Inhambane e Gaza.
Desta avaliação foram tiradas varias conclusões, pontos fracos e fortes da nossa
instituição, onde culminou com um financiamento para a Kulima a Nível Nacional para
fortalecimento da mesma.

3.3.3. Resumo dos pontos detectados e as correcções feitas

Nr.

Pontos
fracos Sugestões
detectados

01

A
prática
do Mudança de utilização Foi adquirido e instalado o programa Software
EXCEL
como do EXCEL para um PASTEL em
três computadores da
programa
de SOFTWARE
de Contabilidade Central e numa primeira fase,
contabilidade
Contabilidade
foram formados quatro trabalhadores da
Administração e Contabilidade da Sede
Nacional, para a sua operação

02

Acumulação
de Desagregação
de foi nomeado o Sr. Alcides para exercer a
funções
de funções,
tanto
nos função de secretário/tesoureiro.
Administração
e órgãos sociais, como
tesouraria
na nos sectores
mesma pessoa

03

Inobservância do
Manual de
procedimentos

As pessoas que assinam
cheques não podem ser
as mesmas a autorizar
os pagamentos

Situação actual

Foi feita um melhoramento nas requisições de
fundos: Requisitante, O Gestor Financeiro, O
Coordenador do Projecto ou Delegado
Provincial e o Presidente do Conselho de
Direcção passam a darem visto.
- A nível provincial os assinantes serão; O
Requisitante, O Gestor Financeiro, O
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Coordenador do Projecto e o Delegado
Provincial e no caso em que o Delegado
Provincial é coordenador do Projeto, a
Requisição deve ser enviada a Sede para a
Direcção dar o Visto.

Para além deste programa, foram feitas as auditorias institucionais desde 2009 a 2013,
mas com muita dificuldade porque esta devia ter sido feita no ano 2013, por falta de
dados exactos e informação das delegações só conseguimos ao longo do primeiro
semestre de 2014. Esta auditoria foi feita pela Empresa “Serviços de Contabilidade e
Fiscalidade”.
Para além da auditoria institucional foram feitas auditorias dos projectos da UNDEF e FHI,
pelos auditores BDO e ERNEST & YOUNG, respectivamente.

3.3.4. Perspectivas para credibilidade o processo das contas perante o doador

Tendo em conta e a considerar que no caso de erro não se pode apagar a informação, só
se pode estornar, e o, e o estorno deixa evidências, é necessário que toda a informação
seja clara de toda KULIMA a nível Nacional.
Como frisamos na mensagem acima, para vermos frutos deste programa é necessário
que estejamos cientes de que devemos acompanhar as novas técnicas de evolução para
podermos fazer face aos desafios e as exigências dos doadores e da sociedade em geral.
O envio atempado de informação completa facilitará o trabalho de auditoria, pois não
precisaremos de solicitar novos documentos.
Findo isto, conseguiremos mostrar ao doador, neste caso a OXFAM NOVIB, que a
KULIMA mudou e valeu a pena o valor que nos deram para elevarmos as nossas
capacidades não só no âmbito da emergência como
na prestação de contas no uso dos meios que temos para uma maior transparência e
credibilidade.<

3.3.5. Criação de Fundo Social

Para uma maior autonomia e dependência o Conselho de direcção achou oportuno que
cada Delegação criasse um fundo social, como consta no manual de procedimentos no
ponto 4.2 – fala do fundo dos projectos, dos custos administrativos dos projectos.
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Temos notado que não se esta a cumprir na íntegra este ponto do nosso manual de
procedimentos. As delegações fazem o uso do fundo social sem autorização prévia da
Direcção Nacional e pouco menos canalizam os custos administrativos dos projectos a
Sede Nacional, quando estão contemplados nos projectos.
Se achamos que algo se deve mudar ou acrescentar neste ponto do Manual de
procedimentos devemos ser unânimes para que a instituição não fique lesado, este fundo
deve ser prestado contas mensalmente a Sede Nacional
Estes documentos devem ser enviados de todos os projectos executados nas delegações
provinciais para introdução no sistema de Contabilidade PASTEL, para a elaboração do
balancete geral da instituição e posterior balanço anual.

3.3.6. Situação do Património (Bens Imóveis)
O controlo do Património deve obedecer às regras duma boa gestão Institucional. Após
uma análise minuciosa de todo o património imóvel a nível Nacional temos a considerar o
quanto segue:
Nr. Local
Sede
1
Nacional
2

3

4

Situação
Análise e Necessidade
Escritório Nacional está em nome da Espera-se pela saída do título de
Kulima. Já foi adquirido ao Estado.
propriedade para termos o
Registo Predial.

Capital de Um escritório e um centro comunitário Os documentos na posse da
Maputo
no Bairro de Maxaquene, um em Sede Nacional
Magoanine, um em Kongolote e por
último um em Catembe. Todos estão
em nome da Kulima.
Província
 Um escritório na cidade de Matola, N/A
de Maputo
que compreende, uma Moradia em
aluguer, um escritório anexo, usado
pela Delegação e uma Oficina
mecânica. O complexo já foi
adquirido ao Estado e tem toda a
documentação em dia.
 Falta completar o item de
reconhecimento por parte da
 Um centro e um armazém em
Administracao distrital.
Marracuene, adquirido ao Estado.

Gaza

 52 Casas de Kongolote, tendo sido  Todo o processo está pendente
com o Município da Matola.
entregue 21 aos trabalhadores e
ficando 31 ainda pendentes.
 Um escritório de propriedade da  Estando em falta o processo de
Kulima; tem toda a documentação
pagamento de Imposto Predial.
em dia (os doc. Originais, certidão
estão na posse da Sede Nacional).
 Suportado pela Associação
 Tem anexo um centro comunitário
Sta. Anna da Itália.
construído de raiz.
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5

Inhambane  Um escritório, propriedade
Kulima já tem o título
propriedade.

da  As copias dos doc. Se
de
encontram na Sede Nacional.
 A Sede não tem doc. Nenhuns

 Três
centros
Comunitários
(Jangamo. Inharrime e Zavala) em  A Sede Não tem documento
cogestão com as Associações
nenhum.
locais.

6

Sofala

 Um escritório em Mabote
 Um escritório adquirido ao Estado






7

Manica





8

Zambézia






9

Nampula

10

Cabo
Delgado









 Está pendente o processo de
Titulo de Propriedade (Tem o
processo no Tribunal)
3
Centros
comunitários
de
Munhava, Chota e Vaz em co-  Precisa
tratar
da
gestão comunitária.
documentação
2 Centros de Micro-crédito em  A Sede Não tem nenhuma
Nhamatanda e Gorongoza.
documentação.
1 Moradia em Buzi, para futuro
Centro de MC.
 A Sede Não tem nenhuma
documentação.
Um edifício em Caia
 A Sede Não tem nenhuma
documentação.
Um
Centro
Comunitário
em
Maringue
 A Sede Não tem nenhuma
documentação.
 A Sede Não tem nenhuma
Um Centro de Pesca na Praia Nova
documentação.
Um escritório, propriedade da  A sede não tem nenhuma
Kulima
documentação
Um
Centro
comunitário
em  A Sede Não tem nenhuma
Macossa
documentação.
Adquiriu-se
este
ano
uma  A Sede tem a procuração e
residência
para
funcionar
o
copias de outros doc. do
escritório
vendedor
Um Centro de formação em Moiane  A Sede não tem documentos
Um Centro no Gilé
 A Sede Não tem nenhuma
documentação.
Rádio Comunitária de Chinde em  A Sede Não tem nenhuma
Co- gestão
documentação.
2 Escritórios
 A
Sede
tem
toda
a
documentação, Foi devolvido a
Residência
Procuração para correcção
Casas em Mugovolas, e em

A Sede não tem documentação
Mossuril
 A Sede não tem documentação
Centro de Algas em Nacala
 Ok
Um
escritório
em
Pemba  A sede tem a declaração de
propriedade da Kulima
compra
Dois Centros de Micro- créditos
 A Sede não tem nenhuma
documentação
Uma casa em Meluco
 A Sede não tem nenhuma
documentação.
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4. ESTRATÉGIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA KULIMA









Profissionalismo técnico e financeiro;
Documentação actualizada;
Visibilidade;
Parcerias internacionais a longo Prazo;
Parcerias nacionais;
Trabalho de Consultoria (CCK Moz);
Acordos com Ministérios e Instituições Governamentais;
Outras.

5. RECOMENDAÇÕES







Que nas próximas reuniões possamos ter a presença de coordenadores dos
projectos e os administrativos;
Maior troca de informação Técnica e Financeira, entre as delegações e a Sede;
Envio dos Relatório financeiro a Administração, conforme são enviados aos
doadores (Semanal, Mensal ou Trimestral);
Que nas próximas reuniões possamos ter a presença de coordenadores dos
projectos e os administrativos;
Personalização dos emails dos colaboradores da Kulima;
Personalização dos Cv’s em diferentes sectores por cada delegação, para criar
pastas de curriculum prontos a usar na elaboração de propostas.
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ANEXOS
Anexo 1 – Perfil da Kulima – Nampula
KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico, Integrado é uma ONG
Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socio-Económico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas
rurais ou comunidades de base em todo o território Moçambicano.
A Delegação da Kulima Nampula, iniciou as suas actividades na Província de Nampula
em 1999, com actividades de legalização de terras comunitárias em 4 distritos e no
programa de emergência em 3 distritos num período de três anos, tendo depois
implementado diversos programas, dentre eles, Segurança Alimentar, Empoderamento
das comunidades através de cantinas rurais, Educação para Saúde das Comunidades
com a componente Lepra e doenças endémicas, Produção e comercialização do Cajú,
Criança, Segurança Alimentar e nutricional, Água e Saneamento através de abertura e
reabilitação de fontes de Água e construção de latrinas, Legalização de Associações e
Fóruns de produtores, Fomento e produção de gergelim, DOTES Comunitário para o
despiste da TB e programas transversais sobre HIV/SIDA e Género.
Envolvimento Comunitário
A Kulima envolve a comunidade em seus projectos, pois quando identificada a zona de
acção e/ou actuação do projecto; estabelece um compromisso com as famílias, a
comunidade e os agentes locais de modo a que todos participem activamente na
concretização de mudanças duradouras e sustentáveis.
Actividades

A Kulima tem 6 pilares de intervenção que são: Apoio às Finanças Rurais; Segurança
Alimentar e Nutricional; Ambiente e Recursos Naturais; Promoção Social e Direitos
Humanos; Educação e Saúde Comunitária e Emergência.
A Delegação de Nampula actua nos seguintes pilares:




Segurança Alimentar e Nutricional;
Ambiente e Recursos Naturais;
Promoção Social e Direitos Humanos.

A Kulima-Nampula desenvolve várias actividades de intervenção, de acordo com as
necessidades das comunidades de base, nomeadamente:
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Actividades no sector agrícola, expressamente na extensão rural e segurança
alimentar;
Apoio na Legalização de Terras Comunitárias, expressamente na Delimitação e
Demarcação das terras das comunidades e das Associações em zonas de
conflitos, formação de CGRN, capacitação e legalização de membros de
associações, e treinamentos em Planos de Negocio aos membros das Associações
e Fóruns de produtores;
Apoio nas técnicas de produção, no seu aumento e no escoamento dos
excedentes de produção para a segurança Alimentar;
Educação cívica e sanitária, sobre doenças endémicas;
Saneamento do meio e abastecimento de água.

Objectivo

Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece a
dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento
socioeconómico em que se encontram.

Missão
Queremos elevar o nível de bem-estar das comunidade pobres em Moçambique,
combatendo contra todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza no seio das
mesmas comunidades através actividades integradas que visam a promoção da
produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção dos
programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos
apropriados para as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos
Velhos, do jovem e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções
baseadas nos Direitos Humanos e numa Boa Governação.
Visão
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento.
O pessoal
Em Nampula a Kulima tem para 2014 um total de 24 trabalhadores, 6 dos quais trabalham
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nos escritórios de coordenação a nível provincial e 18 afectos aos projectos.
Uma das estratégias da Kulima é trabalhar com activistas Voluntários e
Promotores/Divulgadores locais, e para a Província de Nampula trabalhamos neste
momento com um total de 570 Activistas voluntários nos projectos em curso de; TB com
430 em 11 Distritos, Segurança Alimentar e Nutricional com 80 activistas no Município de
Nampula e nos projectos de HIV/SIDA financiado pela Embaixada dos EUA a par do
projecto EPS financiado pela AIFO com um total 60 Activistas Voluntários para os dois
projectos e dois distritos, e com cerca de mais de 200 Promotores/Divulgadores locais no
ambito do Projecto de Legalização de Terras das comunidades espalhados por três
distritos, onde incluem áreas mineiras.
Experiência
A Kulima-Nampula intervém em duas áreas nomeadamente, Desenvolvimento Rural e
Promoção Social, conforme as necessidades das comunidades de base de acordo com
as necessidades das comunidades de base, nomeadamente:
 Actividades no sector agrícola, expressamente na extensão rural e segurança
alimentar;
 Apoio na Legalização de Terras Comunitárias, expressamente na Delimitação e
Demarcação das terras das comunidades e das Associações em zonas de
conflitos, formação de CGRN, capacitação e legalização de membros de
associações, e treinamentos em Planos de Negocio aos membros das Associações
e Fóruns de produtores;
 Apoio nas técnicas de produção, no seu aumento e no escoamento dos
excedentes de produção para a segurança Alimentar;
 Educação cívica e sanitária, sobre doenças endémicas;
 Saneamento do meio e abastecimento de água.
Localização
Sede Provincial e Regional
Provincia de Nampula, RUA DOS COMBATENTES Nº 18 / R / Chão
TELE/ FAX: 217895, e-mail: kulima.nampula@teledata.mz
Delegado Regional Norte: Victor Manuel de Sousa
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Anexo 2 – Perfil da kulima – Zambézia

KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico Integrado, é uma
ONG Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socioeconómico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas

"A comunidade e seus líderes são a força do Desenvolvimento e nela se inserem todas as
actividades da KULIMA"
A Kulima-Zambézia pretende elevar o nível de bem estar das comunidades pobres em
Moçambique, combatendo contra todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza
no seio das mesmas comunidades através de actividades integradas que visam a
promoção, produtividade na Agricultura e da comercialização de produtos, do uso
sustentável da Água e Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da
cultura da Paz, da formação de técnicos, do jovem e da criança, valorizando acções
baseadas nos Direitos Humanos e numa Boa governação.

Visão
"Viver com as comunidades para uma vida melhor"
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível sócio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvovimento.

O Pessoal
A Kulima na Zambézia conta com 16 voluntários na reserva das quais 5 são mulheres.
Estes estão disponíveis para qualquer eventualidade, principalmente quando se trata de
responder aos eventos de desastres naturais.
Localização
Sede Provincial
Provincia da Zambézia, Bairro Samúguè A, Rua Lurdes Mutola, Porta 133
TELEFAX: 24216807, E-MAIL: kulima.zambezia@yahoo.com /afrechautt@yahoo.com
Delegado provincial: Armando Joaquim Frechautt
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Anexo 3 – Perfil da Kulima – Tete

KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico Integrado é uma
ONG Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socio-Económico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas
rurais ou comunidades de base em todo o território Moçambicano.
A Delegação Provincial de Tete teve as suas primeiras intervenções por meio das
actividades de Emergências nas cheias de 2000 quando o país mergulhou se em
calamidades de grandes dimensões, que culminou com as cheias na região sul e centro
de Moçambique. Nessa época, o governo reuniu-se com os parceiros nacionais e
internacionais para mitigar o impacto das cheias, assim sendo, a KULIMA foi uma das
ONG’s piloto no desenvolvimento de um programa de Emergência, financiado pela FÃO;
no âmbito do Programa de distribuição de kits de construção nos distritos de Mutarara.
No que toca as capacidades de sucesso, a KULIMA é uma das ONG’s Nacionais que
possui uma estratégia na colocação dos quadros com capacidades de implementar vários
projectos em diferentes dinâmicas; que tragam resultados em win-win com os seus
parceiros. Neste momento para a província de Tete, a visão de todos é ver a KULIMA
seguir em frente e proporcionar mais êxito nos programas.

Actividades
A Kulima tem 6 áreas de intervenção que são: Apoio às Finanças Rurais; Segurança
Alimentar e Nutricional; Ambiente e Recursos Naturais; Promoção Social e Direitos
Humanos; Educação e Saúde Comunitária e Emergência.

A Delegação da Kulima Cidade de Tete identifica-se mais com as seguintes áreas:
 Água e saneamento, Ambiente e Recursos Naturais;
 Emergência
De salientar que as áreas de género e HIV/SIDA, são transversais em todos projectos da
Delegação.
Objectivo
Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece
a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento sócioeconómico em que se encontram.
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Missão
Queremos elevar o nível de bem-estar das comunidades pobres em Moçambique,
combatendo contra todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza no seio das
mesmas comunidades através de actividades integradas que visam a promoção da
produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção dos
programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos
apropriados para as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos
Velhos, do jovem e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções
baseadas nos Direitos Humanos e numa Boa Governação.

Visão
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento.

O Pessoal
A Delegação Provincial de Tete possui um 01 funcionários, 03 colaboradores, cerca de 20
Activistas e 04 pontos focais em projectos específicos ao nível provincial escolhidos em
colaboração com os líderes locais tendo em conta a situação geográfica de cada projecto,
experiência e treinamento. Acreditamos que o sucesso das actividades de
desenvolvimento dependem do nosso desempenho e capacidade do pessoal (para além
da sua elegibilidade), que são recursos essenciais no empoderamento das comunidades,
de modo a encorajá-las a participar no processo de desenvolvimento.

Experiência
A Delegação da Kulima Tete tem vasta experiencia em Programa de emergências ligada
a feiras de insumos agrícolas, mitigação do impacto de HIV/SIDA para os trabalhadores
de grandes mobilidades como e programas de água e saneamento desde 2006,quando
arrancou o Projecto Integrado de Desenvolvimento de Recursos Hídrico e do
Abastecimento de Água no Vale do Zambeze- ZAMWAT-UGP ate nos dias de hoje com
programas de PEC/Zonal, financiados pelo MOPH/UNICEF/DFID.
Os seus sucessos residem na parceria com instituições governamentais e boas relações
com seus doadores e parcerias fortes com outras ONG’s. Muitos parceiros têm recorrido
aos técnicos ou a Representação para capacitação e troca de experiências.
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Localização
Sede Provincial
Província de Tete: Bairro Azul, Unidade 3 de Janeiro – Tete
Contactos: Cell: +258 824286340 / : +258 845282909;
E-mail: juliojsamo@gmail.com; web site: www.kulima.org

Anexo 4 – Perfil da Kulima – Manica

KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico Integrado, é uma
ONG Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socio-Económico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas
rurais ou comunidades de base em todo o território Moçambicano.
A Delegação da KULIMA-MANICA nasceu entre os anos 2001 para contribuir no
despertar e desenvolvimento das comunidades carenciadas em todos os distritos da
Província de Manica.
No ano de 2004-2008 a Kulima-Manica atravessou varias dificuldades para conseguir os
seus próprios escritórios, com o apoio da Sede em Maputo, a Delegação encontra se a
funcionar actualmente no seu pleno gozo institucional.
A Delegação tem apoio da Regional e a Sede Nacional sempre trabalhou no âmbito da
descentralização da Província de Manica, assumindo o papel da sua Delegação.

Actividades
A Kulima-Manica concentra-se em duas áreas principais, Desenvolvimento Rural e
Promoção social, conforme as necessidades das comunidades de base, com particular
destaque para a implementação de programas de extensão rural, água e saneamento,
Meio Ambiente apoio nas actividades sociais de educação para saude (programas de
HIV/SIDA e outras ITS), bem como a realização de programas Cuidados ComunitáriosPCC nos distritos nortenho da Província.
Todos os programas implementados pela delegação fazem parte dos grandes pilares da
organização, designadamente: Segurança Alimentar e Nutricional; Meio ambiente e
Recursos Naturais; Água e Saneamento e Educação e Saúde Comunitária e Gestão de
Riscos e Resposta a Desastres Naturais.
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Objectivo
Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece
a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento socioeconómico em que se encontram.

Missão
Elevar o nível de bem estar das comunidades pobres em Moçambique, particularmente da
região centro de Moçambique, combatendo os obstáculos que condicionam o aumento da
pobreza no seio das comunidades, através de actividades integradas que visam a
promoção da produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção
dos programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos para
as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos Velhos, do jovem
e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções baseadas nos Direitos
Humanos e numa Boa Governação

O Pessoal
A Delegação de Manica é composta por 131 trabalhadores, dentre os quais; 9 pessoal de
escritório, 6 Supervisores do campo, 6 Animadores e 110 Activistas, estão afectos em
vários projectos com um pequeno equilíbrio em Género principalmente nos activistas do
campo e alguns possui pouco anos de experiencia nas actividades da Organização.
Os técnicos que operam em programas a nível da delegação desenvolveram técnicas
eficazes sobre o Desenvolvimento Rural Integrado e estão atentos e aptos a responderem
aos diferentes pedidos e necessidades encontradas nas Comunidades, convencidos que
somente juntando as forças com os Locais é que se pode realizar um desenvolvimento
sustentável.

Experiência

A Kulima iniciou a sua experiência de execução de programas de desenvolvimento
comunitário no ano 2001 onde foi realizado actividade do programa de Emergência sobre
as cheias registadas em quatro Distritos; Gondola, Machaze, Mossurize e Tambara que
durou um período de 6 meses e feita avaliação do desempenho da Kulima neste
programa o doador achou por bem disponibilizar fundos para continuação das actividades
ate Dezembro do mesmo ano, tendo sido formados 30 activistas em cada distrito num
total de 120 activistas formados em matéria de prevenção contra Malária, Cólera,
Diarreias e Tuberculose.
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Em 2003 a Kulima em parceria com uma Organização Italiana (AIFO), foi realizando uma
formação de Núcleos de activistas Voluntários sobre o HIV/SIDA em três (3) Distritos da
Província nomeadamente, Macossa, Guro e Tambara, tendo sido formados 7 núcleos por
cada Distrito composto por cinco elementos (voluntários comunitários) cada Núcleo
totalizando nos 3 Distritos, 21 núcleos o que corresponde a 105 activistas que tinham
como tarefa de mobilizar e sensibilizar as comunidades através de palestra, teatros,
encontros de demonstrações sobre causas efeitos das DTs / Sida e outras doenças
endémicas nos seguintes distritos:
- Macossa (Postos Administrativos de Nguawala, Nhamagua e Macossa Sede).
- Guro (Postos Administrativos de Mandie, Nhamassonje e Guro Sede)
- Tambara (Postos Administrativos de Nhacafula, Buzua e Nhacolo).

Programa do PEC- UNICE
No ano 2004-2014 realizou-se um programa ligado a recuperação de fontes de água nos
distritos de; Macossa, Tambara, Machze, Guro, Mossurize e Sussundenga, através de
formação de Comités de Gestão das Fontes de água, que tinham como objectivos fazer o
controlo do uso correcto das fontes, a angariação dos fundos dos utilizadores das fontes
para reparação das mesmas, limpeza das fontes e coloração das fontes, realizando em
suma actividades de prevenção contra as doenças da origem hídricas.
Estes Comités eram compostos pelo pessoal escolhido pelas comunidades e foram
formados pelos técnicos da Kulima que também passaram por formação, tendo sido
formados cerca de seis comités por Distrito o que totalizou 18 Comités nos três Distritos.

Programa do PCC-Africare (USAID)
Em 2011 actividades de Programa de Cuidados Comunitários ( PCC ) nos Distritos de
Guro, Macossa e Tambara, nos Postos Administrativos de Mandie, Nhamassonje,
Mungare e Guro-Sede, Nhamagua, Localidade de Mussangasse e Macossa-Sede,
Nhacafula, Buszua e Tambara-Sede respectivamente,
Programa financiado pela AFRICARE no período de 5 anos ate 2015. Com destaque as
actividades de apoio técnico aos activistas, assistência aos doentes acamados, COVs e
suas famílias; dar banho, limpeza nos pátios, fazer pensos e administração de
medicamentos de primeiros socorros; Cuidados Comunitários, Busca Activa nas
Comunidades, Mobilização Comunitária, Fortalecimento Económico, Serviço de
Atendimento a COVs e Clubes Infantis.
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Programa de HIV / SIDA – Mota-Engil
Mobilizar e colaborar com as Estruturas locais dos Distritos de Sussundenga e Mossurize,
junto aos trabalhadores da obra de reabilitação da estrada nº 260, e as
comunidadescircunvizinhas ao longo da estrada nas actividades ligadas ao combate de
HIV/SIDA”
Localização
Sede Provincial
Província de Manica, Cidade de Chimoio
Tel./Fax +258 251 24689, E-mail: kulimani@tdm.co.mz
E-mail: manuelfole@gmail.com; dioarnaldo@gmail.com;
Delegado Provincial: Manuel Foles

Anexo 5 – Perfil da Kulima – Sofala

KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico Integrado, é uma
ONG Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socio-Económico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas
rurais ou comunidades de base em todo o território Moçambicano.

A Delegação de KULIMA-SOFALA nasceu entre os anos 1987- 1990, para contribuir no
despertar e desenvolvimento das comunidades carenciadas em todos os distritos da
Província de Sofala.
No ano de 1995 a Kulima-Sofala passou para os escritórios onde actualmente funciona.
A Delegação tem apoio da Sede Nacional e sempre trabalhou no âmbito da região Centro
até a descentralização da Província de Manica, assumindo o papel da sua Delegação.

Estatuto legal/registro
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Maputo, sob o número 124, folhas
64, do livro Q-1, de 20 de Janeiro de 1995. O número no Boletim da República é III Série
– Número 33, 16 de Agosto de 1995.

Actividade
A Kulima Sofala concentra-se em duas áreas principais, Desenvolvimento Rural e
Promoção social, conforme as necessidades das comunidades de base, com particular
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destaque para a implementação de programas de extensão rural, água e saneamento,
Meio Ambiente (reflorestamento), Micro-finanças, apoio nas actividades sociais de
educação cívica e sanitária (programas de HIV/SIDA e outras ITS), bem como a
realização de programas de emergência, Direitos Humanos, Género e Promoção da
Mulher
Todos os programas implementados pela delegação fazem parte dos grandes pilares da
organização, designadamente: Segurança Alimentar e Nutricional; Meio ambiente e
Recursos Naturais; Água e Saneamento, Apoio às Finanças Rurais, Promoção social e
Direitos Humanos, Educação e Saúde Comunitária e Gestaão de Riscos e Resposta a
Desastres Naturais.

Objectivo
Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece
a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento socioeconómico em que se encontram.

Missão
Elevar o nível de bem-estar das comunidades pobres em Moçambique, particularmente
da região centro de Moçambique, combatendo os obstáculos que condicionam o aumento
da pobreza no seio das comunidades, através de actividades integradas que visam a
promoção da produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção
dos programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos para
as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos Velhos, do jovem
e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções baseadas nos Direitos
Humanos e numa Boa Governação

Visão
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento
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O Pessoal
A Delegação é composta por uma equipa de Direcção e Equipa técnica para elaboração e
implementação de projectos, com um equilíbrio em Género e possui vários anos de
experiência e de permanência, sendo que a maioria dos elementos tem mais de 10 anos
na Organização.
Os técnicos que operam em programas a nível da delegação desenvolveram técnicas
eficazes sobre o Desenvolvimento Rural Integrado e estão atentos e aptos a responderem
aos diferentes pedidos e necessidades encontradas nas Comunidades, convencidos que
somente juntando as forças com os Locais é que se pode realizar um desenvolvimento
sustentável.

Experiência
Desde o surgimento da Delegação em 1987, a KULIMA vem desenvolvendo actividades
ao nível provincial tendo expandido as suas acções para o nível regional em 1990, com
enfoque às zonas rurais, com vista a melhorar as condições de vida das populações.
Para tal, baseia as suas actividades em seis (6) pilares, que considera fundamentais, a
destacar:







Segurança Alimentar e Nutricional;
Apoio às Finanças Rurais;
Educação e Saúde Comunitária;
Água e Saneamento;
Promoção Social Direitos Humanos e;
Emergência (Gestão de risco e resposta a desastres naturais)

A Delegação de sofala tem catalogados 27 anos experiência no desenvolvimento socioeconómico integrado, assim como 20 anos de treinamento e apoio ao Movimento
Associativo local. Já implementamos projectos de desenvolvimento em 30 distritos das
províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia. Em cada um dos distritos, a população e
os governos locais reservam elevada estima e consideração para com a KULIMA, devido
as metas atingidas
Localização
Sede Província e Regional
Província de Sofala, Rua Companhia de Moçambique nº 44, 1° andar, Cidade da Beira
Tel./Fax +258 23 328316/7343, E-mail: kulima.sofala@gmail.com/marylene.md@gmail.com/
gilxavierg@gmail.com
Delegada Provincial: Marylene Madalene
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Anexo 7 – Perfil da Kulima – Gaza

A Kulima Gaza foi estabelecida em 2009, no âmbito da implementação de um projecto
que teve a duração de cerca de três anos, financiado pela Pathfinder Internacional.
A Kulima Gaza é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que pretende
contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde actua, 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.
Beneficiários
As actividades centram-se nas comunidades em geral, com particular atenção para as
crianças e as mulheres, constituindo estas a população mais vulnerável.

Envolvimento Comunitário
A Kulima envolve a comunidade em seus projectos, pois quando identificada a zona de
acção e/ou actuação do projecto; estabelece um compromisso com as famílias, a
comunidade e os agentes locais de modo a que todos participem activamente na
concretização de mudanças duradouras e sustentáveis.
Actividades
A Kulima tem 6 pilares de intervenção que são: Apoio às Finanças Rurais; Segurança
Alimentar e Nutricional; Ambiente e Recursos Naturais; Promoção Social e Direitos
Humanos; Educação e Saúde Comunitária e Emergência.
A Delegação de Gaza actua nos seguintes pilares:



Segurança Alimentar e Nutricional;
Promoção Social e Direitos Humanos,

A sua intervenção é realizada em duas áreas principais, nomeadamente: promoção social
e desenvolvimento comunitário com atenção para as crianças e para a questão do
género.
 Apadrinhamento de crianças que consiste em o doador estabelecer uma ligação
com uma criança e a sua família. O nosso sistema de apadrinhamento permite que
os padrinhos e as comunidades locais estabeleçam uma rede de intercâmbio
cultural através da troca de cartas e fotografias ou da visita dos padrinhos à
comunidade;
 Alfabetização de crianças, é um facto que a Educação seja importante para a
redução da pobreza, através desta pode se apoiar as crianças órfãs e vulneráveis.
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Corte e Costura é uma das formas de dar as crianças um ofício;
Informática, estamos num mundo repleto de tecnologia o qual todos devemos estar
preparados para responder a isso e as crianças não são excepção;
Promoção da Mulher na Governação local (Empoderamento da Mulher) consiste
em promover os direitos das mulheres e a divulgação de leis.

Objectivo
Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece
a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento socioeconómico em que se encontram.
Missão
Queremos elevar o nível de bem-estar das comunidades pobres em Moçambique,
combatendo contra todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza no seio das
mesmas comunidades através de actividades integradas que visam a promoção da
produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção dos
programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos
apropriados para as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos
Velhos, do jovem e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções
baseadas nos Direitos Humanos e numa Boa Governação.
Visão
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento.
A Equipa da delegação
A Kulima desenvolve um processo de recrutamento rigoroso de modo a impedir a entrada
na organização de adultos que desrespeitem os direitos das crianças. Todos os
funcionários, estagiários e voluntários devem apresentar um registo criminal actualizado
bem como contactos institucionais de referência.
É obrigatório a todos os elementos da Kulima reportar qualquer suspeita ou indício de
abuso e desrespeito da política de proteção da criança.
Experiência
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Desde a sua criação, a Kulima-Gaza já trabalhou com actividades ligadas a área de
Saúde, concretamente na Formação de Activistas 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
Sede Provincial
Província de Gaza, Cidade de Xai-Xai – Bairro 9 – Tavene – Q.F-Casa 13-átras do Comando
Provincial da PRM.
Tel. +258 28 225128; E-mail: kulimagaza@tdm.co.mz; Delegado Provincial: Chico Pita.

Anexo 8 – Perfil da Kulima – Maputo
KULIMA- Organismo para Desenvolvimento Sócio- Económico, Integrado é uma ONG
Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1984 no âmbito de
Desenvolvimento Socio-Económico Integrado. Está particularmente engajada nas zonas
rurais ou comunidades de base em todo o território Moçambicano.

À KULIMA-MAPUTO, é uma ONG Moçambicana, sem fins lucrativos, que trabalha na
Província de Maputo desde 1998 no âmbito de Desenvolvimento Socio-Económico
Integrado. Está particularmente engajada nas zonas rurais ou comunidades de base em
toda província de Maputo. O termo “Kulima” é comum na língua Bantu e significa “cavar”
ou “cultivar a terra”. O nome tem uma relação histórica pois, KULIMA há bastante tempo,
tem trabalhado com comunidades rurais, cujo rendimento provém da terra.

Actividades
A KULIMA intervém em duas áreas principais, Desenvolvimento Rural e Promoção Social,
conforme as necessidades das comunidades de base, principalmente, na extensão rural,
apoio nas actividades sociais de educação cívica e sanitária, pequenas indústrias, meio
ambiente (reflorestamento), artesanato, abrigo próprio (habitação), responsabilidade
social (Criança Órfão e Vulneráveis), programas de emergência, Direitos Humanos,
género e promoção da mulher, abastecimento de água e saúde básica (programas de luta
contra a Malária, Cólera, Tuberculose e HIV e SIDA).

Objectivo
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Como objectivo geral da KULIMA MAPUTO, no respeito dos estatutos da Organização,
permanece a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas
seja rurais como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento
socio-económico em que se encontram.

Missão
Elevar o nível de bem-estar das comunidades pobres em Maputo, combatendo contra
todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza no seio das mesmas
comunidades através de actividades integradas que visam a promoção da produtividade
na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção dos programas de Microfinanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do Saneamento ambiental, da
Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos profissionais para as diferentes
áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos Velhos, do jovem e da criança,
valorizando sempre a cultura de PAZ e desenvolvimento da democracia com acções
baseadas nos Direitos Humanos e Boa Governação.

Visão
Sermos conhecidos e reconhecidos permanentemente como uma Organização atenta
para com as necessidades das camadas vulneráveis e disponível para dar o apoio à
essas, da província de Maputo, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento.

O Pessoal
“16 Anos de experiência obrigam a manter uma equipa de trabalho eficiente em responder
aos desafios do tempo presente.”
Os Técnicos da KULIMA MAPUTO que operam em programas a nível da Província de
Maputo, desenvolveram técnicas eficazes sobre o Desenvolvimento Rural Integrado e
estão atentos e aptos a responderem aos diferentes pedidos e necessidades encontradas
nas Comunidades, convencidos que somente juntando as forças com os Locais é que se
pode realizar um desenvolvimento sustentável.
O nosso pessoal (cerca de 34 funcionários e 25 colaboradores em projectos específicos
ao nível provincial) está meticulosamente descrito na base da fé, experiência e
treinamento.

Experiência
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Desde o surgimento, em 1998 a KULIMA MAPUTO, vem desenvolvendo actividades ao
nível Provincial, com enfoque às zonas rurais, com vista a melhorar as condições de vida
das populações. Para tal, baseia as suas actividades em cinco (5) pilares, que considera
fundamentais:






Segurança Alimentar e Nutricional;
Apoio às Finanças Rurais;
Água e Saneamento;
Promoção Social Direitos Humanos, e;
Educação e Saúde Comunitária.

Temos catalogado 16 anos de experiência no desenvolvimento socio-económico
integrado, já implementamos projectos de desenvolvimento em todos os Distritos da
província de Maputo.
Em cada Distrito, a população e os governos locais reservam elevada estima e
consideração para com a KULIMA MAPUTO, devido a metodologia de trabalho e as
metas atingidas.

Localização

Sede Provincial
Cidade de Matola, Avenida Governador Raimundo Bila, No. 183.
Telefax. +258 21 721486; E-mail: kulimamatola@gmail.com / luisbalate@yahoo.com.br
Delegado Provincial: Luís Balate

Anexo 9 – Perfil da kulima – Cidade de Maputo “Ntwanano”
Ntwanano nasce em 1994 como um projecto de carácter social com acções funcionais
preventivas face a situação sócio – infantil da época. O termo Shangana “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 actividades 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 actividades de
desenvolvimento as crianças e os jovens.
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Em 1995, Ntwanano foi reconhecido pela então Direcção para Coordenação da Acção da
Cidade de Maputo (DICAS), como um Projecto Social da Kulima, baseado na
comunidade.
Desde 1994 tem realizado as suas actividades com projectos 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 actuação
geográfica deveu-se ao desenvolvimento “Know-how” e a experiencia adquirida pela
Kulima Ntwanano em certas áreas de intervenção.
As actividades foram inicialmente desenvolvidas com 3 funcionários, progredindo para 39
mas devido as conjunturas socio-economicas, o número de pessoal voltou a reduzir.
Ntwanano já teve cerca de 50 funcionários entre colaboradores, activistas, 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 adopção a distancia as famílias Francesas
através do projecto 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.

Actividades
A KULIMA-CIDADE DE MAPUTO (NTWANANO), intervém em duas áreas principais,
Desenvolvimento Rural e Promoção Social, conforme as necessidades das comunidades
de base, principalmente nas actividades de apoio as Finanças Rurais (Micro-Crédito
familiar), Educação e Saúde Comunitária (Educação Sanitária – Comunitária), Meio
ambiente e Recursos Naturais (reflorestamento), Promoção Social e Direitos Humanos
(empoderamento de jovens chefes de famílias) responsabilidade social (Criança Órfão e
Vulneráveis), Horticultura, Fruticultura e Educação Nutricional (agricultura urbana) e
programas de emergência.

Objectivo
Como objectivo geral da KULIMA, no respeito dos estatutos da Organização, permanece
a dedicação em actividades em favor das comunidades mais desfavorecidas seja rurais
como peri-urbanas, para juntos com elas elevar o nível de desenvolvimento socioeconómico em que se encontram.
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Missão
Queremos elevar o nível de bem-estar das comunidades pobres em Moçambique,
combatendo contra todos os obstáculos que facilitam o aumento da pobreza no seio das
mesmas comunidades através de actividades integradas que visam a promoção da
produtividade na Agricultura e da comercialização dos produtos, a promoção dos
programas de Micro-finanças rurais, do uso sustentável da Água, da Promoção do
Saneamento ambiental, da Saúde e Educação para todos, da formação de técnicos
apropriados para as diferentes áreas de acção, a promoção dos sectores da Mulher, dos
Velhos, do jovem e da criança, valorizando sempre a cultura de PAZ, com acções
baseadas nos Direitos Humanos e numa Boa Governação.

Visão
Sermos e permanecer sempre como uma Organização atenta para com as necessidades
da gente que sofre e disponível a dar o nosso apoio à essas camadas mais
desfavorecidas de Moçambique, juntando-nos aos esforços que elas fazem para
crescerem duma forma integrada no seu nível socio-económico, tornando-se actores do
seu próprio desenvolvimento.

O Pessoal
A Delegação da Cidade de Maputo possui cerca de 11 funcionários e cerca de 10
colaboradores em projectos específicos ao nível provincial escolhidos em colaboração
com os líderes locais tendo em conta a situação geográfica de cada projecto.

Experiência
A Kulima tem 6 áreas de intervenção que são: Apoio às Finanças Rurais; Segurança
Alimentar e Nutricional; Ambiente e Recursos Naturais; Promoção Social e Direitos
Humanos; Educação e Saúde Comunitária e Emergência.
A Delegação da Cidade de Maputo identifica-se mais com os seguintes pilares:





Segurança Alimentar e Nutricional;
Ambiente e Recursos Naturais;
Promoção Social e Direitos Humanos,
Emergência
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De salientar que as áreas de género, HIV/SIDA,e Mudanças Climáticas são transversais
em todos projectos da Delegação.
Desde o surgimento do Ntwanano em 1994, todas atenções foram viradas a Criança que
era o beneficiário principal e anos depois com o crescimento e com as necessidades das
comunidades, foram introduzidas outras áreas.
Ntwanano tem uma equipa de técnicos permanentes, flexíveis e com experiencia de longa
data apoiada com uma equipe técnica de elaboração de projectos.
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.
A Delegação tem doadores de longa data que mantiveram a Delegação sempre viva e
alguns projectos de longa duração. A Delegação da Cidade de Maputo tem vontade de
prosseguir com os objectivos da KULIMA juntos com as comunidades carentes, seguindo
a missão e visão da Instituição.
Localização

Sede Provincial e Regional
Maputo Capital, Bairro de Polana Caniço “A”, Cidade de Maputo
Tel. +258 21 497653, E-mail: kulimacapital@gmail.com / anathalie2004@yahoo.fr
Delegada Provincial: Anathalie Musabyemariya

Anexo 10 – Ficha do Centro de Serviço (CDS)
Definição Centro de Serviço
O Centro de Serviço (CDS) da KULIMA-SEDE é um departamento técnico responsável
pela pesquisa, análise, elaboração e implementação de projectos/programas em
benefícios as comunidades rurais mais desfavorecidas em todo território nacional, bem
como por coordenar um conjunto de estratégias e procedimentos que levantam recursos
financeiros para a sustentabilidade institucional. 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 (OSC’s) Nacionais e
Internacionais.

Apresentação dos termos de referência (TdR) do CDS
Áreas de Intervenção
O Centro de Serviço da KULIMA-SEDE faz pesquisa, análise, elaboração e
implementação projectos e desenvolve actividades de Lobbying e Advocacia junto as
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Instituições Públicas e Privadas, as Organizações da Sociedade Civil Nacional e
Internacional em seis (6) pilares de actividades nomeadamente: Segurança Alimentar e
Nutricional; Apoio às Finanças Rurais; Educação e Saúde Comunitária; Água e
Saneamento; Promoção Social Direitos Humanos e; Emergência.
Composição Técnica do CDS
O CDS é composto por 6 Técnicos formados, nomeadamente:
 Merídio André – Coordenador do CDS
 Domingos Tsucane – Técnico de projectos
 Leovigilda Moiane – Gestão e Educação Ambiental
 Edson Simbine – Economia Agrária
 Porfíria Fernandes – Economia Agrária
 Ivan Zevo – Agronomia
Tarefas e Responsabilidades
A equipa técnica do CDS tem as seguintes tarefas e responsabilidades:
 Pesquisar, analisar e elaborar de diferentes projectos/programas ligados aos 6
pilares de actividade da KULIMA;
 Implementar projectos/programas ligados aos 6 pilares de actividade da KULIMA;
 Monitoria & Avaliação de Projectos/Progrmas;
 Coordenar e participar de reuniões de monitoramento, avaliação e outras
actividades relativas aos seis pilares de actividade da KULIMA;
 Elaborar Relatórios Técnicos (parciais e final) de programas/projectos para fins de
prestação de contas junto aos parceiros de Implementação;
 Preparar documentos técnicos relativos à gestão do projeto;
 Manter uma estreita coordenação /articulação com Instituições Públicas e Privados,
OSCs Nacionais e Internacionais;
 Elaborar Relatórios de participação nos diferentes seminários/ Workshops;
 Conceber, coordenar, orientar e monitorar a execução de todas as tarefas
(técnicas, administrativas, operacionais);
 Realizar reuniões periódicas com vista analisar as preocupações do departamento
e comportamento do mercado;
 Partilhar experiência com Delegações da KULIMA;
 Garantir que os objectivos e metas transversais são aplicados de acordo com o
documento do projecto, e;
 Dar suporte Técnico e Administrativo as Delegações da KULIMA sempre que
necessário.
Outras Actividades
Actualização do Perfil da KULIMA em Português e Inglês;
Elaboração dos TdR do CDS, e;
Organização dos Perfis de acordo com os 6 Pilares de Actiividade da KULIMA.
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Anexo 2 – Ficha do Sector de Administração e Contabilidade Nacional
Termos de Referência
Este departamento tem as seguintes funções:















Compartilhar os relatórios financeiros da instituição como dos projectos que ela
executa;
Controlar o fluxo financeiro da instituição;
Reportar os dados financeiros a instituição, bem como aos doadores;
Controlar as contas bancárias
Emitir os dados financeiros a instituição, bem como aos doadores;
Fazer pagamentos de despesas;
Controlar os orçamentos em rubricas antes de fazer pagamentos de despesas;
Abertura de contas bancarias;
Solicitar extratos bancários, negociar com os bancos;
Cumprir e fazer cumprir com o Manual de Procedimentos ADM e Financeiros;
Fazer o balanço da instituição
Solicitar e assistir nas auditorias financeiras da instituição como dos projectos;
Introdução de dados financeiros de todas as delegações como dos projectos
Introdução de dados financeiros de todas as delegações no novo sistema PASTEL.

Composição do departamento







Maria Virgínia Romero – Administradora Nacional
Madania pone – Técnica de Contabilidade
Stela Benigna - Técnica de Contabilidade
Hilário Muchabje - Técnica de Contabilidade
Alcides Tulcidás – Caixa
Roberto Davide – Assistente de administração

Responsabididade







Maria Virgínia Romero – Administradora
Madania pone – Responsável financeira da zona centro e projecto UNDEF Gaza
Stela Benigna – Responsável financeira da zona norte e projecto FHI Maputo
Província
Hilário Muchabje – Responsável financeiro da zona Sul
Alcides Tulcidás – Fazer pagamentos, requisitar fundo de maneio da Sede (Caixa)
Roberto Davide – Relação com os Bancos, Transferências, levantamento de
valores, extractos, borderaux
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Elaborado pelo Centro de serviços
Maputo, 2014
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