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RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Janeiro de 2016

MENSAGEM DO DIRECTOR NACIONAL
O ano de 2015 foi muito marcante para nossa Organização, visto que a questão de reactivar as bases na
Província de Niassa, foi tratada como prioridade, incentivando o restabelecimento de parcerias com às
instituições públicas, privadas e Organizações da Sociedade Civil (OSC’s). Embora as actividades ao nível da
província de Niassa tenham-se multiplicado significativamente, sabemos que ainda há muito para se fazer de
modo a contribuir para implementação de programas de desenvolvimento socio-económico integrado, com
enfoque para os grupos mais vulneráveis ao nível da província.
Tudo faremos para que as atenções continuem viradas para essa província e esperamos que os potenciais
doadores, parceiros e stakeholders nos apoiem na prossecução dos nossos objectivos.
A nomeação de Coordenadores Regionais ao nível sul, centro e norte, enquadra-se no processo de
edificação de todas delegações provinciais ao nível do país rumo ao desenvolvimento sustentável com
enfoque a Província de Niassa.
A um (1) ano atrás completamos três décadas (30 anos de existência) a permanecer sempre como uma
Organização atenta as necessidades das comunidades que sofrem e disponível a dar o nosso apoio às
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 chaves do seu próprio
desenvolvimento.
Não foi fácil chegar a estes números, passamos por várias dificuldades, mas unidos com o pensamento
postos nas comunidades mais vulneráveis, onde comungamos cada dor e sorriso, tornam-nos activo.
Nós temos um papel fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. O nosso grupo alvo para além
de esperar sempre por nós acredita no nosso potencial. Estes, entre outros aspectos, têm sido o nosso
analgésico em momento difíceis no nosso dia-a-dia.
O actual contexto, caracterizado pela crise económica e instabilidade política; constantes mudanças nas
agendas políticas/públicas e alteração das prioridades dos países ocidentais e consequentemente a redução
de fundos e de modalidades por parte de doadores obrigou-nos a pensarmos rápido, definir novas estratégias
exequíveis de intervenção para resposta a demanda das necessidades específicas das nossas comunidades.
A KULIMA orgulha-se de ter em seus quadros a categoria de membros afilhados, composto por um grupo
misto e multidisciplinar, dotado de talento e competências suficientes e necessárias para implementação de
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programas de desenvolvimento rural e promoção social em cada região do país de acordo com as
necessidades específica de cada grupo alvo.
A nossa actuação durante todo este ano não se cingiu apenas na implementação de programas ligados aos
nossos seis (6) pilares de actividade nomeadamente: (i) Segurança Alimentar e Nutricional; (ii) Apoio às
Finanças Rurais; (iii) Educação e Saúde Comunitária; (iv) Recursos naturais e Meio Ambiente; (v) Promoção
Social Direitos Humanos e (vi) Emergência como também em fazer lobbying e advocacia junto ao governo
para a edificação da paz e monitoria das leis existente.
Sinto-me muito feliz em poder agradecer a um expressivo número de entidades pública, privada, doadores
internacionais e nacionais e Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), que têm proporcionado um apoio
fundamental a KULIMA para contribuir para o desenvolvimento socio-económico do país.
Por fim, gostaria de enaltecer o imenso apoio de nossos colaboradores em todos os momentos, seja
participando nos diversos seminários realizados, nossos ou representando, na implementação de diversos
programa ligados aos nossos seis (6) pilares de actividade, com maior dedicação, orgulho e paixão do que
mais sabemos fazer “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”.
Cabe ainda um reconhecimento especial ao Conselho de Direcção que faz da KULIMA uma casa muito
especial, que de forma incansável tem promovido actividades e contribuído com os parceiros em prol do
desenvolvimento socio-económico inclusivo da nossa sociedade.
É com todo esse entusiasmo e apoio que caminhamos para o nosso trigésimo segundo ano de existência.

Muito Obrigado

Domenico Liuzzi
(Director Nacional)
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ACRÓNIMOS
DPOPHRT- Direcção Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Tete
DRH - Departamento de Recursos Humanos
EUA - Estados Unidos de América
FAO- Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
FIPAG -Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água
FUNAB - Fundo Nacional de Ambiente
FUNAE - Fundo de Energia
INGC - Instituto Nacional de Gestão d Calamidades
MASA - Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar
MEDH- Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
MGCAS - Ministério de Género, Criança e Acção Social
MISAU - Ministério da Saúde
MITADER - Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
MTC - Ministério de Transporte e Comunicações
NPCS - Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA
OSC’s - Organizações da Sociedade Civil
PEPFAR- Plano de Emergência do Presidente dos EUA
RRD - Redução de Risco e Desastres
UE- União Europeia
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório traz uma breve descrição das principais actividades desenvolvidas por cada delegação da
KULIMA ao longo do ano de 2015. Seu objectivo é divulgar o que a KULIMA faz junto ao seu grupo alvo e ao
público no geral e prestar contas ao Conselho de Direcção, governo, parceiros e à sociedade no geral. As
acções aqui resumidas são fruto dos esforços dos delegados provinciais, da equipa técnica, estagiários e de
valiosos colaboradores externos.
Tais acções só foram possíveis em função dos diversos parceiros de apoio como: (i) Ministérios: Ministério
de Transporte e Comunicações (MTC), Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), Ministério de
Género, Criança e Acção Social (MGCAS), Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH),
Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), Ministério da Saúde (MISAU), entre
outros e suas respectivas direcções, Fundo Nacional de Ambiente (FUNAB), Fundo de Energia (FUNAE),
Instituto Nacional de Gestão d Calamidades (INGC) etc. (ii) Embaixadas: Japão, Itália, França, UK, RFA,
Bélgica, Portugal, Espanha, EUA, etc.; (iii) Agências Internacionais: UNDEF, UNDP, UNICEF, Banco
Mundial, Banco Africano, DFID, EU, USAID, UN-WOMEN, OXFAM- Novib, PMA, AGRA, IUCN, FAO, etc. (iv)
ONG’s Internacionais: INKOTA, Fontilles, Aifo, Cesvitem, Associação S. Anna, Africare, Mani Tese, FHI360,
PROSALUS, OIKOS Itália, NNV, etc, (v) Consultorias: FAN, ITC, Leonardo, Green Light, Biodinâmica, etc., e
(vi) Privados: Mota Engil, Conduril, ATHENA, Empresa de Grafite em Balama, CMC, etc.
O Director Nacional reconhece e assume o compromisso da KULIMA na implementação de Programas de
Desenvolvimento Rural e Promoção Social de forma inovativa, buscando soluções concretas para satisfazer
as necessidades específicas das camadas mais vulneráveis. Essa visão tem-se reflectido, nestes últimos
anos, através da consolidação de todas delegações da KULIMA em todo território nacional como uma
referência em no seio das comunidades. O nosso trabalho vem sendo reconhecido pelo nosso grupo alvo, a
sociedade no geral, o governo e pelos diversos parceiros como um selo de qualidade.
Hoje a KULIMA tem intensificado as acções (in) directamente em aproximadamente 130 distritos de todo
território nacional. Esperamos que nos próximos anos possamos alcançar todos distritos existentes no país e
permanecer sempre activo para combater a pobreza.
Neste relatório, como poderão ver a seguir, optamos por apresentar as principais actividades desenvolvidas e
resultados alcançados por cada programa desenvolvido em cada delegação com vista avaliar o cumprimento
das metas previstas no Plano Estratégico (2009-2015).
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O nosso contributo para 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 ligadas a: (i) Segurança Alimentar e Nutricional; (ii) Apoio às Finanças Rurais; (iii)
Educação e Saúde Comunitária; (iv) Recursos naturais e Meio Ambiente; (v) Promoção Social Direitos
Humanos e (vi) Emergência, muito nos orgulha. Estamos fazendo o nosso melhor nessa direcção, por
acreditarmos firmemente que a nossa acção é a base indispensável para o avanço socio-económico sólido e
sustentável do país.
Acreditamos também que a contribuição de todos actores chaves neste processo é fundamental para o
amadurecimento enquanto sociedade do conhecimento.
Mercídio André

(Coordenador do Centro de Serviço)
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2. BREVE APRESENTAÇÃO DA KULIMA
Quem Somos
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.
Á 3 de Maio de 1990, a KULIMA vem a ser reconhecida pelo então Ministério de Cooperação, como uma
ONG Nacional. E, em 1995, foi reconhecida juridicamente pelo Ministério da Justiça, para operar oficialmente
em todo território nacional.
O Que Fazemos
Desde o surgimento, em 1984, a KULIMA vem desenvolvendo actividades ao nível nacional, com enfoque às
zonas rurais, com vista a melhorar as condições de vida das populações. Para tal, baseia as suas actividades
em cinco (6) pilares, que considera fundamentais: (i) Segurança Alimentar e Nutricional; (ii) Apoio às Finanças
Rurais; (iii) Educação e Saúde Comunitária; (iv) Recursos naturais e Meio Ambiente; (v) Promoção Social
Direitos Humanos e; (vi) Emergência.

Já implementamos projectos de desenvolvimento em todas Províncias do País, cobrindo mais de 130
distritos. Em cada uma das Províncias, a população e os governos locais reservam elevada estima e
consideração para com a KULIMA, devido as metas atingidas.
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 as necessidades da gente que sofre e
disponível a dar o nosso apoio às 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
chave do seu próprio desenvolvimento.
Nossa Metodologia de Trabalho
Consideramos a comunidade como factor chave das actividades. Qualquer projecto elaborado pela KULIMA,
é precedido de uma auscultação específica das necessidades dos grupos alvo ou beneficiários.
As comunidades apresentam as suas necessidades e preocupações, e a KULIMA está pronta para facilitálas, em diferentes fases do processo. A figura abaixo, ilustra como fazemos para alcançar os resultados
preconizados:
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Para a KULIMA, não existe um desenvolvimento comunitário sustentável, sem uma total dedicação e
participação activa dos membros de base, que são o suporte da durabilidade e sustentabilidade dos
programas.
Nossa Equipa
O nosso pessoal (cerca de 275 funcionários e cerca de 467 colaboradores em projectos específicos ao nível
nacional) está meticulosamente descrito na base da fé, 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.
3. AUTO-AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO ESTRATÉGICO
Nos quadros seguintes é apresentado o nível de execução dos objectivos operacionais da KULIMA do Plano
Estratégico (2009-2015) por pilar de actividade:
Primeiro Pilar: Segurança Alimentar e Nutricional
Estratégico

Contribuir para melhoramento da segurança alimentar e nutricional dos grupos
vulneráveis encorajando as pessoas a ter uma dieta saudável e a seguir boas práticas
de higiene, conservação alimentar através de promoção das hortas caseiras, escolares
e educação nutricional.

Eficácia
Operacional

Melhorar as práticas/ técnicas agrícolas de
produção e gestão de hortas em 70% e garantir os
conhecimentos melhorados de nutrição, dieta
alimentar, saúde e higiene.
Indicador
Objectivo
Execução
Comunidades mais
55 %
- Conhecimentos melhorados de
vulneráveis
nutrição, dieta alimentar, saúde e
(mulheres
higiene;
grávidas, mulheres
com bebé no colo
- Melhorados os conhecimentos
e crianças dos 0-5
sobre
nutrição
entre
as
anos de idade)
comunidades;

Resultado
98 %

Desvio
0.4%

Resultado
90%

Desvio
0.2%
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- Melhoradas as práticas/
técnicas agrícolas de produção e
gestão de hortas em 70%;
- Melhorado o conhecimento
sobre
como
preparar
(confeccionar) as refeições e

Estratégico
Eficácia
Operacional
Indicador
Comunidades
com fraco acesso
ao crédito
Comunidades
com orientação ao
empreendedorismo

Estratégico
Eficácia
Operacional
Indicador
Comunidades mais
vulneráveis
Zonas com maior
propensão
de
contraírem estas
doenças

- Melhorado o conhecimento e
coordenação das actividades de
educação nutricional com os
diferentes actores intervenientes.
Segundo Pilar: Apoio as Finanças Rurais
Possibilitar o acesso ao crédito as camadas mais desfavorecidas das zonas rurais,
contribuindo desse modo para a redução da pobreza
Aumentar para 50% a capacidade de Geração de
Renda as Comunidades Rurais
Objectivo
75%

Execução
- Aumentado a capacidade de
geração
de
renda
as
comunidades rurais;

Resultado
79 %

Desvio
0.8 %

Resultado
92 %

Desvio
0.2%

- Possibilitado as comunidades
rurais o acesso ao crédito;
- Melhorado o conhecimento de
gestão de pequenos negócios e
- Formadas comunidades em
matéria de gestão financeira,
noções
de
comércio
e
empreendedorismo.
Terceiro Pilar: Educação e Saúde Comunitária
Contribuir para redução do índice de morte por Malária, Tuberculose, Cólera, HIV/SIDA
entre outras doenças infecciosas.
Prevenir e mitigar Malária, Tuberculose, Cólera,
Resultado
Desvio
HIV/SIDA entre outras doenças infecciosas.
96 %
0%
Objectivo
Execução
Resultado
Desvio
97%
- Facilitado o acesso das
98 %
0%
comunidades aos Serviços de
Saúde e respectivos locais de
diagnóstico e tratamento das
Infecções oportunistas;
- Realizado campanhas de
sensibilização sobre Malária,
Tuberculose, Cólera, HIV/SIDA
entre outras doenças infecciosas,
e
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Estratégico
Eficácia
Operacional
Indicador
Envolvimento das
comunidades
locais na tomada
de decisões sobre
as prioridades de
desenvolvimento
das
suas
comunidades
Cobertura
geográfica
de
zonas propensas a
ocorrência de seca
e cheias

Estratégico
Eficácia
Operacional
Indicador
Grupo mais
vulneráveis
(raparigas,
mulheres, crianças
órfãos e
vulneráveis etc.)

Estratégico

- Melhorado o conhecimento e
capacidade dos actores chave da
comunidade na área de
prevenção e mitigação das
doenças.
Quarto Pilar: Ambiente e Recursos Naturais
Consciencializar as comunidades rurais para uso sustentável do Recursos Naturais e
Preservação do Meio Ambiente
Melhorar grau de conhecimento das comunidades
Resultado
Desvio
rurais em relação ao uso sustentável dos Recursos
95%
0.2%
Naturais Preservação do Meio Ambiente
Objectivo
Execução
Resultado
Desvio
95%
- Aumento de infra-estruturas
96%
0.2%
hídricas;
- Realização de Actividades de
Participação
e
Educação
Comunitária, Promoção de
Higiene e Saneamento (Pec
Zonal);
- Comunidades sensibilizadas na
divulgação dos seus direitos e
deveres ao abrigo das leis de
terras e demais leis relevantes no
âmbito dos recursos naturais e
- Comunidades com áreas
delimitadas, demarcadas e
zoneadas
(PUT)
e
com
certificados emitidos.
Quinto Pilar: Promoção Social e Direitos Humanos
Aumentar o nível de educação das camadas mais desfavorecidas dando consciência
dos seus direitos
Realizar campanhas de promoção do Direitos
Resultado
Desvio
Humanos Em estreita ligação com a rede dos
94 %
0.6%
Direitos humanos
Objectivo
Execução
Resultado
Desvio
97%
- Respeitado o direito das
96%
0%
crianças e adolescentes;
- Apoio psicossocial às crianças
órfãs e vulneráveis e promoção
dos seus direitos;
- Empoderamento da rapariga e
da mulher e
- Reduzido o índice de violência
doméstica.
Sexto Pilar: Emergência
Contribuir para que o país ou região afectada por emergência adquira uma maior
capacidade, de modo a enfrentar a fase de reconstrução e a assumir o seu lugar no
caminho para o desenvolvimento.
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Eficácia
Operacional
Indicador

Aumentar a resiliência das comunidades afectadas
pelas calamidades naturais
Objectivo
Execução
96%
- Maior harmonização entre as
ONG’s e o Governo na
prevenção e resposta em
situações de emergências;
- Fortalecidos os Comités de
Gestão de Riscos para garantir
maior resiliência às comunidades
face às cheias e secas;
- Técnicos capacitadas em
padrões e Esfera e código
humanitários e
- Comunidades capacitadas em
matérias ligadas a água,
saneamento e higiene.

Resultado
96%
Resultado
94%

Desvio
0%
Desvio
0.5%

4. PROGRAMAS REALIZADOS NO ANO DE 2015
No ano de 2015 a exemplo do que tem acontecido nos anos anteriores, a KULIMA desenvolveu vários
Programas de Desenvolvimento Rural e Promoção Social em todo território nacional. Um marco positivo
deste ano foi o retorno na implementação de programa de forma activa ao nível da Província de Niassa.
A apresentação suscinta dos diversos programas desenvolvidos em 2015 será feita por cada delegação e de
acordo com os pilares da nossa área de intevenção.
4.1. Apresentação de Projectos Desenvolvidos Por Delegação
4.1.1. Delegação Provincial de Cabo Delgado
a) Apoio as Finanças Rurais
Nome do Projecto: Programa de Poupança e Crédito Rotativo
(PCR)/Programa de Micro-Crédito
Cliente/Financiador: FARE, IDPPE/FFP
Local: Distrito de Ancuabe e Meluco, Província de Cabo Delgado
Duração do Projecto: Indeterminado
Valor aproximado dos Serviços: 500,000.00 USD
Data de Implementação: 2005 até actualidade
Serviços: Promover serviços de Literacia Financeira e acesso ao crédito aos arrojadores locais através dos
Micro-Bancos
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b) Segurança Alimentar e Nutricional
Nome do Projecto: Programa de Segurança Alimentar e Nutricional
Cliente/Financiador: ONG Alemã - INKOTA
Local: Distrito de Ancuabe (Muaguide, Macaia, Naputa, Miriangone,
Nacussa e Geote) na província de Cabo Delgado
Duração do Projecto: 2 anos (24 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 131.855,00 Euros
Data de Implementação: Novembro de 2013 – Janeiro de 2016

Serviços: Capacitar /Sensibilizar as associações e famílias rurais do Distrito de Ancuabe a ter uma Alimentação
saudável e equilibrada durante todo o ano

4.1.2. Delegação do Niassa
a) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Programa de Prevenção e Mitigação de HIV/SIDA
ao Longo do Corredor de Desenvolvimento de Nacala
Cliente/Financiador: Banco Mundial/MTC
Local: Distritos de Nacala (Província de Nampula), Lichinga e Cuamba,
(Província de Niassa)
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 203,237.67 USD
Data de Implementação: Março de 2015 - Março de 2016
Serviços: Contribuir para a prevenção e mitigação do impacto do HIV e SIDA e das Infecções Oportunista para
os beneficiários directos e Indirectos do Ministério de Transportes e Comunicações, ao longo do Corredor da
Nacala.

4.1.3. Delegação Provincial de Nampula
a) Recursos Naturais e Meio Ambiente
Nome do Projecto: Engajamento das Organizações da Sociedade Civil,
Para Área da Industria Extractiva
Cliente/Financiador: WWF
Local: Distritos de Moma, Angoche, Mogovolas, Monapo e Memba,
Província de Nampula
Duração do Projecto: 4 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 20.000,00 USD
Data de Implementação: Agosto de 2015 - 31 de Dezembro de 2015
Serviços: Trabalho de campo com os diversos órgãos de Comunicação Social, para recolha de informação
sobre a gestão dos RN e Industria Extractiva, para a troca de impressões com a opinião Publica.
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Nome do Projecto: Apoio à demarcação de terras das associações do Fórum
FAPACIM e delimitação de terras das comunidades e promoção de parceria
comerciais com o sector empresarial no Posto Administrativo de Itoculo
Cliente/Financiador:
DFID/DANIDA/
Agência
Sueca
de
Desenvolvimento Internacional (SIDA) e Agência Suíça de
Desenvolvimento Internacional (SDC), através da iTC – COOP.
Local: Posto Administrativo de Itoculo, Distrito de Monapo, Província de
Nampula
Duração do Projecto: 9 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 3.958.000,00 MZM
Data de Implementação: 17 de Julho 2015 - 30 de Abril 2016
Serviços: divulgação dos direitos das comunidades ao abrigo das leis de terras e demais leis relevantes no
âmbito dos recursos naturais
b) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Programa de Prevenção e Mitigação de HIV/SIDA ao Longo do
Corredor de Desenvolvimento de Nacala
Cliente/Financiador: Banco Mundial/MTC
Local: Distritos de Nacala (Província de Nampula), Lichinga e Cuamba, (Província de
Niassa)
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 203,237.67 USD
Data de Implementação: Março de 2015 - Março de 2016
Serviços: Contribuir para a prevenção e mitigação do impacto do HIV e SIDA e das Infecções Oportunista para
os beneficiários directos e Indirectos do Ministério de Transportes e Comunicações, ao longo do Corredor da
Nacala
c) Emergência
Nome do Projecto: Capacitação as Comunidades na Redução de Risco
e Desastres Naturais
Cliente/Financiador: OXFAM NOVIB
Local: Distritos de Momba e Angoche, Província de Nampula
Duração do Projecto: 1 Ano (12 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 35.000,00 Euros
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro de 2015

Serviços: Criar de Comunidades – Modelo para a Consolidação de Soluções de base Comunitária para a
Redução do Risco de Desastres nos Distritos de Moma e Angoche na Província de Nampula – Moçambique
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4.1.4. Delegação Provincial de Zambézia
a) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Programa de Prevenção e Mitigação de HIV/SIDA ao
Longo do Corredor de Desenvolvimento da Zambézia
Cliente/Financiador: DFID/MTC
Local: Distritos de Mopeia, Morrumbala, Mocuba, Maganja da Costa,
Pebane e Gilé (Província de Zambézia)
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 269,626.67 USD
Data de Implementação: Março de 2015 - Março de 2016

Serviços: Contribuir para a prevenção e mitigação do impacto do HIV e SIDA e das Infecções Oportunista para
os beneficiários directos e Indirectos do Ministério de Transportes e Comunicações, ao longo do corredor da
Zambézia
a) Emergência
Nome do Projecto: Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas para as
Populações Afectadas pelas Cheias nos Distritos de Maganja da Costa,
Mocuba, Mopeia, Morrumbala e Namacurra, Províncias da Zambézia
Cliente/Financiador: FAO
Local: Distritos de Maganja da Costa, Mocuba, Mopeia, Morrumbala e
Namacurra, Províncias da Zambézia
Duração do Projecto: 5 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 1.993.488,00 MZM
Data de Implementação: Março - Agosto 2015
Serviços: Contribuir para o retorno da actividade agrícola, aumentar os níveis de segurança alimentar e reduzir
dependência da ajuda alimentar as Populações Afectadas pelas Cheias
4.1.5. Delegação Provincial de Tete
a) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Prevenção Combinada de HIV/SIDA na Estrada e
nos Lugares de Maiores Concentrações Populacionais
Cliente/Financiador: Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de
Tete (NPCS)
Local: Distrito de Angónia, Província de Tete
Duração do Projecto: 1 Ano (12 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 499,985,00 MZM
Data de Implementação: Junho de 2015
Serviços: Contibuir para a redução do número de novas infecções do nível actual no distrito de Angónia.
Diagnóstico sobre a situação actual e factores que contribuem para a propagação do HIV/SIDA ao longo da
estrada que faz fronteira com Malawi (pesquisa qualitativa e quantitativa) para determinar que tipo de
actividades podem ser aplicáveis.
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b) Recursos Naturais e Meio Ambiente
Nome do Projecto: Água e Saúde e Vida
Cliente/Financiador: USAID
Local: Distrito de Tsangano, Província de Tete
Duração do Projecto: 1 ano (12 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 12.488 USD
Data de Implementação: Outubro de 2015 a Setembro de 2016

Serviços: Reabilitação do PSAASR e expansão da rede de Abastecimento de água potável devido na Vila sede
de Tsangano, com a formação do comité de gestão.
Nome do Projecto: Participação, Educação Comunitária e Promoção de
Higiene e Saneamento
Cliente/Financiador: DFID
Local: Angonia
Duração do Projecto: 1 Ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 2.497.600,00 MZM
Data de Implementação: Fevereiro 2014 - Maio 2015

Serviços: Prestação de Serviços de Consultoria para a realizar as actividades de participação e educação
comunitária, promoção de higiene e saneamento (PEC/PHS) com vista a um adequado envolvimento dos
beneficiários (comunidade, escolas, unidades sanitário e autoridades locais) na construção, gestão e
manutenção, capacitação da comunidade para a sustentabilidades das infra-estruturas de água e saneamento
rural.
Nome do Projecto: Participação, Educação Comunitária e Promoção de
Higiene e Saneamento
Cliente/Financiador: MOPHRH-TETE
Local: Distritos de Moatize e Tsangano, Província de Tete
Duração do Projecto: 3 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 224.946.00 MZM
Data de Implementação: Setembro 2015 - Dezembro de 2015

Serviços: Revitalização dos Comites de Água e Saneamento nas Escolas e Comunidades
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4.1.6. Delegação Provincial de Manica
a) Segurança Alimentar e Nutricional
Nome do Projecto: Aumento de capacidade dos Agricultores de pequena escala e
Organizações de Agricultores para se envolver na produção agrícola sustentável e
nos sistemas de Marketing nas Províncias de Sofala e Manica em Moçambique
Cliente/Financiador: AGRA
Local: Distritos de Gondola, Sussundenga, Província de Manica
Duração do Projecto: 19 meses
Valor aproximado dos Serviços: 3.800.000,00 USD
Data de Implementação: Maio de 2013 – Dezembro de 2015
Serviços: Fornecer assistência técnica às associações de camponeses, incluindo os pequenos agricultores que
não estão associados, em relação: (i) Regulamentação e protecção de áreas produtivas; (ii) Educação e
treinamento das associações em técnicas melhoradas de produção e pós-colheita; (iii) Produção de culturas
com alto valor comercial; (iv) Treinamento em manutenção e gestão de sistemas de irrigação; (v) Identificação
de mercados para o fornecimento de produtos agrícolas.
b) Ambiente e Recursos Naturais
Nome do Projecto Participação e Educação Comunitária (PEC) Zonal - Iniciativa
um Milhão
Cliente/Financiador: UNICEF
Local: Vila Espungabera – Distrito de Mossurize, Província de Manica
Duração do Projecto: 12 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 1.600.000,00 MZM
Data de Implementação: Janeiro de 2015 – Janeiro de 2016

Nome do Projecto: Participação e Educação Comunitária (PEC) - PRONASAR
Cliente/Financiador: DPOPHM-OE
Local: Distrito de Tambara, Província de Manica
Duração do Projecto: 07 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 1.300.000,00 MZM
Data de Implementação: Maio de 2015

Serviços: Realizar actividades de Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento
(PEC/PHS) com vista a um adequado envolvimento dos beneficiários (Comunidades, Escolas, Centros de
Saúde e autoridades locais) na construção, gestão e manutenção das infra- estruturas de Água e Saneamento
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4.1.7. Delegação Provincial de Sofala
a) Apoio as Finanças Rurais
Nome do Projecto: Programa de Poupança e Crédito Rotativo
(PCR)/Programa de Micro-Crédito
Cliente/Financiador: FARE, IDPPE/FFP
Local: Distrito de Nhamatanda e Búzi, Província de Sofala
Duração do Projecto: Indeterminado
Valor aproximado dos Serviços: 500,000.00 USD
Data de Implementação: 2005 até actualidade
Serviços: Promover serviços de Literacia Financeira e acesso ao crédito aos arrojadores locais através dos
Micro-Bancos
a) Segurança Alimentar e Nutricional
Nome do Projecto: Aumento de capacidade dos Agricultores de pequena
escala e Organizações de Agricultores para se envolver na produção agrícola
sustentável e nos sistemas de Marketing nas Províncias de Sofala e Manica em
Moçambique
Cliente/Financiador: GON/União Europeia
Local: Distritos de Nhamatanda e Gorongosa, Província de Sofala
Duração do Projecto: 19 meses
Valor aproximado dos Serviços: 190.000 Euros
Data de Implementação: Maio de 2013 – Abril de 2015
Serviços: Fornecer assistência técnica às associações de camponeses, incluindo os pequenos agricultores que
não estão associados, em relação: (i) Regulamentação e protecção de áreas produtivas; (ii) Educação e
treinamento das associações em técnicas melhoradas de produção e pós-colheita; (iii) Produção de culturas
com alto valor comercial; (iv) Treinamento em manutenção e gestão de sistemas de irrigação; (v) Identificação
de mercados para o fornecimento de produtos agrícolas.
Nome do Projecto: Projecto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável PROIRRI
Cliente/Financiador: PROIRRI
Local: Distritos de Buzi, Caia e Chemba, Província de Sofala
Duração do Projecto: 5 Anos (60 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 2.334.000,00 USD
Data de Implementação: Julho 2013 – 30 Junho 2018
Serviços: Assistência as associações de produtores em pacotes tecnológicas de produção e processamento do
arroz
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Nome do Projecto: Pequenos agricultores e grupos marginalizados unidos
como um só para aumentar a segurança financeira, segurança alimentar e
melhorar a vida na província de Sofala, Moçambique
Cliente/Financiador: DFID/ADPP
Local: Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala
Duração do Projecto: 3 Anos (36 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 842,305 Euros
Data de Implementação: 01 de Junho de 2015 - 31 de Março de 2018
Serviços: Promover actividades relacionadas com o desenvolvimento local, aplicando técnicas Agro – negócio,
Gestão de Negócio e Poupança e Crédito Rotativo cultura de poupança ao nível das comunidades, permitindo o
acesso ao crédito as pessoas desprovidas de garantias e excluídas do sistema financeiro formal, garantindo a
geração de rendas e auto emprego nas famílias, como alternativa para o desenvolvimento local.

b) Emergência
Nome do Projecto: Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas
para as Populações Afectadas pelas Cheias nos Distritos Caia e
Chemba, Província de Sofala
Cliente/Financiador: FAO
Local: Distritos Caia e Chemba, Província de Sofala
Duração do Projecto: 5 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 754.412,00 MZM
Data de Implementação: Março- Agosto 2015
Serviços: Contribuir para o retorno da actividade agrícola, aumentar os níveis de segurança alimentar e reduzir
dependência da ajuda alimentar as Populações Afectadas pelas Cheias
Nome do Projecto: Projecto Construindo Resiliência e
Fortalecendo Comunidades na Redução de Riscos de Desastres
Cliente/Financiador: OXFAM NOVIB
Local: Distrito de Búzi, Província de Sofala
Duração do Projecto: 12 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 40.000,00 Euros
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro/2015
Serviços: Construção de um Dique na Vala de Muranda; Formação de Professores e Alunos para a
sensibilização comunitária na Adaptação a Mudanças Climáticas; Desenvolvimento de Planos de Emergência,
Criação de um Sistema de Alerta Precoce em cada Comunidade e Troca de Experiência dos CLGRs.
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4.1.8. Delegação Provincial de Inhambane
a) Apoio as Finanças Rurais
Nome do Projecto: Projecto de pequeno crédito para actores da
cadeia valor da pesca.
Cliente/Financiador: FFP Fundo de Fomento Pesqueiro
Local: Distritos de Zavala, Maxixe, Vilankulos, Inhassoro e Govuro.
Duração do Projecto: 6 anos
Valor aproximado dos Serviços: 5.500.00,00 MZM
Data de Implementação: 2013-2020

Serviços: Fornecimento de Pequenos Créditos aos Actores da Cadeia de Valor da Pesca Artesanal e Provisão de
Literácia Financeira
a) Recursos Naturais e Meio Ambiente.
Nome do Projecto: Promoção de Fogões Melhorados em
Moçambique
Cliente/Financiador: NNV (Amigos do Ambiente)
Local: Cidades de Inhambane, Maxixe, Jangamo, Zavala
Duração do Projecto: 5 anos (60 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 3.000.000,00MZM
Data de Implementação: 2012-2016

Serviços: Sensibilização sobre uso sustentável dos fogões melhorados nas comunidades e nas escolas,
produção e venda de fogões de fogões melhorados, treinamento de carvoeiros em novas técnicas de produção
de carvão.
Nome do Projecto: Produção e distribuição de 5.000 fogões Poupa
Lenha móveis.
Cliente/Financiador: GIZ – Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento.
Local: Província de Inhambane com centro de produção em
Jangamo/Mutemba.
Duração do Projecto: 9 meses
Valor aproximado dos Serviços: 990.000,00 MZM
Data de Implementação: 2015
Serviços: Produção de fogões poupa lenha móveis, promoção e distribuição a preço simbólico.
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Nome do Projecto: Fornecimento de fogões melhorados
Cliente/Financiador: FUNAE – Fundo de Energia
Local: Distritos de Govuro e Inhassoro
Duração do Projecto: Curta duração
Valor aproximado dos Serviços: 900.000,00 MZM
Data de Implementação: 2015
Serviços: Produção e distribuição de fogões Poupa Lenha e Poupa Carvão móveis, construção de 4 fogões
institucionais.
Nome do Projecto: AIS em Centros de atendimento de crianças
Cliente/Financiador: FUNAB Fundo do Ambiente
Local: Vila de Inhassoro
Duração do Projecto: 10 meses
Valor aproximado dos Serviços: 480.000,00 MZM
Data de Implementação: 2015
Serviços: Recuperação e preservação das áreas ambientais vulneráveis na Vila de Inhassoro.

4.1.9. Delegação Provincial de Gaza
a) Ambiente e Recursos Naturais
Nome do Projecto: Fogões melhorados “Poupa Lenha”
Cliente/Financiador: Banco Mundial/Fundo de Energia (FUNAE)
Local: Distritos de Chicualacuala, Mabalane, Xai-Xai, Massingir, Guijá,
Bilene-Macia, Manjacaze, Chibuto e Chókwé., Província de Gaza
Duração do Projecto: 1 Ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 2.041.650,00 MZM
Data de Implementação: Novembro de 2014 – Novembro de 2015
Serviços: Promover e Capacitar as comunidades no uso de fogões melhorados como forma de contribuir para
geração de renda e diminuir a demanda sobre o combustível lenhoso bem como garantir a Preservação.
Nome do Projecto: Fogões melhorados “Poupa Lenha”
Cliente/Financiador: GIZ
Local: Distritos de Xai-Xai, Bilene, Manjacaze, Chibuto, Guija, Massingir
Duração do Projecto: 6 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 990,017.00 MZM
Data de Implementação: 2015 – Novembro 2016
Serviços: Criar associação de Produtores de Fogões Melhorados Poupa Lenha para que possam Fornecer
fogões melhorados as comunidades e capacita-las sobre o seu uso; Treinar activistas em matéria de produção,
uso e manutenção de fogões Poupa lenha.
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Nome do Projecto: Fogões melhorados “Poupa Lenha”
Cliente/Financiador: NNV
Local: Nguzene-Macupulane-Manjacaze
Duração do Projecto: 1 Ano (12 Meses)
Valor aproximado dos Serviços: 245,000.00 MZM
Data de Implementação: Fevereiro 2015 - Novembro 2016
Serviços: Criar sustentabilidade nos produtores de Poupa Lenha; Despertar nas crianças valores e ideias de
preservação da natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras.
b) Emergência
Nome do Projecto: Comunidade-Modelo”-Consolidação de
Soluções de Base Comunitária para a Redução de Riscos e
Desastres (RRD) nos Distritos de Chibuto e Chókwé, Província de
Gaza.
Cliente/Financiador: OXFAM
Local: Distritos de Chibuto (Alto Changane- MaquezeManiquenine); Chókwé (Xilembene- Chiduachine)
Duração do Projecto: 10 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 1,400,000.00 MZM
Data de Implementação: Março 2015 –Dezembro 2015
Serviços: Integrar de forma mais eficaz as questões de redução do risco de desastres a nível das
comunidades, com especial enfoque na mitigação, prontidão e redução da vulnerabilidade e Desenvolver e
promover a dessiminacão de conhecimento e informação sobre a redução do risco de desastres através de
redes existentes e novas
c) Promoção Social e Direitos Humanos
Nome do Projecto: Apadrinhamento de crianças
Cliente/Financiador: Fundos Proprios
Local: Distrito de Xai-Xai; Província de Gaza
Duração do Projecto: Indeterminado
Valor aproximado dos Serviços:
Data de Implementação:

Serviços: Melhorar o equilíbrio alimentar das crianças e jovens; Melhorar a educação formal das crianças,
diminuindo a taxa de abandono escolar e aumentar a taxa de sucesso escolar.
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4.1.10. Delegação de Maputo Província
a) Segurança Alimentar e Nutricional
Nome do Projecto: Projecto de Microacção/ Compra do Tractor
(KULIMA/ATAP)
Cliente/Financiador: PROSALUS
Local: Posto Administrativo Magude – Sede, Distrito de Magude,
Província de Maputo
Duração do Projecto: 4 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 30,231 Euros
Data de Implementação: Outubro 2015 a Janeiro 2016

Serviços: Criar condições para aumento das áreas de produção e produtividade agrícola para as
Associações e população em geral
b) Recursos naturais e Meio Ambiente
Nome do Projecto: Promoção de Fogões Melhorados
Cliente/Financiador: NNV- Noruega
Local: Distritos de Marracuene e Manhiça, Província de Maputo
Duração do Projecto: 12 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 3.923.442,00 MZM
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro 2015

Serviços: Formação de grupos de produtores de fogões Poupa Lenha para reduzir o índice de
desmatamento e despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de
responsabilidade para com as gerações futuras.
c) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Redução da vulnerabilidade e impacto negativo
do HIV/SIDA nas comunidades do distrito de Magude, província de
Maputo (KULIMA/ATAP)
Cliente/Financiador: PROSALUS
Local: Distrito de Magude - Posto Administrativo Magude - Sede
Duração do Projecto: 12 Meses (Janeiro a Dezembro 2015)
Valor aproximado dos Serviços: 42.525 Euros
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro 2015
Serviços: Promover um efectivo exercício do direito humano à saúde e a alimentação das famílias em
situação de vulnerabilidade no distrito de Magude, Província de Maputo.
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Nome do Projecto: 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
Cliente/Financiador: USAID através de FHI360
Local: Bairros de Luís Cabral, Trevo e Eduardo Mondlane (Ressano
Garcia)
Duração do Projecto: 1 Ano e 5 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 150.000 USD
Data de Implementação: Outubro 2013 - Fevereiro 2015
Serviços: Expandir os pontos de serviço de aconselhamento e testagem em saúde (ATS-C) acessível pelas
populações móveis e a comunidade na zona dos Bairros de Luís Cabral (Maputo), Trevo (Matola) e Eduardo
Mondlane (Ressano Garcia), através dos Retiros Comunitários da Paragem Segura.
Nome do Projecto: Projecto de Apoio aos centros de Atendimento
sócio Educativo das comunidades do distrito de Boane e Matola
Cliente/Financiador: Fundos privados do projecto SAD - Itália
Local: Localidade de Mussumbuluco no distrito de Matola e
Localidades de Antigos Combatentes, Rádio Marconi, Eduardo
Mondlane, Chinonanquila e Salinas no distrito de Boane
Duração do Projecto: 12 Meses (Janeiro a Dezembro 2015)
Valor aproximado dos Serviços: 120.000 Euros
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro 2015
Serviços: 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 mulheres e
raparigas uma educação formal

4.1.11. Delegação da Cidade de Maputo “Ntwanano”
b) Apoio as Finanças Rurais
Nome do Projecto: Projecto Integrado para a promoção da
mulher na Catembe
Cliente/Financiador: Fondation Rita
Local: Catembe nos 5 Bairros: Guachene, Chali, Inguide,
Chamissava e Incassane.
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 25.000,00 Euros
Data de Implementação: 2015

Serviços: Identificação dos beneficiários, Formação em Gestão de pequenos negócios e educação cívica e
Provisão de Serviços de Micro-Crédito.
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c) Recursos naturais e Meio Ambiente
Nome do Projecto: Promoção de Fogões Melhorados em
Moçambique – Promotion of improved stoves in Mozambique/NNV
Cliente/Financiador: NNV (Amigos do Ambiente)
Local: Cidade de Maputo, Maputo Província, Gaza, e Inhambane
Duração do Projecto: 5 anos (60 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 3,923,442,45 MZM
Data de Implementação: 2012

Serviços:
1. Campanhas de Sensibilização sobre uso sustentável dos fogões melhorados nas comunidades e nas
escolas
2. Produção e venda de fogões de fogões melhorados
3. Treinamento de carvoeiros em novas técnicas de produção de carvão (Casamance)
4. Campanhas de sensibilização das OCBs e Organizações
5. Identificação de outros intervenientes da mesma área
6. Troca de experiencias
7. Participação na Avaliação intermédia do projecto realizada pelos consultores
8. Criação de 2 comunidades Livres do fumo negro
9. Realização das actividades do Fedesmo (Encontro National dos membros em Inhambane e a
coordenação da Região Sul)
Nome do Projecto: Posse de terra e uso Sustentáveis dos Recursos
Florestais no Distrito de Mabalane
Cliente/Financiador: CTC-COOP – Cooperativa para terras
Comunitárias
Local: Distrito de Mabalane (comunidades de Mavumbuke,
Mabuipanze do Posto Administrativo Combumune, Djodjo,
Nwambanzene e Pfukwe
Duração do Projecto: 12 Meses (1Ano)
Valor aproximado dos Serviços: 2.208.986,00 MZM em consórcio
com Lupa com 816.100,00MZM para Kulima
Data de Implementação: 2015
Serviços: Capacitação dos CGRNs e líderes locais na construção de fornos casamance para a produção
sustentável de carvão
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Nome do Projecto: Treinamento de Associações de Oleiros no
Fabrico de Fogões e Fornos Melhorados em Pemba Metuge e
Muxara na Província de Cabo Delegado
Cliente/Financiador: FUNAE
Local: Pemba
Duração do Projecto: Curta duração
Valor aproximado dos Serviços: 889.224,00 MZM
Data de Implementação: 2015

Serviços: Treinamento de Associações de Oleiros no Fabrico de Fogões e Fornos Melhorados em Pemba
Metuge e Muxara
Nome do Projecto: Construção de fogões institucionais
em Centros de atendimento de crianças
Cliente/Financiador: África On/BOERO Bartolomeu, Spa
Local: Cidade de Maputo e Cidade de Maputo
Duração do Projecto: Curta duração
Valor aproximado dos Serviços:
Data de Implementação: 2015

Serviços: Identificação dos centros beneficiários, Construção dos fogões institucionais e Capacitação dos
beneficiários sobre o Uso Eficiente do fogão e sua manutenção.
d) Educação e Saúde Comunitária
Nome do Projecto: Jovens na Luta contra o HIV/Sida
Cliente/Financiador: PEPFAR/USAID
Local: Distrito KaMaxakeni(Polana Canico e Maxaquene)
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 581.563,00 MZM
Data de Implementação: Janeiro à Dezembro de 2015

Serviços:
1.
Identificação de Educadores Sociais e de Activistas Comunitários;
2.
Reciclagem dos educadores e activistas comunitários em matéria de prevenção do HIV/SIDA;
3.
Expansão dos serviços sanitários, principalmente, o Aconselhamento, Testagem em Saúde na
Comunidade e planeamento familiar (4 mesas redondas, 46 testagem voluntários, distribuição de
preservativos);
4.
Realização de campanhas de consciencialização sobre a prevenção do HIV/SIDA.
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Nome do Projecto: Projecto de adopções a Distância
Cliente/Financiador: Cesvitem: 14.922 Euros
Association Ntwanano France: 19.300 Euros
Local: Distritos KaMaxakeni, KaTembe, KaBukwana e Matola
Duração do Projecto: 12 meses Renováveis
Valor aproximado dos Serviços: 34.122,00 Euros
Data de Implementação:

Serviços: Apoio na área da educação (matriculas, material escolar, livros escolares, uniformes escolares,
acompanhamento escolar)
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4.1.12. Centro de Serviços (KULIMA-SEDE)
Centro de Serviço (CDS) 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.
No ano 2015, o CDS elaborou e submeteu várias propostas de projectos ligadas aos seis (6) pilares de
actividade as entidades públicas e privadas, agências internacionais, embaixadas, ONG Internacionais, entre
outros que culminou com aprovação das seguintes propostas:
Doador
DPOPHT

Lista de Propostas Aprovadas
Descrição
Local de Implementação
Serviço de Consultoria para a Realização de Actividades de Distritos de Moatize e
Tsangano, Província de
Participação, Educação Comunitária e Promoção de Higiene e
Tete
Saneamento nos Distritos de Moatize e Tsangano

EUA/PEPFAR Apoio as crianças Órfãs e Vulneráveis através de criatividade e Distrito de Quelimane,
Província da Zambézia
cultura no distrito de Quelimane.
FAO

Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas para as Populações Distritos de Maganja da
Costa, Mocuba, Mopeia,
Afectadas pelas Cheias nas Províncias da Zambézia (nos Distritos
Morrumbala e Namacurra,
de Maganja da Costa, Mocuba, Mopeia, Morrumbala e Namacurra) e Províncias da Zambézia
Distritos de Chemba e
Sofala (nos Distritos de Chemba e Caia)
Caia, Província de Sofala

FIPAG

Contratação de Um Agente de Implementação do Plano de
Reassentamento e Compensação na área abrangida pela Extensão
do Projecto de Abastecimento de Água nos Municípios de Maputo,
Matola e Boane

MTC

Contratação Serviços de consultoria para Implementar o Programa Distritos
de
Mopeia,
de Prevenção e Mitigação do HIV e SIDA ao Longo do Corredor da Morrumbala,
Mocuba,
Zambézia
Maganja da Costa, Pebane
e Gilé na Província da
Zambézia
Contratação Serviços de consultoria para Implementar o Programa Distritos de Nacala Porto
de Prevenção e Mitigação do HIV e SIDA ao Longo do Corredor de (Província de Nampula),
Nacala
Cuamba
e
Lichinga
(Província de Niassa)
Suporte às comunidades na legalização de terras e no seu uso e Distritos de Jangamo,
aproveitamento sustentável na Região Sul da Província de Inharrime, Zavala, Panda,
Inhambane
Homoine e Morrumbene,
Província de Inhambane

MTC

UE

Municípios de
Matola e Boane

Maputo,
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Para além destas propostas houve propostas aprovadas que foram apenas revistas pelo CDS, tarefa que
quase sempre conferida pelas delegações provinciais para o enriquecimento do mesmo, nomeadamente:
Lista de Propostas Aprovadas
Descrição
Projecto RRD

Doador
OXFAM
NOVIB
OXFAM
NOVIB

Local de Implementação
Distrito de Búzi, Província
de Sofala
Consolidação de Soluções de Base Comunitária para a Redução de Distritos de Chibuto e
Riscos e Desastres (RRD) nos Distritos de Chibuto e Chókwé, Chókwé, Província de
Província de Gaza.
Gaza

OXFAM
NOVIB

Capacitação as Comunidades na Redução de Risco e Desastres Distritos de Moma e
Naturais
Angoche, Província de
Nampula

ADPP

O Projecto de Clubes de Agricultores no distrito de Nhamatanda na Distrito de Nhamatanda,
Província de Sofala com objectivo melhorar os rendimentos e as Província de Sofala
condições de vida das famílias, cuja subsistência depende da
Agricultura e comercialização da produção agrícola.

Estes resultados permitem-nos atribuir uma avaliação positiva da equipa técnica do CDS referente ao ano de
2015.
5. AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O ano de 2015 foi um ano que marcou-nos negativamente, pelo desaparecimento físico de dois funcionários
competentes da organização afectos no sector da segurança ao nível da KULIMA-SEDE e Delegação da
Província de Sofala, o Sr. Mizaque Veloso e Sra. Rosalina Ajudante, bem como de familiares dos nossos
colaboradores e funcionários, a todos desejamos um eterno descanso.
Todos funcionários e colaboradores da KULIMA constituem o activo organizacional mais importante para a
prossecução dos fins para os quais a KULIMA foi criada, juntamente com Conselho de Direcção com as suas
responsabilidades acrescidas nesse compromisso e envolvimento. Este “valor humano” e sentido colectivo da
razão de ser profissional de todos os que trabalham na organização são indispensáveis para o sucesso e
bom ambiente do organismo.
Assim, ao exemplo dos anos passados, o DRH trabalhou em duas vertentes: na gestão e nas pessoas. A
primeira envolveu o planeamento, comunicação, avaliação, responsabilização e determinação e a segunda,
valorizar e investir nos trabalhadores, bem como recrutá-los com base no mérito, nas suas competências e
saberes.
O DRH procurou potenciar as capacidades dos trabalhadores de forma eficiente e focalizada através de
pacotes específicos de integração dos técnicos em diversos programas de desenvolvimento rural com vista a
elevar as suas competências (saber-ser, saber-fazer, saber-estar, saber técnico, etc.) comportamentais e
técnicas, procurando-se uma gestão estratégica e eficiente dos recursos humanos.
Ao nível dos novos ingressos, voluntários internacionais e estagiários finalistas oriundos das universidades
públicas e privadas existente no país, o DHR, integrou- os no CDS para ganhar experiência prática.
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O DHR, actualmente encontra-se numa fase de análise de progressão de carreira do seu staff bem como na
avaliação geral de modo a proporcionar um ambiente mais atractivo e competitivo no seio dos mesmos.

6. AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
A KULIMA desde de 2014 encontra-se num processo de reestruturação do departamento financeiro com vista
a reforçar a designação de responsabilidade e delegar autoridade por meio da definição de linhas e
instruções de operação documentados em manuais de organização, organogramas e descrições de cargos
para garantir um sistema eficaz de controlo interno.
Dentro deste processo, incluiu-se a compra de um software de contabilidade (PASTEL) que pretende-se que
seja gradualmente instalado em todas nossas delegações.
Os gestores financeiros da KULIMA-SEDE foram devidamente capacitados para uso deste software, que está
sendo inicialmente a ser usado apenas ao nível da sede mas com uma dimensão nacional porque estes
gestores são responsáveis por fazer uma auditoria interna ao nível todas delegações
As receitas arrecadas em 2015 foram de USD 1,546,229.06 enquanto as despesas foram de USD
1,647,965.31. As despesas foram superiores as receitas devido ao adiantamento de fundos aos devedores
que até a data do ano fiscal ainda não haviam sido reembolsados.
A crise económica e financeira e a instabilidade política-militar que o país se encontra permitiram uma
redução significativa das receitas em relação ao igual período do ano anterior em USD 392,670.85.
O conselho direcção está a fazer de tudo para que estes factores não afectam nas nossas receitas e muito
menos na implementação dos programas.

7. PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMO ANO
Esperamos que no próximo ano haja um clima favorável caracterizado por uma estabilidade política e
económica no país.
Acreditamos que este cenário irá possibilitar uma atracção dos investidores/doadores para o nosso país
contribuindo desse modo para um aumento nas receitas e consequentemente na implementação dos nossos
programas/projectos.
Para além disso, este cenário poderá ser catalisador para o cumprimento das metas do nosso actual plano
estratégico (2016-2020) referente ao primeiro ano.
Perspectivamos uma consolidação mais sólida da Delegação Provincial de Niassa através de parcerias com o
sector público, privado e com as OSC e com as agências internacionais.
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