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Segundo James Collins,
O sucesso de uma empresa está na sua capacidade de resiliência, de dar a volta por cima.
Todas as empresas, mesmo os grandes líderes, enfrentam algum tipo de dificuldade para se
manter na Plenitude.
Chegar à Plenitude é muito difícil, mas manter-se lá é para poucos, pois exige da
administração uma permanente disciplina estratégica para equilibrar ou balancear a
experiência adquirida com a juventude para mudar, inovar.

Na fase do crescimento a ênfase é “vamos fazer!”
Na fase do envelhecimento é “deixa como está...”.
A principal causa do envelhecimento é a perda da capacidade empreendedora, do espírito
empreendedor, decorrente da idade mental da alta administração, da perceção da
participação relativa no mercado, da funcionalidade da estrutura e da adequação dos estilos
de liderança a cada estágio do ciclo de vida.
Diferentes dos seres humanos, as empresas podem se perpetuar!
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MENSAGEM DO DIRECTOR NACIONAL
Os últimos três anos (20015-2017) foram muito marcantes para nossa Organização, visto que a questão de
reativar 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 socioeconómico integrado, com enfoque para os grupos mais vulneráveis ao nível da província.
Este período foi também marcado pela crise político-militar e pela crise financeira que de forma direta teve
impacto na implementação das nossas atividades. Se por um lado, a crise político-militar, conduziu a redução
dos investimentos, a crise financeira teve quase o mesmo papel, na medida em que a desconfiança dos
parceiros sobretudo os doadores internacionais passaram a ser generalizada devido a dívida pública, ou seja,
a chamada “dívida oculta”, conduzindo para que os parceiros de apoio programático deixem de desembolsar
fundos para o orçamento do estado.
Este cenário, obrigou-nos a pensarmos rápido, definir novas estratégias exequíveis e procedimentos que
levantam recursos financeiros para permanecermos sempre como uma organização atenta as necessidades
das comunidades que sofrem, juntando-nos aos esforços que elas fazem para crescerem duma forma
integrada no seu nível socioeconómico, tornando-se atores chaves do seu próprio desenvolvimento.
Neste contexto, com a vossa anuência, gostaria de agradecer sem citar nomes a um expressivo número de
entidades pública, privada, doadores nacionais e internacionais e Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) e
a todos nossos colaboradores, que têm proporcionado um apoio fundamental à KULIMA para contribuir para
o desenvolvimento socioeconómico do país.
Cabe ainda um reconhecimento especial ao Conselho de Direção, aos Delegados Provinciais e à equipa
técnica do Centro de Serviço que fazem da KULIMA uma casa muito especial, que de forma incansável têm
promovido atividades e contribuído com os parceiros em prol do desenvolvimento socio-económico inclusivo
da nossa sociedade.
Cinetes que o sucesso de uma empresa está na sua capacidade de resiliência, é com
todo esse entusiasmo e apoio que pretendemos continuar por muitos mais anos a 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 atividades integradas.

Muito Obrigado

Domenico Liuzzi - Diretor Nacional
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1. INTRODUÇÃO
Este documento é um relatório trienal (2015-2017) que traz uma descrição sucinta das principais atividades
desenvolvidas. Realizado com objetivo de prestar contas ao seu grupo alvo, Doadores, Órgãos Sociais da
KULIMA, Departamentos de Serviço, Governo, Parceiros e a Sociedade Civil no geral.
O quadro geral e as ações aqui resumidas são fruto dos esforços da equipa técnica, administrativa e
financeira ao nível central, dos delegados provinciais e da sua equipa técnica, estagiários e de valiosos
colaboradores externos.
A Direção 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 refletido, nestes últimos anos, através da consolidação de todas delegações da KULIMA
em todo território nacional como uma referência no seio das comunidades. O nosso trabalho vem sendo
reconhecido pelo nosso grupo alvo, pela sociedade civil no geral, pelo governo e pelos diversos parceiros
como um selo de qualidade.
Precisa realçar o fato que a KULIMA vive o Presente, e lendo o Tempo Presente, se adequa continuamente
na suas modalidades de serviço, tentando alcançar a sua melhor qualidade e a mais eficaz em vista de
alcançar resultados palpáveis e duradouros!
Neste relatório, como poderão ver a seguir, optamos por apresentar as principais actividades desenvolvidas e
resultados alcançados de aalguns dos programas desenvolvidos em cada Delegação com vista a avaliar o
cumprimento das metas previstas no Plano Estratégico (2016-2019).
Port Henriques – Evento comunitário!
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2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Desde o seu surgimento a KULIMA tem desenvolvido vários programas/projetos de Desenvolvimento Rural e
Promoção Social em prol dos grupos mais vulneráveis e marginalizados através de seis (6) pilares integrados,
nomeadamente:

Estamos fazendo o nosso melhor nessa direção, por acreditarmos firmemente que a nossa acção é a base
indispensável para o avanço socioeconómico sólido e sustentável do País.

3. EQUIPA
“33 anos de experiência obriga a manter uma equipa de trabalho eficiente em responder aos desafios do
tempo presente.”
Temos mais de 600 voluntários comunitários e 165 técnicos permanentes com mais de 5 anos de experiência
formados ao nível técnico profissional e superior em áreas de:
• Engenharia: Florestal, Cívil, Hidráulica, Ambiental, Agronómica; Agro-Processamento e AgroPecuária
• Sociais: Antropologia, Economia; Estatística; Geografia; Gestão e, Relações Internacionais, Proteção
Social e; Sociologia.
Toda esta equipa tem desenvolvido e implementado programas a nível de todas as Províncias, com base em
metodologias de Desenvolvimento Rural Integrado, estando sempre atenta e apta para responder às
necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis e marginalizados, convencida que somente juntando
as forças com todos atores chaves é que se pode realizar um desenvolvimento sustentável.
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Nome
Domenico Liuzzi
Jacques Balme
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No arranque do 2018

Local
Sede Nacional
Sede Nacional
Inhambane

Cargo
Diretor Nacional e Presidente do CD
Presidente da AG
Delegado provincial e Primeiro vicePresidente. do CD

Membros Associados, reconhecidos pela Assembleia Geral
Maria Virginia Romero de Sousa

Sede Nacional

Giselda Henrique Cossa
Marcelino

Sede Nacional

Marylene Madeleine Mart
Victor Sousa Manuel
Anathalie Musabyemariya
Luis Sebastião Balate
Chico Pita
Manuel Fole
Julio Samo
Joaquim Frechautt
Jorge José Sousa
Assane Assuade
Sobral Julião Cumbe
Madania Chaucate Pone
Prafulta Jaiantilal
Mariamo Bibi Mussa

Beira
Nampula
Capital
Matola
Xai xai
Chimoio
Tete
Quelimane
Pemba
Lichinga
Sede Nacional
Sede Nacional
Maputo
Maputo

Responsável Administrativa Nacional e
Segunda Vice-Presidente do CD
Responsável Nacional de Recursos
Humanos e Tesoureira no CD
Delegada Regional Centro e da Província
de Sofala e, membro do CD
Delegado Regional Norte e da província
de Nampula e, membro do CD
Delegada Regional Sul e da Capital e,
membro do CD e Vice-presidente da AG
Delegado Provincial de Maputo e
Presidente do Conselho Fiscal
Delegado Provincial de Gaza
Delegado Provincial de Manica
Delegado Provincial de Tete
Delegado Provincial da Zambézia
Delegado Provincial de Cabo Delgado
Delegado Provincial do Niassa
Responsável do Departamento da
Logística
Técnica de Contas e Secretária da AG
Secretária do Conselho Fiscal
Vice-presidente do Conselho Fiscal

Quadros no ativo da Instituição
Mercidio André
Alexandre Damião Licuco
Amâncio Betane
Alcides Ramos Tulcidas
Alvaro Julião Matine
Mario Ismael
Rosário Eduardo
Vasco Sitoe
Laura Batista
Romana Mendonça
Jaime Fumo
Ivan Rafael
Domingos Tsucane
Eunice Miguel

Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Matola
Matola
Matola
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional
Sede Nacional

Coordenador Centro de Serviço da Sede
Supervisor de Manutenção e Estafeta
Assistente Administrativo
Responsável do Caixa e Secretário de Direção
Técnico de Contas
Responsável da Oficina Mecânica
Mecânico
Auxiliar mecânico
Técnica de programas
Técnica de programas
Técnico do programas
Técnico de programas
Técnico de programas
Técnica de programas
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43
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69

Camilo Joaquim Sitoe
Aderito Afonso Tovele
Lina Albertina Cossa
José Carlos Sueia
Flávio Saraiva
Yolanda Mazive
Zinérsio Ruben Sitoe
Alcina da Ivete Lourenco
Albertina Lidia Mathombe
Filomena Maria Mavaieie
Ussalo António
Alberto Tomas Matavele
Baptista Abilio Vilanculo
Amelia Amisse
Myriam Morgado
Lurdes Alfredo Machava
Juvencio Nhanala
Cesaltina Nataniel
Beatriz dos Santos
José Jorge josé Muchenga
Gildo Xavier
Dionísio Arnaldo Feijão
Mateus Fernando Guiacua
Antonio Vieira
Dionísio Três Francisco
Ivone Domingos
Gabriel Bernardo António
José Manuel da Conceição
Bernardino Viseu
Indu Afiado
Manuel Alberto
Paulo Rezende
Evaristo Delfim
Cândido João
Taciana Conrado

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Ricardo Joao Sabala
Armindo Vilanculos
Francisco Novela
Paulo Chissano
Agostinho Nhamtumbo
Filipe Ajuda
Francisco Chissico
Antonio Safire
Ali Limiha
Domingos Eduardo Vassaleva
José Dinopaja
Maurício Pintave

Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Matola
Matola
Matola
Matola
Xai Xai
Inhambane
Inhambane
Beira
Beira
Beira
Beira
Manica
Manica
Manica
Manica
Tete
Tete
Quelimane
Nampula
Nampula
Nampula
Nampula
Nampula
Cabo Delgado
Niassa

Técnico de programas
Técnico de programas
Técnica de programas
Técnico de programas
Técnico de programas
Técnica de programas
Técnico de programas
Educadora da Infancia
Educadora da Infancia
Educadora da Infancia
Técnico do programas
Técnico do programas
Técnico do programas
Técnico do programas
Técnica de programas
Técnica de programas
Técnico do programas
Responsável dos Recursos Humanos
Técnica Administrativa
Técnico de programas
Técnico de programas
Técnico de programas
Técnico de programas
Motorista
Contabilista
Contabilista
Oficial de programas
Colaborador
Técnico do programas
Técnica Administrativa
Oficial de Projectos
Logístico
Motorista
Oficial de programas
Técnica Administrativa

Guardas
Sede
Sede
Capital
Capital
Matola
Matola
Beira
Nampula
Nampula
Cabo Delgado
Zambezia
Zambezia

Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
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AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Relatórios anuais financeiros em USD: 2015 - 2017em USD
Descrição
Receitas

2015

2016

2017

Saldo de banco aos 31.12.2014

164,790.47

139,843.55

456,278.75

Caixa aos 31 de 12. 2014

35,263.69

29,768.46

7,989.78

Devedores e trabalhadores aos 31.12.2014

5,053.11

86,722.80

4,907.02

Credores aos 31.12.2014
Donativos internos 2015

78,220.00

Donativos aos 31.12 2015

1,546,229.06

1,462,579.70

1,394,007.62

1,829,556.33

1,718,914.51

1,889,853.17

Despesas gerais dos programas de janeiro a 1,647,975.31
Dezembro 2015

1,214,453.01

1,609,872.41

Despesas bancárias de Janeiro a Dezembro 2015

3,258.44

2,391.84

Despesas administrativas de Janeiro a Dezembro 14,374.00
2015

32,023.80

61,278.02

Total das Despesas

1,665,619.16

1,249,735.24

1,673,542.27

Excesso de receitas sobre as Despesas

163,937.17

469,179.27

216,310.90

26,670.00

Receitas bancárias aos 31.12.2015
Total das Receitas

3,279.85
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4. PROGRAMAS REALIZADOS DE 2015-2017
A título de 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.
Abaixo encontram-se os principais programas desenvolvidos por pilar no período acima citado:
6.1 Apoio às finanças rurais
A KULIMA é uma Instituição Micro-Financeira (IMF) que a luz da Licença 011/2000 de 24 de Outubro de 2000
(Licença para Exercício de Funções de Crédito), intervém em programas de inclusão financeira em todo
território nacional.
Nos últimos anos (2015-2017) a KULIMA tem desenvolvido Programas de Inclusão Financeira ao nível das
zonas mais recônditas das províncias de Gaza, Inhambane, Sofala e Cabo Delgado, financiados pelo Fundo
de Apoio à Reabilitação da Economia (FARE), Instituto de Desenvolvimento de Pesca de Pequena Escala
(IDPPE) e FAO.
Estes programas visam estabelecer e promover “ASCA’s”, dotando-os de uma Educação Financeira
necessária para melhorar a literária financeira e gestão financeira. O pacote específico de educação consiste
dentre vários aspetos em:
● Dar a conhecer a importância da poupança, como forma de capacitar as famílias a reforçar o seu
rendimento adicional;
● Identificar tópicos para a formação de alfabetização financeira que são especialmente relevantes para
os interessados na cadeia de valor;
● Identificar o grupo alvo e grupos-alvo secundário para educação financeira, e;
● Desenvolver materiais e desenho do pacote de educação financeira (Workshop’s, rádio, mídia,
material IEC etc)
● Hiperligação das IMF’s formais que permite os grupos para depositar seus dinheiros em um lugar
seguro e usar a poupança para obter um empréstimo com base no grupo de fundos depositados
como garantia em numerário, etc.
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6.1.1 Projectos Realizados
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 e
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
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 Literacia Financeira
Nome do Projecto: Projecto de pequeno crédito para actores da cadeia valor
da pesca.
Cliente/Financiador: FAO
Local: Províncias de Inhambane e Gaza.
Duração do Projecto: 2 anos
Valor aproximado dos Serviços: 140.000,00 USD
Data de Implementação: 2014-2016
Serviços: Formação de 50 Grupos de PCR por cada Província e monitoria da sua sustentabilidade… e
Provisão de Literacia Financeira
Nome do Projecto: Fundo interno de crédito para programas de
Empreenditorismo pessoal ou de Delegação.
Cliente/Financiador: Fundo Social da KULIMA
Local: a nível Nacional.
Duração do Projecto: Permananete
Valor aproximado dos Serviços: 6.000.000,00 Mt
Data de Implementação: Permanante
Serviços: Apoio às iniciativas dos Membros da Kulima seja individual como coletivo e sobretudo em apoio à
Iniciativas de Delegações para criarem Fundos Sociais descentralizados.
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6.2 Segurança Alimentar e Nutricional
No concernente a Segurança Alimentar e Nutricional, a Kulima tem desenvolvido ao nível de todo território
nacional programas que visam aumentar a produção e a produtividade agrícola com vista a melhorar a
qualidade de vida dos pequenos produtores, das suas famílias e da comunidade no geral através de:
• Criação e/ou fortalecimento das associações de camponeses;
• Legalização das associações;
• Realização de campanhas de alfabetização;
• Capacitação dos camponeses no uso de técnicas melhoradas de produção agrícola;
• Desenvolvimento da cadeia de valor (produção, processamento, armazenamento, distribuição e
comercialização);
• Realização de estudo de base para avaliar a situação nutricional;
• Educação Nutricional, e sanitária;
• Incentivo para implantação de Programas de Fortificação Alimentar.
Estas atividades estão de acordo com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, concretamente
dos objetivos 2,3,4 e 12 que agendam respetivamente:
• Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável.
• Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
• Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.
• Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
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6.2.1 Projectos Realizados
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, Distritos de
Nhamatanda e Gorongosa, Província de Sofala
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) Identifi cação
de mercados para o fornecimento de produtos agrícolas.
Nome do Projecto: Pequenos Produtores e Grupos Marginalizados Unidos para
Aumentar a Segurança Financeira, Segurança Alimentar e Melhorar a Vida na Província
de Sofala
Cliente/Financiador: ADPP/DFID/PRODEL
Local: Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala
Duração do Projecto: 36 meses
Valor aproximado dos Serviços: 3.800.000,00 USD
Data de Implementação: 2015 – 2018
Serviços: Criação e fortalecimento de Clubes de Agricultores; Estudo da cadeia de valores, de Gergelim, Arroz
e Hortícolas; Acompanhamento após treinamento dos beneficiários; Treinamento dos Comités para
Manuseamento dos Armazéns e Pós Colheitas; Estabelecimento de vínculos com os mercados e; Gestão de
Negócio e Poupança e Crédito Rotativo cultura de poupança.
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
Nome do Projecto: Outsourcing de Extensão Agrária
Cliente/Financiador: IFAD
Local: Distrito de Maua, Metarica, Cuamba, Mecanhelas e Mandimba, Niassa
Duração do Projecto: 2 anos (24 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 10.500.000,00 MZM
Data de Implementação: Janeiro 2017 – Abril de 2018
Serviços: Transferência de tecnologias agrárias aos extensionistas para 9000 produtores: (i) Agro técnico das
culturas de milho; (ii) Agro técnico de feijões; (iii) Agro técnica de raízes e tubérculos; Agro t técnica de
hortícolas (iv); Agricultura de conservação, e; (v) Técnicas de montagem de CDR e CMS
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6.3 Recursos Naturais e Meio Ambiente
A Kulima implementa uma serie de actividades de modo a conservar os recursos naturais e ambiente. As
mesmas se enquadram no plasmado na Constituição da Republica (2004) Artigo 90, n o 1, que refere que
“Todo o cidadão tem o direito de viver num ambiente equilibrado e o dever de o defender”. Bem como, nos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável concretamente nos objectivos (13, 14 e 15) que evocam a
necessidade de:
➢ Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
➢ Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável;
➢ Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a
perda de biodiversidade.
A KULIMA desenvolve projetos de apoio à melhoria da Capacidade Operacional das Organizações
Comunitárias de Base (OCB’s) e à melhoria da qualidade de vida das comunidades. A estratégia de
abordagem tem como base o princípio “de baixo para cima” (bottom-up), usando uma metodologia
participativa e inclusiva caracterizada por um conjunto de acções levadas acabo em coordenação com os
governos locais (SDAEs, SDPIs, Administrações Distritais, de Postos Administrativos e das Localidades) as
Instituições relacionadas (SPGCs, SPFFBs, SPAs, UPCs e CPI) e o Sector Privado que opera na zona de
implementação do projecto.
Especificamente, nas áreas de Gestão Ambiental, Conservação e Uso Sustentável de Recursos Naturais, a
KULIMA tem desenvolvido as seguintes actividades:
•
Realização de campanhas de sensibilização aos membros das comunidades e Associados
das Organizações Comunitárias de Base (OCB’s) em leis agrárias;
•
Criação, Capacitação, Formalização e apoio na Legalização dos Comités de Gestão dos
Recursos Naturais (CGRN), identificando e formando os Facilitadores Comunitários;
•
Implementação de programas e projectos de conservação da fertilidade e da água nos solos;
•
Delimitação de Áreas Comunitárias e entrega de Certidões;
•
Facilitação na produção de Agendas para uso e aproveitamento sustentável da terra e outros
recursos naturais das comunidades;
•
Facilitação no Zoneamento e quantificação das áreas para diferentes usos nas Comunidades;
•
Capacitação sobre Liderança, Administração Interna e Mediação de Conflitos;
•
Advocacia junto aos órgãos de tutela com vista a desenvolver Programas nas comunidades
para reduzir a busca constante do combustível lenhoso usado por quase 85% da população;
•
Participação em campanhas de sensibilização sobre o uso sustentável dos recursos
renováveis e não renováveis com vista a reduzir os efeitos adversos.
•
Desenvolvimento de programas de produção e promoção de Energia de Biomassa para a
produção de carvão;
•
Treinamento e assistência a associações e/ou a indivíduos produtores de carvão na utilização
de fornos mais eficientes para a produção de carvão;
•
Promoção da organização de produtores de carvão vegetal para aumentar os benefícios
económicos e ecológicos da escala e uso planeado do recurso florestal com vista a garantir o
uso sustentável de energia.
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6.3.1 Projectos Realizado
Nome do Projecto: Apoio à Demarcação e Delimitação de Terras
Cliente/Financiador: iTC- Iniciativa para Terras Comunitárias
Local: Distrito de Barue, Província de Manica
Duração do Projecto: 6 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 3.416.700,00 MZM
Data de Implementação: Junho de 2017 - Dezembro de 2017
Serviços: Facilitar a delimitação e registo das áreas ocupadas pelas comunidades locais; Sensibilização sobre seus direitos e deveres
ao abrigo da Lei de Terras, de Florestas e Minas e outras leis sobre recursos naturais em vigor na República de Moçambique;
Constituição de CGRN nas comunidades assistidas; Delimitação de áreas e; Demarcação áreas junto dos SPGC e títulos de DUAT
emitidos e entregues as respetivas associações
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: Comunicação Social, para recolha de informação sobre a gestão dos RN e Industria Extractiva, para a troca de impressões
com a opinião Publica.

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: Programa integrado para promoção de energias sustentáveis
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: Campanhas de sensibilização através dos clubes ambientais e núcleo de estudantes (universidades) eProdução e
distribuição de fogões Poupa Lenha e Poupa Carvão móveis, construção de 4 fogões institucionais.
Nome do projecto: Promotion of Renewable Energy in Mozambique- Empowering Communities
Cliente/ Financiador: Naturvernforbundet
Local: Maputo, Gaza e Inhambane
Duração do projecto: 4 anos
Valor aproximado dos serviços:.5.489.375 NOK
Data de implementação: Janeiro 2017-Dezembro 2020
Serviços prestados:1.Mobilizacao das escolas e comunidades na educação sobre energias limpas
2. Mobilização das OCBs, ONGs e Governo
3. Elaboração de histórias de sucessos e boas práticas
4. Criação duma rede de pontos de venda dos equipamentos energéticos
5.Producao de fogões melhorados e promoção de lâmpadas solares
6.Lobby e advocacia sobre as politicas e taxas das soluções energéticas
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6.4 Educação e Saúde Comunitária
Os programas de Saúde não são realizados como específicos, e na experiência da KULIMA, para que o
impacto seja maior, todos os programas relacionados a prevenção e mitigação do HIV/SIDA, Cólera, Malária,
Tuberculose e outras doenças infeciosas e oportunistas, ficam inseridos no pilar de Educação e Saúde
Sanitária. Os operadores sociais que realizam as actividades, levam em consideração as diferentes
subtemáticas.
A implementação de actividades ligadas a este pilar é feita tendo em conta uma série de actividades nas
áreas de prevenção, de cuidados e tratamento e da mitigação dos impactos no tecido social moçambicano.
Tais actividades são criteriosamente definidas e, no seu conjunto, procuram dar suporte à prestação de
serviços de saúde cada vez mais qualitativos e à criação de condições de demanda dos mesmos pela
população em geral e, em particular, às populações-chave e grupos vulneráveis.
A implementação é feita de uma forma multissectorial através da conjugação dos objetivos dos diferentes
planos que visam assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as
idades, como é o caso do PQG, ODS e o PEN IV.

As principais actividades desenvolvidas ao longo desses três anos foram
➢ Comunicação para a Mudança Social e de Comportamento - Retenção e Adesão TARV / Pré-TARV
➢ Expansão dos serviços de testagem e aconselhamento;
➢ Apoio e cuidados nutricionais;
➢ Rastreio de Tuberculose;
➢ Treinamento de ativistas comunitários em matéria de TB e HIV;
➢ Envolvimento de líderes comunitários no que diz respeito à identificação de faltosos e ao tratamento
de TB/HIV;
➢ Ligação Comunidade-US;
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6.4.1 Projectos Realizados
Nome do Projecto: Mobilização de Jovens na luta contra o HIV/SIDA
Cliente/Financiador: Embaixada dos EUA/PEPFAR
Local: Distrito Municipal de KaMaxaquene, bairros de Polana Caniço A e B,
Maxaquene A, B, C e D, Mafalala e Urbanização
Duração do Projecto: 1 ano (12 meses)
Valor aproximado dos Serviços: 24.000,00USD
Data de Implementação: Março de 2015 - Março de 2016
Serviços: Realizar as campanhas de consciencialização para adquirir mais conhecimentos sobre a prevenção
da transmissão do HIV/SIDA e tomar atitude positiva na mudança de comportamento como forma de reduzir os
índices de contaminação e contribuir para a redução da incidência do HIV/SIDA e outras doenças sexualmente
transmissíveis nas famílias beneficiárias
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.
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
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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6.5 Promoção Social e Direitos Humanos
As acções da KULIMA neste pilar enquadram-se no cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável cujo objetivo é atualizar a resposta em termos de desenvolvimento aos presentes desafios
mundiais e promover a execução da Agenda 2030 em torno das quatro prioridades que a configuram ao
desenvolvimento e dignidade humana atraves do combate às discriminações e desigualdades e protegendo e
facilitando o exercício dos direitos das mulheres e raparigas (Pessoas); incluindo medidas de atenuação e a
adaptação às alterações climáticas (Planeta); apoiando o crescimento inclusivo e sustentável (Prosperidade)
através da promoção de novos empregos, das novas tecnologias e procurando aumentar o potencial das
cidades; promovendo uma sociedade pacífica, democracia, instituições eficazes e responsáveis, Estado de
direito e direitos humanos para todos (Paz).
A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das raparigas e mulheres tem sido um dos focos da
KULIMA ao nível regional e nacional com vista a garantir o desenvolvimento sustentável. Para além disso,
temos desencadeado uma serie de acções para que todas formas de discriminação e violência contra as
mulheres e rapariga sejam eliminadas, incluindo por meio do engajamento de homens e rapazes alinhadas
com Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) e Plano
Nacional de Acção Para Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher bem como a eliminação dos
casamentos prematuros
As nossas intervenção também tomam a especial atenção a todas as crianças, jovens, pessoas com
deficiência, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, idosos, povos indígenas, refugiados, pessoas deslocadas
internamente e migrantes.
Nos últimos cincos anos temos propostos a vários doadores programas que visam erradicar os obstáculos
que limitam a promoção efetiva da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas;
consciencialização as lideranças sobre a importância da participação da mulher no processo de tomada de
decisão e governação local; a dotação as mulheres com conhecimentos em matérias de Direitos Humanos e
de Democracia; Elevação da participação cívica através da difusão do exercício da cidadania e do conceito
de direito/dever de voto, a criação dos espaços culturais para estimular a consciência crítica, ética e política
de identidade coletiva etc.
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6.5.1 Projectos Realizados
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

Nome do Projecto: Projecto Integrado para a promoção da mulher na
Catembe
Cliente/Financiador: Fondazione Rita Montalcini
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..

Nome do Projecto: Entrega de mantas para Órfãos e Portadores de
HIV-SIDA
Cliente/Financiador: JBAC – Japão Blanket Association - Japão
Local: Todas as províncias do Pais, nos Centros de Saúde
Duração do Projecto: Anual renovãvel
Valor aproximado dos Serviços: recepção de 6000 mantas cada ano e
suporte logístico no valor de 18.000 USD
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro de cada Ano.
Serviços: Cada Ano os Delegados da KULIMA localizam e definem os beneficiários diretos, crianças órfãos e dontes portadores de
HIV Sida, em coordenação com a Acção Social e o INGC. Previa apresentação do programa e da sensibilização da luta contra o
HIV-SIDA, são distribuídas mantas a cada beneficiários, numa média de 6000 Mantas por ano!l

Nome do Projeto: Ntwanano – Programa de apadrinhamento com a
Italia e França
Cliente/Financiador: CESVITES, Associação Ntwanano França e
Biosalus da Itália (Bari)
Local: Cidade de Maputo - Delegação de Maputo com sede na Polana
Caniço
Duração do Projeto: Permanente
Valor aproximado dos Serviços: Numa média de 36.000 Euros anuais.
Data de Implementação: Janeiro - Dezembro de cada Ano.
Serviços: A Delegação da Capital sustenta esta iniciativa, financiada por diversos doadores, assegurando às crianças de famílias
pobres o acesso e permanência na Educação até atingir a Universidade, a garantia de inscrição e apoio na saúde e outras atividades
de explicações e atividades lúdicas, assegurando material escolar e de roupa.. Além disso apoia a correspondência direta com as
famiílias que adotam, numa forma direta e pessoal. O seu número oscila entre 300 a 400 crianças assistidas

19

6.6 Emergência
Ao nível nacional e provincial faz parte do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC) e é Membro
fundador da Plataforma Nacional da Sociedade Civil para as Mudanças Climáticas desde o seu surgimento
em 2011. Faz também parte do SHELTER CLUSTER composto por organizações de âmbito humanitário tais
como: Cruz Vermelha de (CVM), Save Children, CARE, Concern Universal, UN Habitat, UNHCR entre outros.
Os nossos quadros têm sempre beneficiado de várias capacitações sobre Norma Humanitária Essencial para
a Qualidade e Prestação de Contas e Programa de RRD com financiamento da PNUD. Estas capacitações
permitem implementar programas que visam identificar e mapear as áreas de risco e vulnerabilidade
relacionadas ao clima e ao desastre.
No âmbito das cheias do ano 2000, a organização começou a desenvolver e implementar programas de
resposta humanitária e de emergência, em parceria com INGC e parceiros internacionais (FAO- Programa de
Retorno a atividade Agrícola, Tools For Self Relief- Programa de Readaptação a vida Sócio-Económica,
Cordaid- Programa de Água, Saneamento e Higiene).
Em 2011, a KULIMA realizou Campanha de sensibilização sobre impacto de Tsunami e medidas de
prevenção ao nível da cidade da Beira com vista elevar o nível de consciencialização das comunidades
costeiras sobre o impacto de Tsunami e medidas de prevenção (Financiamento da PNUD).
Posteriormente foram implementados programas sobre Mudanças Climáticas (MC) e Redução de Riscos de
Desastres (RRD) nas províncias Cabo de Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Gaza e Maputo com
financiamento da OXFAM (2013-2015) e outros parceiros. Ao nível das cidades, todos os programas acima
mencionados foram implementados em estreita coordenação e colaboração com os municípios e as
universidades existentes, as delegações do INGC, entre outros stakeholders.
A KULIMA, intervém através da prevenção – mitigação-preparação-resposta-recuperação-construção e
reabilitação em estreita coordenação com o INGC

20

6.6.1 Projectos Realizados
Nome do Projecto: Resposta à Seca na Província de Maputo
Cliente/Financiador: OXFAM NOVIB/OFDA
Local: Distritos de Moamba, Magude, Matutuine e Namaacha,
Duração do Projecto: 10 Meses - Província de Maputo
Valor aproximado dos Serviços: 417,972.12 USD
Data de Implementação: Setembro de 2016 – Março de 2017
Serviços: A resposta a dois níveis inclui 1) o fornecimento de vouchers de sementes e ferramentas para as
comunidades afectadas para reiniciarem a sua produção agrícola, 2) a reparação e manutenção de pontos de
água nas comunidades afectadas, juntamente com a promoção de higiene entre os membros das
comunidades vulneráveis, incluindo mulheres e crianças para prevenir doenças diarreicas.
Nome do Projecto: Assistência de Emergência de Modos de Vida a
População Afecta pela Seca pela Seca na Província de Gaza, Manica,
Sofala e Tete
Cliente/Financiador: FAO
Local: Distritos de Chemba, (Província de Sofala), Guro e Tambara,
(Província de Manica); Marara Changara e Cahora Bassa, (Província de
Tete), Chicualacuala, Chigubo, Guijá, Mabalane, Massangena e
Massingir (Província de gaza).
Duração do Projecto: 3 Meses
Valor aproximado dos Serviços: 9.500.000,00 MZM
Data de Implementação: Janeiro – Março de 2017
Serviços: Com vista a contribuir para o retorno da actividade agrícola, aumentar os níveis de segurança
alimentar e reduzir dependência da ajuda alimentar as populações afectadas pela seca nos distritos
supracitados, a KULIMA desenvolveu as seguintes actividades: (i) Apresentação do programa às autoridades
locais nos distritos alvos da província de Tete; (ii) Estabelecimento de contactos com SDAE’s; (iii) Recepção e
armazenamento das semente agrícolas; (iv) Identificação e levantamento das famílias afectadas pela seca;
(v) Selecção e listagem dos beneficiários; (vi) Preparação e formação dos Kits, compostos por Kit 2
(Sementes de milho e feijão nhemba) e Kit 3 (Sementes de mapira e feijão nhemba) e; (vii) Localização das
áreas para a produção agrícola e a distribuição de sementes de milho, mapira e feijão nhemba
Nome do Projecto: Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas para as
Populações Afectadas pelas Cheias
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
Nome do Projecto: Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas para as
Populações Afectadas pelas Cheias
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
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5. PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO
a) Sector Público

Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), Ministério de
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), Ministério de Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH), Ministério do
Género, Criança e Ação Social (MGCAS), Ministério da Pesca, Mar e Água
Interiores, Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH),
Ministério da Saúde (MISAU), e respetivas direções provinciais e distritais,
Fundo de Energia (FUNAE), Fundo de Investimento e Património do
Abastecimento da Água (FIPAG), Fundo Fomento Pesqueiro (FFP),
Iniciativa, Terra Comunitária; Instituto Nacional Gestão de Calamidades
(INGC) NPCS, entre outras.
b)

Sector Privado
AgricFocus, Mota Engil, Conduril, ATHENA e Empresa de Grafite em
Balama, ENI, ANADARKO, Pro-Campo.

c) Agências/ONG’s Nacionais e Internacionais
AIFO, AGRA, Association Ntwanano France, AVSI, ADPP, CTC COOP,
DFID, FAO, FHI360, FK Norway, Fontilles, Fondation Rita, INKOTA GIZ,
Livaningo, PROSALUS, OXFAM, NNV – Noruega, UNIDO, Embaixada de
EUA/PEPFAR, Embaixada do Japão, Embaixada da Itália, PROIRRI,
PROSALUS, PROSALUS, União Europeia, UNICEF, USAID, WWF, TDH –
TERRE DES HOMMES, TESE, , entre outras.

d) Redes/Plataformas
Associação Moçambicana de Operadores de Microfinanças (AMOMIF),
Fórum Terra, Fórum Mulher, Fórum de Monitoria e Orçamento (FMO),
Fórum de ONG's da Província de Cabo Delgado (FOCADE), JOINT- Liga
das ONG’s de Moçambique, Mecanismo Africano de Revisão de Pares
(MARP), Movimento de Educação para Todos (MEPT), NAIMA+, GMDG20, Plataforma de Indústria Extrativa; Plataforma de Mudanças
Climáticas, Rede da Criança e Rede de Organizações de Soberania
Alimentar (ROSA) entre outras redes.
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Endereços oficiais da Sede e das Delegações
Sede Nacional:
Maputo Cidade, Av. Karl Marx, 1452, R/C, Cidade de Maputo
C.P. 4404, Tel. +258 21 430665/321622, Fax: +258 21 321510
E-mail: kulima@kulima.org Website: http://www.kulima.org, Skype: kulima1942
Diretor Nacional: Domenico Liuzzi

Sedes Provinciais
Maputo Capital, Bairro de Polana Caniço “A”,
Cidade de Maputo
Tel. +258 21 497653 - 824317040
E-mail: kulimacapital@gmail.com
anathalie2004@yahoo.fr
Delegada Provincial: Anathalie Musabyemariya
Província de Gaza, Cidade de Xai-Xai
Tel. +258 28 225128, 842527150, 875736510
E-mail: kulimagaza@tdm.co.mz
Delegado Provincial: Chico Pita

Província de Maputo, Cidade de Matola, Av.
Governador Raimundo Bila, 183 Telefax. +258 21
721486, 844729447
E-mail: kulimamatola@gmail.com
luisbalate@yahoo.com.br
Delegado Provincial: Luís Balate
Província de Inhambane, Av. Samora Machel,
Cidade de Inhambane, Tel/Fax. +258 293 20656,
823011310, 847001403
E-mail: kulimaibane@tdm.co.mz
Delegado Provincial: Eric Perrin
Província de Sofala, Av. de Moçambique, 13, Província de Manica, Cidade de Chimoio
Tel./Fax +258 251 24689, 847585139
1° andar, Cidade da Beira,
E-mail: kulimani@tdm.co.mz
Tel./Fax +258 23 328316/7343, 825903420
Delegado Provincial: Manuel Foles
E-mail: kulima.sofala@gmail.com /
marylene.md@gmail.com
Delegado Provincial: Marylene Madaleine
Província de Tete, Cidade de Moatize,
Província de Zambézia, Rua da França, Cidade
Cel. 824286340, 845202909
de Quelimane, Tel/Fax. +258 24 212335/6807,
E-mail: juliojsamo@gmail.com
844898807, 826545580
Delegado provincial: Julio Samo
E-mail: kulima.zambezia@yahoo.com
Delegado Provincial: Armando Frechautt
Província de Nampula, Rua dos Combatentes, Província de Cabo Delgado:
18, Cidade de Nampula
Rua do Cemitério, Tel/Fax; 272 20115
Tel/Fax: +258 26 217895,
Cel. 824908080, 849184319
842665891, 824550840
E-Mail : kulima.pemba@gmail.com
E-mail: kulima.nampula@teledata.mz
Delegado provincial: Jorge de Sousa
Delegado Provincial: Victor de Sousa
Província do Niassa
Kulima é membro associado de:
C/o Famod – Av. J.Nyerere - Lichinga
MARP, NAIMA+, GMD, MEPT, G20, JOINT,
Cel. 8795 62007, 825690188
AMOMIF, ROSA, Fórum Terra, Rede da Criança,
E-mail: kulima.niassa@gmail.com
Fórum Mulher, FMO, Plataforma de Recursos
Delegado provincial: Assane Assuade
Naturais, plataforma das mudanças climáticas,
entre outras redes
Centro de Serviço na Sede nacional: Constituído por um Coordenador: Sr. Mercídio André,
coadjuvado por 10 Técnicos superiores e periodicamente por Voluntários internacionais, para
Lobbing e Advocacia e elaboração de propostas para busca de financiamento.
Centro de Serviço a nível de cada Delegação: Em processo de formação em todas as Delegações
da KULIMA, fortalecendo assim a capacidade operacional das mesmas.
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