Yearbook
of Social
Ac t i v i t i e s
VO LUME 2
M OZ A MBI Q UE
2 0 18 - 2 0 1 9

The Yearbook of
Social Activities
in Mozambique
O Anuário de
Actividades Sociais
em Moçambique
Vol. 2, 2018 - 2019

Welcome to the Social Yearbook. The

Bem-vindo ao Anuário Social, uma pu-

goals of this publication are: to give

blicação que tem como objectivos: dar

visibility and acknowledge the efforts

visibilidade e reconhecimento ao esforço

made by organizations and companies

das organizações e empresas que imple-

that implement social programs; to re-

mentam programas sociais; registar e

cord and gather the best social actions

reunir as melhores acções sociais numa

on a single platform; to encourage the

única plataforma; incentivar o desenvol-

development of the third sector; as well

vimento do terceiro sector; assim como

as to stimulate the business sector by

estimular o sector empresarial, aumen-

increasing its social awareness; and to

tando a sua consciência social; e eterni-

eternize successful social actions.

zar as acções sociais de sucesso.

This yearbook is produced by Social

Este anuário é produzido pela Social Mo-

Mozambique, a Mozambican compa-

zambique, uma empresa moçambicana

ny that works on two fronts: creative

que trabalha em duas frentes: soluções

communication solutions, which aim to

criativas de comunicação, que visam

enhance the impact of social actions;

aumentar o impacto de acções sociais; e

and advertising and marketing services

serviços de publicidade e marketing di-

targeting non-profit organizations and

reccionados para organizações sem fins

companies.

lucrativos e empresas.

We would like to offer our sincere

Os nossos sinceros agradecimentos a

thanks to all the participants of this

todos os participantes desta segunda

second edition, our partners and our

edição, aos nossos parceiros e ao nosso

sponsor.

patrocinador.
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INTRODUCTION

The first edition of the Social Yearbook was a success. It

A primeira edição do Anuário Social foi um sucesso, tendo

was welcomed by the entire Mozambican nation and 33

recebido o interesse de toda a nação moçambicana e de ou-

other countries on all continents. This is a clear sign of

tros 33 países, em todos os continentes. Esta é, sem dúvida,

how relevant the content of this publication and how im-

uma prova da relevância do conteúdo desta publicação e da

portant the social work carried out in Mozambique is. We

importância do trabalho social levado a cabo em Moçam-

proudly present the second edition of the Social Yearbook

bique. É com muito orgulho que apresentamos a segunda

and the successful actions that have been carried out, to-

edição do Anuário Social e as acções de sucesso que foram

tally or partially, in the country throughout 2018.

realizadas, total ou parcialmente, no país, ao longo de 2018.

In the first chapter (National), we have the exceptional ac-

No primeiro capítulo (Nacional), temos as acções de desta-

tions by national organizations, such as ActionAid, ADRA

que das organizações nacionais, como é o caso da ADRA,

and PSCM-PS, whose main activity is Independent Com-

da ActionAid e da PSCM-PS, que tem como principal acti-

munity Monitoring. We also get the opportunity to know

vidade a Monitoria Comunitária Independente. Temos ainda

more about Gorongosa National Park, which implements

a oportunidade de conhecer o Parque Nacional da Gorongo-

various impactful activities in the fields of health, educa-

sa, que implementa várias actividades de impacto em áreas

tion and agriculture in the so-called “Buffer Zone” of the

como saúde, educação e agricultura na chamada “Zona Tam-

Park.

pão” do Parque.

The second (International), composed of international or-

O segundo (Internacional), composto pelas organizações

ganizations, remains the chapter with the largest number

internacionais, continua a ser o capítulo com o maior nú-

of participants. APOPO opens this chapter with its in-

mero de participantes. A APOPO abre este capítulo com o

credible project to detect tuberculosis using African giant

seu incrível projecto de detecção da tuberculose por ratos

pouched rats, nicknamed “HeroRATs”. That’s right, rats!

gigantes africanos, chamados “HeroRATs”. Isso mesmo, ra-

Rats that are supporting global efforts to eradicate tuber-

tos! Ratos que estão a contribuir para os esforços globais

culosis. Also in the second chapter, we highlight JAM’s

de erradicação da tuberculose. Ainda no segundo capítulo,

FEED Model, Save the Children’s and The Big Hand’s

destacamos o Modelo FEED da JAM, os programas com en-

child-focused programs, and the activities of other organ-

foque nas crianças da Save the Children e da The Big Hand,

izations such as FHI 360, IYF, Right to Play, Light for the

e as actividades de outras organizações, tais como FHI 360,

World and NCBA CLUSA.

IYF, Right to Play, Light for the World e NCBA CLUSA.

AGIR and its intermediaries (Diakonia, Oxfam IBIS, Oxfam

O Programa AGIR e as suas intermediárias (Diakonia, Oxfam

Novib and We Effect) open the third chapter (Project/Pro-

IBIS, Oxfam Novib e We Effect) abrem o terceiro capítulo

gram), followed by FSDMoç, which is a program funded

(Projecto/Programa), seguido do FSDMoç, um programa fi-

by the Swedish Embassy in Maputo and UK Aid that in-

nanciado pela Embaixada da Suécia em Maputo e pela UK

vests in financial inclusion. This chapter also includes the

Aid, que investe na inclusão financeira. O capítulo conta ain-

Municipal Development Program (PRODEM) and Esper-

da com o Programa de Desenvolvimento Municipal (PRO-

ança Project.

DEM) e o Projecto Esperança.

In the last chapter (Company), you will learn more about

No último capítulo (Empresa), ficará a conhecer as activi-

COWI’s social impact activities, the social responsibility

dades de impacto social da COWI, as acções de responsa-

actions carried out by Southern Sun Maputo, Vodacom

bilidade social do Southern Sun Maputo, o Vodacom Faz

Faz Crescer and other projects by the largest mobile

Crescer e outros projectos da maior operadora do país, entre

phone operator in the country, among other activities.

outras actividades.

Enjoy your reading!

Boa leitura!
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The ActionAid Mozambique Association is

Anti-Corruption Campaign

Provincial Conference of Girls

Building of Classrooms

Protesters displaying campaign messages

Girls during the conference

ActionAid and partners at the inauguration of the Manguendene Primary School

a non-governmental organization, member
of the ActionAid International Federation. It
began its activities in Mozambique in 1988,
allying to people facing poverty and exclusion, to enable them to use their power to
fight poverty and injustice, as well as enjoy
their rights and have access to quality public
services.
ActionAid works on two programmatic priorities: right to education and to a violence-free
environment (focusing on addressing violence, promoting quality education and economic empowerment for women and girls),
as well as the right to fair taxation and democratic governance (focusing on the fair taxation of resources and transparency regarding governance and resource allocation).

GEO GR APHIC RE ACH

According to the ranking of the most cor-

and theatre performances, shown total

In August 2018, the district of

a dedicated moment for the

“With the new classrooms we’ll

Centre for Community De-

rupt countries in the world, Mozambique

discontent and repudiation towards the

Boane, Maputo, hosted the

participants to sign the posi-

be able to study in better con-

velopment (NADEC) and was

ranks 157 out of a total of 180 countries

current situation of corruption in Mo-

Provincial Conference on Girls,

tioning of girls, which was then

ditions. On rainy days we won’t

funded by the Tzu-Xing Foun-

assessed in 2018 by Transparency Inter-

zambique.

which was attended by more

handed over to the Government

have any issues, since the new

dation in the amount of 15 mil-

than 100 children and adoles-

of the Maputo province.

classrooms have good roofing

lion Meticais. The beneficiary

national, which works in over 100 coun-

Cabo Delgado

tries, together with governments, com-

The demonstration brought together

cents. The conference was also

and we won’t need interrupt

schools were the Mbalane (in

Nampula

panies and citizens, to prevent the abuse

more than 400 people, including men,

attended by the Governor of

The document includes rec-

the classes. Now, it will be eas-

Marracuene) and Manguen-

Zambézia

of power, bribery and secret agreements

women and youth. The gathering was

Maputo province, district and

ommendations addressed to

ier to focus during classes and

dene (in Manhiça) both Com-

Tete

worldwide.

also attended by members of the pro-

provincial government officials,

the Provincial Government of

we’ll get good grades”. That’s

plete Primary Schools. The

vincial and district governments and of

among other authorities.

Maputo, the community lead-

how Armando Dani expressed

two schools benefited with 7

ers, parents and guardians

his happiness with regards to

and 9 classrooms respective-

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane

To protest against corruption in Mo-

the Maxixe municipality, of the Provin-

Gaza

zambique, in December 2018, Action-

cial Office for Combating Corruption and

During the various activities,

and civil society organizations,

the new classrooms built at the

ly, including rehabilitation and

Aid through the Transparency and Tax

civil society.

it was addressed the need for

advocating for a more severe

Mbalane

Primary

building from scratch. The

Maputo

Justice Coalition (CTJF), gathered to-

better training of the techni-

punishment for rapists; for the

School. The boy is one of about

works also included the build-

gether several members of various civ-

The event provided an opportunity to in-

cians responsible for delivering

identity of girls who are victims

2,000 children who have start-

ing of an administrative block,

il society, governmental and religious

teract with the authorities at the national

care, for them to be able to ef-

of violence and whistleblowers

ed studying in the new class-

two toilets, installation of bore-

organizations under the slogan “United

level, so as to make them aware of how

ficiently meet the needs of ad-

to be protected; for projects

rooms built in the districts of

holes and water tanks.

Against Corruption, Peace and Secu-

people are discontent and how urgent

olescents; for improved quality

aiming at preventing premature

Marracuene and Manhiça, Ma-

rity”. The event was held in Maxixe, In-

a reform in the money laundering leg-

in the sexual and reproductive

marriages,

puto province.

hambane. The protesters took to the

islation is, so it can act as a mechanism

health services; as well as the

and fighting violence, including

ENVIRONMENT

streets dressed in black, as a symbol of

to enable the fight against corruption

need to improve the response

sexual and reproductive health

The initiative was coordinated

tended by the students, the do-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

their mourning for the country’s rank in

at all levels. With these anti-corruption

in the fight against early preg-

activities in all schools and

by ActionAid, in partnership

nor, local and provincial govern-

HUMAN RIGHTS

the Transparency International’s rank-

actions, CTJF hopes to convince the

nancy and early marriage.

improving the policies to keep

with the Union of Agricultural

ment, ActionAid and partners,

SPORTS

ing. The messages conveyed during the

government to take severe measures for

girls in school to be developed

Cooperatives of Marracuene

parents and guardians, as well

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

demonstration, through songs, dance

those who choose corruption.

and promoted.

(UCAM) and the Academic

as the school council members.
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ECONOMIC EMPOWERMENT
EDUCATION / TRAINING
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During the event, there was also
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pregnancy

The schools were inaugurated
in July 2018, in a ceremony at-
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The Adventist Development and Relief

School Feeding Project

Munguluni School

Men in Nutrition Project

Meal distribution in Boane district, Maputo province / Photo: Adriel Barria

Children of the Munguluni community in Lugela, Zambezia / Photo: Adriel Barria

Beneficiary of the project in Boane district, Maputo / Photo: Adriel Barria

The 6-year (2018-2023) School Feeding

silience of school-age children and im-

ADRA established education

for their children in far-away

The stunting rates have been

Project, was requested by the Nation-

prove their access to education in the

as one of its main areas of inter-

places.

acutely high in the past 10

al Institute for Disaster Management

communities affected by the drought in

vention, with the main objective

(INGC) in the context of the emergen-

Boane district.

of increasing access to quality,
inclusive and holistic education

Agency (ADRA) is a national humanitarian
organization, member of ADRA International network, with over 134 offices worldwide,
whose mission is to work with people in situations of poverty and distress, in order to
create positive changes.
In 1987, ADRA Mozambique was created in
response to the humanitarian crisis resulting from the prolonged civil war and subsequent drought.
In 2011 it became a national organization.
Today, ADRA Mozambique has more than
150 employees, who work with the purpose
of providing the Mozambican population the
opportunities and means to enable positive
changes in their lives.

GEO GR APHIC RE ACH

cy situation in Boane district, Maputo

Cabo Delgado

years, affecting 43% of the chil-

ADRA has commenced the pi-

Therefore, the school promotes

dren under the age of 5 in Mo-

lot project in Boane district, in

life skills programs that will

zambique. Additionally, 14% of

Maputo, which will enable 120

province, due to the droughts caused

The outcomes to be achieved over the

for communities such as Mun-

contribute to the development

babies have low-birth weight

households to produce and

Nampula

by El Niño. However, in the course of the

next project years are: improved nutri-

guluni, where, in 1935, the Mun-

of self-employment initiatives

(under 2.5 kg). It is estimated

consume foods with high nu-

Zambézia

project implementation, the initial focus,

tional status of school-age children; in-

guluni School was inaugurated

and entrepreneurship among

that half of the Mozambican

tritional value, increase the ac-

Tete

which was emergency, shifted into the

creased enrolment and attendance rates

by Adventist missionaries.

its students.

children won’t achieve their

cess to sanitation and reduce

rehabilitation of 19 schools in the district,

in the target schools; engagement of

physical, mental and cognitive

the growth deficit in children

with 13,020 students in total.

the local community and private sector

The mission was destroyed,

In 2018, the school promoted

potential due to nutrition prob-

aged 6 - 24 months and micro-

lems.

nutrients deficiency in pregnant

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo
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EDUCATION / TRAINING
EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE
ENVIRONMENT

in the program; and improved access to

and the missionaries were ex-

the following capacity building

The situation of those schools, with an

drinking water, sanitation and hygiene

pelled from the country during

programs: sewing, motivated

average of 685 students each, is alarm-

facilities in the school grounds.

the civil war in Mozambique,

by an high demand for tailor-

Most of the nutritional interven-

interventions include nutrition-

but in 2012 the school reopened

ing services in the villages and

tions target women and chil-

al education, nutrition sensitive

under ADRA’s direction.

communities; carpentry, as it

dren, whereas men are engaged

farming and water, sanitation

entails essential services both

indirectly. However, despite the

and hygiene.

ing. Each school has, in average, only 4

and breastfeeding women. The

classrooms. 6 of those schools do not

To achieve these outcomes, ADRA dis-

have hand washing facilities. In total,

tributed food in the 19 schools. To rem-

they have 77 latrines for students, in av-

edy the lack of adequate infra-structure,

Munguluni is located in a very

for the communities and busi-

efforts, stunting rates are still

erage 4 per school (2 per sex), when the

it will build 17 toilets, 19 kitchens and

remote area and the school is

nesses; and farming, as it is the

increasing.

minimum recommended number would

depots. Additionally, it educates the

attended by students coming

main economic activity in the

be 245 latrines.

students on nutrition and farming is-

from very poor families. Thus,

region and the students may

Engaging men as primary ben-

mentation and for the engage-

The project outcome shall serve
as a model for primary male seg-

sues and promotes the “WASH Clubs”, in

the opportunities for them to

also pass on the knowledge

eficiaries may well be the in-

ment of men in the changing of

HUMAN RIGHTS

Additionally, none of the 19 schools has

partnership with Water Aid, which edu-

go to university are very scarce

to their parents, thus contrib-

novation that will help mitigate

the nutritional behavior commu-

SPORTS

functional school gardens. The current

cate on the importance of water, sanita-

and many of the parents can-

uting to increasing the family

the problem, since they are still

nication and positive practices

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

goal of the project is to enhance the re-

tion and hygiene.

not afford vocational training

income.

the main decision-makers in the

at the community level.

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The Mozambican Association for Fami-

Comprehensive Sexual Education Program

ly Development (AMODEFA) is a national
non-governmental organization focused on
promoting the exercise of sexual and reproductive rights of adolescents, youth, wom-

Advocacy for the Improvement
of Legislation, Policies and
Reproductive Sexual Health and
Gender Equality Rights Practices

Assistance to Key Populations

en and men through the dissemination of
information, education and the provision of
quality services in partnership with the public and private sector.
Its mission is to advocate for and guarantee
the rights and access to quality integrated
sexual and reproductive services in an inclusive manner, especially for adolescents
and youth, using a rights-based approach.
AMODEFA’s values include: social inclusion
in diversity, passion, volunteerism, compe-

YAM members during sexual and reproductive health rights exhibition and counseling

Mobile night brigade

tence, integrity, transparency, honesty and
trust.

Preliminary results of the last census

eral activities aimed at empowering ad-

conducted in 2017 estimated the total

olescents and youth, such as the Com-

population of Mozambique at 28,861,863

prehensive Sexual Education Week, with

AMODEFA is dedicated to ad-

Delegation of the Government

million inhabitants. More than half of

the participation of different actors in the

vocacy actions, with a view to

these are youth, 52% are under the age

area of sexual and reproductive health,

getting the commitment of the

of 18. Among these, 48% of girls are

under the slogan, “Unifying Efforts to Ex-

Nampula

married. This is the group where most

pand the Voice of the Youth”.

Zambézia

early marriages, a harsh reality, occur.

Tete

(IDS, 2011) In this context, with the aim

A Cultural Evening was also held, pro-

of supporting the reduction of practices

viding a cultural space of the youth and

Inhambane

hindering the sexual and reproductive

for the youth, where they showed their

Gaza

rights of adolescents and youth, and

opinions through art, and which was also

accelerating the demographic growth in

attended by decision makers.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

the country, AMODEFA focuses on the

the project in Maputo and Cabo

tions project (2017-2019) is an

Delgado. These interventions

initiative funded by the Elton

are carried out in partnership

of Mozambique organized by

John Aids Foundation, which

with the health facilities.

the United Nations, AMODE-

since 2017 has been addressing

Government of Mozambique

FA participated for the second

the health needs of key popu-

In Nampula, the interventions

to improve legislation, policies

consecutive time in the Inter-

lations, specifically the LGBT

are

and practices on sexual and re-

national Conference on Popu-

community, through behavior

Lambda community workers,

productive health and gender

lation and Development, in the

change education and service

who provide counseling and

equality rights.

United States, having given its

delivery actions that result in

testing services in the commu-

contributions in the negotia-

increased access to health, pre-

nities, and an AMODEFA nurse,

In this context, AMODEFA

tions within the African Group

vention and mitigation of HIV/

who delivers medical services

decided to participate in na-

and the Civil Society Group in

AIDS.

to the beneficiaries tested by

tional and international events

New York.

implemented

through

Lambda and also follows-up on

Comprehensive Sexual Education Pro-

ESA trained 155 peer educators in the

to mobilize resources and do

gramme (ESA). This is a program aiming

provinces of Maputo, Gaza, Sofala, Zam-

advocacy,

invest-

AMODEFA also participated

with Lambda and the Ministry

to educate and empower the society,

bezia and Cabo Delgado. Youth associ-

ment in the area of sexual and

in the Gender Forum in Stock-

of Health, through mobile night

In 2018, the project reached

in particular adolescents and youth, to

ations, parents, community leaders and

reproductive health, thus con-

holm, Sweden. The forum was

brigades, the project provided

4,158 people with HIV/AIDS

exercise their sexual and reproductive

religious leaders were also trained. Youth

tributing not only to the search

a learning moment, where,

family planning services, coun-

and STI prevention and treat-

rights. The program is implemented by

Action Movement community workers

for solutions to the problems

among several topics, the need

selling, HIV/AIDS testing and

ment services and tested 3,438

ENVIRONMENT

AMODEFA, in collaboration with the

replicated the training, thus reaching

of its beneficiaries, but also to

to include faith-based organi-

testing for sexually transmitted

people from the LGBT commu-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

Youth Action Movement, and funded by

more than 350,000 adolescents and

establish bridges for joint ad-

zations in AMODEFA’s activi-

infections (STI).

nity for HIV/AIDS. Among the

IPPF and Afrikagrupperna.

youth at the provincial level with ESA’s

vocacy actions.

ties to better understand their

MAIN FIELD (S) OF ACTION
AGRICULTURE / RURAL DEVELOPMENT
CITIZENSHIP / DEMOCRACY / POLITICAL DIALOGUE
ECONOMIC EMPOWERMENT
EDUCATION / TRAINING
EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE

HUMAN RIGHTS

SOCIAL

2018 - 2019

increase

full package, an approach on sexual and

SPORTS
WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

24

The Assistance to Key Popula-

During one of the events in which AMODEFA was present

Throughout 2018, ESA carried out sev-

reproductive health rights.

In 2018, as a member of the

Implemented

in

partnership

them.

people who were tested, 532

approaches and find common

It also refers positive cases to

were positive and were retained

grounds.

the reference health facilities of

for care and started treatment.

2018 - 2019
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The Mozambican Association of Recycling

Biochar Trading in Vilankulo Markets Project

(AMOR) was established in 2009 with the
aim of promoting and contributing to the

Selective Collection
and Environment Education

Ecopoints Revival
and Implementation

improvement of waste management practices in Mozambique. Their work is based
on four pillars: infrastructure (creation of
ecopoints and a network of actors); awareness (information provided to the society
about recycling and its benefits); waste valorization (promotion of existing activities
and innovation); and enabling environment
(fostering legal and financial mechanisms
to support recycling activities and good
practices). Since its creation, AMOR has
contributed to the recycling of 2,469,550 kg
of waste, installed 53 ecopoints and raised
awareness among approximately 80,000

During the closing of the project at Unidade 13 Primary School, Maputo

students through environmental education
projects.

During the launch of the project in Vilankulo district, Inhambane

beneficiary schools; mobilizing

Waste sale at the Palácio dos Casamentos ecopoint in Beira, Sofala

Environment Education Proj-

students and teachers around

Focused on creating various strategies

Biochar has shown to have a great im-

ect, funded by AVSI Foundation

the importance of selective col-

After a promising start in Sep-

improving the quality of living

and dynamics to broaden the use and

pact not only in terms of reduction in

is being implemented in the

lection within school grounds;

tember 2017, one ecopoint in

of their families and also to a

promote recycling and good waste

the organic waste deposited daily in the

Unidade 13 Complete Primary

promoting the first community

the city of Beira, in particular

significant preservation of the

management practices, Mozambican

dumping grounds, but also in improving

School (EPC), in Lhamanculo,

awareness raising event in Ch-

the one in Ponta-Gêa, close to

environment.

Nampula

Association of Recycling (Associação

the soil agricultural productivity.

Maputo, since June 2017.

amanculo C, with the partici-

Palácio dos Casamentos, had

Zambézia

Moçambicana de Reciclagem - AMOR)

pation of every “Environment

stopped the trading of recycla-

After the revival of the trad-

Tete

has been working at the national level

Finally, in phase 3, the last one, the po-

In 2018, the project covered

Club”;

recycling

ble materials for 6 months due

ing activities, in October, there

with various municipalities.

tential of biochar and the need to intro-

10 additional primary schools,

workshops at Unidade 13 EPC;

to the absence of market for

were a total of 91 sellers at the

duce it in the agricultural inputs market,

namely Chamanculo, Mincad-

making items (bags and vases)

plastic materials.

neighborhood ecopoint, which

In 2018, AMOR launched another phase

as an alternative to the chemical fertiliz-

juine, 21 de Outubro, 25 de Jun-

based on recycled materials;

of the Biochar Trading in Vilankulo

ers to improve the soil capacity, became

ho, Amílcar Cabral, Unidade

capacity building at ASSCO-

In 2018, with the return of the

Markets Project, which complements

evident.

7, Unidade 16, Unidade 18 and

DECHA association, for them

market, the trading activities

Unidade 19 Mixed EPCs.

to undertake the primary col-

at the ecopoint were resumed

In November, the numbers in-
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the two previous phases of the project

promoting

resulted in 292 sales and 2,285
kg of recyclable waste.

implemented in 2016 and 2017 that ad-

AMOR launched phase 3 of the proj-

lection of waste at the schools;

and are catching the eye of the

creased to 172 sellers, 717 sales

dressed the capacity building of farmers

ect, with the support of AGIR Program,

The activities developed were:

and environment awareness

communities, especially of that

and 6,006 kg of recycled waste

to produce biochar.

through the intermediation of We Effect.

installing an ecopoint at Uni-

raising in the context of the

where it is located.

collected.

dade 13 EPC; painting and

clean-up days with the schools.

In phase 1, biochar was promoted as a

In this project, AMOR has been working

installing

With the revival of the trading

Taking into consideration the

replacement of vegetable char, the main

with 11 groups, covering a total of 110

waste inside the 11 schools;

With these activities, the proj-

activities, youth, adults and

diversification

source of fuel in Mozambique.

farmers, 10 per group. Since the launch

putting-up signs and aware-

ect has managed to stimulate

elderly have been selling recy-

trends in the solid waste mar-

of phase 2, 2.3 tons of biochar was pro-

ness raising materials in all the

the interest and engagement of

clable material to the ecopoint

ket, AMOR believes that in the

HUMAN RIGHTS
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The Selective Collection and

bins

to

separate

and

demand

SPORTS

In phase 2, it was promoted as a replace-

duced, corresponding to a drop of over

schools; creating and training

the students in maintaining and

every day, which contributes

future there will be a need for

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

ment of chemical fertilizers in the fields.

170 tons in organic waste.

“Environment Clubs” at the 11

preserving the environment.

to enhancing local income, to

new ecopoints in the city.
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Mozambican Participative Budget
Network (REMOP)

Restoration of the Environment
in Nacala-Porto

Celebration of International
Children’s Day

First REMOP meeting - Celia Ema Cumbe, Eduardo Nguenha, David Simango and Analcaria Langa

Compost heaps handled by women

Former Secretary-General of ANAMM and students of Primary School Unit 13

The Mozambican Participative Budget

Among the work developed by REMOP,

ANAMM, with EU funding, sup-

resilience, thus improving the

In partnership with the Mu-

munity workers of Khandlelo

Network (REMOP) was created, as an

it is important to highlight the mapping

ports the Municipal Council in

robustness, water retention ca-

nicipal

Maputo,

and AMOR performed plays on

initiative coordinated and promoted by

of the various participative governance

Nacala-Porto city and LVIA in

pacity and reducing the loss of

ANAMM has brought togeth-

the rights and duties of the chil-

ANAMM in 2016, at the 16 Conference

models and tools developed by its mem-

implementing the project Res-

nutrients.

er institutions that work in the

dren, solid waste management

of the International Observatory of Par-

bers, in some cases, based on experienc-

toration of the Environment in

field of education, training and

and public service delivery.

ticipative Democracy, which was held in

es learnt from Portugal, Spain and Brazil,

Nacala-Porto, by reintegrating

The compost is also planned

development for the well-be-

These activities represented

Nampula

the city of Matola. Since then, there have

with a primary focus on participative

organic waste in the environ-

to be sold as a natural fertiliz-

ing of children, to celebrate the

an opportunity to socialize and

Zambézia

been several capacity building sessions

budgets.

ment and promoting reintegra-

er, in order to reduce the use of

International Children’s Day, at

share with the children their

Tete

for the members of the Network. Maputo

tion into work of the most vul-

chemical fertilizers.

the Complete Primary School

rights and duties as citizens,

The National Association of Mozambican
Municipalities (ANAMM) fosters inter-municipal cooperation and represents local municipalities before the institutions. Its members are the 53 Mozambican municipalities
and its aim is to promote cooperation and
solidarity between local municipalities, advocate for their rights, relevance and representation in favor of municipal development,
through the participation of their residents.
The main activities of ANAMM are: projects
and studies relevant to the municipalities,
maintaining and creating technical and legal advisory and consultancy services for its
members, developing projects to enhance
the professionality of local administrations,
doing lobby and advocacy, as well as presenting proposals to create and amend legislation.

GEO GR APHIC RE ACH
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Niassa

Sofala

Municipality took on the revolving pres-

To ANAMM, the citizen participation

Inhambane

idency of REMOP, which includes all the

mechanisms has a positive impact in the

Gaza

53 national municipalities, and whose

municipal governance arena and in the

objectives are: promoting exchange and

residents. With these mechanisms, the

mutual learning between the various
municipal actors; ensuring the improve-

Manica

Maputo
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Unit 13 of Chamanculo, Mapu-

to talk about the importance

The composting plant has been

to province. ACADEC, AMOR,

of keeping children in school,

The project has been imple-

in operation since October

AVSI

Khandlelo

to show to children the impor-

mented since January 2017

2018, has 720 m2 and capaci-

and the Rede da Criança (Chil-

tance of reporting the cases

engagement of residents in the day-to-

and, until October 2019, intends

ty to process 459,900 kg/year

dren Network) participated in

of early marriage and sexual

day municipal management is visible.

to

of organic waste and obtain

the event. The event was at-

harassment, even in situations

76,650 kg/year of compost.

tended by approximately 1,500

that involve family members.

ment and continuous harmonization

nerable groups in the society.

of

introduce

a

sustainable

model to manage municipal

Foundation,

of citizen participation methodologies;

The residents’ concerns are now dem-

solid waste and monitor ero-

fostering initiatives to promote power

ocratically elected and incorporated in

sion, by selectively collecting

The plant is managed by the

and raise awareness of the chil-

It is important to mention that

sharing spaces between the municipal

the plans of the municipal councils, thus

organic waste to be processed

Okhalassana Cooperative, en-

dren in the citizenship process

this was a pilot activity by

administration and the residents; pro-

ensuring they are taken into consider-

at a composting plant.

gaging 10 women that live in a

in Mozambique and encour-

ANAMM, that intends to rep-

ENVIRONMENT

moting the institutionalization of partici-

ation. In ANAMM’s view, these tools also

vulnerable situation, thus en-

age them to participate in the

licate the good practices in

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

pative budget methodologies in the mu-

enable a better knowledge of the local

The compost will be placed in

abling social inclusion, access

municipal governance process

other municipalities as a way

HUMAN RIGHTS

nicipalities, as well as to turn ANAMM

reality and a joint search for solutions for

the areas subject to the coast-

to work with monetary incen-

from an early age.

to support them in integrating

SPORTS

into a pool of participative democracy

accountability and monitoring municipal

al erosion to test its action

tives and gender empower-

good practices.

plans and programs.

and capacity to increase soil

ment.
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children and aimed to entertain

interventions for the well-being
To achieve the goals, the com-

of children.
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Esmabama began its activities in 1992 and

Community Assistance to Health Program

Literacy Project

Tackling School Absenteeism

aims to improve the living conditions of the
population in the south of Sofala province,
particularly in Buzi, Machanga and Chibabava districts. There, through the Estaquinha,
Mangunde, Barada and Machanga missions, Esmabama ensures the operation of 4
complete schools with an average of 8,000
students per year, 4 boarding schools for a
total of 1,700 students coming from other
areas where there are no schools, 1 middle
school institute and 4 vocational schools
in the agricultural field, 1 health post and 2
health centers, which carry out about 80,000
medical consultations per year, 1,000 assisted childbirths and anti-retroviral therapy
for more than 2,000 people. To generate
income, the association breads animals and

Traditional midwives, Mangunde Health Center, Chibabava district

During one of the project assessment meetings at Santo Antonio de Barada School

The Community Assistance to Health

pregnancy until the age of 5; improve

Since 2016, Esmabama has

Besides activities to admin-

Program, with the support of Caritas

maternal health; combat HIV/AIDS, ma-

partnered with GIZ and the So-

istratively

Germany, emerges as a sequence of

laria and other diseases; and ensure en-

fala Provincial Directorate of

and students’ attendance and

another program, initiated in 2015 by

vironmental sustainability, by training

Education and Human Devel-

punctuality, the project also

Esmabama, with a focus on integrating

and monitoring the community health

The Literacy Project is funded

country. The classes take place

opment (DPEDH), to take part

promotes home visits to stu-

Nampula

the health services provided by the gov-

workers with the aim of promoting sus-

by Sei So Frei and implement-

every day, four times a day in

in tackling the issue of school

dents with low attendance;

Zambézia

ernment with community activities that

tainable and resilient farming.

ed by Esmabama. It consists of

the afternoon, to allow time in

absenteeism in the south of

awareness sessions on the

Tete

support public health in the rural areas in

educating approximately 1,100

the morning for the students to

Sofala province.

importance of schooling; visits

The program beneficiaries are the iso-

adults per year in 15 literacy

carry out their other activities.

lated rural families living in Buzi and

centers located in Buzi, Chib-

This program is aligned with 6 of the

Chibabava districts, with no access to

abava and Machanga districts,

8 UN Millennium Development Goals:

basic social services due to the dis-

in the south of Sofala province.

eradicate extreme poverty and hunger,

tance between them and the public in-

by distributing food and seeds to the

fra-structures. These families also face

most vulnerable people; promotes gender equality and empower women, by

cultivates tens of hectares of food.

GEO GR APHIC RE ACH
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Sofala

the south of Sofala province.

Manica

teachers

to school by local people with
The project aims to reduce the

success stories due to their

Besides literacy, it includes

absenteeism by empowering

schooling as inspiration mod-

subjects such as mathematics

the school community and pro-

els; and complaints boxes in the

These centers are also open to

and natural sciences, the proj-

moting attendance and punc-

schools to report cases of poor

youth and children with no ac-

ect addresses various highly

tuality of the students in Buzi

relationship between teachers

food insecurity and unemployment on

cess to school, that would, as a

relevant topics like: domestic

and Chibabava districts.

and students, harassment and

a daily basis.

result, become illiterate adults.

violence, health and sexuality,

role they play in the community devel-

Thanks to the work being carried out by

The main goal of the project

opment, strengthening them and shar-

the community workers, the program is

is to give students living in re-

With

ENVIRONMENT

ing knowledge and options for them to

having a positive impact on the access

mote areas in the region, wom-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

give birth safely, and preventing them

to health centers, both in the ambula-

en in particular, the opportunity

HUMAN RIGHTS

and their children from HIV; reduce child

tory and malaria and HIV treatment, as

to become aware of their own

SPORTS

mortality, by increasing the hospital

well as in the increase of assisted child-
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stays and monitoring the babies from

births.
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Literacy session in the community, Buzi district

control
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raising their awareness to the crucial

environment and agriculture.

other situations.
The beneficiaries of the project are the members of school

The project has been a suc-

Project,

boards, teachers, students and

cess so far and the various

Esmabama is working, in an in-

parents of the 10 schools se-

measures taken have reduced

tegrated approach, to achieve

lected by the project. The fight

students and teachers’ absen-

two core human development

against school absenteeism is

teeism and enhanced the mo-

rights as important members

goals: gender equality and ac-

thereby addressed in an inte-

tivation of the school commu-

of their communities and their

cess to education.

grated way.

nity in the region.

the

Literacy

2018 - 2019
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The Gorongosa National Park (GNP) is a con-

Health Services in the Buffer Zone

Girls Club

Fighting Crimes Against the Wildlife

Community Health Workers / Photo: GNP Archives

Girls Club in action / Photo: Susana Jolly

Scouts of the Gorongosa National Park patrolling the park / Photo: Carla Rebai

servation area, which spreads across about
4,000 km2, located in the southern edge of
the Great African Rift Valley, 200 km north
of the city of Beira, the capital of Sofala province.
The park operates on the conservation, ecotourism, science and human development
areas. Its mission is to ensure the restoration
and protection of the biodiversity and natural processes of the park and its “Buffer
Zone”; contribute to human development
and to poverty reduction, through an integrated approach within the education sector; improve the access to health services;
enhance agricultural practices and develop
ecotourism based on the restoration of biodiversity and ecological processes.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

The “Buffer Zone” is an area dedicated

munities and are part of the national

The Girls Club, a project lead

these girls had never attended

The crimes against the wildlife

with regards to the benefits of

to human development, enshrined in the

health system. They are responsible for

by the Gorongosa National

school before.

are still a major threat to con-

a healthy park and the GNP ef-

Gorongosa National Park (GNP) conser-

diagnosing common diseases, treating

Park (GNP) is an approach to

servation in the Gorongosa re-

forts towards that goal.

vation objectives.

basing injuries, as well as educating the

build the capacity of girls in the

The intervention of the Girls

gion. The trading of illegal bush

communities on various issues, includ-

park “Buffer Zone”. The project

Clubs project is among the

meat increases the pressure on

In October 2018, the GNP per-

Nampula
Zambézia

In 2018, the park increased the health ser-

ing assisted childbirth, balanced diets,

helps girls stay in school, avoid

most relevant GNP human de-

the Gorongosa National Park

formed a systematic aerial

Tete

vices in four districts in the area, namely:

malnutrition, malaria prevention and

early marriage and learn im-

velopment and education proj-

(GNP) and on the entire conser-

counting of the wildlife. It fo-

Gorongosa, Nhamatanda, Muanza and

waste management.

portant life skills.

ects.

vation efforts.

cused on the Rift Valley, in the

Sofala
Manica
Inhambane

Cheringoma. In total, the park kept 270

Gaza

mobile health teams, 88 community

The

women

In 2018, it was expanded to

The teachers in the “Buffer

Until 2018, the project to Fight

the park, covering more than

agents, 128 traditional midwives and 159

trained on various topics related to nu-

the north of the “Buffer Zone”,

Zone” target districts have no-

Crimes Against the Wildlife

50% of the total area and the

“Model-Mothers” in those districts.

trition, hygiene and sanitation. The tra-

an area that has been vastly

ticed that the girls attending

has removed 19,272 snares and

preliminary findings are aston-

ditional midwives pass on knowledge to

affected by the recent civilian

the clubs have fit-in more easily

708 conventional steel jawed

ishing. For the first time, in over

The mobile teams are public health

these pregnant women and follow-up on

conflicts and has been left de-

and, therefore, got good grades

leg-hold traps and seized 86

25 years, there are more than

workers that go to the communities and

them from birth until the child turns one.

prived of most basic services.

at school.

illegal

including

5,000 impalas, 1,000 buffaloes

AK-47 and rifles used in ele-

and 500 wildebeests in the

tations, counseling on family planning

In 2018, the GNP supported 45,000 peo-

Currently, there are 50 Girls

Also in 2018, not only the girls

phant poaching. Of those, 600

park. The numbers observed

issues, HIV testing, child health monitor-

ple by building a new health facility and

Clubs, with a total of 2,000 girls

in the clubs, but also the entire

snares, 632 conventional steel

in 2018 evidence the success

ing, vaccination, amongst others.

8 new boreholes, as well as rehabilitating

enrolled, who are supported by

population of the Gorongosa,

jawed leg-hold traps and 5 fire

story of on-going recovery of

Maputo
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“Model-Mothers”

are

deliver antenatal and postnatal consul-

fire

arms,

41 boreholes, creating 1,440 waste holes,

100 education promoters and

Nhamatanda and Cheringoma

arms have been voluntarily de-

the GNP and that, despite the

HUMAN RIGHTS

The community health workers, also

improving 614 latrines, creating 1,789

1,000 sponsors.

districts has benefited from

livered to the park scouts by

threats, the wildlife numbers

SPORTS

known as Elementary Polyvalent Agents

elevated kitchen counters and 18 public

the building of 3 new primary

the local communities, show-

have increased in over 500%
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(APEs) live in the “Buffer Zone” com-

toilets in the schools.

schools.

ing

since 2004.
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The Mozambican Civil Society Platform for

Independent Community Monitoring

Social Protection (Plataforma da Sociedade
Civil Moçambicana para Protecção Social PSCM-PS) is a non-profit NGO, whose aim
is to support the civil society influence in the
decision-making processes, policy-making
and social protection strategies and its active participation in the programs and projects designed in this field, as well as participation in their implementation, monitoring
and evaluation. PSCM-PS focuses mainly
on advocacy for the citizens right to social
protection services and, in particular, for the
rights of civil society actors.
The key values of the organization include:
human rights and social justice, solidarity,
independence and professionalism, as well

PSCM-PS Executive Secretary participating in the focal group of Messumba community, Niassa

Lago district meeting, Niassa

Focal group in Moatize district, Tete

The Independent Community Monitor-

Government of Mozambique that pro-

report, comprising of 13 “Yes/

such as the National Institute

various media, social networks

The year of 2018 was dedicated

ing (ICM) has been implemented since

vides cash transfers to poor and vulner-

No” questions on the PSSB work,

of Social Action (INAS), District

and existing websites focusing

to project assessments, which

2012, through a consortium between the

able families, in particular elderly people,

posed individually and anony-

Services for Women and Social

on topics like advocacy, human

produced the following find-

PSCM-PS and the organizations Help

people with any kind of disability, wid-

mously to the beneficiary; and a

Action (SDMAS), Civil Registry

rights and social protection; as

ings: the beneficiaries started

Age International and Handicap Interna-

ows and widowers, orphaned children,

community scoring card, which

Office, District Administration

well as to share experiences

to know their rights and to claim

Nampula

tional. Until 2018, ICM was implemented

among other groups that live under pre-

is a sum-up of the outcomes of

and NGOs operating in the area

within the African platform for

them; improved awareness of

Zambézia

by PSCM-PS in the Niassa (Lago and

carious survival conditions.

the citizen report. Then, the focal

of social protection.

social protection.

the beneficiaries on the exercise

Tete

Madimba), Tete (Magoe and Moatize)

as integrity and transparency.
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of their rights in the area of so-

and Maputo (city of Maputo and Namaa-

The Independent Community Monitor-

clude beneficiaries, community

After

the

On the evaluation of the imple-

cial assistance; the replacement

Inhambane

cha) provinces with European Union

ing aims to promote citizenship through

leaders, secretaries and commu-

PSCM-PS collects all the re-

mentation during the seven proj-

of the beneficiary in the event

Gaza

funding.

accountability in the social protection

nity workers, who discuss the 3

quired information to carry-out

ect years, ICM was found to have

of death became faster, and the

programs, thus helping to promote the

questions with more positive/

evidence-based advocacy on

improved the living conditions of

same happened with the enroll-

However, since the contract with the

voice of PSSB beneficiaries, as well as to

negative answers in the commu-

the Government of Mozambique,

its beneficiaries, by cultivating in

ment of new beneficiaries; more

European Union through the Support

improve the quality of services provided

nity score card.

Parliament, among others; and

them and in their communities

respect while serving elder peo-

Program for Non-State Actors (PAANE) II

by the National Institute of Social Action

share and discuss with the cen-

the feeling and attitude to advo-

ple; the payment of the allow-

was renewed, the project will be extend-

(INAS), which is the implementing body

The third tool emerges from

tral INAS any actions that could

cate for their own rights, creating

ance became regular; creation

ed to other provinces, namely Inham-

of this program launched by the Govern-

the citizen reports and the fo-

be taken into account to im-

more room for dialogue between

of a broader dialogue space

bane (Inhambane and Jangamo), Sofala

ment of Mozambique.

cal groups: delivering the action

prove the quality of the services

them and the authorities and

between the parties; greater

Manica

Maputo
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(Dondo and Caia) and Cabo Delgado
(Pemba and Metuge).

these

procedures,

plan developed together with

and enhance the PSSB impact;

local institutions. It has also en-

concern by INAS in complying

The methodology of the monitoring

the community, leaders and per-

present and discuss the findings

hanced the technical expertise

with the norms and procedures;

system is basically listening to the ben-

manent members of the focal

with the National Social Action

and ethics among the staff at

more respect and dignity by

HUMAN RIGHTS

ICM was created to enhance the impact

eficiaries, identifying the main issues

groups at a district meeting with

Council

disseminate

INAS and other institutions pro-

INAS officers; and less distance

SPORTS

of the Basic Social Allowance Program

and look for solutions both local and na-

the key stakeholders with vest-

information on the social protec-

viding local services, such as

between homes and payment

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

(PSSB), an initiative promoted by the

tionally, using the following tools: citizen

ed interest in social protection,

tion policies and programs in the

health facilities, for instance.

offices.
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APOPO is a non-profit organization, with

Rats Detecting Tuberculosis

Patient Screening and Identification

The Story of a Community
Worker that Saved a Patient with
Tuberculosis

A tuberculosis detecting rat testing sputum samples for TB / Photo: APOPO archive

During one of Kenguelekezé monitoring visits in Maputo

Kenguelekezé community worker at one of the visits

Tuberculosis (TB) is now the biggest

and placed in a special cabin to allow

Finding more tuberculosis (TB)

When additional patients are

Maria (fictitious name), 45, a

band died,” commented Maria.

global killer from an infectious disease,

for the sequential inspection by the rats.

cases only makes sense if pa-

confirmed,

informs

housewife, widow and moth-

She thought of abandoning the

affecting mostly those living in poverty.

When a rat suspects a sample, it hovers

tients are effectively treated

Kenguelekezé supervisors, so

er of 4 children, started the

treatment again because she

The World Health Organization (WHO)

over the sample for 3 seconds.

and cured. As a complement to

that their community workers

treatment for tuberculosis (TB)

felt she was getting worse and

collecting and testing samples,

can find those patients, deliv-

in September 2018, after sev-

the drugs were making her feel

roots in Belgium, that has developed and
innovative methods to train African giant
pouched rats, called “HeroRATs” to detect
landmines and tuberculosis (TB) using their
sense of smell. APOPO operational headquarters, the research and training center,
are in Tanzania. TB detection activities are
located in Ethiopia, Mozambique and Tanzania. APOPO “HeroRATs” are detecting landmines in Angola and Cambodia.
APOPO has played an important role in the
process leading to Mozambique being declared landmine free in 2015. Currently, in
Mozambique, APOPO is focusing on detecting more TB cases and connecting patients
with care in Maputo, thus supporting the
global efforts to eradicate TB.

GEO GR APHIC RE ACH

estimates that there were 10 million new

Cabo Delgado

global cases of tuberculosis in 2017, 3.6

The suspected samples are then re-test-

APOPO supports the clinics

er pre-treatment counseling

eral

attempts

dizzy and nauseated, but the

Nampula

million of which have not been identified

ed using WHO approved fluorescence

with equipment and supplies,

and refer them to the health

involving one Clinic and even

activist continued with his vis-

Zambézia

due to under-diagnosis or under-report-

microscopy in concentrated sputum

takes part in technical groups

facility where they had been

traditional healers. After receiv-

its to Maria’s house, explaining

Tete

ing.

and, since 2018, GeneXpert technolo-

and meetings of the national

initially tested to start the treat-

ing several visits from a Ken-

the widow everything about

gy. Confirmed positive TB results are

TB control program.

ment. Among the additional

guelekezé community worker,

the drugs, how they react and

380 cases diagnosed in 2018,

APOPO’s partner organization

that, in time, the symptoms

Niassa

Sofala
Manica

unsuccessful

Inhambane

Mozambique is a high TB-burden coun-

referred to the health facilities within

Gaza

try, where only about half of the 163,000

24 hours, so that patients can start the

APOPO also works with the

despite frequent cases of in-

to screen and locate TB pa-

would go away. A month later,

estimated cases were reported in 2017.

treatment.

communities, through trainings

correct or lacking information

tients, Maria, who had already

Maria felt better, she already

Maputo

To eradicate TB, it is crucial to identify
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and regular monitoring visits.

and patients refusing to start

given up hope of living, was

had an appetite, her vomiting

and treat those missing cases. In Ma-

In 2018, APOPO tested 10,799 samples

Since the end of 2017, APOPO

treatment because of stigma,

convinced by the community

had passed, she could walk in

puto, APOPO collects sputum samples

of presumptive patients. 431 of those

has been collaborating with a

the community workers have

worker to try one more time.

the backyard and didn’t have to

from 20 partner health facilities, that are

had been previously diagnosed with TB

community-based organization

managed to find and connect

She went back to the hospital,

stay in bed for long periods.

part of the national health system. The

in partner clinics and APOPO identified

called Kenguelekezé to find the

300 patients with care.

accompanied by the communi-

samples are previously tested for TB,

380 additional patients. Recent analy-

patients and allow for timely

mainly using sputum smear.

sis of APOPO data suggests that addi-

treatment.

tional case detection is higher amongst

ENVIRONMENT
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APOPO

Thanks to the results being de-

ty worker, for TB and HIV tests.

Maria’s treatment is sched-

Both tested positive.

uled to end in March 2019 and

livered within 24 hours and this

thanks to the Kenguelekezé

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

All the samples are then transported to

younger children and people living with

APOPO has trained 3 supervi-

collaboration, the percentage of

“I even thought that this disease

community worker, she has

HUMAN RIGHTS

APOPO TB lab, at Eduardo Mondlane

HIV/AIDS. Both groups are “under-di-

sors, 6 case managers and 19

additional TB patients that have

[TB] could have been caused

managed to improve her life

SPORTS

Faculty of Veterinary Medicine, where

agnosed” and could further benefit from

community workers to advice

started treatment has increased

because I hadn’t done the pu-

and even ensure a better future

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

they are deactivated by heat, classified

APOPO TB detection method.

and follow up on the patients.

from less than 60% to 79%.

rification rites when my hus-

for her children.
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FHI 360 is an U.S. human development NGO,

Challenge TB

CHASS

COVida

Intervention at one of the health facilities impacted by the project

Beneficiary family

The Clinical and Community

This aspiration supports the

COVida is a five-year (2016-

able and orphan children and

working to improve the health of people in
a sustainable way, through integrated and
local solutions.
The team includes health, education, nutrition, environment, economic development,
civil society, gender equality, communication, research and technology experts - creating a unique combination of capacities to
face the current challenges of integrated
development.
FHI 360 is active in 60 countries with over
4,000 staff, 650 of which are in Mozambique, where it arrived in 2004 and has, since
then, expanded its activities to the entire
country with community and social health
programs.

Community outreach worker transporting a sputum sample from the community to the health facility lab

HIV/AIDS Services Strengthen-

joint health objectives of the

2021) project, funded by the

improve the early childhood

According to the World Health Organi-

community engagement, expanding and

ing (CHASS) project is a 4-year

Mozambican and US Gov-

USAID and PEPFAR, and im-

development services.

zation (WHO), Mozambique is one of the

strengthening the lab network, enhanc-

(2015-2019) project funded by

ernments, by decreasing HIV

plemented by FHI 360 through

countries with more tuberculosis cases.

ing the quality of care to patients with tu-

the USAID and implemented

transmission and mitigating

a consortium with CARE, PATH,

The interventions are in line

Tuberculosis (TB) is an infection and

berculosis, tuberculosis/HIV, multi-drug

by a consortium lead by FHI

its impact on people and com-

Palladium

communi-

with the guidelines and ap-

Nampula

communicable disease, primarily affect-

resistant TB (MDR-TB) and children who

360 in partnership with Howard

munities and supporting the

ty-based organizations (CBOs).

proaches approved by the Min-

Zambézia

ing the lungs.

have TB, as well as strengthening the

University and the Government

improvement of the health of

TB surveillance system and the Health

of Mozambique in the Sofala,

those affected.

Challenge TB (CTB) is a global five-year

Information System. The project is im-

Manica, Tete, Niassa and Zam-

Inhambane

project (2015-2019), funded by the US-

plemented in Nampula, Sofala, Tete and

bezia provinces. The project is a

Until the end of 2018 Q4,

Gaza

AID and implemented in 22 countries

Zambezia provinces, covering a total of

continuation of CHASS Niassa

CHASS had tested 608,745

community capacity to protect

ditionally, it simplifies the ac-

with high tuberculosis (TB) rates in part-

64 districts.

and CHASS SMT and is de-

people in every health facility

and care for their children.

cess to other government and

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Tete
Sofala
Manica

Maputo

nership with the KNCV Tuberculosis
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Foundation.

istry of Health and the Ministry
The project aims to increase

of Gender, Child and Social

community

by

Action and emphasize holistic,

strengthening the family and

family-centered support. Ad-

resilience,

signed to improve the quality,

sector, which supports 137% of

In 2018, the project was responsible for

coverage and effectiveness of

its annual goal. 26,158 of these

To achieve that aim, it delivers

non-government services.

38% of the reported TB cases, in all its

evidence-based HIV/AIDS in-

people tested positive for HIV

services and assistance to or-

In

In Mozambique, the project implemen-

variations, in the implementation prov-

terventions in Mozambique.

and 86% of those (22,619) have

phaned and vulnerable children

services to 251,707 beneficia-

tation is lead by FHI 360 and aims to

inces. This translates into a 2% increase

started Antiretroviral Thera-

and their caregivers.

ries and achieved: 73% of the

support the reduction of the weight and

vis-à-vis the previous year.

impact of tuberculosis and tuberculosis/

CHASS is contributing to im-

py (ART). The project has also

2018,

COVida

delivered

children in the program with

prove the health status of the

seen important progress in the

The main objectives of COVida

known HIV status, 88% of the

ENVIRONMENT

HIV, including its drug resistant form,

CTB achieved its drug-sensitive TB cas-

target-populations and to the

percentage of adults that con-

are: supporting an increased

HIV+ children in treatment,

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

through prevention, care and treatment.

es reporting goal with 108% in 2017 and

fulfillment of specific Mozam-

tinue in treatment 12 months

use of health and nutritional

support to 1,012 saving groups

91% in 2018. With regards to multi-drug

bican goals, aiming to control

after beginning the ART, from

services, improving the access

with 20,828 members, and ca-

EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE
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and

SPORTS

To achieve this objective, CTB focuses

resistant TB, the project achieved 67% of

the HIV/AIDS epidemic in the

64% to 68%, when compared to

to HIV services, reducing eco-

pacity building of 55 CBOs to

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

on increasing TB case detection through

its goals in 2017 and 103% in 2018.

country.

the 2017 performance.

nomic vulnerability of vulner-

improve the services provided.
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IMaP

PASSOS

Beneficiary receiving advise at the PASSOS Resource Center

Theater group performing at the PASSOS launch in Maputo

PASSOS is a five-year (2016-

Tete, Sofala, Manica and Niassa

tion, violence, absence of legal

2021) project, funded by the

Provinces, and since 2018 also in

framework, or apparent lack of

Zambezia province; providing

USAID and the Government of

Inhambane, Nampula and Cabo

freedom of association.

graphic materials for the Ma-

the United States under the U.S.

Delgado, actively engages the

tackling malaria; and improve

laria Forum with messages on

President’s

Plan

members of the groups (key and

In 2018, PASSOS reached 23,050

the health services delivered to

the health information system,

the disease, which was held on

for AIDS Relief (PEPFAR). The

priority populations) as the main

people with messages about

the health facilities, PASSOS

provincial health directorates of

reporting, analysis and use of

June 28, 2018 by the Ministry

project aims to improve health

decision-makers in creating an

HIV

the

managed to successfully refer

the four impacted provinces

data at provincial and district

of Health and had the partici-

and HIV outcomes among two

inclusive approach to the health

communication plan for behav-

and support a total of 1,311 peo-

(Cabo Delgado, Nampula, Tete

level.

pation of the President of the

groups, namely key and priority

services.

ior change, 16,305 of which were

ple living with HIV, which have

Republic of Mozambique, Filipe

populations, thus decreasing the

sex workers, 6,332 were men

been enrolled and have started

Technical support to the health staff of Health Center in Namarroi, Zambezia

IMaP officer supporting the health workers in Namarroi, Zambezia

The Integrated Malaria Program

munity-based

organizations,

Ministry of Health staff, at the

quito nets at 134 schools in

(IMaP), is a five-year (2017-2022)

community health workers and

provincial and district levels,

project funded by the USAID

doctors have adequate tools,

to supervise the interventions

and lead by Chemonics Interna-

abilities and knowledge; and

tional supported by FHI 360 and

making sure that the district and

the Medical Center of Vanderbilt University through Friends
in Global Health (FGH).

and Zambezia) have the exper-

Emergency

users.
In the context of service integration and connection with

prevention

through

IMaP aims to develop the ca-

tise and leadership acumen to

In 2018, within the support to

Jacinto Nyusi, and more than

propagation of the HIV and other

Lead by FHI 360, in collabora-

who have sex with men and 413

Antiretroviral Therapy (ART). Of

pacity of health service pro-

implement, coordinate and lead

proven

against

500 participants from various

sexually transmitted infections,

tion with the NGOs Lambda,

were injecting drug users.

these beneficiaries enrolled in

viders in the use of tools, skills

adequate interventions in the

malaria, the project has sup-

social sectors in the country;

in every province in the country.

ADPP, ICRH, WLSA, OMES,

and evidence-based knowledge

right places.

ported various successful ac-

supporting the World Malaria

to plan, search and implement

interventions

ART, 1,042 are sex workers, 233

Fambidzanai, Ungagodoli and

In the same period, the project

are men who have sex with men
and 36 are injecting drug users.

tivities in the implementation

Day comemoration activities in

PASSOS offers quality, friendly,

Abevamo, PASSOS also aims to

tested a total of 18,378 bene-

correct interventions in the area

To achieve these objectives, the

provinces through FHI 360:

Maputo, Nampula and Zambe-

connected and integrated ser-

increase the access to services,

ficiaries, 13,369 of which were

of malaria, empowering each

project implements the follow-

printing of various materials

zia, in colaboration with the Na-

vices through continued care

care and treatment, by providing

sex workers, 4,793 were men

Since both groups suffer from

stakeholder to play its role in

ing activities: support the im-

from the communication strat-

tional Malaria Program (PNCM);

to the key populations, to sex

quality interventions favorable

who have sex with men and 216

stigma, discrimination and lack

controlling the disease.

plementation of proven malaria

egy for social behavior, namely

and conclusion of a mapping of

workers and men who have sex

to these groups and ensuring

were injecting drug users. Of

of status, which makes it difficult

interventions at the communi-

19,100 leaflets and 2,040 post-

the Civil Society Organizations

with men, due to their high risk

referrals and strong connections

these tested beneficiaries, 1,599

for them to access quality HIV

The main objectives of the

ty and health facility levels in

ers, which have been used by

(CSOs) and Community-based

of contracting HIV and other

throughout the service range, as

were diagnosed with HIV, 1,275

services, PASSOS will expand

project are: making sure that

line with the National Malaria

teachers and members of the

Organizations (CBOs) in the

sexually transmitted diseases.

well as by reducing social and

of which were sex workers, 285

the project scope so as to cover

the community members, civil

Strategic Plan; strengthen the

school councils, before and

Nampula and Zambezia prov-

This project, first implement-

structural barriers created by

were men who have sex with

injecting drug users and daugh-

society

management capacity of the

during the distribution of mos-

inces.

ed in Maputo, Gaza, Zambezia,

stigma, prejudice, discrimina-

men and 39 were injecting drug

ters of sex workers.
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The International Youth Foundation (IYF)

Project Choices

Via: Pathways to Work

Teachers at a learning session on PTS facilitation techniques in Matola

Trainees at a professional training practical session

Life-skills training, a complement to technical training at IFPELAC

Choices has been implemented since

Nelson Mandela Secondary School and

Mozambique has a population

employment and underemploy-

tute (IFPELAC), the National La-

All the methodologies used by

2015 by the International Youth Founda-

Armando

Industrial

of about 28 million people, with

ment are a significant problem.

bor Institute (INEP), and Gapi. The

the Via initiative are based on a

tion (IYF), with Mozal funding, and de-

and Computing Instute in Matola-Rio,

youth representing a significa-

For a young adult, the most via-

project aims to provoke systemic

perspective of building the tech-

velops the capacities of young students

Joaquim Alberto Chissano Secondary

tive portion.

Statistics show

ble option is to find something to

transformations in the structures

nical capacities of the partners,

Nampula

with regards to life-skills and entrepre-

School and Bili Secondary School in Bo-

that 20% of the inhabitants are

do in the informal sector, where

that support youth employability

with a view to improve the lev-

Zambézia

neurship. This intervention is carried

ane, Matola Secondary School and Ma-

between 15 and 24 years old, and

the pay is low and which is often

and entrepreneurship, primarily

el of services they provide and

Tete

out using Passport to Success© (PTS),

tola Teachers Training Institute in Matola.

those between 0 and 24 years

precarious. Autonomous work

targeting INEP employment cen-

ensure they have the required

is an international non-profit organization,
founded in 1990, whose main focus is to
help youth to achieve success. IYF acknowledges the potential of youth and strives to
ensure they have the possibility to develop
life-skills and technical knowledge to access social and professional integration opportunities.
IYF programs are catalysts for change. Their
interventions are always carried out through
partner institutions committed to developing the capacities of young people. In Mozambique, the IYF has an office with 15 staff,
all of them are Mozambicans, whose work
combines the vast experience of the organization worldwide with the specific context of
the country.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

Guebuza

a life-skills IYF curriculum, and is com-

old represent 67% of the na-

opportunities are limited and

ter and INEP Vocational Training

capacity and instruments to rep-

Inhambane

plemented with Career Guidance and

At the six schools, the beneficiaries are

tional population. The fact that

have a limited economic produc-

Centers.

licate the models implemented

Gaza

Counseling Services.

tenth and twelfth graders and those at-

every year 500,000 youth enter

tivity due to a lack of aptitude for

tending all the levels of technical and vo-

the group of economically ac-

business and difficult access to

Thus, IYF and its partners have

of the country. To do so, the IYF

Choices aims to provide the beneficia-

cational education, aged 15 to 29 years

tive population in an economy,

funds.

vested efforts to: complement

invests in developing and sup-

ries with an effective transition from

old.

whose workforce is almost 13

IFPELAC vocational training ser-

porting plans to strengthen the

Manica

Maputo
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school to work, and from adolescence

within the project in other parts

million poses a great challenge

Via: Pathways to Work (Via) is

vices by integrating the Passport

capacity of the internal systems

to adulthood, taking into consideration

Until 2018, Choices achieved the fol-

for the country. In this context, it

being

imple-

to Success© (PTS), an IYF meth-

and process of its main partners

their potential and the opportunities of-

lowing results: 1,566 students benefited

can easily be concluded that the

mented in Mozambique and Tan-

odology and life-skills curricu-

(IFPELAC and INEP).

fered in the job market and in the soci-

from life-skills training through PTS; 52

challenges faced by young peo-

zania (2015-2020), in partnership

lum, in the vocational training

ety, thus supporting a win-win economic

teachers were trained as PTS facilitators

ple to get into the labor market

with the Mastercard Foundation

centers; and strengthen the INEP

The IYF emerged as enabler and

and social integration for both, the youth

and career counselors; 4 career guidance

are massive and are hardened

(MCF). In Mozambique, the ini-

vocational guidance services,

thought leader within the sys-

and the society.

and counseling fairs were promoted and

by a deep mismatch between

tiative partners with the Govern-

by adopting IYF curriculum and

tematic change approach, work-

was attended by a total of 2,480 youth,

the labor quality demands in job

ment of Mozambique, through

methodology on career guid-

ing with state, private sector and

HUMAN RIGHTS
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Emilio

simultaneously

SPORTS

The project is implemented in 6 schools

who also made personality tests to bet-

supply and demand. In the urban

the Alberto Cassimo Labor Stud-

ance named My Career, My Fu-

civil society institutions and cre-

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

located in the Mozal special focus area:

ter develop their life projects.

areas of Mozambique, youth un-

ies and Vocational Training Insti-

ture (MCMF).

ating partnerships for progress.
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Joint Aid Management (JAM) International
is a South African non-profit and humanitarian development organization founded in

FEED Model: Agricultural
Development and Value Chains

Water Well Rehabilitation
and Drilling Program

Education Program

Photo: JAM archive

Rehabilitated borehole at primary school in Jangamo district, Inhambane

Students at Dondo Primary School, Vilankulo District, Inhambane

JAM has identified the im-

munity, as well as formation

For a child to succeed and have

nutritional well-being of prima-

mense need to improve the

of “Community Water User

a promising future, they need

ry school students. In partner-

1984. It currently operates in South Africa,
Angola, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone
and South Sudan.
Its programs are designed to provide sustainable assistance to beneficiaries and
operate in such a way that not only meets
the immediate needs of people, but also
changes the landscape of communities,
transforming them in a permanent and sustainable way.
Such programs impact millions of people
in remote communities across Africa in the
food, education, water and sanitation, livelihood and agricultural development sectors.
JAM’s FEED (Farm, Empower, Enhance
GEO GR APHIC RE ACH

on the commercial viability and sustain-

As for the acronym FEED, “Farm” (F)

rural water and sanitation sit-

Committees” to manage Water

to have a proper education. The

ship with the Government of

ability of the local agricultural economy,

means to design, test and identify prom-

uation in Mozambique, where,

Point use and maintenance by

quality of their education can

Mozambique, the program is

while making locally produced highly

ising agricultural technologies and to es-

through its water well rehabil-

the community.

only be assured if their bodies

being implemented in the prov-

Nampula

nutritious fortified foods available on the

tablish commercially viable agricultural

itation and drilling program, is

and minds have sufficient nu-

inces of Inhambane (in Vilanku-

Zambézia

local market.

enterprises, with platforms for modern

working along with the com-

In 2018, JAM rehabilitated 52

trition.

lo and Inhassoro districts) and

training in farming. “Empower” (E) means

munities to achieve this goal in

boreholes in the districts of In-

Thus, FEED is improving the lives of im-

to identify and train emerging farmers in

a sustainable manner.

harrime, Jangamo and Funha-

JAM works in communities

and the city of Beira). One of

Inhambane

poverished communities, establishing

modern farming and provide inputs and

louro, in Inhambane province,

affected by severe hunger and

the most important interven-

Gaza

sustainable national nutrition programs

equipment, as well as to facilitate access

JAM is one of the few organiza-

and Búzi in Sofala province.

malnutrition,

directly

tions is the provision of highly

and building commercially viable enter-

to markets. “Enhance” (E) means turning

tions in the country that has the

A small water supply system

stems from the poverty that

nutritious maize and soy meals

prises.

maize and soya purchased from small

equipment

government

was also set up in the district of

marks millions of Mozambi-

to children as an incentive for

farmholders into a super cereal, which is

permission to drill and reha-

Inhassoro (Inhambane). In total,

cans’ lives and is one of the

them to attend school. JAM’s

This is a model for sustainable econom-

high in carbohydrates, proteins, essen-

bilitate wells in Mozambique,

16,953 people benefited from

main causes of child death, as

meal is ISO 22000 certified and

ic and social development, driven by

tial vitamins and minerals. “Distribute”

with more than 500 boreholes

these initiatives.

well as a huge barrier to the

has health benefits for all ages.

commercial farm development, the em-

(D) means to deliver the super cereal to

equipped with hand pumps

powerment of emerging small farmhold-

schools, health centers and local markets.

and more than 700 non-func-

Looking ahead, JAM has also

Cabo Delgado
Niassa

Tete
Sofala
Manica

Maputo
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which

education development in the
country.

From February to October 2018,

tional water points rehabilitat-

joined the emerging growing

ENVIRONMENT

In 2018, through its FEED model, JAM

ed over the last 10 years. JAM’s

technology of installing solar

The Education Program aims

tributed in 48 schools. These

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

production to enhance the value of com-

delivered millions of meals at various

approach

multiple

powered small water piped

to accelerate and broaden the

meals were served in each shift

HUMAN RIGHTS

modities grown and the development

schools, health centers and local mar-

pivotal steps of Water Point

systems, which is in line with

impact of, as well as to quan-

break. In those schools with

SPORTS

of an efficient supply chain to distribute

kets in the provinces of Inhambane and

construction,

the strategy of the Government

tifiably improve the learning,

two shifts, they were served

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

nutritious food products to social pro-

Sofala.

with training for the local com-

of Mozambique.

social and behavioral skills and

twice a day.
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26,342,280 meals were dis-
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+258 23 312 797
www.light-for-the-world.org
mozambique@light-for-the-world.org
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Light for the World is a global disability and

Eye Care Program

Community-Based
Rehabilitation Program

Inclusive Education Program

Felizarda Gonçalves after cataract surgery

Cristina, CBR activity performing physical rehabilitation to Carmen

José Mussena, beneficiary of the program in an inclusive class

development organization, that works towards accessible eye health services and
supports inclusive education, empowers
people with disabilities to participate in an
equal way in the society. The main objective of the Light for the World strategic plan
(2016-2020) in Mozambique is to support a
more inclusive society, where people with
disabilities are fully included and trained,
thus reducing inequality and poverty in a
sustainable way.
To achieve that goal, Light for the World
focuses its actions in the following areas:
eye health, inclusive education, economic
insertion, community-based rehabilitation,
promotion of the rights of people with disabilities and inclusive development.

In the field of eye health (ophthalmol-

and preventable blindness; over 1,200

Community-Based

Rehabil-

cal rehabilitation and access to

Children with disabilities face

as well as to raise awareness

ogy), Light for the World supports the

trachomatous trichiasis surgeries were

itation (CBR) is implemented

various services. Light for the

numerous disadvantages in the

among the families, school

National Ophthalmology Program and

performed in Sofala and Cabo Delga-

through combined efforts of

World also supported organiza-

access to education in relation

boards and community in gen-

the provincial programs to prevent blind-

do provinces and the technical and

people with disabilities, fami-

tions of people with disabilities

to children without disabilities.

eral on the right to education for

ness in Sofala, Tete, Zambezia, Niassa

non-technical capacities were strength-

lies, organizations and commu-

to strengthen their technical

Children with disabilities are

children with disabilities and

and Cabo Delgado, as well as the central

ened to control and prevent trachoma-

nities, relevant health services,

capacities to advocate for and

one of the main groups broadly

technical capacity building on

Nampula

and provincial hospitals in those prov-

tous cases; over 255,000 people bene-

education, among other. In

promote the rights of people

excluded from the education.

inclusive pedagogical method-

Zambézia

inces, including the Beira Health Scienc-

fited from treatment at the ambulatory

2018, the support of Light for

with disabilities. The CBR pro-

Disability is acknowledged as

ologies for the teachers. In this

Tete

es Institute and the Ministry of Health.

consultations and mobile brigades. With

the World, with Austrian Co-

grams in Sofala are implement-

one of the less visible factors,

context, in 2018, in partnership

ed with DPGCAS leadership.

though one of the strongest,

with the Teacher Training Col-

when it comes to school mar-

lege, ADPP-Lamego and the

ginalization.

Provincial Education and Hu-

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

regards to eye care, the provincial health

operation funding, benefited 10

Inhambane

The highlight of 2018 was the conclusion

directorates were supported in improv-

associations.

Gaza

of the building from scratch, resourcing

ing and providing adequate infra-struc-

(with medicines, supplies and equip-

tures to deliver eye health services and

Light for the World support-

people with disabilities play an

ment) and entry into service of the two-

raising awareness in the communities

ed the Sofala Provincial Di-

important role in implementing

Light for the World believes

47 schools were supported

floor department of ophthalmology at

on the causes of blindness and existing

rectorate of Gender, Children

and monitoring the programs.

that education builds skills on

with pedagogic and supervi-

the Beira Central Hospital (with rooms

eye health services. The continuous de-

and Social Action (DPGCAS)

In those areas where there are

children with disabilities, that

sory techniques, thus directly

for ambulatory consultations, training

velopment of human resources for the

and the Ministry of Gender,

already

estab-

allow them to become posi-

benefiting over 300 children

room, administration, wards and operat-

eye health area was supported by the

Children and Social Action, in

lished, they take on the lead

tive models and enter the job

with disabilities. In partnership

ing room with two operating beds).

granting of 5 scholarships for doctors to

implementing CBR in Sofala

in promoting the programs. In

market, thus helping to avoid

with Esmabama, Light for the

specialize in ophthalmology abroad.

and looking into its inclusion

those districts where there are

poverty. Therefore, Light for

World has also supported the

in the Basic Social Protection

no associations of people with

the World has been working in

inclusion of 77 children with

Manica

Maputo
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The associations of and for

associations

man Development Directorate,

ENVIRONMENT

Additionally, over 5,500 cataract sur-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

geries were performed in the 5 inter-

Approximately 3,000 children benefited

Programs, at the national lev-

disabilities, the programs pro-

supporting inclusive education

disabilities. 250 youth with dis-

HUMAN RIGHTS

vention provinces and the technical and

from eye health screening in the primary

el. Within the CBR programs,

mote the establishment of self-

programs, with a view to ensure

abilities were also supported in

SPORTS

non-technical capacities were strength-

schools in those provinces where Light

about 3,000 people with dis-

help groups and local associa-

the access to education, health,

terms of vocational training and

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

ened to control and prevent curable

for the World is present.

abilities benefited from physi-

tions of people with disabilities.

leisure and sports services;

access to employment.
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+258 21 490 354
www.malariaconsortium.org
info@malariaconsortium.org
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The Malaria Consortium is one of the leading non-profit organizations in the world,
specializing in the prevention, control and

Strengthening the Malaria
Surveillance System

Community Dialogues for
Prevention and Control of NTDs

upSCALE Project

Head of Quissimajulo Health Facility interviewed during the evaluation of the surveillance system

Demonstrations during the community dialogue

In Mozambique, despite the decrease in

fying the main constraints that should

In Mozambique, the prevention

tested and validated at a coor-

morbidity and mortality observed over

be addressed, collecting and analyz-

and control of neglected trop-

dination meeting, with the par-

In the rural areas of Mozam-

Information System for Moni-

the last years, malaria is still the main

ing additional epidemiological data on

ical diseases (NTDs) poses a

ticipation of the Chief Medical

bique, where 65% of the pop-

toring and Evaluation (SIS-MA).

public health issue, being responsible

the origin of malaria cases in some low

great challenge. Effective pre-

Officers of the four districts, ac-

ulation lacks access to health

The app, funded by UK Aid

for 29% of hospital deaths and 42% of

transmission areas, as well as mapping

vention and control depend on

tors in the fight to control NTDs

care, community health work-

through UNICEF, allows for the

deaths among children under the age of

all the sources of information related to

a combination of public health

and the heads of the NTDs pro-

ers (APEs) are the ones respon-

collection of quality data at the

five.

malaria that should be incorporated in a

approaches.

gram at the district, provincial

sible for providing essential

community level, produced by

treatment of malaria and other communicable diseases among vulnerable populations. The organization’s mission focuses on
improving lives in Africa and Asia through
sustainable evidence-based programs that
address specific diseases and promote child
and maternal health.
The areas of expertise of the Malaria Consortium include: disease prevention, diagnosis and treatment; disease control and
elimination; strengthening health systems;
research, monitoring and evaluation leading
to best practices; behavior change communication; national and international advocacy and policy development.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

Use of upSCALE during a consultation performed by the Community Health Worker

surveillance system.

Zambézia
Tete

In 2018, phase one of the project aiming

Sofala

health services in their commu-

the APEs, on the national health

ing provided the opportunity

nities.

system to inform decision mak-

at supporting the National Malaria Con-

After the final findings of the study were

the Nampula Provincial Health

to establish the procedures for

Inhambane

trol Program (PNCM) was implemented.

known, in November 2018, the Malaria

Directorate (DPS) in partnership

the dialogues approach, as well

Most of the APEs have a low

Gaza

It focused on the development of a plan

Consortium organized a symposium

with the Malaria Consortium in

as the responsibilities of each

educational level and have

to strengthen the surveillance system

with a view to: establish concrete ac-

four districts (Erati, Mecubu-

of the National Health System

been trained to deliver basic

In 2018, when another stage of

to guide the implementation of effec-

tions to solve issues in the national ma-

ri, Mogovolas and Murrupula)

stakeholders, volunteers and

health care services to people

the app development was com-

tive interventions adapted to every lev-

laria surveillance system and support

with funding from the Bill and

implementing partners.

of all ages in the remote areas

pleted, the Malaria Consortium

el of transmission of the disease in the

the collaborative development and a

Melinda Gates Foundation.

where they live.

organized a training for the In-

country and thus support the agenda on

structure of Data to Action (D2A); es-

eliminating malaria at the regional level.

tablish a framework of the agreed upon

Phase one of the project (2014)

were trained on the community

The Malaria Consortium, in

data managers (coordinators

In this context, under the PNCM leader-

actions that should guide partners and

focused

bilharzia.

dialogue approach, who forth-

partnership with the Ministry

of APEs and Heads of the Sta-

ship, the Malaria Consortium engaged

implementing entities in the process of

Phase two (2017) added two

with started the implementa-

of Health and UNICEF, has de-

tistics Center), to reinforce their

ENVIRONMENT

every partner in the malaria program

improving decision making on the layers

more diseases (elephantiasis

tion in their communities.

veloped the upSCALE app (for

data

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

and key-actors (regional and nationally)

of malaria transmission in Mozambique,

and worms). Still under phase

smartphones) with the purpose

and skills in using communi-

HUMAN RIGHTS

in conducting a study aiming at evaluat-

as well as guide the prioritization of data

two (2018), visual materials and

The process included ongoing

of supporting the APEs in diag-

ty information. In Zambezia, it

SPORTS

ing the current national information and

quality checks and use of information

flip-books on the three dis-

monitoring and technical sup-

nosing and treating diseases

trained provincial trainers on

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

surveillance system for malaria, identi-

based on the findings of the study.

eases were designed and then

port to the facilitators.

and strengthening the Health

using the upSCALE app.

Manica

Maputo
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and national levels. The meetThe project is implemented by
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+258 21 302 660 / 82 900 1730
www.mediciconlafricacuamm.org
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Médicos com África (Doctors with Africa)
CUAMM is an NGO that was founded in
1950 in the city of Padua, Northern Italy. It is

Integrated Primary Health Care for Diabetes
and Hypertension

Healthy Newborn Project

Strengthening the Friendly Services
for Adolescents and Youth

Control of blood glucose at a community health fair, Maputo

Raising the awareness of young mothers in the World Prematurity Day, Beira

CUAMM technical team on a visit to SAAJ, Beira

Non-Communicable Diseases (NCDs),

proved health care through early diag-

In the Sofala province, condi-

to rehabilitate the neonatology

Adolescence is a complex and

pregnancy (pre and postnatal),

like the cardiovascular diseases, diabe-

nostic and treatment, training of health

tions like malaria, diarrheas,

premises at the Beira Central

delicate period in every per-

HIV and Sexually Transmitted

tes, chronic respiratory diseases and

workers and improved information sys-

malnutrition, tuberculosis and

Hospital and Dondo and Nha-

son’s life. For various reasons,

Diseases (STDs) testing and

cancer, stand out as some of the major

tem for people with non-communicable

HIV/AIDS are the main causes

matanda rural hospitals, as well

this is when the risks of con-

treatment, as well as advice on

public health issues worldwide, resulting

chronic diseases, such as diabetes and

of child morbidity and mortali-

as maintain other structures

tracting HIV and other diseases

contraception.

from a combination of genetic, physio-

hypertension.

ty, with rates of HIV prevalence

and supply equipment and

increase significantly.

as high as 16.3% in the city of

medication.

currently active in 8 countries in Africa and
carries out long term projects, aimed at the
development and promotion of the message
that health is a basic right for everybody.
Working with the governments, Doctors
with Africa CUAMM makes its contribution
towards improved health of the population
of the countries where it acts and promotes
positive and solidary attitudes. Since 1978,
after the independence from Portugal and
with the arrival of the first volunteer doctors
to Mozambique, the commitment of the organization has always been to strengthen
the national health system and vocational
training in the health sector.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

logical, environmental, and behavioral

Zambézia

factors.

In 2018, approximately 190,000 people

Beira. Funded by the Italian

In this context, Doctors with

in such a way that the youth

were reached in the 17 districts covered

Agency of Cooperation for De-

Capacity building of the health

Africa CUAMM supports spe-

can use the services privately

The fight against NCDs is a priority for

by the intervention in Maputo, Sofala

velopment, the Healthy New-

staff is one of the priority activ-

cific outpatient services called

and without any constraint be-

Inhambane

the Government of Mozambique, which,

and Cabo Delgado provinces and 14,000

born Project aims to improve

ities, and so is raising aware-

Friendly

Ado-

ing imposed on the access of

Gaza

through a partnership between the Min-

new cases were diagnosed.

the offer and quality of neona-

ness of the population on the

lescents and Youth (Serviços

adolescents to those sections,

tal care and care of pathologic

increased demand for maternal

Amigos dos Adolescentes e

that do not require the parents’
consent.

Tete
Sofala
Manica

Maputo

istry of health and Doctors with Africa
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Services

for

CUAMM, has launched the WDF Project

The same year saw the conclusion of the

newborns at the Beira Central

and neonatal health services.

Jovens - SAAJ) in the city of

(2016-2019), funded by the World Diabe-

first national edition of the Management

Hospital and in Dondo and

All the activities are imple-

Beira. The SAAJ are services

tes Foundation. The project is part of a

Standards for Diabetes Mellitus and Hy-

Nhamatanda rural hospitals.

mented in collaboration with

dedicated to adolescents and

The project is funded by the

more comprehensive program to Fight

pertension, in collaboration with the Mo-

the Sofala Provincial Health

youth, between 10 and 24

Elton

Non-Communicable Diseases imple-

zambican Diabetics Association.

Complementarily, the project

Directorate (DPS) and the Dis-

years old, at the health centers,

tion, ELMA and ViiV. In 2018,

aims to improve 3 health cen-

trict Health, Women and Social

whose main goal is to educate

it implemented activities to

mented by CUAMM.

John

Aids

Founda-

The WDF Project efforts focused most-

ters in Beira, namely Macurun-

Welfare Services (SDSMAS) of

on safe health behaviors and

strengthen the services on of-

ENVIRONMENT

WDF was the first exclusive national in-

ly on raising awareness and mobilizing

go, Ponta-Gêa and Chingus-

Beira, Dondo and Nhamatanda,

promote voluntary HIV testing.

fer, including the provision of

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

tervention on diabetes and hypertension

people at the community level, by orga-

sura, so that the newborns in

who are the main counterparts

HUMAN RIGHTS

and aims to strengthen primary health

nizing local activities to promote health,

critical conditions are timely

to identify the needs of the

The SAAJ offer: free counsel-

tures and promoting awareness

SPORTS

care by ensuring: preventive services

disseminating educational materials and

identified and referred to the

population and corresponding

ing on sexual and reproduc-

and information among youth

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

that favor community education, im-

broadcasting TV and radio shows.

Central Hospital. It also intends

solutions.

tive health, counseling during

and adolescents.
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The SAAJ structures are built
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+258 21 483 403
www.m2m.org
infomoz@m2m.org
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mothers2mothers (m2m) is an international

Mothers to Mothers Program

NGO operating in Africa, that employs and
trains HIV-positive women as community health workers. They are called “Mentor
Mothers” and provide health, couselling and
support services to women and their families at the health facilities and in the communities. The organization began its activities
with a focus on eliminating mother-to-child
transmission of HIV; however, nowadays,
the “Mothers Mentoring” model has evolved
and covers all stages of life in response to
the needs of different clients.
By 2017, m2m had implemented programs
in seven African countries, namely eSwatini
(Swaziland), Kenya, Lesotho, Malawi, South
Africa, Uganda and Zambia. mothers2moth-

“Mentor Mother” and pregnant women in Mugeba, Zambezia

“Mentor Mother” and infant in Mocuba-Sede, Zambezia

“Mentor Mother” at the MCH visit in Mocuba-Sede, Zambezia

In Mozambique, the data on maternal

gado, Nampula, Sofala and Zambézia.

and discrimination; promoting

In collaboration with the Minis-

President’s Emergency Plan for

son. I feel like I have a second

and child mortality is alarming, as is HIV

The program is included in the national

gender equality; and supporting

try of Health (MISAU), m2m im-

HIV/AIDS Relief (PEPFAR), man-

chance in life and I’m ready for

prevalence among adults. According to

strategy to fight HIV in Mozambique.

the development of livelihoods

plements the Mothers to Moth-

aged by the United States Cen-

any challenge,” commented sin-

for families and communities.

ers model by delivering services

ters for Disease Control (CDC)

gle mother Antonia Bobo, when

ers started operating in Mozambique in 2018.

GEO GR APHIC RE ACH

the World Bank, the country has a ma-

Cabo Delgado

ternal mortality rate (MMR) of 489 per

This Mothers to Mothers strategy is an

to support the prevention of

and the United States Agency

asked about the importance of

Nampula

100,000 live births (foetus which, regard-

update of the one approved in 2010 and

Peer counselling sessions ad-

mother-to-child transmission in

for International Development

the Mothers to Mothers pro-

Zambézia

less of the period of pregnancy, has been

aims to address the current challenges

dress issues that help and mo-

32 high-volume health facilities

(USAID).

gram for the country. She is one

Tete

expelled or extracted from the uterus

that women and their families face with

tivate women to adhere to care

in the 4 provinces where the pro-

with vital signs) and an infant mortality

regards to access to health care in gen-

and treatment, as well as to

gramme is being implemented.

Inhambane

rate (IMR) of 71.3 per 100,000 live births.

eral and to HIV infection care and treat-

face the challenges related to

Gaza

The situation is even worse if compared

ment in particular.

socio-cultural aspects, where

In addition to these support ser-

they should immediately go to a

stigma and discrimination play

vices, m2m also offers technical

health facility and ask for medi-

The program has 387 “Mentor

Niassa

Sofala
Manica

Maputo

to other countries, such as the United
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“At m2m I learned that if wom-

with the program in the Sofala

en have doubts or concerns,

province.

States (MMR of 14 and IMR of 6.5) and

To implement this scalable, high-im-

a significant role and negatively

assistance to the MISAU and

cal advice and support. m2m

Mothers”, who are allocated to

Sweden (MMR of 4 and IMR of 2.9). Ac-

pact programme, m2m uses the “Men-

affect the health of women and

other partners to improve the

is important for us, here in Mo-

32 health units, 10 of which are

cording to UNAIDS, the HIV prevalence

tor Mothers” model, which through peer

children.

curriculum, training, tools, struc-

zambique, because it empowers

in Nampula, 10 in Sofala, 10 in

among adults is 12.5% in the country, vis-

counselling sessions has contributed

tures, policies and implementa-

and

HIV-positive

Zambezia and 2 in Cabo Del-

à-vis 0.5% in the United States and 0.2%

significantly to: preventing HIV infec-

m2m recruits, trains and em-

tion of the Mothers to Mothers

women like me, who have faced

gado. As a result of the imple-

in Sweden.

tions among children; reducing mater-

ploys HIV-positive women as

program itself, so that it is inte-

many gender and financial chal-

mentation of this program, by

encourages

nal and infant mortality; advancing the

“Mentor Mothers”, who work

grated into the national health

lenges, to embrace the oppor-

December 2018, m2m served

ENVIRONMENT

It is in this scenario that, since January

healthy development of newborns and

with doctors and nurses in

system.

tunity to save many lives and

10,877 babies exposed to HIV

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

2018, m2m has implemented the Moth-

children; improving the health of women,

health facilities and communi-

help HIV-positive mothers to

and 18,463 HIV-positive, preg-

HUMAN RIGHTS

ers to Mothers Program, a community

their partners and families; promoting

ties to support reproductive, ma-

Firstly, the project works with

have healthy babies. Looking at

nant and breastfeeding women

SPORTS

support program for HIV-positive moth-

universal access to reproductive health

ternal, child, neonatal and early

the MISAU for an initial period

the financial aspect, now I can

were reached by the Mothers to

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

ers, in four provinces, namely Cabo Del-

and family planning; reducing stigma

childhood health services.

of 2 years, with funds from the

support the family and raise my

Mothers Program.

EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE
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MAIN ACTIVITIES

Promotion of Conservation Agriculture
Project - Phase 2

Manica Agribusiness Center

Multimedia Extension Project

Comparison between the field cultivated using traditional techniques vs conservation agriculture techniques

Student participating in the practical class of the course “Operating Farm Tractors”

Project worker giving an interview at Namialo Community Radio

After phase one of the Promotion of

ience of farmers. PROMAC II extension

Manica Agribusiness Center

of income to support CAM ex-

The

Extension

of certified seeds, methods to

Conservation Agriculture Project (PRO-

workers will train 900 leader-farmers

(CAM) is an institution created

penses.

Project (February 2016 - Feb-

control epidemics and other

MAC), NCBA CLUSA will go on to im-

with the aim of reaching 31,500 farmers

by the Professional and Voca-

ruary 2019) was implemented

methods; broadcasting interac-

plement the second phase of promoting

in the Manica and Zambezia provinc-

tional Training project for the

At the farm we can find vari-

by NCBA CLUSA, Human Net-

tive shows in community radi-

conservation agriculture for five more

es. The leader-farmers are incharge of

agriculture sector, funded by

ous technologies such as: drip

work International and Farm

os; and agriculture information

years (until December 2022), in partner-

the maintenance of the demonstration

NORAD and implemented in

irrigation, sprinkler irrigation,

Radio International, with the

services via 84321 line, in part-

Nampula

ship with the Royal Norwegian Embassy

fields, hosting three “Field Days” every

partnership with the Manica

production of certified seeds,

financial support of USAID,

nership with Vodacom, which

Zambézia

in Maputo.

year and providing technical support to

Higher Polytechnic Institute

genetics and vegetal nutrition,

DFID, IFAD and Bill & Melinda

included farming best prac-

neighboring farmers.

(ISPM).

green house, fertilization and

Gates Foundation.

tices in the 4 languages most

Inhambane

tained in phase one, in order to enhance

This new phase also focusses on pro-

The objective of CAM is to pro-

ration with minimal soil distur-

The project aimed at increasing

bique (Portuguese, Changana,

Gaza

food security and the farmers’ income,

moting mechanization, using appropri-

vide the workers in the agricul-

bance, and integrated pest and

the use of technology and im-

Macua and Sena).

by adopting climate-adapted farming

ate tools to climate-adapted agriculture.

ture sector with theoretical and

disease management.

proved inputs by delivering ex-

methods, having more access to land,

Additionally, PROMAC II will continue to

practical knowledge, for them

tension services, using various

As a result, the Multimedia

increasing the educational or literacy

support the efforts around literacy and

to increase the yields in the ar-

In 2018, CAM offered six cours-

communication and informa-

Extension project managed to

levels and increasing the access to and

access to land for small farmholders, es-

eas they work in.

es, delivered in partnership

tion technologies that allowed

reach 1,773,624 farmers; have

use of agricultural inputs and market

pecially women, with a view to develop

with private companies, such

for a broad reach and access to

490,478 small farmholders us-

participation.

structure and sustainable gains building

CAM has a model farm that

as LONAGRO (representative

the masses.

ing information and commu-

on the increase in crop yields and market

serves as a support tool for the

of the John Deere in Mozam-

When adopted by the farmers, conser-

connections. With a goal of over 5,400

ISPM agronomy and market-

bique) and public institutions.

The project carried out the fol-

which corresponds to 151% of

ENVIRONMENT

vation agriculture increases productiv-

participants enrolled, 180 new function-

ing courses and as venue for

A total of 186 participants at-

lowing activities: recording vid-

the project goal (350,500); and

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

ity (40 - 60%), decreases agricultural

al literacy centers will be established,

the “Field Days”, which allows

tended the courses and 28 in-

eos to demonstrate practices

have 364,375 farmers applying

HUMAN RIGHTS

losses and mitigates the negative im-

and the project will work with more than

for an exchange between the

terns were hosted to work at

and technologies such as land

at least one of the technologies

SPORTS

pact of climate change, by developing

1,800 families to secure their land own-

various actors in the agricul-

the model farm and in partner

preparation using conserva-

promoted, which represents

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

the economic and environmental resil-

ership rights.

ture sector. It is also a source

companies.

tion agriculture principles, use

405% of the goal (90,000).

The National Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA CLUSA) was founded in 1916. Currently, NCBA
CLUSA is active in 12 countries (8 of which
in Africa) offering consulting services in the
fields of cooperative development, food
security and agriculture, democracy and
governance, community-based health and
natural resources management. In Mozambique, NCBA CLUSA has been working in
the Center and North regions since 1995,
with the mission of promoting intellectual, economic and social wealth, based on
co-operated principles and gender equity.
The organization aims to advocate for and
promote an inclusive economy, where people are empowered to give their contribution
to a shared prosperity and to improving the
quality of life of future generations.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Tete
Sofala

The goal is to duplicate the gains ob-

Manica

Maputo
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The Power of Play in Fighting Child Marriage
and Early Pregnancy

GREAT - Gender Responsive
Education and Transformation

Activities on child marriage during the 16 days of activism in Maputo

Teacher Clara Simão implementing play-based learning

The project Quality Education

as well as strengthening the

The program named The Power of Play

than 5,100 children in the sports and

The future of many children is

the project in Maputo (KaNya-

and Peace Promotion Through

surveillance made by the child

in Fighting Child Marriage and Early

recreational activities, especially girls;

limited by violence, child labor,

ka and Namaacha) and Gaza

the Power of Play (2017-2019) is

protection community com-

Pregnancy is being implemented in Ma-

enhanced technical capacity of the

child marriage, illiteracy and in-

(Chokwe, Limpopo and Chon-

being implemented in Nama-

mittees.

puto province, at poor rural communities

teachers; children and youth learned

equality.

goene), for a total of 138 schools

curra district (Zambézia) with

Nampula

in Inhaca and Namaacha districts. The

more about how to protect themselves

with

the financial support of NORAD.

To strengthen the family and

Zambézia

project aims to support the decrease of

from negative influences and avoid ear-

Right to Play works for them

To implement the project, Right

community support, the proj-

Tete

the high rates of child marriages and ear-

ly pregnancy, thus supporting the de-

to rise above those challenges

to Play works with commu-

ect trains school boards mem-

ly pregnancies in Mozambique.

crease in early pregnancies and marriag-

by using the power of games,

The project activities include:

nity-based organizations and

bers and community leaders

es; 335 youth, between 13 and 25, had

sports and play.

integrating play based and

partners specialized in mobiliz-

in gender and child protection

Right to play is a global organization committed to improving the lives of children and
youth affected by conflicts, diseases and

Quality Education and Peace
Promotion Through the Power
of Play

poverty. Its mission is to protect, educate
and empower children to rise above adversity using the power of play. Founded in 2000,
it was a pioneer in the play based approach
for learning and development, focusing on
quality education, life skills, health, gender equality, child protection and building
peaceful communities.
Right to Play has its headquarters in Toronto, Canada, and operations in North America, Europe, Middle East, Africa and Asia. Its
work transforms the lives of more than one
million children every week, through games
and sports, inside and outside the classroom.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Students participating in the word matching game

Inhambane
Gaza
Maputo

With NORAD funding, from January to

access to sexual and reproductive health

June 2018, Right to Play regularly pro-

and family planning counseling.

moted sports and recreational activities
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gender responsive learning in

ing communities and in gender

issues and engages the com-

Gender Responsive Education

teaching practices; engaging

equality.

munity in discussion fora and

and Transformation (GREAT),

parents and guardians; and

2018-2022, is being implement-

training teachers on play based

The project uses the play-

result, the project raises aware-

33 schools in those regions; as well as

es in the community emerging from the

ed in Ghana, Mozambique and

learning, who, in turn, will train

based approach to influence

ness on gender equality and

six-day trainings for 39 trainers and 57

program, such as in Inhaca-Sede, for in-

Ruanda, with financial support

other teachers.

changes in behavior and atti-

education as human rights,

teachers on positive youth development,

stance, where the parents, trainers and

of the Canadian Government.

tudes related to child marriage

thus improving the life skills

gender and sexual and reproductive

local authorities have undertaken the

In Mozambique, using a play

As a result, until the end of the

and education. It includes ac-

of children (who participate in

health, and sports events at the commu-

children and youth development.

based pedagogical approach,

project Right to Play expects

tivities such as: soccer tour-

the activities), such as self-es-

the goal is to improve quality

to enhance the quality of edu-

naments for girls; play days

teem, self-expression, self-con-

In that community, they have organized

education at the primary edu-

cation and maintain play based

organized by boys and girls;

fidence and communication.

a volleyball tournament to increase

cation level.

and gender responsive learning

support to community leaders

After the interventions, 1,265

as a part of the teaching prac-

and influential people in the

children returned to school, 641

tices in the benefited schools.

community to raise awareness;

of which are girls.

nities aiming to address early pregnancy
and child marriage issues.

SPORTS

The main results directly linked to these

awareness about drug use and child

activities were: participation of more

marriage, which was a great success.

2018 - 2019

children and 1,100 teachers.

Right to Play has seen important chang-
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Right to Play is implementing

door-to-door campaigns. As a
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Save the Children is an international orga-

Education and Learning

Health and Nutrition

Child Protection

At a march against child trafficking

nization founded in 1919 to help children
affected by World War I. So far, the organization has reached 50 million children in 120
countries around the world, including Mozambique.
In 1986, Save the Children began its activities in Mozambique at the height of the civil
war. The target of its work was children and
their families in some communities affected
by the conflict. Currently, the organization
has a mixed development and humanitarian response portfolio, with offices in Gaza,
Manica, Maputo, Nampula, Tete and Zambezia, and 452 full-time employees, working in partnership with the Government of

Photo: Save the Children archive

Mozambique and civil society organizations
(CSOs).

Every child has the right to education, as

cation and Learning benefited 1.2 million

provided both in international and na-

people.

Photo: Save the Children archive

Learning, Save the Children is commit-

Besides working directly with children

Mozambique has one of the

communities

facilitate

Save the Children works to

Children works in close col-

ted to ensuring that all school-age chil-

and communities, Save the Children has

highest mortality rates among

skills building to ensure that

prevent and respond effective-

laboration with different part-

dren realize such rights. In 2018, Save the

also been advocating improved quality

children under the age of 5

children under the age of 5 are

ly to cases of violence against

ners, such as the Government

Nampula

Children implemented seven education

of the education services and increased

worldwide, with 97 deaths per

well nourished; provide diag-

children, advocating a better

of Mozambique, communities,

Zambézia

projects focusing on basic education,

budgets for the education sector. Every

1,000 births. Almost half of

nostics and curative services

implementation of laws and

international and civil society

Tete

early childhood education and devel-

Save the Children’s education activity

those who survive suffer from

for children living over 8 km

policies and working with the

organizations, the police and

opment, girls’ education and inclusive

is based on the Global Quality Learning

chronic malnutrition. Another

away from a health facility,

government and other partners

the media.

Inhambane

education in the Gaza, Sofala, Manica,

Framework (QLF), which is an interna-

serious issue in the country is

with the support of commu-

to develop robust child protec-

Gaza

Zambezia, Nampula and Tete provinces,

tional standard that describes five foun-

early pregnancy, where 44% of

nity health workers; promote

tion systems. It also works on

At the national level, Save the

supported by DFID/UK AID, NORAD,

dations for the well-being and learning

girls are estimated to be moth-

HIV prevention and treatment

changing attitudes and social

Children is an active mem-

USDA, UNICEF, the World Bank and pri-

of children and that should be found in

ers or pregnant at 17.

adherence, with a focus on

norms by listening, involving

ber of the Reference Group

vate donors (in the case of Child Spon-

every school: emotional/psychosocial

testing/treatment

and providing services to chil-

for Child Protection, which is

sorship programs).

and physical protection; teaching and

This is the context where Save

nant women and prevention of

dren.

a group made up of different

learning; community and parental in-

the Children implements vari-

mother-to-child transmission;

volvement; and school management.

ous interventions in the areas

as well as increase the knowl-

In Mozambique, child protec-

working to fight a vast array

of maternal, newborn and child

edge and access of women and

tion interventions involve: early

of forms of child abuse in Mozambique.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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The strategy focused on two goals,
aligned with the priorities of the Govern-

and

for

preg-

institutions and organizations

ment of Mozambique: early childhood

The efforts of Save the Children lead to

health, as well as adolescent

adolescent girls to quality ser-

marriage, child labor, child traf-

ENVIRONMENT

education and development and ba-

the QLF standards being integrated into

health. The interventions by

vices, enabling them to decide

ficking, safe migration, school

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

sic education, directly helping 326,877

the quality standards of the Ministry of

Save the Children aim to: pro-

based on credible information

safety,

abuse,

At the community level, Save

HUMAN RIGHTS

children (78,155 of pre-school age and

Education and Human Development and

mote proven impact in reduc-

and to act appropriately in re-

prostitution and inclusion of

the Children works with the

SPORTS

248,722 of primary school age). Indirect-

are now included the District Supervi-

ing newborn deaths; increase

lation to their sexual and repro-

children with disabilities. In

Community Child Protection

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

ly, the various projects in the field of Edu-

sion Manual.

the knowledge of families and

ductive health.

all its interventions, Save the

Committees.
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Children’ Rights and Governance

Fighting Child Poverty

Humanitarian Response and Emergencies

During a session of the Children’s Parliament of Mozambique

Save the Children, under the

and protection services, es-

area of Children’s Rights and

pecially by implementing the

Governance, aims to provide

action plan that accompanies

Most child poverty interven-

the Children works by building

services that promote the re-

the List of Dangerous Work for

tions are implemented in col-

capacity for partners to imple-

Humanitarian and Emergency

alization of children’s rights

Children; advocates the imple-

laboration with COSACA, a

ment social protection and in-

Response at Save the Children

and

child

participation,

Girl during a sewing class
COSACA Mobile Clinic

Accommodation center for victims

adaptation activities.

ties to reduce disaster risks.

for a set quantity or value of
goods; mobile money, trans-

as

mentation of the Third Optional

humanitarian consortium in-

volve the private sector to get

ranges from immediate human-

The commitment of the Hu-

Additionally, Save the Children

ferred through mobile opera-

well as advocacy to hold duty

Protocol to the UN Conven-

cluding Save the Children, Ox-

the necessary support.

itarian assistance (after disas-

manitarian Response and Emer-

has increasingly been integrat-

tors; distribution of envelopes

bearers accountable, from na-

tions on the Rights of the Child;

fam and CARE.

tional to community level. In

and campaigns to increase the

this context, it has supported

availability and accessibility

the Children’s Parliament of

of essential social services for

Mozambique, thus promoting

children.

the participation of children
in

political

ters and violence outbreaks) to

gencies area is not limited to

ing readiness interventions into

with money (cash); and bank

Save the Children is committed

long-term

that

getting adults to acknowledge

sectors such as child protection

transfers.

Save the Children focuses its

to supporting partners, with a

build preparedness for future

and meet vulnerabilities that

and education through an ap-

support within the fight against

view to increasing the number

events, thus reducing the need

are specific to children. Save

proach called Safe Schools, for

In this regard, the organization

child poverty on families head-

of savings and loan associa-

for humanitarian assistance.

the Children encourages the

instance.

found significant gaps in Mo-

ed by women, elderly or chil-

tions and work support groups

interventions

active participation of children

zambique. Together with part-

decision-making

In 2018, Save the Children sup-

dren, that are the most vulner-

at the village level; develop and

With a strong focus on pre-

as part of the so-called “Chil-

On the other hand, Save the

ners, it has been working to

processes, as well as in the

ported the registration of 17,859

able ones.

test a savings model for adoles-

paredness,

interventions

dren-Led Disaster Reduction”, a

Children understands that cash

address them and increase the

development

documents

children, supported the prepa-

cents aimed at developing their

carried out by Save the Children

child- and community-centered

transfers play an increasingly

quality of interventions involv-

that portray the state of the

ration of a civil society report on

Its work entails building assets,

financial management skills,

are under COSACA, a consor-

framework that allows children

critical role among emergency

ing money transfers in enve-

country in relation to the pro-

the situation of children’s rights

skills and resilience, improving

combined with life skills and

tium which includes Save the

to play leadership roles and

interventions worldwide.

lopes or mobile money.

motion, respect and defense of

in the country and organized a

risk management and strength-

career choice mentoring; and

Children and two other inter-

help minimize the negative im-

children’s rights. Additionally,

meeting between children and

ening social protection. In those

advocate district development

national organizations, namely

pacts.

Cash transfers are an approach

In 2018, Save the Children car-

it supports the birth registra-

the National Association of

situations where social pro-

plans to include appropriate

CARE and Oxfam.

where cash (for goods and ser-

ried out six market assessments

tion of children; promotes the

Municipalities of Mozambique,

tection interventions are con-

goals and strategies to address

Within this framework, children

vices) is directly provided to the

and feasibility studies. Also

development of child-centered

which resulted in 22 recom-

sidered the most appropriate

child poverty and build resil-

Such interventions have pri-

participate in the assessment,

beneficiaries through: vouchers,

started pilots of money (cash)

social responsibility to improve

mendations on how municipal-

strategy, but are not being pro-

ience of the most vulnerable

marily focused on disaster risk

planning, implementation, mon-

in paper or electronic, which

transfers actions in those dis-

the access to education, health

ities should invest in children.

vided by the Government, Save

households.

reduction and climate change

itoring and evaluation of activi-

the beneficiary can exchange

tricts that have higher risks.
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The Big Hand is a non-governmental organi-

Big Hand Children

Big Hand Friendly School

Big Hand Friendly Community

A class visiting the library at Messica school

Training of community health workers

zation that promotes the well-being of children living in unfavorable conditions, with
a special focus on orphaned girls, ensuring
their access to education, health care, nutrition care, water and basic sanitation.
The Big Hand believes that by helping every
child in a village it is possible to break the
poverty cycle they live in. Hence, its programs are implemented at three levels: children, schools and communities.
The organization builds schools, invests in
equipment, teachers training and, in partnership with local agents and in close connection with the community, develops inclusive
programs aiming to prepare children for the

One of the benefited children at Chipaco community

life challenges.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

The Big Hand believes that every child

old) are being supported on a daily basis

raised in a healthy environment will grow

through a nutritional food plan, hygiene

The Big Hand Friendly School

deployed 1 bicycle in various

The Big Hand Friendly Com-

built washing tanks, amongst

up to be a more active person, citizen,

and health, education, school tutoring

program by The Big Hand

villages around Chimoio, Man-

munity program aims to create

others.

mother and father, that they will use all

and other activities. These children live

strives to create the conditions

ica province.

the required conditions in the

their skills to improve their community

in three villages where The Big Hand is

for the children to study in a

villages for the communities

In 2018, The Big Hand strength-

and build a better world.

active, namely Messica, Matsinho and

safe and welcoming environ-

In 2018, the Big Hand Friendly

to participate in the teach-

ened the delivery of “ambu-

Chipaco, all in Manica province.

ment at schools.

School program built 3 class

ing-learning process of their

lance bikes” at the Matsinho

rooms with the educational of-

children, thus supporting the

community, with a view to

Zambézia
Tete

To achieve this goal, the Big Hand pro-

Sofala

gram provides children at risk with:

In 2018, through the Big Hand Children

The goal of the organization

fice and 2 latrines at the Mes-

fight against school dropout,

enhance the access to health

Inhambane

school support, school uniform and

program, The Big Hand distributed

is to ensure that children have

sica school, which is attended

early

child

care by people at risk, namely

Gaza

school supplies, food and nutritional

1,950 uniforms and school supplies kits

access to essential goods,

by 1,590 children from first to

marriage. Under this program,

children, elderly and pregnant

plan, tutor, family visits, hygiene kits,

(backpack, notebooks, pencil, eraser and

such as drinking water, basic

eighth grade.

the The Big Hand supports

women living the areas farther

clothing, workshops, cultural and sports

pens), 800 clothing kits (t-shirt, jack-

sanitation, health care, nutri-

formal and informal leaders in

away from the Clinic. With this

events.

et and shoes), 700 health and hygiene

tion care, well-lit and ventilated

All the support provided by the

the villages, as well as the so-

support, The Big Hand engag-

Manica

Maputo
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and

kits (tooth brush and paste, soap, body

classrooms, as well as to sup-

The Big Hand in school equip-

cial structures to achieve their

es the entire community, in a

The Big Hand Children program is fund-

cream, among others) and supplied ap-

port an eclectic and inclusive

ment and facilities is in close

goals.

fair and balanced way, in the

ed through a “distance sponsoring” logic,

proximately 210,700 meals.

teaching plan adapted to the

cooperation with the Ministry

local needs.

of Education and Human De-

Since

where the sponsors are friendly individu-

process of teaching and child
its

implementation

protection, since there is no

als and companies. Since its implemen-

With this direct support to children at

velopment (MINEDH) and the

started, the Big Hand Friend-

ENVIRONMENT

tation started, the program has already

risk, The Big Hand is creating the con-

Since it started, the Friendly

benefitted communities, thus

ly Community program has

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

supported the improvement of the living

ditions required to fight serious social

School program has already

ensuring the required up-keep-

distributed seeds, supported

This sense of union is crucial

conditions for over 7,000 children.

indicators such as school dropout, child

built 15 classrooms, 15 latrines

ing and maintenance for the

small entrepreneurs, supported

to identify the most vulnerable

labor, early pregnancy and child mar-

(toilets), 8 pre-schools, 1 nurs-

impact of such investment to

community sports, improved

children and that are still out-

riage.

ery, 2 libraries, 2 boreholes and

be long lasting.

water and sanitation systems,

side the education system.
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The Wildlife Conservation Society (WCS) is
a non-profit organization founded in 1895,
which aims to protect wildlife and wild

Conservation and Management
of Marine Biodiversity

Fighting Crimes Against Wildlife

Aviation at the Niassa Natural
Reserve Program

At the back, a Carcharhinus Amblyrhynchos shark, a near-threatened species

Signature of the bilateral legal aid agreement between Mozambique and Vietnam

The WCS marine regional program cov-

At the end of 2018, the WCS started

Wild animals trafficking is the

and Vietnam have agreed to

ers 4 countries including Mozambique,

planning the program strategy and ac-

fourth

transnational

expand their partnership with

where coastal communities are highly

tivities, aiming to protect the coastal

crime in the world, after narcot-

regards to fighting wild animal

dependent on the health and productiv-

region biodiversity and contribute to

ics, counterfeiting and human

trafficking, by signing a memo-

The Niassa Natural Reserve is

ciency of environmental laws

ity of ecosystems, whether it is for fish-

the human well-being and sustainable

trafficking. The trafficking of

randa of understanding in 2017

one of the few remaining wild

enforcement, monitoring and

ing, coastal agriculture or tourism.

livelihoods of the coastal communities.

products of animal origin, such

and a Mutual Legal Aid Treaty

areas, covered by extensive

collection of data on the human

The first activities were: administering

as elephant ivory, rhinoceros

between the two Governments

forests, singular rocky outcrops

and wildlife activity.

in December 2018.

and large sand rivers with no

places by understanding critical issues and
designing science-based solutions and conservation actions that benefit nature and
humanity. Present in more than 60 countries and experienced in supporting the
establishment of over 150 protected areas,
the WCS has a vast biological knowledge,
cultural understanding and a set of partnerships to ensure that wild places and wildlife
can thrive alongside with communities.
For this to happen, it is important to apply
the expertise on handling species, habitats
and ecosystems, with a view to improve the
lives of people whose livelihoods depend on
the use of natural resources.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

WCS aircraft at the Niassa Natural Reserve / Photo: Frank af Petersens

Zambézia

Factors such as population growth, min-

questionnaires to small-scale fishermen

horn, pangolin scales and lion

Tete

ing, oil & gas and climate change are

in Cabo Delgado, Nampula, Zambezia,

bones is causing an unprece-

significantly affecting the extension and

Inhambane and Maputo provinces on

dented decay in the wild spe-

A Vietnamese liaison officer

Inhambane

quality of those ecosystems. However,

shark and ray fishing, using an open

cies.

is working in Mozambique to

While managing such a large

by the program, including: ae-

Gaza

when compared to other regions on the

source app for smartphone customized

support high level political dia-

and remote area, aircrafts play

rial wild life and human activity

planet, biodiversity is still in a relatively

by the Faculty of Natural Sciences of

Vietnam is not only seen as a

logue between both countries,

a crucial role in the operations

surveys; elephant radio track-

good state.

Universidade do Lúrio; supporting the

great market for such products,

with the purpose of identifying

and in implementing effective

ing with collars, so as to monitor

identification of shark species through

but also as a transit center for

potential trafficking networks,

conservation.

them in real time; research and

In Mozambique, the priorities of the

genetic analysis; and sampling using

their

under the supervision of ANAC.

program are: supporting small-scale

remote underwater video systems to

Asia. In 2015, during a visit from

sustainable fishing; protecting and man-

collect information in the species’ pop-

Vietnam Wildlife Enforcement

aging coral reefs; protecting the coast-

ulations in their natural habitats. The in-

Network to Mozambique, new

al region shark, ray, whale and dolphin

formation collected shall be used to put

ENVIRONMENT

species, thus supporting the cutback in

forward a list of species that should be

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

illegal trade, mainly of endangered spe-

protected, support the national action

HUMAN RIGHTS

cies; and supporting the creation, man-

plan and make recommendations to the

SPORTS

agement, protection and monitoring of

Government with regards to the man-

As a result of WCS efforts, the

Vietnamese community living

With the aircrafts, the program

to estimate human population

conservation areas.

agement of species.

Governments of Mozambique

in Mozambique.

also supports improved effi-

numbers.
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Manica
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circulation

throughout

access to infrastructure.

In this context, there are various
activities being implemented

development to improve aerial
Besides providing safer and

research methods and monitor-

Additionally, the liaison officer

more economic transport for

ing apps; and baseline mapping

is responsible for researching

the field staff, the programs

of the human activity in the re-

channels for collaboration with-

knowledge, attitudes and prac-

main objective is to deploy

serve through advanced aerial

in the combat to those crimes

tices related to illegal trade,

scouts in the most isolated

photography, which enables a

were opened.

with a view to plan the crime

sites of the reserve.

detailed mapping of the land

prevention strategy for the

use for agriculture and proxies

2018 - 2019
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MAIN ACTIVITIES

The Action Program for Inclusive and Responsible Governance (AGIR) is a program
to support and develop the capacities of

Action Program for Inclusive and Responsible
Governance

Mozambican civil society organizations.
Phase 1 was already implemented from 2010
to 2014. Phase 2, which shall last six years
and whose main funder is the Embassy of
Sweden, is being implemented between
January 2015 and December 2020. Phase 2
also has additional support from the Danish
and Dutch Embassies.
AGIR works with four intermediary international organizations: Diakonia, Oxfam IBIS,
Oxfam Novib and We Effect, which have
already provided financial and technical
support to various Mozambican civil society

Photo: AGIR archive

Trainee of the pilot project “All for Children” under evaluation

Photo: AGIR archive

organizations.
The Action Program for Inclusive and

with additional support from the Embas-

become more effective, creative,

age and continues to follow a

try resources; right to enjoy the

and Process and Networking

Responsible Governance (AGIR) is being

sy of Denmark and the Embassy of the

dynamic and able to realize their

rights-based approach. Among

access to public services, that

Funding Mechanism (provided

implemented at the national level in Mo-

Kingdom of the Netherlands, in the total

missions at various levels.

other areas, it shall focus on top-

are affordable and good quality;

to mobile phone services or con-

zambique since early 2010.

amount of SEK 495,775,354.00.

ics that are highly relevant for

right to basic fundamental free-

temporary platforms for engag-

With the support provided un-

development in Mozambique,

doms; right to political participa-

ing, such as the productive use

Nampula

The program is a governance and human

In phase 1, AGIR implemented programs

der phase 1 of the program, the

such as: sexual and reproductive

tion and representation; as well

of social media and other web-

Zambézia

rights initiative focused on four areas of

and activities that vastly supported the

CSOs (the emerging ones in par-

rights, extractive industry and

as institutional capacity build-

based mechanisms).

Tete

public accountability (social, political, fi-

capacity building of civil society organi-

ticular) became better equipped

climate change.

ing/development.

nancial and legal), with the main goal of

zations.

as far as office, human resources
and internal control systems are

Additionally, the program will

With the financial support of the

ening the capacities of CSOs,

concerned.

continue to develop the capac-

Swedish and Dutch Embassies,

to ensure greater public partic-

ities of the CSO partners, aim-

totaling

881,825,816.00,

ipation in the development pro-

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica
Inhambane

supporting and developing the capaci-

Gaza

ties of Mozambican civil society organi-

The activities included various visits,

zations (CSOs).

monitoring actions and audits during the

Maputo
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five years of program implementation,

They also enhanced their ac-

ing to strengthen their internal

phase 2 has four types of fund-

cesses, promote the access to

with a view to assess the determination

countability and upgraded their

capacities with a focus on man-

ing: Core Support (support to

information, demand account-

mediate organizations, namely Diakonia,

and strength of the CSOs.

procedures to develop activity

agement with continued results,

the general budget, including

ability from the government,

plans and reports. With the AGIR

so that the organizations can

administrative aspects) via the

fight corruption, monitor gov-

We Effect (both with Swedish origins),
Oxfam IBIS and Oxfam Novib (both with

As a result, the program has supported

support, the partner CSOs start-

exert influence and generate

strategic plan of the partner or-

ernmental policies and promote

Danish origins), which, in turn provide fi-

the partner CSOs with their internal and

ed working more in networks

change through advocacy ac-

ganizations; Small Funds Fund-

the respect for the human rights

nancial and technical support to the civil

institutional reorganization processes,

and sharing their experiences

tions.

ing Mechanism (targeting orga-

of the poor and marginalized,

society organizations that are partners of

contributing for many of them to be-

and knowledge.

nizations that are not partners

including gender equality, it will

the program.

come more democratic, representative,
well governed and managed.

SPORTS

Phase 1 of AGIR (2010-2014) was funded
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AGIR works with four international inter-
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AGIR believes that by strength-

Consequently, these organizations have

Phase 2 includes six thematic di-

of the program); Innovative and

be contributing to a better gov-

The phase 2 of AGIR (2015-

mensions: right to inclusion and

Agile Response Funding Mech-

ernance and a deeper and more

2020), which started in January

equality; right to retribution of

anism (for innovative activities

inclusive democracy in Mozam-

2015 has had national cover-

wealth generated from the coun-

or political dialogue activities);

bique.

2018 - 2019
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Diakonia is a Swedish non-governmental
organization dedicated to development. Its
vision is a fair, egalitarian and sustainable

Property Violence: a Reality
in the Mozambican Society

Braille and Inclusive Education: Hope and Future
for the Visually Impaired

world, and its mission is to change the polit-

The Mozambican Association of Wom-

her to the AMMCJ in Quelimane. There,

in Gaza, Angoche and Nampula

ed grade 9. However, due to the

ical, economic, social and cultural structures

en with a Legal Career (AMMCJ) is a

the widow was heard and then asked

city in Nampula, Mutarara and

distance between her home and

that cause poverty, inequality, oppression

private law association, comprising of

to meet with her late husband’s fami-

Tete city in Tete and Manica in

school and sometimes the lack

and violence. In Mozambique, the objective

women and men who work in the legal

ly, who, was represented by one of the

Manica province.

of a companion, Helena decided

is to strengthen the capacity of CSOs to ad-

sector, namely lawyers, judges, prose-

deceased’s brothers in the mediation,

vocate for an agenda that improves the en-

cutors, notaries, legal officers and Law

insisted they wouldn’t allow the widow

ACAMO, under the AGIR Pro-

vironment for economic and social justice,

students. Its main activity is to provide

to live in that house, since she should go

gram, has achieved positive

To overcome these difficulties,

democracy and governance, gender equity,

legal assistance and legal representa-

to her family home. During an attempt to

results that reflect significant

ACAMO approached the Dis-

respect for human rights and promotion of

tion to low-income people and victims

explain the situation of the children, the

changes in the lives of its mem-

trict Directorate of Education

peace. Hence, it supports the CSOs through:

of domestic violence, providing them

relatives of the deceased left the medi-

bers, an example of which is the

of Dondo District and managed

institutional support, technical assistance

with legal assistance and guaranteeing

ation room.

story of Helena, a 20-year-old

to enroll Helena in a boarding

and subject-matter expertise, including the

the exercise of their fundamental right of

living in Cheringoma district,

school in the same district,

methodology focusing on cross-cutting

access to justice.

As the situation was not resolved, the

who went blind in 2015 while at-

where she started attending

AMMCJ team tried to arrange a new

tending grade 8. Unfortunately,

grade 10.

gender relations, conflict, environment and

to stop her studies.

climate change-sensitivity, as well as a con-

With Diakonia’s support, under the AGIR

meeting with the parties. Three days

cern regarding HIV/AIDS.

Program, the AMMCJ has been promot-

later, the parties went to the AMMCJ,

ing the access to justice by providing

where they had the rights and duties of

legal assistance and legal aid to women,

each party explained to them and, the

The Association of the Blind and

has carried out several advocacy

men and children, thus restoring their vi-

relatives of the deceased were informed

Visually Impaired of Mozam-

activities for inclusive education

olated rights.

that according to the law of succession,

bique (ACAMO) is a non-profit

in Mozambique.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

new reality of her life and, as a

The association also provided

consequence, had to drop-out

school material (Brailler, special

of school.

papers, stylus and slate) and will
pedagogically monitor her de-

Helena, a child who has no fa-

velopment.

the inheritance factor benefits the chil-

Mozambican civil society or-

Nampula

Judite’s story is an example of the activ-

dren and that Judite has the right to half

ganization (CSO) that operates

The CSO promotes training for

namely stigma, including within

Helena says she is happy to

Zambézia

ities implemented. She is a 28 year old

of the property acquired by the couple.

at the national level through its

teachers from regular schools

her family and often thought of

have returned to school, and

Tete

widow and her partner was Jorge, who

Using the Penal Code, the Association

delegations. ACAMO aims to in-

on education using Braille (writ-

ending her life.

when asked about her dream,

died in 2018. They lived together about 8

explained that the procedure carried out

clude the visually impaired in the

ing and tactile reading system)

Inhambane

years and, as a result, they had 2 children

by Mr. Jorge’s family constitutes a prop-

society. To this end, it promotes

and techniques to help students

Thanks to a friend, Helena

study a lot and then become a

Gaza

and Judite is 3 months pregnant with a

erty violence crime punishable by law.

and supports activities aimed at

with visual impairment, as well

learned about the excellent re-

teacher”.

third one.

Because of this clarification, the family

the physical, psychological and

as training in support technol-

habilitation work and life skills
provided by ACAMO.

Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION
AGRICULTURE / RURAL DEVELOPMENT
CITIZENSHIP / DEMOCRACY / POLITICAL DIALOGUE
ECONOMIC EMPOWERMENT
EDUCATION / TRAINING

ther, faced various challenges,

she answered: “I would love to

members came to an agreement, and

moral health of people with vi-

ogies for members of the orga-

Two months after her husband’s death,

Judite and her minor children were able

sual impairment (rehabilitation)

nization (computer skills for the

the family of the deceased started taking

to return home. The in-laws also agreed

and advocates for the creation

visually impaired) and commu-

She enrolled in the Associa-

of The Norwegian Association

away Judite and her children’s assets,

not to take back any property currently

of technical and learning condi-

nity-based post-blindness reha-

tion’s Braille Center in Cherin-

of the Blind and Partially Sight-

claiming it was their right, since they

belonging to the widow and the minors.

tions for a greater inclusion of

bilitation programs.

goma district, which is part of

ed (NABP) and the collaboration

the community-based rehabili-

of key government partners

belonged to their late brother. Judite

people with visual impairment in

All these initiatives were also
made possible by the support

was evicted from her home in June 2018

After two weeks, the secretary of the

formal education systems (ac-

In 2018, it conducted several

tation program, where she suc-

such as the Ministry of Gender,

ENVIRONMENT

together with her two young children,

neighborhood, the widow and the broth-

cess to general education and

district trainings for teachers on

cessfully completed the Braille

Children and Social Action (MG-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

being forced to sleep under the mango

er of the deceased returned to the AM-

vocational training).

Braille, covering 132 teachers (65

course and was rehabilitated.

CAS) and the Ministry of Educa-

HUMAN RIGHTS

tree in the backyard of the family home.

MCJ to inform they had already over-

SPORTS

Judite filed a complaint with the secre-

come the problem and thanked them for

Through Diakonia’s support un-

ingoma and Gorongosa in Sofa-

In 2018, she returned to school

(MINEDH) via their provincial

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

tary of the neighborhood, who referred

all their efforts in solving the issue.

der the AGIR Program, ACAMO

la, Chibuto, Manjacaze and Guijá

in an inclusive class and attend-

and district directorates.
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she was unable to cope with the
Helena, beneficiary of the ACAMO interventions
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women and 67 men) from Cher-
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Oxfam IBIS is a Danish non-governmental

Fighting Sexual Violence Against Girls

Fighting Sexual Violence Against Girls in Moma District, Nampula

Illustrative picture

Aunt of the abused girl

organization, a member of Oxfam International, working for a fair world. By supporting civil society in Africa and Latin America,
Oxfam IBIS aims to ensure that people have
equal access to education, influence and resources. Through policy work in Denmark
and internationally, Oxfam IBIS influences
the policy agenda and promotes a greater
understanding of the problems faced by
developing countries. It also issues recommendations on specific options for different
possible actions.
Under the AGIR Program, it focuses on the
following areas: the right of access to information, support for the media, support
for parliaments at all levels, and support for
community-based agents of change.

Solidariedade Moçambique is a civil so-

Nampula Provincial Court, against the

The Moma District Platform

discussion between Paulo and

he found out that the daughter

members and the victim who

ciety organisation (CSO) that operates in

author of a crime of sexual abuse of girls;

of Civil Society Organizations

his sister-in-law, Aunt Joana (fic-

had revealed everything to Aunt

confirmed she was still being

the provinces of Nampula and Cabo Del-

and production of street theater on gen-

(PDOSC) is a mechanism to co-

titious name), who is the victim’s

Joana, he added that he had

forced to have sexual inter-

gado, to empower communities, so they

der-based violence (GBV), fundamental

ordinate and interconnect civil

maternal aunt. The discussion

sexually abused his daughter

course with her father: “He clos-

Nampula

can become advocates of their rights on

rights and human rights.

society

(CSOs)

started after the girl ran away

because he had permission from

es the room, beats me, threatens

Zambézia

their own.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

orga-

from her father’s house to Aunt

the daughter’s mother and the

me and in the end forces me to

nizations (NGOs) that take part

Joana’s house. She told the aunt

mother’s brother.

have sexual intercourse,” said

In 2018, through Oxfam IBIS and with

and involved citizens. A more particular

in development programs in

that her father had forced her to

Inhambane

AGIR Program funding, Solidariedade

outcome was the arrest of a 56-year-old

Moma district for the well-being

have sex and that if she refused,

At that moment, Paulo even

father’s aggression resulted in

Gaza

Moçambique worked to fight early mar-

citizen in Moma district, in the south of

of local communities. PDOSC

he would beat her. When the fa-

promised to buy a house and a

a pregnancy, that was approx-

riages and sexual abuse of girls, with the

Sofala province, charged with raping 12

Moma, pursuing its missions to

ther found out his daughter had

bed for Aunt Joana, if she kept

imately 3 months, when was

aim of exemplarily punishing those in-

girls between the ages of 9 and 12. The

educate, raise awareness and

run away, he looked for her and

the matter to herself, but she

discovered by the victim’s step-

volved, as prescribed in the sexual and

victims are girls from Micane in Mo-

defend communities, is work-

found her at Aunt Joana’s house.

refused. The two of them (Pau-

mother. Upon learning of the

reproductive rights of girls.

ma-Sede, where the sexual and repro-

ing to report a case of rape of a

lo and Aunt Joana) ended up in

pregnancy, the father asked to

ductive rights of girls are completely dis-

13-year-old girl, who was abused

Paulo took his daughter back

an argument in the street, with

take the daughter to the Moma

It implemented various activities, in-

regarded, allegedly due to not knowing

by her own father, Paulo (ficti-

home where, according to re-

offenses being uttered in loud

District Hospital, where she had

cluding advocacy campaigns against

the law.

tious name), a married man over

ports, he beat her during the

voices.

an abortion.

60 years of age.

night and addressed her in a
threatening way. The next day,

This was when the story be-

Moma PDOSC had gathered

Sofala
Manica

Maputo
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All in all, these activities have informed

Tete
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The aunt of the girl and other family members

the sexual abuse of girls; participation

non-governmental

the victim who is only 13. The

ENVIRONMENT

in the 16 Days of Activism Campaign,

The crime was reported by someone

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

in partnership with several civil soci-

who had already participated in the

The illicit acts have been tak-

not being able to bear the sit-

came known in the community

clear evidence, in photographs

HUMAN RIGHTS

ety organizations working with women;

interventions on the sexual and repro-

ing place at the father’s house.

uation any longer, the girl ran

and reached the Moma PDOSC.

and videos, and is working on

SPORTS

opening of a criminal case in the Moma

ductive rights of girls carried out in this

PDOSC became aware of the sit-

again to her aunt’s house. The

The intervention began with a

reporting the case to the com-

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

District Court and then transferred to the

community.

uation in late 2018, after a major

father followed her and when

conversation between PDOSC

petent authorities.

SOCIAL

2018 - 2019

2018 - 2019

SOCIAL

75

info@agirmozambique.org

INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Oxfam Novib is a global development organization that mobilizes people in the fight
against poverty. It works around the world

Center for Women and Girls Victims
of Domestic Violence

Campaign to Repeal Order No. 39

Photo: Oxfam Novib / NAFEZA archive

Illustration used on campaign posters

to find practical and innovative ways for
millions of people to get out of poverty and
thrive. In Mozambique since 1978, its work
has evolved from direct humanitarian aid
during the Civil War to the promotion of sustainable development and giving support to
civil society organizations, focusing on advocacy and lobbying for lasting solutions to
poverty and injustice.
Within AGIR, the organization focuses its
work on the following areas: monitoring of
basic health services, social protection, water and transport; gender, sexual and repro-

Illustration used on campaign posters

ductive health and rights; human rights for
marginalized groups; and extractive industry.

Núcleo das Associações Femininas da

name), a 12-year-old girl who was sex-

Since 2014, several civil society

eration and the AGIR Program,

have joined this struggle, but

lowing activities: a petition to

Zambézia (NAFEZA) is a Mozambican

ually abused by her uncle and psycho-

organizations (CSOs) have re-

through Oxfam Novib as inter-

the method to challenge the or-

the Administrative Court to de-

non-governmental

that

logically abused by her aunt. Maria was

acted to Order No. 39, claiming

mediary organization, the path

der has remained unchanged,

clare Order No. 39 null and void,

works to overturn the unfavorable life

hosted at the center for 60 days while

it violates the rights of girls in

chosen to fight for the repeal of

including: petitions, awareness

on grounds of it violating the

situation that most women face due to

she waited for the case trial, who sen-

schools, by blaming and punish-

Order no. 39 was to engage in

raising meetings and negotia-

rights of girls to education and

gender inequalities. With AGIR program

tenced her aunt to 8 months in prison

ing them for unwanted pregnan-

negotiations with the ministers

tions.

their sexual and reproductive

Nampula

funding, through Oxfam Novib, NAFEZA

and her uncle to 2 years. She received

cies, which are a result of sexual

of education and human devel-

Zambézia

has built a center for women and girls

a 10 thousand Meticais compensation,

violence or lack of information

opment, with a view to exposing

The pivotal point occurred in

TV shows, with debates and live

Tete

who are victims of domestic violence,

was reintegrated into her family and en-

on family planning.

the serious violations of human

2018, when a group of organiza-

calls from the audience; creation

which has been opened since 2013. The

rolled in a school, where she started to

rights embodied by such regula-

tions (ActionAid, CECAP, CESC,

of posters and postcards to raise

Inhambane

initiative aims to assist 20 women or

attend the 3rd grade. Another positive

In addition, the section of Order

tion, in addition to the continued

FDC, Forum Mulher, MEPT, Save

awareness, which were dis-

Gaza

girls that are victims per year. Besides

example was the case of Catarina, 37,

No. 39 that provides for the lia-

situations of violence and drama

the Children and WLSA) came

seminated in public places and

providing shelter, food and promoting

who suffered physical and psychologi-

bility of teachers and staff who

experienced by girls, who are

to the conclusion that MINEDH

shared on social networks; hold-

safety, the center also delivers the fol-

cal violence perpetrated by her spouse

sexually harass and rape female

victims of such crimes. The ne-

would never embrace the deci-

ing of awareness-raising meet-

lowing activities: psychosocial support;

(a member of the Armed Forces of Mo-

students has rarely been applied,

gotiations did not succeed.

sion to repeal Order no. 39.

ings with youth at the schools;

monitoring of the case processing, from

zambique). She remained in the center

and the impunity of aggressors

the helpdesk to the Judicial Court of

for 30 days while awaiting trial of the

in schools is widespread.

The Ministry of Education and

Thus, making use of their pre-

youth that attended the Confer-

Quelimane city; attending the case tri-

case. The aggressor was sentenced to

Human Development (MINEDH)

rogatives as citizens, they de-

ence on Girls in 2018.

als; monitoring the cases after they are

prison (which was then converted into

Usually, the offender is simply

staff proved to be conservative

cided to proceed with a public

decided; and making home monitoring

a 100 thousand Meticais fine), the victim

transferred to a different school,

and morally retrograde, blaming

campaign to find support among

All the efforts made by the or-

visits to keep an eye on new acts of vi-

received a 15 thousand Meticais com-

where he is likely to resume the

girls for pregnancies and failing

the various sectors of society, so

ganizations involved lead to

olence.

pensation. Currently, Catarina lives in her

criminal practice.

to acknowledge their responsi-

that MINEDH would be put un-

Order no. 39 being repealed by

bility in the matter.

der pressure.

the Minister of Education and

Over the years, several CSOs

The campaign included the fol-
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HUMAN RIGHTS

76

SPORTS

A positive example of NAFEZA’s activi-

aggressor, who promised never to abuse

In June 2018, with financial
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his wife again.

support of the Canadian Coop-
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We Effect is an international non-governmental organization founded in 1958 to support the development of democratic organi-

Creation of a Natural Resources Management
Committee in Niassa Province

A Turning Point in Life

zations and societies, for them to have the
capacity to articulate the rights and needs of
their members in relation to work, influence,
services, income and livelihoods.
We Effect works in countries in Asia, Eastern
Europe, Latin America and Africa through
regional offices, in partnership with local
civil society organizations (CSOs), farmer
organizations, cooperative federations and
other democratic organizations.
In Mozambique, under the AGIR Program,
We Effect focuses on the following areas:

“Firewood-saving” stove

Belinha Tomás, founding member of the Natural Resources Management Committee

Margarida Samuel, onion producer

right to land, right to food, environment and
climate change.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

The Niassa Non-Governmental Organi-

ganizations that work with our commu-

the journeys to get firewood

communities. They also man-

ChitikukohChaAssimaye

is

times getting up to two tons.

zations Forum (FONAGNI), with financial

nity, but I was never touched enough to

have decreased to only twice a

age a small honey production

an association dedicated to

By selling them, I can earn up

support by We Effect, an intermediary

be part of their initiatives. However, in

month.

site.

agricultural activities and a

to 100,000 Meticais. With this

of the AGIR Program, carried out several

May 2018, a group of FONAGNI officers

member of the Forum of Wom-

money, I was able to improve

interventions in Niassa province in 2018.

requested a meeting with the commu-

“I’ve often had problems at

“At my farm, I produce various

en’s Organizations of Niassa

my house, I bought a freezer, a

nity. During the meeting, my heart beat

home. My husband was sus-

items for my family to eat and

(FOFeN). With the AGIR Pro-

motorbike and I help with the

Nampula

An intervention implemented during the

stronger when they talked about the

picious of my fidelity because

to sell at the market. I no longer

gram support, through We Ef-

school expenses of my seven

Zambézia

month of May with the communities

goals. That was when I had the idea to

of the number of times I went

have issues at home, because I

fect, the Association carried out

children,” said Margarida.

Tete

within the Lúrio-Sede administrative

create the Natural Resources Manage-

out for firewood. Thanks to this

can help my husband with the

interventions in Mecanhelas,

post, in Cuamba district, stands out.

ment Committee,” commented Belinha

new stove, I have reduced his

shopping for the family. I don’t

the most populated district in

She advises women with no oc-

Tomas, a founding member of the Lurio

jealousy issues and my family

just twiddle my thumbs and

the Niassa province.

cupation or income generation

It comprised training courses on var-

CGRN and resident of Lurio-Sede ad-

is at peace,” said Belinha.

wait for my husband anymore.

ious topics related to the protection,

ministrative post community.

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo

conservation, sustainable use of natural
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Margarida

was

Additionally, among FONAG-

how happy women are about

trict, the ones that stand out the

an

NI’s activities in the communi-

this stove that reduced the

most are the trainings in horti-

woman, for whom joining the

vation agriculture.

Lurio CGRN started its activities by cre-

ties, the CGRN inaugurated a

number of trips to the woods

culture, and in savings and re-

ChitikukohChaAssimaye asso-

ating and manufacturing “firewood-sav-

farm where small farmholders

to look for firewood. I was also

volving credit. Thanks to these

ciation represented, without a

During a meeting between FONAGNI

ing” stoves, a product that aims to re-

in the community can demon-

approached to supply stoves in

trainings, Margarida Samuel, 41

doubt, a turning point in her life.

staff and community members, the Lurio

duce the time people spend looking for

strate good practices in con-

another community. My life has

and mother of seven children,

Natural Resources Management Com-

firewood. Prior to the implementation of

servation agriculture.

changed thanks to FONAGNI.

managed to overcome the

“I want my example to be con-

mittee (CGRN) was established, which

this initiative, it was common for wom-

Before, I thought that the role

challenges she used to face in

tagious, I want other women

was composed of 30 members.

en to go out to get firewood every two

The Committee also helps to

of women was just to help at

agriculture and in her own life.

to participate in initiatives like

days.

protect the natural resources of

home, but today I know that we

a native forest through aware-

are able to make a difference in

“I’ve been producing an average

in their lives as it happened to

ness-raising activities in the

our society”, stated Belinha.

of a ton of onions a year, some-

me,” she concluded.
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After reviewing several suggestions,
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means to invest in savings and

In the community, we can see

Now, with the “firewood-saving” stove,

economically

vulnerable

these, thus supporting changes
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Financial Sector Deeping Mozambique

Promoting Innovation in Mozambique

(FSDMoç) is a program funded by the
Swedish Embassy in Maputo and UK Aid,
implemented together with DAI and strategic partners.
FSDMoç works towards the financial sector
development, with a focus on financial expansion and inclusion. The investments and
knowledge aim to address financial market
constraints, thus supporting the diversification of the Mozambican economy and
bringing prosperity and economic resilience
to Mozambicans.
At the core of its strategy are women, youth
and the low-income rural population, as well

Subtitle

as small traders, who lack access to appropriate financial services.

GEO GR APHIC RE ACH
During the inauguration of the regulatory sandbox
Cabo Delgado

for the sector and by paying

Niassa
Nampula
Zambézia

Using biometric technology to open accounts

Tete
Sofala

Central Bank to establish the

sandbox and financial inclusion.

first regulatory sandbox, a su-

A VISA specialist, Alexander

small farmers, small businesses,

Fintechs are companies that

pervised environment to test

Amalorpavaraj, was also invited

women, youth and rural commu-

offer innovative services and,

innovative ideas to create regu-

to share his experience at the

nities.

whose differentiation are the

lation in the digital age.

first National Cyber Security

From the beginning, FSDMoç has cho-

edly an effective channel to reach the

Inhambane

sen innovation and expansion to be one

population at the bottom of the pyramid.

Gaza

of its main pillars to contribute to a more

In addition, behavioral trends amongst

FSDMoç is helping to create a

and the Internet. Such compa-

FSDMoç has also supported the

financially inclusive Mozambican soci-

Mozambican consumers show that a

group of qualified profession-

nies have come up with innova-

dialogue around the creation of

As a result of FSDMoç’s support,

ety. For FSDMoç, encouraging innova-

sizeable part of the population carries

als in digital financial services,

tive financial solutions that have

the Mozambican Fintechs As-

the sandbox Fintechs have de-

tion involves providing knowledge and

out their day-to-day operations using

having so far sponsored over

been changing people’s lives all

sociation, so that an advocacy

veloped their risk management

know-how to partners and, in collabora-

digital devices. However, digital financial

34 scholars - banking and in-

around the world.

framework is available.

and compliance plans, and a

tion with key stakeholders, offering them

services alone are not enough to deliver

surance professionals to attend

targeted investments and insights to un-

efficacy. There is a need to understand

various training courses, includ-

However,

not

As part of the efforts to devel-

ing a sandbox test plan, led by

lock the potential of the financial sector.

the consumers in order to develop finan-

ing on: humanitarian payments,

achieved without inherent con-

op and share knowledge with

Jay Tikam, who is an expert in

It also entails working with regulators to

cial products and services adapted to

electronic money certification,

cerns for privacy, safety and

the industry, renowned experts,

the field. Furthermore, FSDMoç

ENVIRONMENT

enable a more effective operating envi-

their expectations.

digital identity, mobile money

consumer protection. FSDMoç

such as Ivo Jenik from the Pov-

has been working with financial

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

ronment for innovative financial service

Manica

Maputo
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Digital financial services are undoubt-

facilities enabled by technology

Conference in Mozambique.

regulatory business plan, includinnovation

is

operation, money laundering,

has supported the rise of the

erty Assistance Advisory Group

service providers to expand the

To this end, FSDMoç adopted a two-

consumer protection, gender in

Fintechs movement in Mozam-

(CGAP), were invited to share

reach of their products and ser-

pronged approach, namely by facilitat-

digital financial services and dig-

bique. In this context, it estab-

their experience with the indus-

vices to the excluded segments,

ing training on digital financial services

italization in agricultural value

lished a partnership with the

try on the topics of regulatory

most in rural areas.
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Supporting the Development of Banking Agents in Remote Areas
clusion report, financial service

The bank agent is not exclusive

providers have reported the

to one bank, he or she can repre-

existence of about 214 banking

sent any financial institution de-

agents and 25,754 non-bank

pending on the economic activi-

(mobile money) agents in Mo-

ty of the place or the community

zambique.

where he or she is based.

The idea of supporting financial

It is clear that when it works,

institutions is aligned with the

the banking model helps many

goal of reaching the excluded

people save time because of the

and difficult to serve segments.

long distances between com-

FSDMoç believes that the bank-

munities and bank branches.

Contributions to Developing the Micro-insurance Ecosystem

ing agent model could help to
advance the expansion of formal

Among the successes achieved,

financial services.

today customers can access

Micro-insurance can benefit people who have lost their assets or products in natural disasters

their accounts simply by using
In the opinion of FSDMoç, the

a fingerprint. This method plac-

Micro-insurance

benefit

of the main tools to achieve it.

very likely to produce excellent

clude: market research, product

banking agent model is a vehicle

es the responsibility of saving

people who have lost their assets

Among the outcomes of this

results. Soon, FSDMoç hopes

design and adaptation to ensure

to promote the delivery of formal

and making transactions in the

or products in natural disasters.

partnership was the Roadmap to

to see new and innovative prod-

a human-centered design (HCD)

banking financial services to ex-

hands of end users, thus assur-

In Mozambique, only about 5%

Establish a Comprehensive and

ucts in the market that will ad-

approach, and financial educa-

cluded populations, particularly

ing that the money is safe.

of the adult population has some

Sustainable

dress the needs of low-income

tion activities.

youth, women and small pro-

Bank agent with a client

can

Micro-insurance

sort of formal insurance policy

Ecosystem

Mozambique.

segments. Actually, we can al-

ducers. It also offers alternative

Nonetheless, despite its success

(FinScope 2014) and, according

Drafting the roadmap entailed

ready find some initiatives in the

Taking into account that the mi-

sources of income to a consider-

in some areas, the model is still

to data released by the Mozam-

consultations with key stake-

market, even before the Road-

cro-insurance environment is

able number of small and medi-

in the testing phase. One of the

bican

holders in the insurance sector

map has been implemented. As

still incipient, this partnership is

um-size enterprises, which oper-

critical challenges encountered

Institute (ISSM), the insurance

to gather their views.

part of a pilot initiative, FSDMoç

intended to address the lack of

ate throughout Mozambique.

are low levels of financial literacy

penetration rate in 2016 was at

partnered with NCB, a local mi-

specialized skills to design in-

and FSDMoç has been address-

1.54% of the GDP, while in the

The Roadmap is a framework

cro-insurance service provider,

novative solutions, as well as the

ing it together with its partners.

micro-insurance sector it was

that will guide stakeholders (reg-

to develop new products. This

lack of information to support a

Insurance

Supervisory

in

Before Notice 3/GBM/2015, no

banks, accepted the challenge of

one would have imagined that

testing three innovative banking

a simple kiosk owner (a local

agent models in various parts of

This innovative model, the bank-

trader) would represent a for-

the country. Three models were

ing agent model, allows for a

even lower, at 0.03% (Swiss Re,

ulators, insurance companies,

partnership has the technical

business model for micro-insur-

mal financial institution in Mo-

developed using different tech-

simple local trader to be trans-

Given the need to better under-

2014). This means that most of

banks and telecommunications)

support from the Financial Sec-

ance and the lack of incentives

zambique. Not because of lack

nology, but with a common de-

formed into a representative of

stand the agent model, FSDMoç

the population, which includes

to enable the development of

tor Deepening Africa (FSDA) and

to invest in this area. Currently,

of capacity or qualification, but

nominator: expanding services

a formal financial institution in

has commissioned a study that

the informal sector, is insuffi-

the micro-insurance ecosystem.

the International Labor Orga-

the initiative targets informal mi-

because, conventionally, a bank

to remote/rural areas, offering,

places where traditional banking

will inform the appropriate mod-

ciently served when it comes to

The document was shared and

nization (ILO). This partnership

cro-enterprises and low-income

used to be a huge building with

for the first time, a formal finan-

is not physically present.

el for Mozambique.

insurance services.

discussed with the Mozambican

aims to improve the capabilities

families,

big vaults and surrounded by

cial product for the low-income

Insurance Association (AMS),

of the NBC team, so they can

such as funeral savings, health

security.

population using digital technol-

Agents are equipped with por-

For FSDMoç, it was interesting

FSDMoç and ISSM signed a

ISSM and other relevant stake-

design and offer innovative solu-

and maternity leave.

ogy.

table devices, which connect to

to learn from each of the mod-

memorandum aiming to pro-

holders in the sector. It is still too

tions for new segments, such as

the banking network, and bank

els and learn about what type

mote quality services that em-

early to anticipate the impact,

the informal sector, for instance,

FSDMoç will share the lessons

In 2016, the Financial Sector
Deeping

products

(FSD-

According to the Bank of Mo-

accounts can be opened using

or types of models work out and

power Mozambicans to become

however, looking at how the

that traditionally have not been

learned with the market and the

Moç), in partnership with three

zambique’s 2017 Financial In-

biometric fingerprints.

can be replicated in other places.

resilient, with insurance as one

process is being conducted, it is

served. The pilot activities in-

public at the end of the pilot.
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The Municipal Development Program (PRO-

Municipal Development Program

DEM) resulted from a partnership between
municipalities from the provinces of the
northern of the country, the Government of
Mozambique, the National Association of
Municipalities of Mozambique (ANAMM)
and 4 international partners, namely DANIDA (Denmark), Irish Aid (Ireland), Swiss Cooperation (Switzerland) and Sweden.
The program was managed by COWI
(Moçambique), Lda., and had the overall aim
of contributing to urban poverty reduction
and sustainable development of municipalities through improvements in municipal government administration and service
delivery, resilience to the impact of climate
change, social responsibility and citizen participation.

At public consultations

Garbage collection

From 2015 to 2018, PRODEM provided

and logistical support. During the 3 years

was provided to four ministries

sized the “learning by doing” and

boys living in the municipalities.

know the importance of getting

technical and financial assistance to 26

of implementation, PRODEM acted to-

at the central level, integrated

work-related training and coach-

“Firstly, we would like to thank

citizens to participate in planning

municipalities in five northern provinc-

wards engaging municipal councils, mu-

municipal solid waste manage-

ing methods, proved successful.

you for including us in the pro-

processes. The climate-resilient

es of Mozambique (Sofala, Zambezia,

nicipal assemblies and civil society or-

ment plans and climate adap-

This has been confirmed by sev-

gram. PRODEM has produced

land management of the Mara-

Nampula

Nampula, Niassa and Cabo Delgado),

ganizations in all 26 municipalities. Most

tation plans were developed,

eral external missions that as-

satisfactory results, such as: on-

paniua District was financed by

Zambézia

and COWI was contracted to provide

men and women in vulnerable neighbor-

a significant increase in the

sessed PRODEM’s progress, by

the-job training and at the Tax

PRODEM. Today we have trained

Tete

program management, fund manage-

hoods were mobilized and organized to

number of registered taxpayers

case studies carried out and by

Authority (TA), as well as experi-

technicians. We have now equip-

ment and capacity development ser-

take part in municipal planning and hold

was achieved, a reform process

numerous occasional evidences.

ences exchange with other mu-

ment for urbanization and in-

Inhambane

vices in four main areas: urban planning

municipal governments accountable for

within ANAMM was financially

From October 2016 to April 2018,

nicipalities; ongoing monitoring

frastructure, and we have also

Gaza

for climate resilience, solid waste man-

the use of public resources.

and technically supported, the

a total of 1,216 days of technical

of activities implementation by

a plan and equipment for solid

Intermediate Institute for Phys-

assistance were provided to the

TA team members; supervision

waste management. The train-

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

agement, municipal finance, municipal
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governance and citizen participation.

Over 50% of the total $25 million budget

ical Planning and Environment

municipalities. In short, PRO-

and verification of the Munici-

ing on revenue collection was

PRODEM was anchored at the Ministry

was transferred to PRODEM accounts

(IMPFA) was supported to cre-

DEM has shown that with a com-

pal Council activities, plans and

very useful and today we have

of State Administration and Public Func-

in the municipalities and used by the

ate the first certified course on

bination of technical assistance

budgets by the Municipal As-

institutional capacity, something

tion and was funded by the Governments

municipalities to fully carry out over 200

solid waste management, the

and financial support, significant

sembly (before PRODEM we did

that the government had never

of Denmark, Ireland, Sweden and Swit-

priority projects for citizens. Such proj-

institutional and legal framework

results can be achieved. Sever-

not know how to monitor, now

provided us” – excerpts from the

zerland.

ects expanded and improved solid waste

for municipal development was

al hundred municipal officials,

we know); participatory gover-

interviews with the President

collection systems and improved the liv-

strengthened and a National Ur-

elected leaders and CSO mem-

nance was also of great help. In

of the Municipal Assembly and

ENVIRONMENT

COWI set up a technical assistance

ing conditions of families facing uncon-

ban Forum was established with

bers now have an enhanced ca-

the previous mandate we built

with a senior administrative of-

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

team, in Nampula, Pemba and Maputo.

trolled flooding in their neighborhoods

PRODEM’s assistance.

pacity to plan, prepare, approve

a market that was not accepted

ficial of Ribáuè district, Nampula

HUMAN RIGHTS

The team comprised 6 international ex-

by building drainage channels.

and implement projects that im-

by the community. With PRO-

province. This is one of the many

SPORTS

perts and 12 national experts, as well as

PRODEM’s capacity develop-

prove the living conditions of or-

DEM training on participatory

positive examples of PRODEM’s

WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES

10 members providing administrative

ment strategy, which empha-

dinary women and men, girls and

municipal management, now we

activities.

EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE
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Building a drainage ditch
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Esperança Project (Hope Project) is imple-

Esperança Project

mented by the Projecto Esperança Association, a Mozambican non-profit organization
with the objective of supporting vulnerable
children, youth and families, through education, food, health, well-being and affection
and building of values, and thus reversing
their and their families’ decline cycle.
The project is mainly funded through sponsoring of children, via corporate and individual sponsors, donations and fundraising
events. Since it was founded, the project has
built 3 support centers (Marracuene, Pussulane and Beira). In Marracuene (Pilot Center),
it has also built 1 church, 1 library, hut classrooms that have been gradually replaced by
regular cement classrooms, 1 canteen and 1

New toilets and shower rooms at the Marracuene Center, Maputo

Handicraft course in Marracuene, Maputo

In Mozambique, children represent 52%

comes mainly from the sponsoring of

clothes and accessories).

of the total population. According to

children (with many still on the waiting

UNICEF, almost 2 million of those chil-

list), donations and volunteer work.

The three project centers offer school support and tutoring

borehole.

GEO GR APHIC RE ACH

dren, about 15%, are orphan due to HIV,

Cabo Delgado

new infrastructures at the Mar-

es and more focused learning

km away from Maputo), Pussu-

racuene Support Center, which

plans. The support of an in-

The volunteer work takes place

lane (a village close to Marrac-

offer better conditions for the

creased number of volunteers in

not only in Mozambique, but

uene) and in the city of Beira,

children and youth to enjoy the

the area was key to the success

activities delivered by the center.

of these important changes.

chronic diseases or poverty related con-

Building on the work developed by the

also in Portugal and England,

capital of Sofala province. In

Nampula

ditions (where one or both parents have

Padrinhos de Portugal Association, re-

through events, management

those centers, the children and

Zambézia

abandoned the child to look for work in a

cently, and also in Portugal, Hope4Moza

of sponsors, fundraising, cam-

youth benefited by the project

In 2017, toilets and shower

Within the project sustainability

Tete

different place).

was created with the purpose of sup-

paigns, admin support and com-

have access to two daily meals,

rooms were built at the Marrac-

initiatives, there was the kick-off

porting the project in various ways.

munication services.

support with school homework

uene Center. In 2018, the project

of handicraft and sewing cours-

after classes, as well as a school

completed the works in 2 addi-

es for teachers, children and

uniform and tutoring.

tional classrooms (totaling of 4

youth, with the aim to make the

ready classrooms and 3 under

support centers self-sustainable

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane

This was the setting when, in 1998, Ol-

Gaza

ivia Tamele, “Mãe Olivia” (Mum Olivia),

Each child sponsor makes a monthly do-

During these 20 years, Projec-

started the project, which at the time

nation that covers food, education and

to Esperança has grown and in

was called “Movimento das Mães Inter-

support for his/her “godchild”, includ-

2018 it benefited a total of 300

The centers also provide fami-

construction),

56

by selling the items produced

cessoras Contra o SIDA” (“Movement of

ing his/her birthday celebration. Oth-

children and youth aged 6 to 20

ly guidance (in issues like early

sets of desks/double chairs for

internally by the project, which

Mothers Acting Against AIDS”), with the

er donations are made by individuals,

and their families, through the

marriage, sexual and reproduc-

112 children and transferred the

also aims to start farming and

initial goal of supporting children and

companies or institutions and are used

sponsoring program, investment

tive education, family planning,

Beira Center to a different loca-

poultry production in the medi-

families living with HIV/AIDS. The proj-

to build and develop infrastructure, pay

in infrastructure, support in the

malaria, HIV/AIDS, among oth-

tion with better conditions and

um term.

ect intervention scope was expanded so

for scholarships that allow for youth to

fields of education and values,

ers), promotion of values and

environment, since the original

as to support vulnerable children com-

attend university and technical courses

as well as in the development of

behaviors, moral support and,

one was very precarious and in a

Following the Marracuene Cen-

ENVIRONMENT

ing from problematic households. Be-

in Mozambique and Portugal.

initiatives to strengthen the sus-

also as important, affection from

problematic neighborhood.

ter format, the project strives to

HEALTH / NUTRITION / FOOD SAFETY

sides health, education and values also

tainability of the project.

the entire project team and the

HUMAN RIGHTS

became priority objectives to this cause.

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION
AGRICULTURE / RURAL DEVELOPMENT
CITIZENSHIP / DEMOCRACY / POLITICAL DIALOGUE
ECONOMIC EMPOWERMENT
EDUCATION / TRAINING
EMERGENCY RESPONSE / CLIMATE CHANGE

SPORTS
WATER AND SANITATION / URBAN ISSUES
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racuene (pilot center, located 34
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The funding of Projecto Esperança

The project also relies on technical sup-

sponsors.

port, when needed, and donations in-

Projecto Esperança has three

kind (non-perishable food, school items,

support centers, namely in Mar-

The project has recently created

purchased

meet the conditions for the other
It also managed to improve the

centers to develop and hopes

teaching methods, by adopting

to have more support centers in

better organization approach-

the medium term.

2018 - 2019

SOCIAL

87

COMPANY
CHAPTER 4

English Version

Companies with social responsability projects or
activities for profit with a significant social impact

PARTICIPANTS

PAGE Nº

01

COWI

88

02

mapa das artes

92

03

mozambikes

94

04

SOU THERN SUN MAPU TO

96

05

vodacom

98

+258 21 358 333
www.cowi.com
cowi@cowi.co.mz

INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

COWI is a Mozambican consulting company, part of the COWI Group, which employs
over 6,000 professionals in 35 countries. In
Mozambique, it has more than 50 consul-

Environmental and Social Impact Assessment
in the Host Resettlement Areas of the
Limpopo National Park

Development of the Special
Land Use Plan

Women washing clothes in the Limpopo River

Group mapping exercise, Matutuine

Impact Assessment of the
Integrated Project Development
Poles in Mozambique

tants, offering a combination of local experience and international level expertise in the
areas of economics, management, planning,
environment, social research, water and engineering.
The experience garnered over 30 years in
Mozambique, allows the company to provide solutions targeting the needs of its clients and adjusted to the country’s context.
In 2015, KPMG’s “Best Companies in Mozambique” survey ranked COWI as the 3rd
best company. In the same year, the company was considered as the company that best
profited from the use of its own resources.

The resettlement sites were chosen in

The Ministry of Land, Environ-

gic environmental and social

protected area with forest and wildlife

consultation with the affected families,

ment and Rural Development,

assessment.

resources, and it represents the national

taking into consideration the conditions

within its responsibilities on

heritage for the conservation of biodiver-

available in the host areas, and aiming to

land use planning, intends to

Both intend to respond to the

International Development As-

The impact assessment was

sity, which ensures that the ecological

find the best areas for these families to

enhance

resources

following objectives: develop

sociation (IDA) to implement

based on support activities to

processes are continued, and the natural

recover their livelihoods. In total, 1,090

preservation

integrated

guidelines to avoid disorderly

the Integrated Project Devel-

the Tete agri-commerce devel-

Nampula

values are preserved. The LNP has ben-

families were affected.

tourism development on the

land occupation, by support-

opment Poles in Mozambique

opment pole in the Zambezi

Zambézia

efited from World Bank support for the

coast of Matutuine district and

ing

(PIPD).

Valley, which included the re-

Tete

reinstallation phase of the park. Subse-

The need for resettlement stems from

Inhaca Island.

sustainable tourism, ensuring

quently, it will benefit from substantial

protected areas having to be free of

the conservation of biodiver-

PIPD’s main objective is to im-

markets and the link between

Inhambane

investments from the Government of

human activities, according to the law.

In

na-

sity and the maintenance of

prove the income of businesses

smallholder farmers to the

Gaza

Mozambique and the German Govern-

Additionally, the livelihoods of com-

ture-based tourism to be rolled-

conservation areas; establish

and smallholder farmers in the

agri-commerce value chains.

ment (KfW), in the resettlement of the

munities living within the LNP areas,

out sustainably, for biodiversity

planning priorities for popula-

Zambezi Valley and the Nacala

remaining communities living inside the

which included agriculture, pastoralism,

to be preserved, and conser-

tion and economic expansion,

Corridor, focusing on areas with

In particular, the project sup-

park, with the aim of advancing the de-

charcoal and firewood production, put

vation areas to be maintained,

as well as the conservation of

high growth potential.

ported the rehabilitation and

velopment its wildlife and tourism poten-

pressure on the park’s resources and put

land occupation issues have

biodiversity and the realiza-

tial. COWI conducted the Environmental

the conservation of biodiversity at risk.

to be settled and conservation

tion of the major transport and

The project includes an impact

roads (R604 and R605 in Tsan-

and Social Impact Assessment, and the

The Environmental and Social Impact

areas have a pivotal role to play

communication network infra-

assessment to meet the need

gano and Angonia districts)

corresponding Environmental and Social

Assessment identified several positive

in the development of tourism.

structures, bearing in mind the

expressed by stakeholders to

linking agricultural areas to

Management Plan, regarding building

and negative impacts, both at the envi-

In this context, COWI is respon-

associated environmental and

take stock of the success of the

main roads.

HOTEL / TOURISM

resettlement housing for the communi-

ronmental and social levels. The Envi-

sible for developing the Special

social aspects; and define the

project and better understand

INDUSTRY / ENERGY, OIL AND GAS

ties affected by the process. The study

ronmental and Social Management Plan

Land Use Plan for the Matutu-

guiding principles of territori-

its overall impact. COWI im-

The scope of work comprised

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

was carried out in coordination with the

has established measures to mitigate

ine District and Inhaca Island.

al planning development, the

plemented the baseline study

the collection of data with a

TELECOMMUNICATION / TECHNOLOGY

Gaza Provincial Directorate for Land,

negative impacts and enhance positive

level and forms of control and

for the impact assessment and,

sample of 2,500-3,000 house-

TRANSPORT / LOGISTICS

Environment and Rural Development.

impacts.

monitoring.

and in 2019 conducted the fol-

holds.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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Vendors at an informal roadside market, Nampula province

The Limpopo National Park (LNP) is a
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order

natural

to

and

stimulate

This process entailed a strate-

The Government of Mozam-

low-up study.

bique received a loan from the

the

implementation

of

habilitation of access roads to

maintenance of two feeder

2018 - 2019
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M AIN ACTIVITIES

Urban Structure Plans of Beira, Nampula and Ilha de Moçambique Cities

Team conducting fieldwork

Study on the Competences of
Trainers and Trainees of the Teacher
Training Institutes (IFPs)

Planning, Monitoring,
and Evaluation of the Maternal
and Child Survival Program

Teacher and students in the classroom

Mother and son, Nampula province

Deficiencies in storm water drainage in an informal settlement, Nampula

Associação Progresso, in col-

get areas for the various inter-

Jhpiego Mozambique is im-

of the MCSP project in Nampu-

The passing of the Land Use

islation on land use and in the

exploit the municipal territory;

and national network; xii) de-

laboration with the Ministry

ventions. In this context, COWI

plementing

Maternal

la and Sofala provinces, among

Law regulation in 2008, creat-

guide for the development of

vii) defining the guidelines to

fining the large surface water

of Education and Human De-

conducted the baseline study

and Child Survival Program

mothers and fathers of children

ed new opportunities for the

municipal land use instruments.

mitigate the impact of climate

drainage systems and the prin-

velopment (MINEDH), is im-

to assess the competences

(MCSP). Jhpiego is a non-prof-

aged 0 to 23 months in 1,440

change in the municipalities;

ciples that should govern their

plementing a project funded

of the trainers and trainees at

it organization working in the

households, during the report-

by the Canadian NGO, CODE,

the Teacher Training Institutes

healthcare

ing period.

called BETTER.

(IFPs) covered by the project,

with Johns Hopkins University.

namely Chibututuine, Pemba,

The program, funded by US-

The baseline and follow-up

Chitima and Cuamba.

AID, aims to support the end

studies are the most complete

private

sector,

independent

the

consultants and research in-

The requirements include: i)

viii) setting the environmental

gradual

stitutions to take part in the

identifying the physical and

sustainability

the

defining the solid waste treat-

process of drafting land use

natural conditions and their

main access network to con-

ment systems and the areas to

instruments. Currently, the Na-

relationship

so-

nect the various municipalities

receive and process them; xiv)

BETTER aims to contribute to

tional Directorate of Land Use

cio-economic

development;ii)

and within each municipality,

outlining the principles applica-

the improved quality of primary

of preventable maternal, new-

to date on the maternal and

and Resettlement (DINOTER) at

identifying and analyzing the

the rank of priorities for urban

ble to the building and location

education in Mozambique, fo-

The baseline study aimed to

born, and child deaths. It fo-

child health situation in Nam-

the Ministry of Land, Environ-

potential and the development

development and the general

of cemeteries in urban areas;

cusing on improving the teach-

assess the initial skills level of

cuses on Nampula and Sofala

pula and Sofala. The other

ment and Rural Development

constraints of the municipality;

parameters that should guide

xv) establishing the network of

ing of literacy, by working to-

trainers and trainees in the ar-

provinces, where it uses a fami-

sources of information on the

is promoting urban structure

iii) realizing the development

the municipal territory occu-

multi-functional structural ac-

wards the improvement of the

eas of Portuguese Language,

ly-centered systems approach.

subject are IMASIDA 2015 and

plans for various municipalities

strategies of the municipality,

pation; ix) eliminating social

tivity centers and their distribu-

quality in the initial training of

Didactics of Portuguese Lan-

and cities in the country. COWI,

to establish and develop infra-

asymmetries and privileges in

tion in municipal territory; xvi)

primary teachers.

guage and Mozambican Lan-

COWI conducted the baseline

country as a whole. The infor-

in partnership with José For-

structures, social facilities for

the choice of locations to dis-

defining the general principles

guage and Psycho-pedagogy

and follow-up study on Knowl-

mation will be used to guide

jaz Arquitectos and Vedor, has

goods and services; iv) provid-

tribute infrastructure networks,

and parameters of public space

To ensure that the project is ad-

at the IFPs covered by BETTER

edge, Attitudes, Practices and

the design, implementation,

been tasked with preparing the

ing the general territorial de-

services and social facilities;

use; xvii) defining the general

equately implemented and to

project.

Coverage (KAPC) related to re-

monitoring and evaluation of

urban structure plans for the cit-

velopment lines; v) establishing

x) defining the principles and

principles to be followed by the

direct it towards achieving the

productive, maternal, newborn

the MCSP project interven-

ies of Beira, Nampula and Ilha de

strategies and priorities for terri-

models of municipal land use; xi)

movement of public and private

expected results, a comprehen-

The results were discussed at

and child health, including im-

tions/actions in the two prov-

Moçambique.

torial intervention; vi) identifying

defining the primary structure

means of road transport and the

sive monitoring and evaluation

program and ministerial level

munization, family planning,

inces and to evaluate the pro-

the potential of the municipality

of the access networks within

gradual creation of pedestrian

system is under development.

to generate inputs for future

nutrition, water, hygiene and

gram after the implementation

The exercise shall be carried out

and recommending sustainable

the municipal territory and their

circulation areas in residential

To that effect, it is necessary to

teacher education strategies

sanitation, malaria and gender

period, which shall last approx-

as set forth in the national leg-

and integrated ways to use and

links with the district, provincial

tertiary areas.

know the initial situation of tar-

and policies.

equity in the target population

imately 36 months.
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with

the

principles,

implementation;

xiii)

sector,

affiliated

IDS 2011, which address the
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MAIN ACTIVITIES

Mapa das Artes is a means of communica-

Cultural Mapping of Inhambane

Cultural Mapping of Maputo City

Copies of the printed version of Mapa das Artes Inhambane

Tourist consulting the Mapa das Artes / Photo: Dinho Lima

Highlight events on Mapa das Artes / Photo: Dinho Lima

Inhambane province has several tourist

50 essential sites have been selected

Maputo is a city with numerous

into account criteria such as: the

Centro Cultural-Franco Moçam-

our own platforms to advertise

attractions, either in terms of landscapes,

among hotels, historic sites and a cen-

artistic events. Such diversity re-

importance of the site for the

bicano, Centro Cultural Moçam-

the events, but Mapa das Ar-

cultural activities or its rich biodiversity.

ter for the promotion of arts and culture.

quired the creation of a platform

city of Maputo, the tourist val-

bicano-Alemão, Centro Cultural

tes gave us an enhanced sup-

Because of this, it is the province that

With regard to biodiversity, 19 species

that would bring people closer

ue, the number of visitors that

Brasil-Moçambique,

Centro

port, since it has the capacity

has been registering the largest influx of

that make up the biodiversity of Inham-

to the cultural events in the city.

the site can acommodate, and

Cultural Camões, Fundação Fer-

to “schedule” the citizen, by in-

tourists, both nationals and foreigners.

bane were identified, 11 of which are

That was how the idea of cre-

the conditions of the site to re-

nando Leite Couto and Kulung-

cluding the monthly agenda of

marine species. As a result of this work,

ating a communication vehicle

ceive visitors. In the same year,

wana.

Centro Cultural Franco-Moçam-

tion and dissemination of various artistic,
cultural and touristic manifestations that
take place in Maputo city, as well as in other
regions of Mozambique.
It uses printed and digital media (social networks and newsletter with the highlights of
the week) and its content is the result of a
network comprising the Maputo Municipal
Council, the Ministry of Culture and Tourism
of Mozambique, cultural producers and cultural centers.
The printed Mapa das Artes platform has a
circulation of 3,000 copies per month, being
distributed free of charge in resorts, hotels,
guesthouses, restaurants, bars, cafes and
also at the airport, all located in Maputo.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula
Zambézia

The cultural richness of the province was

20,000 copies of the Inhambane version

to promote cultural sites and

more than 120 cultural sites were

Tete

what motivated Mapa das Artes project

of Mapa das Artes were printed, which

events in the city emerged.

identified in the city, 50 of which

Currently, the Mapa das Artes

sentative of the Centro Cultural

and the Inhambane Provincial Govern-

was also made available for download

were selected according to the

communication platform uses

Franco-Moçambicano,

Inhambane

ment to sign an agreement with Biofund

on digital platforms. The distribution of

According to the National Sta-

mapping criteria and included in

printed and digital media (so-

is amongst those who promote

Gaza

and the Marine Megafauna Foundation

the Mapa das Artes and the download

tistics Institute (INE), Maputo re-

the printed version of the Mapa

cial networks and the newslet-

more cultural events in the city

in August 2018. The aim was to map the

are free of charge.

ceived 273,000 tourists in 2016,

das Artes.

ter “Best of the Week”). It is also

of Maputo.

Sofala
Manica

Maputo

local culture. It encompassed a selec-

of which 96,711 were national

which

supported by the Municipal

tion of museums, cultural centers, his-

Mapa das Artes is a pioneering tool in

and 177,137 were foreigners,

In 2018, Mapa das Artes main-

Council of Maputo, the Ministry

“This product is, without a doubt,

toric buildings and monuments, as well

supporting and promoting sustainable

coming from every continent,

tained the same selection of 50

of Culture and Tourism of Mo-

vital. We deal with tourists on a

as the natural biodiversity of the region.

tourism in the region, which contributes

and most of whom were seeking

sites as in 2017, produced 10

zambique,

daily basis and having some-

The mapping process takes into consid-

significantly to the growth of the local

leisure activities.

editions with a total of 50,000

and cultural centers.

eration the tourist value, history and the

economy. According to Mapa das Artes,

number of visitors the site can accom-

there is still much to explore in Mozam-

In 2017, Mapa das Artes was

free of charge in cultural centers,

The partners respond positive-

for us. Whenever we receive a

modate.

bique.

born, and, in partnership with

restaurants, hotels, guesthouses,

ly when asked about the Mapa

tourist, we use the map as our

the Eduardo Mondlane Univer-

bars, cafes and in the Maputo In-

das Artes and its impact on the

compass”, said a representative

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

To implement this mapping project, a

“The project has worked so well that it is

sity (UEM), developed a system

ternational Airport.

cultural sector. “Mapa das Artes

of Maputo a Pé, a walking tours

TELECOMMUNICATION / TECHNOLOGY

dedicated team was formed, which then

being replicated in other regions,” com-

for selecting, classifying and

has had a considerable positive

provider in the Mozambican

TRANSPORT / LOGISTICS

went to the province to do the research.

mented Gabriel Borges, the founder.

identifying tourist spots, taking

impact on our work. We have

capital.
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BANK / FINANCIAL SERVICES
CONSULTANCY / RESEARCH / CORPORATE
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cultural

producers

maps printed and distributed

The main tourist attractions are:

thing that informs where to go
and what to do is very good
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MAIN ACTIVITIES

Mozambikes began its activities in 2010 and,

From the Idea to a Social Enterprise

The Dream Factory

Meque, the Sweet Potato Producer

Students from Anchilo High School on the road with a Mozambike, in Nampula Province

New Mozambikes factory

Meque’s story is one among thousands of success stories with Mozambikes

The idea for the Mozambikes first

cial part sustainable. The project was,

2018 saw one of the most beau-

moved to the old premises of

Meque Guerra Seifane is a

faces another 3-hour journey

emerged in 2009, after the founders

therefore, thought of backwards, firstly

tiful stages of Mozambikes

the Mozambique Bicycle Fac-

20-year-old young man, who

(go and return) and usually ar-

had traveled through most provinces

the problem/need was identified, then a

come to life, the building of its

tory, which is 15 minutes away

lives in the Zimpeto neigh-

rives home at 9.45 pm.

and identified a common feature in all

whole infrastructure and business were

new factory. The “Dream Facto-

from the center of Maputo and

borhood, in Maputo, and that

of them: the extreme need for transport.

created to help those people living in the

ry”, as has been fondly called, is

built its new home there. It is

besides being a student at the

Every day, this sweet potato

Millions of people in the rural areas of

rural areas. By making the access to bi-

the place where many dreams

a place marked by history and

Zona Verde High School in the

producer faces the same gru-

Nampula

Mozambique walk for miles to do their

cycles easier, Mozambikes believes that,

of thousands of Mozambicans

mysticism, where the company

evening, also produces sweet

eling routine, that makes his

Zambézia

daily chores, whether they are going to

in most cases, it is really changing the

will come to life.

started a new cycle.

potato during the day.

studies a lot harder. But Meque

Tete

the fields, to the school or the clinic, to

lives of people.

so far, has helped to improve over 100,000
lives in every province of Mozambique,
through its main product: the Mozambike,
a quality bike exclusively designed taking
into account the harsh conditions faced by
millions of Mozambicans that live in the rural
areas, where there is shortage of transport
options and where a bicycle has a high social impact. Mozambikes believes that their
bikes can cause a real impact in the lives of
Mozambicans, by making their access to
goods, services, drinking water, clinics, education or even a job easier, and thus helping
them to move away from poverty.
At present, the goal of the company is still
the same it was when the project began: to
impact lives, one bicycle at a time.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

look for water, or other. If those chores

Mozambikes started off in a

It has about 1.000 m with ex-

To get to his field where he bio-

easily and school is a priority

Inhambane

were carried out with the aid of a bicycle,

Mozambikes are distributed in various

garage in the center of the city

cellent working conditions for

logically grows orange fleshed

for him to have a better future

Gaza

their quality of living would be improved.

ways, through direct projects promoted

of Maputo, which soon became

the Mozambikes family. There,

sweet potato, Meque walks for

and grow his business.

by Mozambikes, through private sector

too small, and in 2013 moved to

they put into practice all the

one and a half hours. His broth-

The idea was quickly transformed into

social projects or even through NGOs

a 500 m2 warehouse, located

experience

knowledge

er helps him to pack the pro-

Mozambikes

a project and afterwards into a social

that see the Mozambikes as a great way

40 km away from the city of

attained over the last seven

duce that he then sells in the

Meque’s story and acknowl-

enterprise with a sustainable business

to complement their programs.

Maputo.

years.

city in paper bags they recycle.

edged he would be a great fit

Manica

Maputo
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about

lished in 2010, as a social development

All the bikes are painted and assembled

It made logistics more com-

With the “Dream Factory”, Mo-

When he gets back from the

project for profit, whose profits would be

at Mozambikes’ premises with the colors

plex, but was the best option at

zambikes increased its produc-

field, Meque picks up the pro-

With the donation, the produc-

used to fulfill its social mission that is to

and logos of the partners, companies

the time, especially to a young

tion capacity five times to be

duce packed by his brother and

er managed to reduce the time

alleviate poverty through efficient trans-

and NGOs, and those organizations use

team of social entrepreneurs.

prepared for the market growth

goes to the city of Maputo to

and costs on his trips to school

portation.

such bikes with their branding in social

and be able to reach more

deliver the orders and try and

and to the field, and still dis-

responsibility campaigns in the various

In 2017, in a mix of luck, courage

people in the rural areas, giv-

sell the excess produce. When

tribute his produce in the city,

ing them easier access to this

he finally gets back home, he

improving his life day by day,

dream of having a bicycle.

gets ready for school, where he

simply with a bike.

Those profits enable the company to

communities they operate or in cam-

and

TRANSPORT / LOGISTICS

meet its fixed costs and keep the so-

paigns where their presence is relevant.

made a quantum leap and
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for a Mozambike.
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model. Mozambikes was then estab-
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does not give up on his dreams
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craziness,

Mozambikes

2018 - 2019

SOCIAL

97

+258 21 495 050
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Southern Sun Maputo is a member of the

Operation Smile

Food Donation

Tsogo Sun Hotels group, a reference in
the hotel industry in Southern Africa. The
Group, with 50 years of history, has over
100 hotels offering thousands of rooms for
all the market segments, from luxury hotels
to economic hotels, in South Africa, United
Arab Emirates, Kenya, Mozambique, Nigeria,
Seychelles, Tanzania and Zambia.
With 269 rooms, many of which with a sensational view of the ocean, the Southern Sun
Maputo is located by the sea, offers a refuge
for business and leisure travelers, conveniently situated just 7 km from Maputo International Airport. At the hotel, the guests also
have access to a swimming pool, restaurant,

Handwritten letter of thanks, sent by Casa da Alegria

fitness room and a fully equipped business
center.

Child with cleft lip / Photo: Operation Smile archive

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

Casa da Alegria is one of the

Teresa of Calcutta (also known

few places in Mozambique that

as Sisters of Mother Teresa of

The cleft lip and cleft palate, also orofa-

also be affected, as can speech devel-

of children all over the world

of patients, the interventions

hosts children living with HIV,

Calcutta), who have also built a

cial cleft, are congenital malformations

opment. In addition, children can suffer

through access to surgical care.

took place between 18 and 29

mostly orphans or children who

school, next to Casa da Alegria,

with various forms that occur during the

from bullying and social isolation.

July, in partnership with the

had been abandoned by their

which is attended by more than
500 children free of any charge.

early stages of pregnancy. It is an open-

With the support of Southern

Quelimane Central Hospital,

parents. The other residents

Nampula

ing that always begins on the side of the

With surgery, a child or adult can get a

Sun Maputo and other part-

and with a team of 60 volun-

share stories of extreme pov-

Zambézia

upper lip, dividing it into two segments.

new and beautiful smile. In an ideal situa-

ners, Operation Smile provided

teers and 14 specialists from 12

erty, other infectious diseases

In 2018, Southern Sun Maputo,

tion, a pediatrician and a plastic surgeon

transportation to each patient

countries.

and physical and/or mental

as part of its social responsibil-

This failure in the union of the structures

will work with the parents immediately

and one caregiver to the mis-

disabilities, abandonment and

ity program, and motivated by

Inhambane

can be limited to the lip or extend to the

after the child’s birth to choose the best

sion site, as well as food and

As a result of these interven-

begging derived from rural ex-

the affection and respect for

Gaza

space between the lateral incisor and ca-

time for surgery.

accommodation

tions, medical evaluations were

odus and unemployment in the

the work done by the Sisters of

performed on 141 patients, 76

capital city and surroundings.

Mother Teresa of Calcutta, sent

Niassa

Tete
Sofala
Manica

Maputo

nine teeth, reaching the gum, the upper
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during

the

mission period.

jaw and even the nose. It is estimated

In 2018, Southern Sun Maputo support-

that every 3 minutes a child with a cleft

ed an Operation Smile mission in Que-

At the site, the “Patient Village”

patients

and 110 procedures were per-

underwent

surgery
Casa da Alegria is located near

juice) to the children and sick

lip is born; this is around 1 in 500-750

limane, capital of Zambezia. Operation

was created to develop bonds

formed. In addition, 20 Mozam-

a landfill in the Hulene neigh-

people at Casa da Alegria. A

births worldwide.

Smile is an international medical as-

among patients, who upon ar-

bican doctors and nurses were

bourhood, a suburb of Mapu-

simple action, but one that will

trained.

to. Hulene is one of the many

not be forgotten by those who

“cities” of tents and misery that

have benefited from it.

food (biscuits, fresh milk and

sistance institution, which has already

rival received mosquito nets,

Depending on the type and severity, if

offered hundreds of thousands of free

utensils, food, fresh water and

not corrected, the cleft lip can lead to

surgeries to children and young people

mattresses, as well as phono-

“When I look in the mirror, I am

surround Maputo. A neighbor-

HOTEL / TOURISM

serious health issues. Babies can face

in developing countries, who were born

audiology, psychology and nu-

very happy because something

hood with no piped water, no

“May God bless and reward

INDUSTRY / ENERGY, OIL AND GAS

difficulties eating, resulting in hunger

with cleft lip or other dental and facial

tritional care, and daily educa-

has changed, now I am a strong

electricity, and no basic sanita-

you. May He be with you in

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

and even malnutrition. Ear infections

conditions. It is one of the largest and

tional activities. Authorized by

man,” commented Domingos

tion. The project is carried out

all your undertakings,” wrote

TELECOMMUNICATION / TECHNOLOGY

can also occur, which in turn can lead

oldest voluntary organizations dedi-

the Ministry of Health, which

Laquim, one of Operation Smile

by the Missionaries of Charity,

one of the sisters in a letter of

TRANSPORT / LOGISTICS

to hearing loss, dental development can

cated to improving the health and lives

also supported the movement

beneficiaries.

of the Congregation of Mother

thanks.
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Child receiving care before surgery / Photo: Operation Smile archive
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Vodacom Mozambique is a Mozambican

Vodacom Faz Crescer

Seed Donation

Fighting Malaria

Student beneficiaries of Vodacom Faz Crescer (Vodacom Makes You Grow)

Beneficiary with an onion seed bag

Goodbye Malaria team on the field / Photo: Goodbye Malaria archive

In 2018, Vodacom launched an am-

lies on strategic partners, who identify

Within the agriculture sector,

with

production,

In Health, Vodacom has em-

that it is a low-cost prevention

bitious

project

local needs in the most assertive way

throughout

Vodacom

farmers can sell their produce,

braced the “Goodbye Malaria”

method and, more important-

called Vodacom Faz Crescer (Vodacom

possible. This helps the company meet

invested in the donation of

thus impacting the entire com-

project, an initiative created

ly, it is effective and can be

Makes You Grow). An initiative devel-

the needs felt in Mozambique.

seeds,

munity.

by African entrepreneurs who

controlled by the communities

company, which started its operation in
December 2003 and whose main goal is
to provide a high quality, reliable mobile
network and, through new communication
technologies, bring everything that is good
to Mozambique. Committed to always offer
the best service and focused on the societal
issues, Vodacom has been developing important social responsibility actions across
three main pillars; education, health and agriculture. This is a part of a clear strategy to
develop together with the country, considering the existing potential, both in terms of
natural resources and human resources.
Vodacom also develops projects in the areas of sports, entrepreneurship, environment and technology.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

social

responsibility

oped in partnership with the Ministry

directly

supporting

increased

believe that our generation has

themselves. Parallel to this, the

Nampula

of Education and Human Development

“Vodacom Faz Crescer project is an ini-

and thus increasing produc-

“When we receive donations

the means to generate reforms

mobile operator promotes ac-

Zambézia

(MINEDH) to support the education sec-

tiative that believes in the future of Mo-

tion and productivity.

like these, we feel that Mozam-

capable of tackling the issues

tions to raise awareness about

Tete

tor at the national level.

zambique. It is known that if we enhance

bican companies are aligned

that will change the way the

the use of mosquito nets and is

Niassa

Sofala

farming in the communities

the education structure, we can build

With these actions, hundreds

with the Government’s objec-

world sees Africa. The project

preparing the creation of a plat-

Inhambane

The project aims to rehabilitate and

a more sustainable future for a nation.

of small farmholders in Mapu-

tives for the development of

puts emphasis on the search

form to send informative mes-

Gaza

provide resources to school libraries in

Through the donation of books, com-

to and Gaza were socially and

our communities. I would like

for the best forms of prevention

sages on the prevention and

Mozambique. Thanks to this project, 14

puters and internet, we are awakening

economically impacted.

to thank Vodacom for its initia-

against one of the major causes

fight against malaria.

schools in the Manica, Sofala, Tete, Zam-

minds and providing each child with the

tive in supporting our farmers,”

of death and hospitalization in

bezia, Cabo Delgado, Nampula and Gaza

right tools for them to grow and develop

The donations comprised of

said Calisto Cossa, mayor of

the country, malaria. In this con-

In 2018, more than 312,000

Matola.

text, in 2018, the mobile opera-

houses were sprayed in the

tor carried out actions aimed at

Maputo province, under an

Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION
ARQUITECTURE / CONSTRUCTION / ENGINEERING
ARTS AND CULTURE
BANK / FINANCIAL SERVICES
CONSULTANCY / RESEARCH / CORPORATE
HEALTH / HYGIENE

province benefited from equipped librar-

their intellect”, described Salimo Abdu-

30 kg cucumber seeds, 32 kg

ies, books, computers with free internet

la, chairman of the Vodacom board of

tomato, 40 kg carrot, 30 kg

access, as well as a collection of digital

directors, when talking about the impor-

lettuce, 30 kg cabbage and 38

“We want businesses to grow.

distributing mosquito nets and

action that benefited approxi-

books available. Each school received

tance of investing in education.

kg onion, totaling 200 kg of as-

Today,

know

insecticides in vulnerable com-

mately 225,000 families in the

sorted seeds.

that they can count on Voda-

munities in central Mozam-

Magude, Boane, Marracuene,

com, both to be closer to their

bique. The vision is to upscale

Moamba, Manhiça, Namaacha,

300 different books and 20 computers.
The reach of the educational actions

HOTEL / TOURISM

100

2018,

Mozambicans

INDUSTRY / ENERGY, OIL AND GAS

The mobile operator is certain that by

carried out by the mobile operator is

In addition to contributing to

loved ones more quickly, to

the initiative to a national level.

Matutuine and Matola districts,

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

carrying out social responsibility proj-

not limited to children. Now, the whole

the multiplicity of crops, seeds

develop their business or even

This initiative aims to provide

and whose aim was to erad-

TELECOMMUNICATION / TECHNOLOGY

ects, its actions have an impact on com-

community neighboring the equipped

boost the economic develop-

to manage their farms,” says

universal access to mosquito

icate mosquitoes, the main

TRANSPORT / LOGISTICS

munities. In its endeavors, Vodacom re-

schools has new mechanisms to grow.

ment of communities, since,

the CEO of Vodacom.

nets, taking into consideration

cause of such disease.
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NACIONAL
CAP ÍTULO 1

VERSão PORTUGUESA

Organizações moçambicanas sem fins lucrativos
que realizam diversos tipos de actividades sociais
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A Associação ActionAid Moçambique é

Campanha Anti-Corrupção

Conferência Provincial da Rapariga

Construção de Salas de Aula

Activistas ostentando mensagens da campanha

Raparigas durante a conferência

ActionAid e parceiros na inauguração da Escola Primária de Manguendene

uma organização não governamental, membro da Federação ActionAid Internacional.
Em 1988, começou as suas actividades em
Moçambique, aliando-se a pessoas em situação de pobreza e exclusão, trabalhando
para que estas possam usar o seu poder para
combater a pobreza e a injustiça, bem como
usufruir dos seus direitos e aceder a serviços
públicos de qualidade. A ActionAid trabalha
em duas prioridades programáticas: o direito
à educação e a um ambiente sem violência
(focando-se no combate à violência, promoção da qualidade da educação e empoderamento económico da mulher e da rapariga),
bem como o direito à justa tributação e governação democrática (focando-se na justa
tributação dos recursos e transparência na
governação e alocação de recursos).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

De acordo com o ranking dos países

na manifestação, por meio de canções,

Em Agosto de 2018, o distrito

No evento, houve espaço para a

“Com as novas salas de aula

Cooperativas

mais corruptos do mundo, Moçambique

dança e teatro, foram de total insatisfa-

de Boane, em Maputo, aco-

assinatura do posicionamento

vamos poder estudar em me-

Marracuene (UCAM) e o Núcleo

ocupa a posição 157, num total de 180

ção e repúdio perante a situação actual

lheu a Conferência Provincial

das raparigas, pelos participan-

lhores condições. Nos dias de

Académico para o Desenvolvi-

países avaliados em 2018 pela Transpa-

da corrupção em Moçambique.

da Rapariga, que contou com

tes, que foi entregue ao Go-

chuva não teremos problemas

mento da Comunidade (NA-

a participação de mais de 100

verno da Província de Maputo.

porque as novas salas têm

DEC). Tratam-se das Escolas

rency International, uma organização que

Cabo Delgado

de

trabalha em mais de 100 países, em con-

A manifestação reuniu mais de 400

crianças e adolescentes. A con-

No documento encontram-se

boas chapas e não teremos que

Primárias Completas do 1º e 2º

Nampula

junto com governos, empresas e cida-

pessoas, entre homens, mulheres e jo-

ferência contou com a presença

recomendações dirigidas ao

interromper as aulas. Agora a

graus de Mbalane (em Marra-

Zambézia

dãos para impedir o abuso de poder, su-

vens. Participaram também no encontro

do Governador da Província de

Governo Provincial de Maputo,

concentração nas aulas será

cuene) e de Manguendene (em

Tete

borno e acordos secretos a nível global.

membros do governo provincial, distrital

Maputo, representantes do go-

líderes comunitários, pais e en-

melhor e vamos tirar boas no-

Manhiça). As duas instituições

Niassa

Sofala

e do município de Maxixe, do Gabinete

verno a nível distrital e provin-

carregados de educação e or-

tas”. Foi assim que Armando

beneficiaram, respectivamente,

Inhambane

Como forma de protestar contra a cor-

Provincial de Combate à Corrupção e da

cial, entre outras autoridades.

ganizações da sociedade civil;

Dani expressou a sua felicidade

de 7 e 9 salas de aula, incluin-

Gaza

rupção em Moçambique, a ActionAid

sociedade civil.

Manica

Maputo

através da Coligação Transparência e
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para que a punição seja mais

pela construção de novas sa-

do reabilitações e construção

Durante as diversas activida-

severa aos violadores; para que

las de aula na Escola Primária

de raiz. As obras incluíram ain-

Justiça Fiscal (CTJF), sob o lema “Unidos

O evento representou uma oportunidade

des, foi abordada a necessida-

se proteja a identidade das ra-

Completa de Mbalane. O rapaz

da a construção de um bloco

Contra a Corrupção, Paz e Segurança”,

para interagir com as autoridades a nível

de de maior capacitação dos

parigas vítimas de violência e

faz parte das cerca de 2.000

administrativo, duas casas de

reuniu em Dezembro de 2018 em Ma-

nacional, de modo a alertá-las sobre a in-

técnicos

pelo

dos denunciantes; para que se-

crianças que passaram a estu-

banho, instalação de furos e

xixe, província de Inhambane, diversos

satisfação do povo e a urgência de uma

atendimento, para que estes

jam desenvolvidos e promovi-

dar em novas salas construídas

tanques de água. As escolas

membros de diferentes organizações da

reforma na legislação de branqueamen-

respondam de forma eficiente

dos projectos de prevenção de

nos distritos de Marracuene e

foram inauguradas em Julho de

sociedade civil, governamentais e reli-

to de capitais, como mecanismo para

às necessidades das adoles-

casamentos prematuros, gravi-

Manhiça, província de Maputo.

2018, numa cerimónia que con-

giosas.

garantir o combate contra a corrupção a

centes; melhoria da qualidade

dez precoce e combate a vio-

todos os níveis. A CTJF espera, através

dos serviços de saúde sexual e

lência, inserção de actividades

Com apoio financeiro no valor

do doador, do governo local e

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

104

Agrícolas

responsáveis

tou com a presença dos alunos,

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

Os activistas saíram às ruas trajados de

destas acções anti-corrupção, conseguir

reprodutiva; bem como neces-

de saúde sexual e reprodutiva

de 15 milhões de meticais da

provincial, da ActionAid e par-

MEIO AMBIENTE

preto, simbolizando o luto perante a po-

convencer o governo a tomar medidas

sidade de melhorar a resposta

em todas escolas; e que se me-

Tzu-Xing Foundation, a acção

ceiros, de pais e encarregados

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

sição do país no ranking da Transparen-

severas para aqueles que optam pela

no combate à gravidez precoce

lhorem as políticas de retenção

foi coordenada pela ActionAid,

de educação e membros dos

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

cy International. As mensagens trazidas

corrupção.

e ao casamento prematuro.

da rapariga na escola.

em parceria com a União das

conselhos de escola.
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A Agência Adventista de Desenvolvimen-

Projecto de Alimentação Escolar

Escola Munguluni

Projecto Homens em Nutrição

Distribuição de refeições no distrito de Boane, Maputo / Foto: Adriel Barria

Crianças da comunidade de Munguluni em Lugela, Zambézia / Foto: Adriel Barria

Criança beneficiária do projecto no ditrito de Boane, Maputo / Foto: Adriel Barria

O Projecto de Alimentação Escolar, com

tar a resiliência das crianças em idade

A ADRA define a educação

gar a formação profissional dos

A taxa de desnutrição crónica

tomadores de decisão dentro

duração de seis anos (2018-2023), foi so-

escolar e melhorar o seu acesso à edu-

como uma das suas principais

seus filhos em locais distantes.

tem estado criticamente alta

do lar. A ADRA iniciou o pro-

licitado pelo Instituto Nacional de Ges-

cação nas comunidades afectadas pela

áreas de intervenção, tendo

Por isso, a escola desenvolve

nos últimos 10 anos, afectando

jecto piloto no distrito de Boa-

tão de Calamidades (INGC) pela situação

seca no distrito de Boane. Os resultados

como principal objectivo au-

programas de habilidades para

43% das crianças abaixo dos 5

ne em Maputo, que permitirá

emergencial no distrito de Boane, pro-

a serem alcançados durante os próximos

mentar o acesso à educação de

a vida, que contribuirão para o

anos em Moçambique. Além

que 120 domicílios produzam e

víncia de Maputo, devido à seca causa-

anos do projecto são: melhoria do estado

qualidade, inclusiva e holística

desenvolvimento de iniciativas

disso, 14% das crianças nas-

consumam alimentos com alto

Nampula

da pelo fenómeno El Niño. Porém, no de-

nutricional das crianças em idade esco-

para comunidades como a de

de auto-emprego e empreen-

cem abaixo do peso (menos de

valor nutricional, aumentem o

Zambézia

correr do projecto, o foco que antes era

lar; aumento das taxas de matrícula e fre-

Munguluni, onde, em 1935, foi

dedorismo dos seus alunos.

2,5 kg). Estima-se que devido a

acesso ao saneamento básico e

Tete

emergência passou a ser a recuperação

quência nas escolas-alvo; envolvimento

inaugurada a Escola Munguluni

problemas nutricionais, meta-

reduzam o défice de crescimen-

de 19 escolas do distrito, com um total

da comunidade local e o sector privado

por missionários adventistas.

Em 2018, a escola desenvol-

de das crianças moçambicanas

to em crianças dos 6 aos 24 me-

de 13.020 estudantes.

no projecto; e melhoria do acesso a água

veu os seguintes programas

não atingirão o seu potencial

ses e deficiências de micronu-

físico, mental e cognitivo.

trientes em mulheres grávidas

to e Recursos Assistenciais (ADRA) é uma
organização humanitária nacional, parte da
rede da ADRA Internacional, com mais de
134 escritórios em todo o mundo, que tem
como missão trabalhar com as pessoas em
situação de pobreza e sofrimento de modo a
criar mudanças positivas.
Em 1987, a ADRA Moçambique foi criada
como resposta à crise humanitária resultante da prolongada guerra civil e seca subsequente. Em 2011 transformou-se numa
organização nacional. Hoje, a ADRA Moçambique possui mais de 150 funcionários,
que trabalham com a finalidade de fornecer
à população moçambicana as oportunidades e meios necessários para a produção de
mudanças positivas nas suas vidas.
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A situação das escolas, em média com

potável, instalações de saneamento e hi-

Durante os anos da guerra civil

educacionais de capacitação:

giene no ambiente escolar.

em Moçambique, a missão foi

corte e costura, devido à ele-

685 alunos cada, é alarmante. Cada uma

destruída e os missionários fo-

vada procura por serviços de

A maioria das intervenções nu-

incluem educação nutricional,

possui, em média, apenas 4 salas de

Para alcançar estes resultados, a ADRA

ram expulsos do país, mas em

alfaiataria nas aldeias e comu-

tricionais tem como alvo mu-

agricultura sensível à nutrição e

aula. 6 das escolas não possuem insta-

fez distribuições de alimentos nas 19

2012 a escola foi reaberta sob a

nidades; carpintaria, por serem

lheres e crianças, sendo que os

água, saneamento e higiene.

lações para lavagem das mãos. No total,

escolas. Para aliviar a falta de estruturas

direcção da ADRA.

serviços essenciais tanto para

homens estão envolvidos de

dispõem de 77 latrinas para estudantes,

adequadas vai construir 17 casas de ba-

as comunidades como para os

forma secundária. No entanto,

O resultado do projecto será

uma média de 4 por escola (sendo 2 para

nho, 19 cozinhas e armazéns. Também

Munguluni localiza-se numa

estabelecimentos comerciais;

apesar dos esforços, as taxas

um modelo para a segmen-

cada sexo), quando as recomendações

dá formação aos estudantes em ques-

área muito remota e a escola é

e agricultura, por ser a princi-

de desnutrição crónica ainda

tação primária masculina e o

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

mínimas para este caso seriam 245 latri-

tões de nutrição e agricultura e pro-

frequentada por estudantes de

pal actividade económica da

estão a aumentar. Envolver os

envolvimento dos homens na

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

nas. Além disso, nenhuma das 19 esco-

move os “WASH Clubs”, que ensinam

famílias pobres. Como tal, as

região e os alunos poderem

homens como beneficiários pri-

mudança da comunicação de

las têm hortas escolares funcionais.

sobre a importância da água, do sanea-

oportunidades de ingressarem

transmitir o conhecimento aos

mários pode ser a inovação que

comportamento nutricional e

mento e da higiene, em parceria com a

na universidade são escassas e

seus pais, contribuindo para o

ajudará a suavizar o problema, já

práticas positivas a nível da co-

Water Aid.

muitos dos pais não podem pa-

aumento da renda familiar.

que eles ainda são os principais

munidade.
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A Associação Moçambicana para o Desen-

Programa de Educação Sexual Abrangente

Advocacia para a Melhoria
da Legislação, Políticas e Práticas
de Direitos em Saúde Sexual
Reprodutiva e Igualdade de Género

Assistência às Populações-Chave

Membros do YAM durante exposição e aconselhamento em direitos em saúde sexual e reprodutiva

Durante um dos eventos em que a AMODEFA marcou presença

Brigada móvel de saúde nocturna

Resultados preliminares do último censo

Ao longo do ano 2018, o ESA realizou

A AMODEFA dedica-se a ac-

bique organizada pelas Nações

O projecto de Assistência às

de referência do projecto, em

realizado em 2017 estimaram a popula-

diversas actividades visando o empo-

ções de advocacia, com vista a

Unidas, a AMODEFA participou

Populações-Chave (2017-2019)

Maputo e Cabo Delgado. Es-

ção total de Moçambique em 28.861.863

deramento dos adolescentes e jovens,

obter do Governo de Moçambi-

pela segunda vez consecutiva

é uma iniciativa financiada pela

tas intervenções são feitas

habitantes. Destes, mais da metade são

como a Semana da Educação Sexual

que o compromisso para a me-

na Conferência Internacional

Elton John Aids Foundation,

em parceria com as unidades

jovens, com cerca de 52% abaixo dos 18

Abrangente, que contou com a partici-

lhoria da legislação, políticas e

Sobre População e Desenvol-

que desde 2017 atende as ne-

sanitárias. Em Nampula, as in-

anos. Desta percentagem, 48% das rapa-

pação de diferentes actores na área da

práticas de direitos em saúde

vimento, nos Estados Unidos,

cessidades de saúde das popu-

tervenções são feitas através

Nampula

rigas estão casadas. É neste grupo que

saúde sexual e reprodutiva, sob o lema,

sexual e reprodutiva e igualda-

tendo dado as suas contribui-

lações-chave, especificamente

dos agentes comunitários da

Zambézia

se concentram os casamentos prema-

“Unificando Esforços para Ampliar a Voz

de entre géneros.

ções nas negociações dentro

a comunidade LGBT, através

Lambda, que oferecem serviços

Tete

turos, que são uma dura realidade. (IDS,

dos Jovens”. Foi ainda realizado o Sarau

do Grupo Africano e do Grupo

de acções de educação para

de aconselhamento e testagem

2011) Neste contexto, com o objectivo

Cultural, um espaço cultural dos jovens e

Neste âmbito, a AMODEFA

da Sociedade Civil em Nova

mudança de comportamento e

nas comunidades e uma enfer-

Inhambane

de contribuir para a redução de práticas

para os jovens, onde estes apresentaram

decidiu participar nos eventos

Iorque.

oferta de serviços que propor-

meira da AMODEFA, que faz a

Gaza

nocivas aos direitos sexuais e reproduti-

a sua opinião através da arte, e que teve a

nacionais e internacionais para

cionam o aumento do acesso

provisão dos serviços clínicos

vos dos adolescentes e jovens, e para a

participação dos tomadores de decisão.

mobilização de recursos e ad-

A AMODEFA também partici-

à saúde, prevenção e mitigação

aos beneficiários testados pela

volvimento da Família (AMODEFA) é uma
organização não governamental nacional
centrada na promoção do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes, jovens, mulheres e homens, através da
disseminação da informação, educação e
prestação de serviços de qualidade em parceria com o sector público e privado.
A sua missão é advogar e assegurar os direitos e acesso a serviços sexuais e reprodutivos integrados e de qualidade, de forma
inclusiva, em especial para adolescentes e
jovens, numa abordagem baseada nos direitos. Os valores da AMODEFA incluem: inclusão social na diversidade, paixão, voluntariado, competência, integridade, transparência,
honestidade e confiança.
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aceleração do crescimento demográfico

vocacia, para o aumento do

pou no Fórum Sobre Género

do HIV/SIDA. Implementado

Lambda e assegura igualmen-

no país, a AMODEFA aposta no Progra-

O ESA treinou 155 educadores de pares

investimento na área da saúde

em Estocolmo, Suécia. O fórum

em parceria com a Lambda e

te o seguimento dos mesmos.

ma de Educação Sexual Abrangente

nas províncias de Maputo, Gaza, Sofala,

sexual e reprodutiva, contri-

foi um momento de aprendiza-

o Ministério da Saúde, através

Em 2018, o projecto alcançou

(ESA). Trata-se de um programa de trei-

Zambézia e Cabo Delgado. Também fo-

buindo não só para a busca de

gem, no qual entre vários as-

de brigadas móveis nocturnas,

4.158 pessoas com a oferta

namento e empoderamento da socie-

ram treinadas associações juvenis, pais,

soluções dos problemas dos

suntos, se destacou a questão

o projecto oferece serviços de

de prevenção e tratamento de

dade, em particular dos adolescentes e

líderes comunitários e líderes religiosos.

seus beneficiários, mas tam-

da necessidade de inclusão de

planeamento familiar, aconse-

HIV/SIDA e ITS e fez o teste de

jovens para o exercício dos seus direi-

Os activistas do Movimento de Acção

bém para estabelecer pontes

organizações baseadas na fé

lhamento, testagem de HIV/

HIV/SIDA em 3.438 pessoas

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

tos sexuais e reprodutivos. O programa

Juvenil fizeram a réplica atingindo mais

para acções de advocacia con-

nas actividades da AMODEFA,

SIDA e testagem de infecções

da comunidade LGBT. Entre as

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

é implementado pela AMODEFA, em

de 350.000 adolescentes e jovens a nível

junta.

de modo a melhor entender as

de transmissão sexual (ITS),

pessoas que fizeram o teste, 532

MEIO AMBIENTE

colaboração com o Movimento de Ac-

das províncias com o pacote completo

abordagens destas organiza-

fazendo igualmente o encami-

tiveram resultados positivos e

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

ção Juvenil, financiado pela IPPF e pela

de ESA, uma abordagem sobre os direi-

Em 2018, como parte da Dele-

ções e encontrar pontos em

nhamento dos casos positivos

foram retidas para cuidados e

Afrikagrupperna.

tos a saúde sexual e reprodutiva.

gação do Governo de Moçam-

comum.

para as unidades sanitárias

iniciaram o tratamento.
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A Associação Moçambicana de Reciclagem (AMOR) foi criada em 2009, com o
objectivo de promover e contribuir para

Projecto Comercialização do Biocarvão
nos Mercados de Vilankulo

Projecto Recolha Selectiva
e Educação Ambiental

Reactivação e Implementação
de Ecopontos

Durante o evento de lançamento do projecto no distrito de Vilankulo, Inhambane

Durante o encerramento do projecto na Escola Primária Unidade 13, Maputo

Venda de resíduos no ecoponto do Palácio dos Casamentos na Beira, Sofala

Com o enfoque na criação de diferentes

não só no que tange a redução de resí-

O Projecto Recolha Selectiva e

escolas beneficiadas; mobili-

Depois de um início promis-

da renda local, para a qualida-

estratégias e dinâmicas para a massi-

duos orgânicos que diariamente são de-

Educação Ambiental, financia-

zação dos alunos e professores

sor em Setembro de 2017, um

de de vida das suas famílias e

ficação e promoção da reciclagem e

positados nas lixeiras, como também na

do pela Fundação AVSI está a

sobre a importância da colecta

ecoponto na cidade da Beira,

também para uma preserva-

boas práticas de gestão residual, a As-

melhoria da produtividade agrícola dos

ser implementado na Escola

selectiva no recinto escolar;

especificamente no bairro da

ção significativa do meio am-

sociação Moçambicana de Reciclagem

solos. Finalmente, na terceira e última

Primária Completa (EPC) Uni-

realização do primeiro evento

Ponta-Gêa, próximo ao Palácio

biente.

(AMOR) tem trabalhado a nível nacional

fase, ficou comprovado o potencial do

dade 13, no bairro de Lhaman-

de sensibilização comunitário

dos Casamentos, havia parado

com diversos municípios.

biocarvão e a necessidade de introdução

culo em Maputo, desde Junho

no bairro Chamanculo C, en-

com as actividades de compra

Após a reactivação das activi-

deste produto no mercado de insumos

de 2017.

volvendo todos os “Clubes Am-

e venda de material reciclá-

dades de venda, registou-se no

bientais”; realização de ateliês

vel durante 6 meses por falta

mês de Outubro, um número

a melhoria das práticas de gestão de resíduos em Moçambique. O seu trabalho
assenta em quatro pilares: infra-estrutura
(criação de ecopontos e rede de actores);
sensibilização (informação à sociedade
sobre a reciclagem e as suas vantagens);
valorização dos resíduos (promoção das actividades existentes e inovação); e ambiente favorável (apoio a mecanismos legais e
financeiros para sustentar as actividades
de reciclagem e boas práticas). Desde a
sua criação, a AMOR contribuiu para a reciclagem de 2.469.550 kg de resíduos, instalou 53 ecopontos e sensibilizou cerca de
80.000 alunos através de projectos de educação ambiental.
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Em 2018, a AMOR fez o lançamento de

agrícolas, como fonte alternativa aos

mais uma fase do Projecto Comercia-

fertilizantes químicos para melhorar a

Em 2018, o projecto abrangeu

de reciclagem na EPC Unidade

de mercado para os materiais

total de 91 vendedores no eco-

Inhambane

lização de Biocarvão nos Mercados de

capacidade dos solos.

mais 10 escolas primárias, no-

13; produção de artigos (sacolas

plásticos.

ponto do bairro, que resultou

Gaza

Vilankulo, complemento das duas fases

Sofala
Manica

Maputo
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meadamente EPC Mista de

e vasos) com base em materiais

anteriores do projecto implementadas

A AMOR fez o lançamento da terceira

Chamanculo, Mincadjuine, 21

recicláveis; capacitação da as-

Em 2018, com a volta do mer-

síduos recicláveis. Em Novem-

em 2016 e 2017, que tiveram como foco

fase do projecto, contando com o apoio

de Outubro, 25 de Junho, Amí-

sociação ASSCODECHA para

cado, as actividades de com-

bro, os números aumentaram

a capacitação dos agricultores na produ-

do Programa AGIR, através da organiza-

lcar Cabral, Unidade 7, Unidade

efectuar a recolha primária de

pra e venda no ecoponto foram

para 172 vendedores, 717 ven-

ção do biocarvão.

ção intermediária We Effect.

16, Unidade 18 e Unidade 19. As

resíduos nas escolas; e sensi-

reactivadas e estão a chamar a

das e como resultado foram co-

actividades desenvolvidas fo-

bilização ambiental no âmbito

atenção das comunidades, em

lectados 6.006 kg de resíduos
recicláveis.

Na primeira fase o biocarvão foi promo-

Neste projecto, a AMOR tem trabalha-

ram: instalação de um ecopon-

das jornadas de limpezas com

particular da comunidade onde

vido como substituto do carvão vegetal,

do com 11 grupos, com um total de 110

to na EPC Unidade 13; pintura e

as escolas.

está instalado.

principal fonte de combustível em Mo-

agricultores abrangidos, 10 por grupo.

instalação de baldes para a se-

çambique.

Desde o lançamento da terceira fase fo-

paração de resíduos dentro das

Através destas actividades, o

Com as actividades reactiva-

cias de procura do mercado de

Com a diversificação e tendên-

ram produzidas 2,3 toneladas de biocar-

11 escolas; montagem de pla-

projecto conseguiu despertar

das, jovens, adultos e idosos

resíduos sólidos, a AMOR acre-

MEIO AMBIENTE

Na segunda fase, como substituto de

vão, o que corresponde a uma redução

cas e sensibilização em todas

nos estudantes o interesse e a

têm vendido diariamente ma-

dita que futuramente haverá a

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

fertilizantes químicos nas machambas,

de mais de 170 toneladas de resíduos

as escolas; criação e formação

participação na conservação e

terial reciclável ao ecoponto,

necessidade de criação de no-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

o biocarvão mostrou ter grande impacto

orgânicos.

de “Clubes Ambientais” nas 11

preservação ambiental.

contribuindo para a melhoria

vos ecopontos na cidade.
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Rede Moçambicana de Orçamento
Participativo (REMOP)

Restauração do Meio Ambiente
em Nacala-Porto

Comemoração do
Dia Internacional da Criança

Primeira reunião da REMOP - Célia Ema Cumbe, Eduardo Nguenha, David Simango e Analcaria Langa

Pilhas de composto tratado por mulheres

Ex-Secretário Geral da ANAMM e estudantes da EPC Unidade 13

Numa iniciativa coordenada e dinamiza-

Do trabalho desenvolvido pela REMOP,

A ANAMM, com financiamen-

testar a sua acção e capacidade

Em parceria com o Conse-

AMOR

da pela ANAMM desde 2016, no âmbito

importa realçar o exercício de mapea-

to da União Europeia, apoia o

de aumentar a resiliência do

lho Municipal de Maputo, a

teatrais sobre os deveres e di-

da 16ª Conferência do Observatório In-

mento dos vários modelos e ferramentas

Conselho Municipal da cidade

solo, melhorando a sua estrutu-

ANAMM juntou instituições

reitos da criança, gestão dos

ternacional da Democracia Participativa,

de governação participativa desenvolvi-

de Nacala-Porto e a LVIA na im-

ra, capacidade de retenção de

que trabalham na área da edu-

resíduos sólidos e prestação

evento realizado na cidade da Matola,

das pelos seus membros, em alguns ca-

plementação do projecto Res-

água e reduzindo a perda de nu-

cação, formação e desenvol-

de serviços públicos. Estas

foi criada a Rede Moçambicana de Or-

sos, a partir de experiências trazidas de

tauração do Meio Ambiente em

trientes. Também está prevista

vimento para o bem-estar das

actividades constituiram uma

Nampula

çamento Participativo (REMOP). Desde

Portugal, Espanha e Brasil, com principal

Nacala-Porto, através da reinte-

a comercialização do composto

crianças, para a comemoração

oportunidade para conviver e

Zambézia

então, foram realizadas várias sessões

enfoque nos orçamentos participativos.

gração de resíduos orgânicos

como fertilizante natural, com o

do Dia Internacional da Criança,

partilhar com as crianças os

Tete

de capacitação dos membros da Rede.

Para a ANAMM, os mecanismos de par-

no ambiente e da reintegração

objectivo de reduzir o uso de

na Escola Primária Completa

seus direitos e deveres como

O Município de Maputo assumiu a presi-

ticipação cidadã têm um impacto positi-

laboral dos grupos mais vulne-

fertilizantes químicos.

Unidade 13 de Chamanculo,

cidadãs, falar sobre a importân-

Inhambane

dência rotativa da REMOP, da qual fazem

vo na esfera da governação autárquica e

ráveis da sociedade.

província de Maputo. Partici-

cia da retenção da criança na

Gaza

parte todos os 53 municípios nacionais,

dos próprios munícipes. Partindo destes

O centro de compostagem

param do evento a ACADEC,

escola, demonstrar às crianças

com os objectivos de: promover o inter-

mecanismos é notável o envolvimento

O projecto é implementado

está operacional desde Outu-

a AMOR, a Fundação AVSI, a

a importância de denunciar os

câmbio e aprendizagem mútua entre os

dos munícipes na gestão quotidiana mu-

desde Janeiro de 2017 e, até

bro de 2018, possui uma área

Khandlelo e a Rede da Criança.

casos de casamentos prematu-

diferentes actores municipais; garantir o

nicipal. As preocupações dos munícipes,

Outubro de 2019, pretende in-

de 720 m2, com capacidade

O evento contou com cerca de

ros e de assédio sexual, mesmo

aperfeiçoamento e a harmonização con-

de forma democrática, são hoje eleitas e

troduzir um modelo sustentável

para processar 459.900 kg/ano

1.500 crianças e teve como ob-

em situações que envolvam fa-

tínua das metodologias de participação

incorporadas nos planos dos conselhos

de gestão de resíduos sólidos

de resíduos orgânicos e obter

jectivo socializar e sensibilizar

miliares.

cidadã; incentivar iniciativas que promo-

municipais, garantindo, desta forma, que

urbanos e de monitoria do fe-

76.650 kg/ano de composto. O

as crianças sobre o processo

vam espaços de partilha de poder entre

são tomadas em consideração. Ainda

nómeno de erosão, recolhendo

centro é gerido pela Cooperati-

de cidadania em Moçambique

De referir que esta foi uma acti-

a administração autárquica e os muníci-

na visão da ANAMM, estas ferramen-

selectivamente

resíduos

va Okhalassana, envolvendo 10

e incentivá-las a participar des-

vidade piloto da ANAMM, que

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

pes; promover a institucionalização das

tas, possibilitam, igualmente, um maior

orgânicos para o respectivo

mulheres em situação vulnerá-

de cedo no processo de gover-

pretende replicar a boa prática

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

metodologias de orçamento participa-

conhecimento da realidade local e uma

processamento num centro de

vel, permitindo, assim, a inclu-

nação municipal.

em outros municípios como

MEIO AMBIENTE

tivo nos municípios, bem como tornar a

busca conjunta de soluções para a pres-

compostagem.

composto

são social, o acesso ao trabalho

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

ANAMM num acervo de boas práticas

tação de contas e monitoria dos planos e

será colocado nas áreas sujei-

com incentivos monetários e o

Para alcançar os objectivos,

ção de intervenções em prol do

de democracia participativa.

programas municipais.

tas ao fenómeno de erosão para

empoderamento de género.

activistas da Khandlelo e da

bem-estar das crianças.

A Associação Nacional dos Municípios de
Moçambique (ANAMM) fomenta a cooperação intermunicipal e representa as autarquias locais junto das instituições. Possui
como membros 53 municípios de Moçambique e visa promover a cooperação e solidariedade entre as autarquias locais, defesa
dos seus direitos, dignificação e representação em prol do desenvolvimento municipal,
através da participação dos seus munícipes.
A ANAMM tem como principais actividades: projectos e estudos relevantes para as
autarquias, manutenção e criação de serviços de assessoria e consultoria técnico-jurídica aos seus membros, desenvolvimento
de projectos de aperfeiçoamento profissional das administrações locais, lobby e advocacia, e apresentação de propostas de criação e revisão da legislação.
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Esmabama iniciou as actividades em 1992

Programa de Assistência Comunitária à Saúde

Projecto Alfabetização

Combate ao Absentismo Escolar

Parteiras tradicionais, Centro de Saúde Mangunde, distrito de Chibabava

Sessão de alfabetização na comunidade, distrito de Búzi

Durante um dos encontros de balanço do projecto na Escola Santo António de Barada

O Programa de Assistência Comunitária

e monitorando os bebés desde a gravi-

O Projecto Alfabetização é fi-

Desde 2016, a Esmabama asso-

controlo administrativo da as-

à Saúde, com o apoio da Caritas Ale-

dez até os 5 anos; melhorar a saúde ma-

nanciado pela Sei So Frei e im-

ciou-se à GIZ e à Direcção Pro-

siduidade e pontualidade dos

manha, surge como continuação de um

terna; combater o HIV/SIDA, a malária

plementado pela Esmabama e

As aulas são realizadas diaria-

vincial da Educação e Desen-

professores e estudantes, tam-

outro programa, iniciado em 2015 pela

e outras doenças; e garantir a susten-

consiste na educação de cerca

mente, quatro vezes por dia no

volvimento Humano (DPEDH)

bém são realizadas visitas do-

Esmabama, com enfoque na integração

tabilidade ambiental, fornecendo aos

de 1.100 adultos por ano em 15

período da tarde, para permitir

de Sofala, para participação

miciliares aos estudantes com

dos serviços de saúde oferecidos pelo

agentes comunitários, formação e mo-

centros de alfabetização nos

que os estudantes façam as

na luta contra o problema do

pouca frequência escolar; ses-

Nampula

governo com actividades comunitárias

nitoria para uma agricultura sustentável

distritos de Búzi, Chibabava e

suas outras actividades pela

absentismo escolar no Sul da

sões de sensibilização sobre a

Zambézia

de apoio à saúde pública nas zonas ru-

e resiliente.

Machanga, no Sul da província

manhã.

província de Sofala.

importância da escolarização;

Tete

rais do Sul da província de Sofala.

e tem como objectivo melhorar as condições de vida da população do Sul da província de Sofala, nomeadamente nos distritos
de Búzi, Machanga e Chibabava. Aí, através
das missões de Estaquinha, Mangunde, Barada e Machanga, a Esmabama garante o
funcionamento de 4 escolas completas com
uma média de 8.000 alunos por ano; 4 internatos para um total de 1.700 alunos oriundos
de outras zonas onde não existem escolas;
1 instituto médio; 4 escolas profissionais em
agropecuária; 1 posto e 3 centros de saúde
que efectuam cerca de 80 mil consultas por
ano, 1.000 partos assistidos e tratamento de
mais de 2.000 pessoas com antirretrovirais.
Para geração de rendimentos, a associação
cria animais e cultiva dezenas de hectares
de alimentos.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

de Sofala.

visitas à escola de pessoas naO projecto, além da alfabetiza-

O projecto visa reduzir o absen-

tivas com histórias de sucesso

Inhambane

Este programa está alinhado com 6 dos

Os beneficiários do programa são as
famílias rurais isoladas nos distritos de

Estes mesmos centros tam-

ção, que inclui disciplinas como

tismo através do empodera-

devido à escolaridade como

Gaza

8 Objectivos de Desenvolvimento do

Búzi e Chibabava, que não têm aces-

bém estão abertos a jovens e

matemática e ciências naturais,

mento da comunidade escolar,

modelos de inspiração; e cai-

Milénio, das Nações Unidas: erradicar a

so a serviços sociais básicos devido às

crianças que não têm acesso

aborda variados temas de mui-

promovendo a frequência e

xas de reclamações nas esco-

pobreza extrema e a fome, distribuindo

distâncias que os separam das infra-es-

à escola e, consequentemente,

ta importância como: violência

pontualidade dos estudantes

las que servem para denunciar

alimentos e sementes às pessoas mais

truturas públicas. Estas famílias também

se transformariam em adultos

doméstica, saúde e sexualida-

nos distritos de Búzi e Chibaba-

casos de mau relacionamento

vulneráveis; promover a igualdade de

enfrentam diariamente a insegurança

analfabetos.

de, meio ambiente e agrope-

va. Os beneficiários do projecto

entre professores e alunos, as-

género e empoderar as mulheres, sen-

alimentar e a falta de emprego.

cuária.

são os membros dos conselhos

sédio e outras situações.

Manica

Maputo
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sibilizando-as para o seu papel funda-

O principal objectivo do projec-

escolares, os professores, os

mental no desenvolvimento da comu-

Graças ao trabalho que está a ser feito

to é proporcionar aos estudan-

Com o Projecto Alfabetização,

estudantes e os pais das 10 es-

O projecto tem sido um suces-

nidade, fortalecendo-as e dando-lhes

pelos activistas, o programa está a ter

tes, especialmente às mulhe-

a Esmabama está a trabalhar

colas seleccionadas pelo pro-

so e as várias medidas tomadas

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

conhecimento e possibilidades para

um impacto positivo nos acessos aos

res, em áreas remotas da região,

de forma integrada para dois

jecto. Desta forma, a luta contra

reduziram o absentismo de es-

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

terem um parto seguro e prevenindo-as

centros de saúde tanto nos casos de

a oportunidade de tomarem

objectivos

o absentismo escolar é tratada

tudantes e professores, tendo,

MEIO AMBIENTE

e aos seus filhos de infecções por HIV;

consultas externas, como no tratamento

consciência dos seus próprios

desenvolvimento humano: a

de forma integrada.

igualmente, melhorado a moti-

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

reduzir a mortalidade infantil, aumen-

da malária e do HIV e, ainda, no aumento

direitos

igualdade de género e o acesso

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

tando o tempo de internação hospitalar

dos nascimentos institucionais.

importantes das suas comuni-
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O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) é

Serviços de Saúde na Zona Tampão

Clube de Raparigas

Combate aos Crimes Contra
a Fauna Bravia

Agentes Polivalentes Elementares de Saúde / Foto: arquivo PNG

Clube de Raparigas em acção / Foto: Susana Jolly

Fiscais do Parque Nacional da Gorongosa em patrulha / Foto: Carla Rebai

A “Zona Tampão” é uma área dedicada

do sistema nacional de saúde. São res-

O Clube de Raparigas, um

Devido aos conflitos na região,

Os crimes contra a fauna bravia

nhecem os benefícios de um

ao desenvolvimento humano, integrada

ponsáveis pelo diagnóstico de doenças

projecto liderado pelo Parque

muitas destas meninas nunca

continuam a ser uma grande

parque saudável e os esforços

nos objectivos de conservação do Par-

comuns, tratamento de lesões básicas,

Nacional da Gorongosa (PNG),

tinham frequentado uma esco-

ameaça à conservação da re-

do PNG nesse sentido.

que Nacional da Gorongosa (PNG). Em

bem como educar as comunidades so-

consiste numa abordagem para

la antes.

gião da Gorongosa. A comer-

2018, o parque aumentou os serviços de

bre uma variedade de questões, incluin-

a capacitação das meninas na

saúde em quatro distritos nesta zona,

do partos hospitalares, dietas equilibra-

“Zona Tampão” do parque.

Nampula

nomeadamente Gorongosa, Nhamatan-

das, desnutrição, prevenção da malária e

Zambézia

da, Muanza e Cheringoma. No total, o

gestão de lixo.

Tete

parque manteve 270 brigadas móveis

uma área de conservação com cerca de
4.000 km2, situada na zona limite a Sul do
Grande Vale do Rift Africano, 200 km a Norte da cidade da Beira, capital da província
de Sofala. O parque desenvolve as áreas
de conservação, ecoturismo, ciência bem
como o desenvolvimento humano. Apresenta como missão, assegurar a restauração
e a protecção da biodiversidade e dos processos naturais do parque e da sua “Zona
Tampão”; contribuir para o desenvolvimento humano e para a atenuação da pobreza,
através de uma abordagem integrada na
área da educação; melhorar os acessos aos
serviços de saúde; melhorar as práticas agrícolas; e desenvolver o ecoturismo com base
na restauração da biodiversidade e dos processos ecológicos.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

Em Outubro de 2018, o PNG

A intervenção do Clubes de

aumentar a pressão sobre o

realizou uma contagem aérea

Raparigas é um dos principais

Parque Nacional da Gorongo-

sistemática da fauna bravia.

O projecto ajuda as meninas a

projectos de desenvolvimento

sa (PNG) e todo o panorama de

O foco foi no Vale do Rift, no

permanecerem na escola, evi-

humano e educação do PNG.

conservação.

sector sul e central do parque,

de saúde, 88 agentes comunitários de

As “Mães-Modelo” são mulheres que re-

tarem o casamento prematu-

Inhambane

saúde, 128 parteiras tradicionais e 159

cebem formação em diversos tópicos re-

ro e aprenderem importantes

Os professores nos distritos

O projecto de Combate aos

perfície total e os resultados

Gaza

“Mães-Modelo”, nestes distritos.

lacionados com nutrição, higiene e sanea-

competências para a vida.

beneficiados da “Zona Tampão”

Crimes Contra a Fauna Bravia

preliminares são surpreenden-

têm notado, que as meninas

efectuou, até 2018, 2.871 patru-

tes.

Manica

Maputo

mento. As parteiras tradicionais prestam

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO RURAL
ÁGUA E SANEAMENTO / QUESTÕES URBANAS
CIDADANIA / DEMOCRACIA / DIÁLOGO POLÍTICO
DESPORTO
DIREITOS HUMANOS

cobrindo mais de 50% da su-

As brigadas móveis consistem em téc-

educação a estas mães grávidas e acom-

Em 2018, expandiu-se para o

que frequentam os clubes, se

lhas de fiscais, retirou 19.272 la-

nicos de saúde pública que vão até às

panham-nas desde o nascimento até a

Norte da “Zona Tampão”, uma

têm integrado mais facilmente

ços e 708 armadilhas de man-

Pela primeira vez, em mais de

comunidades e oferecem consultas

criança completar o primeiro ano de vida.

área que foi significativamen-

e, consequentemente, obtido

díbula de aço e confiscou 86

25 anos, há mais de 5.000 im-

te afectada pelos recentes

bons resultados na escola.

armas de fogo ilegais, incluindo

palas, 1.000 búfalos e 500 bois-

pré-natal e pós-natal, aconselhamento
sobre planeamento familiar, testes de

Em 2018, o PNG apoiou 45.000 pessoas

conflitos civis, ficando privada

AK-47 e espingardas usadas

cavalos no parque. Os números

HIV, acompanhamento da saúde infantil,

com a construção de uma nova unidade

da maioria dos serviços bási-

Também em 2018, não só as

para caça furtiva de elefantes.

observados em 2018 confir-

vacinação, entre outros.

sanitária e 8 novos furos de água, bem

cos. Actualmente existem 50

meninas dos Clubes de Rapari-

Destes, 600 laços, 632 arma-

mam a história de sucesso da

como a reabilitação de outros 41, criação

Clubes de Raparigas, com um

gas, mas toda a população dos

dilhas de mandíbula de aço e

recuperação contínua do PNG

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO
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cialização da carne de caça faz
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Os agentes comunitários de saúde, tam-

de 1.440 poços de lixo, melhoria de 614

total de 2.000 meninas matri-

distritos de Gorongosa, Nha-

5 armas de fogo foram entre-

e que, apesar das ameaças, os

MEIO AMBIENTE

bém denominados Agentes Polivalentes

latrinas, criação de 1.789 balcões de co-

culadas, 100 promotores de

matanda e Cheringoma foi be-

gues voluntariamente aos fis-

números da fauna bravia au-

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

Elementares (APEs) vivem nas comuni-

zinha elevados e 18 sanitários públicos

educação e 1.000 madrinhas a

neficiada com a construção de

cais pelas comunidades locais,

mentaram em mais de 500%

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

dades da “Zona Tampão” e fazem parte

nas escolas.

apoiá-las.

3 novas escolas primárias.

demonstrando que estas reco-

desde 2004.
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A Plataforma da Sociedade Civil Moçam-

Monitoria Comunitária Independente

bicana para Protecção Social (PSCM-PS) é
uma organização não governamental, sem
fins lucrativos, cujo objectivo é contribuir
para que a sociedade civil seja influente nos
processos de decisão, na formulação de
políticas e estratégias de protecção social
e tenha uma participação activa nos programas e projectos desenhados nesta área,
bem como participar na sua implementação,
acompanhamento e avaliação. O foco principal da PSCM-PS consiste na advocacia
pelo direito do cidadão aos serviços de protecção social e pelos direitos dos actores da
sociedade civil em particular. Entre os principais valores da organização estão: direitos humanos e justiça social, solidariedade,

Secretário executivo da PSCM-PS, participando no grupo focal na comunidade de Messumba, Niassa

Encontro distrital de Lago, Niassa

Grupo focal no distrito de Moatize, Tete

A Monitoria Comunitária Independen-

Moçambique que providencia transfe-

seguintes ferramentas: relatório

em protecção social, como é o

gramas de protecção social nos

O ano de 2018 foi reservado para

te (MCI) é um projecto que se encontra

rências monetárias a famílias pobres e

cidadão, composto por 13 per-

caso do Instituto Nacional de

diferentes meios de comunica-

estudos de avaliação do projec-

em implementação desde 2012, através

vulneráveis, principalmente a pessoas

guntas “Sim/Não” sobre o fun-

Acção Social (INAS), Serviços

ção, redes sociais e websites

to, que teve como principais re-

de um consórcio entre a Plataforma da

idosas, pessoas portadoras de algum

cionamento do PSSB, que são

Distritais de Mulher e Acção So-

existentes na área de advocacia,

sultados: os beneficiários passa-

Sociedade Civil Moçambicana para Pro-

tipo de deficiência, viúvas ou viúvos,

feitas ao beneficiário individual-

cial (SDMAS), Registo Civil, Ad-

direitos humanos e protecção

ram a conhecer os seus direitos

tecção Social (PSCM-PS), as organiza-

crianças órfãs, entre outros grupos que

mente e de forma anónima; e a

ministração do Distrito e ONGs

social; bem como partilhar ex-

e a reivindicá-los; aumento do

Nampula

ções Help Age International e Handicap

se encontram em situações precárias de

ficha comunitária de pontuação,

que actuam na área de protec-

periências dentro da plataforma

conhecimento dos beneficiários

Zambézia

International. Até ao ano de 2018, com

sobrevivência.

que consiste na compilação dos

ção social.

africana de protecção social.

sobre o exercício dos direitos no

Tete

o financiamento da União Europeia, a

independência e profissionalismo e, ainda,
integridade e transparência.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

campo da assistência social; a

MCI foi implementada pela PSCM-PS

A Monitoria Comunitária Independente

cidadão. A seguir são realizados

Após todo este processo, a PS-

Na avaliação da implementação

substituição do beneficiário em

Inhambane

nas províncias de Niassa (em Lago e

tem como objectivo promover a cidada-

os grupos focais, onde são dis-

CM-PS recolhe todas as infor-

dos sete anos do projecto, cons-

caso de falecimento tornou-se

Gaza

Madimba), Tete (em Magoe e Moatize)

nia através da prestação de contas nos

cutidas as 3 questões com mais

mações necessárias para rea-

tatou-se que a MCI melhorou as

mais rápida, assim como o in-

e Maputo (na cidade de Maputo e Na-

programas de protecção social, contri-

respostas

negativas/positivas

lizar a advocacia baseada em

condições de vida dos seus be-

gresso de novos beneficiários;

maacha). Contudo, devido à renovação

buindo para a promoção da voz dos be-

na ficha comunitária de pontua-

evidências junto ao Governo de

neficiários, despertando nestes e

maior respeito no atendimento

do contrato com a União Europeia atra-

neficiários do PSSB, bem como melho-

ção, com a participação de be-

Moçambique, Parlamento, en-

nas comunidades o sentimento e

das pessoas idosas; o paga-

vés do Programa de Apoio aos Actores

rar a qualidade dos serviços prestados

neficiários, líderes comunitários,

tre outros; e partilhar e discutir

atitude de advogarem pelos seus

mento do subsídio passou a ser

Não Estatais (PAANE) II, o projecto vai

pelo Instituto Nacional de Acção Social

secretários e agentes comunitá-

com o INAS central acções que

próprios direitos, ampliando o

regular; criação de um espaço

ser alargado a outras províncias, nomea-

(INAS), que é o implementador deste

rios. A partir do relatório cidadão

possam ser tomadas em conta

espaço de diálogo entre estes

mais abrangente de diálogo en-

damente Inhambane (em Inhambane e

programa do Governo de Moçambique.

e dos grupos focais, nasce a ter-

para melhorar a qualidade dos

e as autoridades e instituições

tre as partes; maior preocupação

Manica

Maputo
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Jangamo) Sofala (Dondo e Caia) e Cabo
Delgado (Pemba e Metuge).

ceira ferramenta: a apresentação

serviços prestados e aumentar

locais; tendo melhorado igual-

do INAS em cumprir as normas

A metodologia do sistema de monitoria

do plano de acção feito com a

o impacto do PSSB; apresentar

mente o conhecimento técnico e

e procedimentos; maior respeito

consiste essencialmente em ouvir os be-

comunidade, líderes e membros

e discutir os resultados com o

a ética dos funcionários do INAS

e dignidade por parte dos técni-

MEIO AMBIENTE

A MCI nasceu para melhorar o impac-

neficiários, identificar os principais pro-

permanentes dos grupos focais,

Conselho Nacional de Acção

e de outras instituições provedo-

cos do INAS; e a diminuição das

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

to do Programa Subsídio Social Básico

blemas e procurar soluções tanto a nível

num encontro distrital com os

Social (CNAS); divulgar infor-

ras de serviços locais, como por

distâncias entre as residências e

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

(PSSB), uma iniciativa do Governo de

local como a nível nacional, usando as

principais actores interessados

mações sobre as políticas e pro-

exemplo, as unidades sanitárias.

os postos de pagamentos.
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A APOPO é uma organização sem fins lu-

Detecção de Tuberculose por Ratos

Rastreio e Localização de Pacientes

A História de um Activista que
Salvou uma Doente de Tuberculose

Avaliação de amostras de expectoração por um rato detector de tuberculose / Foto: arquivo APOPO

Durante uma das visitas de monitoramento da Kenguelekezé em Maputo

Activista da Kenguelekezé durante uma das visitas

A tuberculose (TB) é a doença infecciosa

permitindo a inspecção sequencial pe-

Encontrar mais casos de tuber-

pacientes adicionais, a APOPO

Maria (nome fictício), 45 anos,

cação quando o meu esposo

mais letal, afectando principalmente as

los ratos. Quando um rato suspeita de

culose (TB) só faz sentido se os

informa os supervisores da Ken-

doméstica, viúva e mãe de 4

faleceu”, comentou Maria. Ela

pessoas que vivem em situação de po-

uma amostra, “indica” aos treinadores,

pacientes forem tratados de

guelekezé, para que os seus ac-

filhos iniciou o tratamento da

pensou em abandonar nova-

breza. A Organização Mundial de Saúde

mantendo o nariz acima da amostra por

forma eficaz e forem curados.

tivistas possam encontrar esses

tuberculose (TB) em Setembro

mente o tratamento porque

(OMS) estima que, em 2017, 10 milhões

3 segundos. As amostras suspeitas são

Como complemento à reco-

pacientes, fornecer aconselha-

de 2018, após várias tentativas

sentia que estava a piorar e os

de pessoas em todo o mundo tenham

então testadas novamente usando mi-

lha e avaliação de amostras, a

mento pré-tratamento e enca-

sem sucesso que envolve-

medicamentos davam tonturas

Nampula

contraído TB, das quais 3,6 milhões não

croscopia de fluorescência LED aprova-

APOPO apoia centros de saúde

minhá-los à unidade sanitária

ram um Centro de Saúde e até

e vómitos, mas o activista con-

Zambézia

foram identificadas devido a subdiag-

da pela OMS em escarro concentrado e,

com equipamentos e insumos,

onde foram originalmente testa-

curandeiros. Depois de receber

tinuou com as visitas à casa da

Tete

nóstico ou subnotificação. Moçambique

desde 2018, a tecnologia GeneXpert. Os

participa em grupos técnicos e

dos, para iniciarem o tratamento.

várias visitas de um activista

Maria, explicando à viúva tudo

é um país com alta incidência de TB,

resultados positivos de TB confirmados

reuniões do Programa Nacional

Entre os 380 casos adicionais

da Kenguelekezé, organização

sobre os medicamentos, como

Inhambane

onde apenas cerca de metade dos cerca

são encaminhados para as unidades

de Controlo da TB. O trabalho

diagnosticados em 2018, em-

parceira da APOPO no rastreio

reagem e que com o tempo os

Gaza

de 163.000 casos previstos foram noti-

sanitárias dentro de 24 horas para que

da APOPO também se estende

bora sejam frequentes os casos

e localização de pacientes com

sintomas iriam passar. Um mês

ficados em 2017. Para erradicar a TB, é

os pacientes iniciem o tratamento. Em

à comunidade, através de capa-

de informações incorrectas ou

TB, Maria que já havia perdido a

depois Maria sentiu melhoras,

fundamental identificar e tratar os casos

2018, a APOPO avaliou 10.799 amostras

citação e realização de visitas

em falta e de pacientes que se

esperança de viver, foi conven-

já tinha apetite, os vómitos pas-

em falta. Em Maputo, a APOPO recolhe

de 6.543 pacientes presuntivos. Destes,

regulares de monitoria. Desde

recusam a iniciar o tratamento

cida pelo activista a tentar mais

saram, caminhava no quintal e

amostras de expectoração de 20 unida-

431 foram previamente diagnosticados

finais de 2017, colabora com

devido ao estigma, os activistas

uma vez. Ela foi novamente até

não ficava acamada por muito

des sanitárias do sistema nacional de

com TB em clínicas parceiras e a APO-

uma organização de base comu-

conseguiram localizar e ligar

ao hospital, acompanhada pelo

tempo.

saúde parceiras, previamente testadas

PO identificou 380 pacientes adicionais.

nitária chamada Kenguelekezé

300 pacientes aos cuidados.

activista, para fazer exames de

para determinar a existência de TB usan-

Análises recentes dos dados da APOPO

para localizar os pacientes, a

do principalmente a baciloscopia. Todas

sugerem que a detecção adicional de

fim de permitir o seu tratamen-

Graças à entrega dos resulta-

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

as amostras são transportadas para o la-

casos é maior em crianças menores e

to precoce. A APOPO treinou

dos em 24 horas e a esta cola-
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boratório de TB da APOPO na Faculdade

pessoas portadoras de HIV/SIDA. Am-

3 supervisores, 6 gestores de

boração, a percentagem de pa-

“Cheguei a pensar que esta

Kenguelekezé, ela conseguiu

MEIO AMBIENTE

de Veterinária Eduardo Mondlane, onde

bos os grupos são “subdiagnosticados”

casos e 19 activistas para acon-

cientes adicionais com TB que

doença [TB] podia ter sido

melhorar a sua vida e, inclusive,

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

são inactivadas pelo calor, classificadas

e poderiam beneficiar mais do método

selhar e acompanhar os pacien-

iniciaram o tratamento aumen-

causada por não ter realizado

garantir um futuro melhor para

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

e colocadas numa cabine especializada

de detecção de TB da APOPO.

tes. Quando são confirmados

tou de menos de 60% para 79%.

a prática dos ritos de purifi-

os seus filhos.

crativos, com raízes na Bélgica, que desenvolveu um método inovador de treinamento
de ratos gigantes africanos, chamados “HeroRATs”, para detectar minas antipessoais
e tuberculose (TB) usando o seu olfacto. A
sede operacional da APOPO, o centro de
treinamento e pesquisa, encontra-se na
Tanzânia. As actividades de detecção de TB
estão na Etiópia, Moçambique e Tanzânia.
Os “HeroRATs” da APOPO detectam as minas antipessoais em Angola e Camboja. A
APOPO contribuiu significativamente para
que Moçambique tenha sido declarado livre
de minas em 2015. Hoje, o foco da APOPO
em Moçambique é a detecção de mais casos de TB e a ligação de pacientes aos cuidados em Maputo, uma contribuição para
os esforços globais para erradicar a TB.
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Niassa
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Manica

Maputo
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A FHI 360 é uma organização americana

Challenge TB

CHASS

COVida

Activista a transportar amostra de escarros da comunidade para os laboratórios da unidade sanitária

Intervenção numa das unidades sanitárias impactadas pelo projecto

Família beneficiária do projecto

Segundo a Organização Mundial da Saú-

ço da rede de laboratórios, melhoria da

O projecto Fortalecimento dos

controlar a epidemia do HIV/

O COVida é um projecto de cin-

os serviços de desenvolvimen-

de (OMS), Moçambique é um dos países

qualidade dos cuidados aos pacientes

Serviços Clínicos e Comunitá-

SIDA no país. Esse desiderato

co anos (2016-2021), financiado

to da primeira infância.

com mais casos de tuberculose, uma

com tuberculose, tuberculose/HIV, tu-

rios para o HIV/SIDA (CHASS)

contribui para os objectivos

pela USAID e pelo PEPFAR,

doença infecciosa e transmissível que

berculose multi-resistente (TB-MDR) e

é um projecto financiado pela

conjuntos dos governos mo-

implementado pela FHI 360

As intervenções estão alinha-

afecta prioritariamente os pulmões.

crianças com tuberculose, bem como do

USAID, com duração de quatro

çambicano e americano em

através de um consórcio com a

das com as orientações e abor-

não governamental de desenvolvimento
humano, que se dedica à melhoria da vida
das pessoas de forma duradoura, através de
soluções integradas e locais. A equipa inclui
especialistas em saúde, educação, nutrição,
meio ambiente, desenvolvimento económico, sociedade civil, igualdade de género, comunicação, pesquisa e tecnologia - criando
uma combinação única de capacidades para
enfrentar os desafios actuais do desenvolvimento integrado.
A FHI 360 está presente em 60 países com
mais de 4.000 colaboradores, 650 dos quais
em Moçambique, onde começou a operar
em 2004 e desde então expandiu as suas
actividades a todo o país com programas de
saúde comunitários e sociais.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

fortalecimento do sistema de vigilância

anos (2015-2019) e implemen-

saúde, reduzindo a transmissão

CARE, PATH, Palladium e orga-

dagens aprovadas pelo Minis-

Nampula

O Challenge TB (CTB) é um projecto

da tuberculose e reforço do Sistema de

tado por um consórcio liderado

do HIV e mitigando o seu im-

nizações de base comunitária

tério da Saúde e Ministério do

Zambézia

global de cinco anos (2015-2019) finan-

Informação em Saúde. O projecto é im-

pela FHI 360 em parceria com a

pacto nas pessoas e comunida-

(OBCs). O projecto visa incre-

Género, Criança e Acção Social,

Tete

ciando pela USAID e implementado em

plementado nas províncias de Nampula,

Howard University e o Governo

des, e contribuindo para melho-

mentar a resiliência comuni-

que enfatizam o apoio holístico

22 países com elevadas taxas de tuber-

Sofala, Tete e Zambézia, cobrindo um to-

de Moçambique nas provín-

rar a saúde dos afectados.

tária, através do reforço da ca-

centrado na família, facilitando

Inhambane

culose (TB) em parceria com a KNCV Tu-

tal de 64 distritos.

cias de Sofala, Manica, Tete,

pacidade familiar e comunitária

o acesso aos serviços provi-

Gaza

berculosis Foundation.

Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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Niassa e Zambézia. O projecto

Até ao fim de 2018, o CHASS

para proteger e cuidar das suas

denciados pelo governo e so-

Durante o ano de 2018, o projecto con-

é uma continuação do projecto

testou 608.745 pessoas em to-

crianças. Para isso, presta ser-

ciedade civil.

Em Moçambique, a implementação do

tribuiu com 38% dos casos notificados

CHASS Niassa e CHASS SMT

dos os sectores das unidades

viços e assistência a crianças

projecto é liderada pela FHI 360 e visa

de tuberculose, em todas as formas, nas

e tem como objectivo melhorar

sanitárias que apoia, 137% da

órfãs e vulneráveis e aos seus

Durante o ano 2018, o COVi-

contribuir para a redução do peso e

províncias de implementação, o que tra-

a qualidade, cobertura e eficá-

sua meta anual. Destas pes-

cuidadores.

da prestou serviços a 251.707

impacto da tuberculose e tuberculose/

duz um aumento de 2% em relação ao

cia das intervenções de HIV e

soas, 26.158 tiveram resultado

HIV, incluindo a sua forma resistente,

ano anterior.

SIDA baseadas em evidências

positivo para o HIV e 86% delas

O COVida tem como objectivos

73% das crianças no programa

em Moçambique.

(22.619) iniciaram o Tratamento

principais: contribuir para uma

com o estado de HIV conheci-

através da prevenção, cuidados e tratamento.
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O CTB atingiu a sua meta de notifica-

beneficiários e resultou em:

Anti-retroviral (TARV). O projec-

maior utilização dos serviços de

do, 88% das crianças HIV+ em

ção de casos de tuberculose sensível

O CHASS está a contribuir para

to registou igualmente melho-

saúde e nutricionais, melhorar o

tratamento, apoio a 1.012 gru-

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

Para alcançar esse objectivo, o CTB

em 108% em 2017 e 91% em 2018. Em

melhorar o estado de saúde das

rias na percentagem de adultos

acesso aos serviços de HIV, re-

pos de poupança com 20.828

MEIO AMBIENTE

centra-se no aumento da detecção de

relação à tuberculose multi-resistente,

populações-alvo e para o cum-

12 meses após o início do TARV,

duzir a vulnerabilidade econó-

membros, e capacitação de 55

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

casos de tuberculose através do envol-

o projecto alcançou 67% das metas em

primento das metas específi-

de 64% para 68% comparado

mica das famílias de crianças

OBCs para a melhoria dos ser-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

vimento comunitário, expansão e refor-

2017 e 103% em 2018.

cas de Moçambique, visando

ao desempenho de 2017.

órfãs e vulneráveis, e melhorar

viços prestados.
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IMaP

PASSOS

Apoio técnico ao pessoal de saúde do Centro de Saúde em Namarrói, Zambézia

Técnico do IMaP a prestar apoio aos agentes de saúde em Namarrói, Zambézia

Beneficiário a receber aconselhamento no Centro de Recurso do PASSOS, Beira

Grupo teatral a actuar no lançamento do PASSOS em Maputo

O Projecto Integrado de Malá-

nizações da sociedade civil e or-

capacidade de gestão do pes-

mosquiteiras em 134 escolas na

O PASSOS é um projecto de cin-

ças sexualmente transmissíveis.

de serviços, bem como através

tados, 1.599 foram diagnosti-

ria (IMaP) tem duração de cinco

ganizações de base comunitária

soal do Ministério da Saúde, a

província da Zambézia; forne-

co anos (2016-2021), financiado

Este

implementado

da redução de barreiras sociais e

cados com HIV, dos quais 1.275

anos (2017-2022), é financia-

(OBCs), os agentes comunitários

nível provincial e distrital, para

cimento de materiais gráficos

pela USAID e pelo Governo dos

nas províncias de Maputo, Gaza,

estruturais decorrentes do estig-

MTS, 285 HSH e 39 PUDI.

do pela USAID e liderado pela

de saúde e os médicos tenham

supervisionar as intervenções da

para o Fórum da Malária com

Estados Unidos no âmbito do

Zambézia, Tete, Sofala, Manica

ma, preconceitos, discriminação,

Chemonics International com

ferramentas, habilidades e co-

luta contra a malária; e melhorar

mensagens sobre a doença, que

Plano de Emergência do Presi-

e Niassa e desde 2018 também

violência, falta de posicionamen-

No contexto da integração dos

o apoio da FHI 360 e o Centro

nhecimentos adequados; e ga-

o sistema de gestão de informa-

decorreu no dia 28 de Junho

dente dos Estados Unidos da

em Inhambane, Nampula e Cabo

to legal, ou aparente falta de li-

serviços e ligação com os ser-

Médico da Universidade de Van-

rantir que as direcções distritais

ção, relatórios, análise de dados

de 2018 sob a organização do

América para o Alívio do SIDA

Delgado, envolve activamente

berdade de associação.

viços de saúde fornecidos às

derbilt através da organização

e provinciais de saúde das qua-

e o seu uso a nível provincial e

Ministério da Saúde e contou

(PEPFAR). O projecto visa me-

os membros dos grupos (po-

Friends in Global Health (FGH).

tro províncias impactadas (Cabo

distrital.

com a presença do Presidente

lhorar a saúde e os resultados do

pulações-chave e prioritárias)

Em 2018, o PASSOS alcançou

conseguiu referir com sucesso e

Delgado, Nampula, Tete e Zam-

projecto,

unidades sanitárias, o PASSOS

da República de Moçambique,

HIV entre dois grupos, nomea-

como principais decisores na

23.050 beneficiários com men-

apoiar um total de 1.311 pessoas

O IMaP visa desenvolver a ca-

bézia) tenham conhecimentos

Durante 2018, no âmbito do

Filipe Jacinto Nyusi, e mais de

damente as populações-chave

criação de uma abordagem in-

sagens de prevenção de HIV

vivendo com HIV que foram ins-

pacidade dos provedores de

e perspicácia na liderança para

apoio a intervenções comprova-

500 participantes de diferentes

e prioritárias, reduzindo a propa-

clusiva aos serviços de saúde.

através do plano de comunica-

critos e iniciaram o Tratamento

serviços de saúde para usarem

implementar, coordenar e liderar

das contra a malária, o projecto

sectores sociais do país; apoio

gação do HIV e outras infecções

ção para a mudança comporta-

Anti-retroviral (TARV). Destes

ferramentas, habilidades e co-

intervenções correctas nos luga-

apoiou diversas actividades de

às actividades de comemora-

sexualmente transmissíveis, em

Liderado pela FHI 360 em cola-

mental, dos quais 16.305 eram

beneficiários inscritos no TARV,

nhecimentos baseados em evi-

res certos.

sucesso nas províncias de im-

ção do Dia Mundial da Malária

todas as províncias do país.

boração com as organizações

mulheres trabalhadoras do sexo

1.042 são MTS, 233 HSH e 36
PUDI.

dências para planear, buscar e

plementação através da FHI 360:

em Maputo, Nampula e Zambé-

não governamentais Lambda,

(MTS), 6.332 homens que fazem

implementar intervenções cor-

Para alcançar estes objectivos

impressão gráfica de diversos

zia, em colaboração com o Pro-

O PASSOS fornece serviços de

ADPP, ICRH, WLSA, OMES,

sexo com outros homens (HSH)

rectas na área da malária, per-

o projecto implementa as se-

tipos de materiais da estratégia

grama Nacional de Controlo da

qualidade, amigáveis, ligados e

Fambidzanai,

e 413 pessoas utilizadoras de

Por ambos os grupos sofrerem

mitindo que cada interveniente

guintes actividades: apoio à im-

de comunicação para a mudan-

Malária (PNCM); e conclusão de

integrados através de cuidados

Abevamo, o PASSOS pretende,

drogas injectáveis (PUDI).

de estigma, discriminação e falta

desempenhe o seu papel no

plementação de intervenções

ça do comportamento social,

um documento de mapeamento

contínuos às populações-cha-

igualmente, aumentar o acesso

controlo da doença.

comprovadas contra a malária,

nomeadamente 19.100 folhetos

das organizações da sociedade

ve, a mulheres trabalhadoras do

a serviços, cuidados e tratamen-

No mesmo período, o projec-

a serviços de HIV de qualidade, o

Ungagodoli

e

de status, dificultando o acesso

a nível da comunidade e das uni-

e 2.040 cartazes, que foram usa-

civil (OSCs) e de organizações

sexo (MTS) e dos homens que

to, providenciando intervenções

to realizou testes num total de

PASSOS ampliará a cobertura do

O projecto tem como objecti-

dades sanitárias, de acordo com

dos por professores e membros

de base comunitária (OBCs) nas

fazem sexo com outros homens

de qualidade favoráveis a estes

18.378 beneficiários, dos quais

projecto para beneficiar também

vos principais: garantir que os

o Plano Estratégico Nacional de

dos conselhos de escolas, antes

províncias de Nampula e Zam-

(HSH), devido ao elevado risco

grupos, garantindo referências e

13.369 MTS, 4.793 HSH e 216

pessoas utilizadoras de drogas

membros da comunidade, orga-

Controlo da Malária; reforço a

e durante a distribuição de redes

bézia.

de contrair o HIV e outras doen-

fortes ligações ao longo do leque

PUDI. Destes beneficiários tes-

injectáveis e filhas de MTS.
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A International Youth Foundation (IYF) é

Projecto Escolhas

Via: Rotas para o Trabalho

Professores numa sessão de aprendizagem sobre as técnicas de facilitação de PTS na Matola

Formandos em sessão prática de formação profissional

Formação em habilidades de vida, um complemento à formação técnica no IFPELAC

O Escolhas é implementado desde 2015

ria Nelson Mandela (ESNM) e Instituto

Moçambique tem uma popula-

bique, o desemprego juvenil e

Alberto Cassimo (IFPELAC), do

pela International Youth Foundation

Industrial e Computacional Armando

ção de cerca de 28 milhões de

o subemprego são um enorme

Instituto Nacional do Emprego

(IYF), com financiamento da Mozal, e ca-

Emílio Guebuza (IICAEG) na Matola-Rio,

habitantes, com os jovens a re-

problema. Para um jovem, a op-

(INEP), e a Gapi. O projecto visa

Todas as metodologias utiliza-

pacita jovens estudantes em habilidades

Escola Secundária Joaquim Alberto

presentar uma parcela significa-

ção mais viável é uma ocupação

provocar transformações sisté-

das pela iniciativa Via assentam

de vida e em competências de empreen-

Chissano (ESJC) e Escola Secundária do

tiva. As estatísticas indicam que

no sector informal, que é de baixa

micas nas estruturas de apoio à

numa perspectiva de capacita-

dedorismo. Esta intervenção é realizada

Bili (ESB) em Boane, Escola Secundária

20% dos habitantes estão na fai-

remuneração e frequentemente

empregabilidade e empreende-

ção técnica dos parceiros, com

Nampula

através do Passport to Success© (PTS),

da Matola (ESM) e Instituto de Forma-

xa dos 15 aos 24 anos e aqueles

precário. As oportunidades de

dorismo juvenil, tendo como alvo

vista a melhorar o nível dos ser-

Zambézia

currículo da IYF de habilidades de vida,

ção de Professores da Matola (IFP-M) na

entre os 0 e os 24 anos represen-

trabalho autónomo são limitadas

primário os centros de emprego

viços por eles prestados e asse-

Tete

e é complementada por Serviços de

Matola. Nas seis escolas, os beneficiá-

tam 67% da população do país.

e apresentam uma produtividade

do INEP e os Centros de Forma-

gurar que tenham a capacidade

Orientação e Aconselhamento de Car-

rios são estudantes da décima e décima

Um grande desafio para o país

económica reduzida, devido à

ção Profissional do IFPELAC.

e os instrumentos necessários

Inhambane

reira (SOAC). O objectivo do Escolhas é

segunda classes e todos os níveis do en-

é o facto de anualmente entra-

falta de vocação para negócios,

Gaza

proporcionar aos jovens beneficiários

sino técnico-profissional, dos 15 aos 29

rem quase 500.000 jovens para

acrescida do difícil acesso a fi-

Neste sentido, a IYF e seus par-

mentados no âmbito do projecto

uma transição eficaz da escola para o

anos de idade.

a população economicamente

nanciamento.

ceiros apostaram em: comple-

em outras partes do país. Para tal,

uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em 1990, que tem como
único foco ajudar jovens a alcançarem o
sucesso. A IYF reconhece o potencial dos
jovens e investe para assegurar que eles
tenham a possibilidade de desenvolver habilidades de vida e conhecimentos técnicos
para aceder às oportunidades de inserção
social e profissional. Os programas da IYF
são catalisadores de mudanças, as suas
intervenções são sempre feitas através de
instituições parceiras empenhadas em capacitar os jovens. Em Moçambique, a IYF
tem um escritório com 15 colaboradores, todos moçambicanos, cujo trabalho combina
a larga experiência da organização a nível
mundial, com o conhecimento do contexto
específico do país.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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para replicar os modelos imple-

mentar os serviços de formação

a IYF investe no desenvolvimen-

adulta, através de uma metodologia in-

Até 2018, o Escolhas alcançou os seguin-

ça de trabalho é de quase 13 mi-

O projecto Via: Rotas para o

profissional do IFPELAC com a

to e apoio a planos de fortaleci-

teractiva, centrada nos jovens, nas suas

tes resultados: 1.566 estudantes benefi-

lhões. Neste contexto, conclui-se

Trabalho (Via) é implementado

integração do currículo e meto-

mento de capacidade dos sis-

potencialidades, nas oportunidades que

ciaram de treinamento em habilidades

facilmente que os desafios que

simultaneamente em Moçam-

dologia de habilidades de vida

temas e processos internos dos

o mercado de trabalho e a sociedade

de vida através do PTS; 52 professores

os jovens enfrentam para se in-

bique e na Tanzânia (2015-2020),

da IYF denominado Passport

principais parceiros (IFPELAC e

oferecem para uma inserção económica

treinados como facilitadores de PTS e

serirem no mercado do trabalho

em parceria com a Mastercard

to Success© (PTS) nos centros

INEP). A IYF emergiu como im-

e social com ganhos mútuos para os jo-

conselheiros de carreira; organização de

são enormes, acrescidos de um

Foundation (MCF). Em Moçam-

de formação profissional; e re-

pulsionadora e líder do pensa-

vens e para a sociedade.

4 feiras de orientação e aconselhamento

acentuado desajustamento entre

bique, a iniciativa tem como

forçar os serviços de orientação

mento na abordagem da mudan-

de carreira, onde um total de 2.480 jo-

as exigências relacionadas com

parceiros de implementação o

profissional do INEP, através da

ça sistemática, trabalhando com

MEIO AMBIENTE

O projecto é implementado em 6 escolas

vens participaram e realizaram testes de

a qualidade de mão-de-obra na

Governo de Moçambique, atra-

adopção do currículo e metodo-

instituições do estado, do sector

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

localizadas na área geográfica de espe-

personalidade para melhor desenharem

procura e na oferta de emprego.

vés do Instituto de Formação

logia da IYF sobre orientação de

privado e da sociedade civil e ge-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

cial atenção da Mozal: Escola Secundá-

os seus projectos de vida.

Nas áreas urbanas de Moçam-

Profissional e Estudos Laborais

carreira denominado Minha Car-

rando parcerias para o progresso.

EMPODERAMENTO ECONÓMICO
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A Joint Aid Management (JAM) International é uma organização sul-africana sem fins
lucrativos e de desenvolvimento humanitá-

Modelo FEED: Desenvolvimento
da Agricultura e Cadeias de Valor

Programa de Reabilitação
e Perfuração de Poços de Água

Programa de Educação

Foto: arquivo JAM

Furo de água reabilitado numa escola primária do distrito de Jangamo, Inhambane

Alunos da Escola Primária de Dondo, distrito de Vilankulo, Inhambane

A JAM entende a imensa ne-

comunidade local, bem como

Para uma criança ter sucesso e

Em parceria com o Governo

rio fundada em 1984. Actualmente opera na
África do Sul, Angola, Moçambique, Ruanda,
Serra Leoa e Sudão do Sul.
Os seus programas são concebidos para
fornecer assistência sustentável aos beneficiários e operar de forma a não atender apenas às necessidades imediatas das
pessoas, mas também mudar o cenário das
comunidades, transformando-as de forma
permanente e sustentável. Estes programas
impactam milhões de pessoas em comunidades remotas em todo o continente africano nos sectores de alimentação, educação,
água e saneamento, subsistência e desenvolvimento agrícola.

O modelo FEED (Fazenda, Empoderar,

mercados comerciais.

Engrandecer e Distribuir) da JAM impac-

cessidade de melhorar a situa-

da formação de “comités de

um futuro promissor, ela preci-

de Moçambique, o programa é

ta directamente a viabilidade comercial

No que se refere ao termo FEED, “Fazen-

ção da água e saneamento rural

utilizadores de água da comu-

sa ser bem instruída. A qualida-

implementado nas províncias

e sustentabilidade da economia agrícola

da” (F) significa projectar, testar e identi-

em Moçambique, onde, através

nidade” para gerir o uso e a ma-

de da sua educação só poderá

de Inhambane (nos distritos

local, ao mesmo tempo que disponibiliza

ficar tecnologias agrícolas promissoras e

do seu programa de Reabili-

nutenção do furo de água pela

ser assegurada se elas tiverem

de Vilankulo e Inhassoro) e So-

para o mercado alimentos fortificados e

estabelecer empresas agrícolas comer-

tação e Perfuração de Poços

comunidade.

nutrição suficiente para o cor-

fala (no distrito de Dondo e na

Nampula

altamente nutritivos produzidos local-

cialmente viáveis, com plataformas de

de Água, está a trabalhar com

po e a mente. A JAM trabalha

cidade da Beira). Uma das in-

Zambézia

mente. Deste modo, o FEED está a me-

formação moderna em práticas de agri-

as comunidades para alcançar

Em 2018, a JAM reabilitou 52

em comunidades que sofrem

tervenções mais importantes,

Tete

lhorar a vida das comunidades vulnerá-

cultura. “Empoderar” (E) significa identifi-

esse objectivo de forma sus-

furos de água nos distritos de

de fome extrema e desnutri-

consiste no fornecimento de

veis, a estabelecer programas nacionais

car e capacitar os agricultores emergen-

tentável.

Inharrime, Jangamo e Funha-

ção, um resultado directo da

refeições de milho e soja alta-

Inhambane

de nutrição sustentável e a criar empre-

tes em práticas de agricultura modernas

louro, na província de Inham-

pobreza que aflige milhões de

mente nutritivas às crianças,

Gaza

sas comercialmente viáveis.

e disponibilizar insumos e equipamen-

A JAM é uma das poucas or-

bane, e Búzi na província de

moçambicanos e uma das prin-

como forma de incentivo para

tos, assim como facilitar o acesso aos

ganizações no país que possui

Sofala. Também foi montado

cipais causas de morte infantil,

que elas frequentem a escola.

O modelo visa o desenvolvimento eco-

mercados. “Engrandecer” (E) significa

o equipamento e a permissão

1 pequeno sistema de abas-

bem como uma enorme barrei-

A refeição da JAM é certificada

nómico e social sustentável, promoven-

transformar o milho e a soja comprados

do Governo para perfurar e rea-

tecimento de água no distrito

ra ao desenvolvimento da edu-

pela ISO 22000 e tem benefí-

do o desenvolvimento comercial das

aos pequenos agricultores num super

bilitar poços de água em Mo-

de Inhassoro (Inhambane). No

cação no país.

cios para todas as idades.

fazendas, o empoderamento dos peque-

cereal rico em hidratos de carbono, pro-

çambique, tendo nos últimos

total, 16.953 pessoas foram

nos agricultores emergentes (com foco

teínas, vitaminas e minerais essenciais.

10 anos reabilitado mais de 500

beneficiadas. A pensar no fu-

O

Educação

De Fevereiro a Outubro de 2018,

nos jovens e nas mulheres agricultoras),

“Distribuir” (D) significa entregar o super

poços equipados com bombas

turo, a JAM também se juntou

tem como objectivo acelerar

foram distribuídas 26.342.280

o estabelecimento de uma produção fa-

cereal em escolas, centros de saúde e

manuais e mais de 700 furos de

à crescente tecnologia de ins-

e ampliar o impacto e melho-

refeições em 48 escolas. Estas

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

bril para aumentar o valor dos produtos

mercados locais. Em 2018, através do

água não funcionais. A aborda-

talação de pequenos sistemas

rar de maneira quantificável a

refeições foram servidas nos

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

commodities cultivados e o desenvolvi-

seu modelo FEED, a JAM entregou mi-

gem da JAM inclui múltiplas

canalizados movidos a energia

aprendizagem, as capacidades

intervalos de cada turno. Nas

MEIO AMBIENTE

mento de uma cadeia de abastecimento

lhões de refeições em várias escolas,

etapas cruciais para a constru-

solar, que está alinhada com a

sociais e comportamentais e

escolas que leccionam em dois

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

eficiente para distribuir produtos alimen-

centros de saúde e mercados locais, nas

ção dos furos de água, acom-

estratégia do Governo de Mo-

o bem-estar nutricional dos

turnos, foram servidas duas ve-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

tícios nutritivos a programas sociais e

províncias de Inhambane e Sofala.

panhadas de capacitação da

çambique.

estudantes do ensino básico.

zes por dia.
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A Light for the World é uma organização in-

Programa de Saúde Ocular

Programa de Reabilitação
Baseada na Comunidade

Programa de Educação Inclusiva

Felizarda Gonçalves depois da cirurgia de catarata

Cristina, activista de RBC a fazer a reabilitação física da Carmen

José Mussena, beneficiário do programa, numa turma inclusiva

ternacional de deficiência e desenvolvimento, que trabalha em prol de serviços de saúde
ocular acessíveis e apoia a educação inclusiva, empodera as pessoas com deficiência
a participarem de forma igual na sociedade.
O plano estratégico (2016-2020) da Light for
the World em Moçambique tem como objectivo contribuir para uma sociedade mais
inclusiva, onde as pessoas com deficiência
são plenamente incluídas e capacitadas,
com vista a reduzir de forma sustentável a
desigualdade e a pobreza. Para atingir esse
objectivo, a Light for the World foca as suas
acções nas seguintes áreas: saúde ocular,
educação inclusiva, inserção económica,
reabilitação baseada na comunidade, promoção dos direitos das pessoas com deficiência e desenvolvimento inclusivo.

Na área de saúde ocular (oftalmologia), a

de 1.200 cirurgias de tracoma triquíase

A Reabilitação Baseada na

acesso a diversos serviços. A

As crianças com deficiência

como sensibilizar famílias, con-

Light for the World apoia o Programa Na-

nas províncias de Sofala e Cabo Delga-

Comunidade (RBC) é imple-

Light for the World apoiou tam-

têm inúmeras desvantagens no

selhos de escola e comunidade

cional de Oftalmologia e os programas

do e reforço das capacidades técnicas

mentada através dos esforços

bém organizações de pessoas

acesso à educação, em relação

em geral sobre o direito à edu-

provinciais de prevenção da cegueira de

e não-técnicas para a gestão e controlo

combinados de pessoas com

com deficiência no reforço das

às crianças sem deficiência.

cação para crianças com defi-

Sofala, Tete, Zambézia, Niassa e Cabo

de casos de tracoma; mais de 255.000

deficiência, famílias, organiza-

suas capacidades técnicas de

As crianças com deficiência

ciência, e capacitação técnica

Delgado e os hospitais centrais e provin-

pessoas beneficiaram do tratamento nas

ções e comunidades, serviços

advocacia e na promoção dos

são um dos principais grupos

em metodologias pedagógicas

Nampula

ciais destas províncias, incluindo o Insti-

consultas externas e brigadas móveis. Em

relevantes de saúde, educa-

direitos das pessoas com defi-

amplamente excluídos da edu-

inclusivas para os professores.

Zambézia

tuto de Ciências de Saúde da Beira e o

termos de cuidados oculares, prestou-se

ção, entre outros. Em 2018, o

ciência. Os programas de RBC

cação. A deficiência é reconhe-

Neste contexto, em 2018, em

Tete

Ministério da Saúde.

apoio às direcções provinciais de saúde

apoio da Light for the World,

em Sofala são implementados

cida como um dos factores me-

parceria com a Escola de For-

sob liderança da DPGCAS.

nos visíveis, porém mais fortes,

mação de Professores do Futu-

na marginalização educacional.

ro, ADPP-Lamego e a Direcção

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

na melhoria e disponibilidade de infra

através de fundos da Coope-

Inhambane

O grande destaque em 2018 foi a finali-

-estruturas adequadas para a prestação

ração Austríaca, beneficiou 10

Gaza

zação da construção de raiz, apetrecha-

de serviços de saúde ocular e na cons-

associações. A Light for the

As associações de e para pes-

mento (com medicamentos, consumíveis

ciencialização das comunidades sobre

World apoiou ainda a Direcção

soas com deficiência têm um pa-

A Light for the World acredita

senvolvimento Humano, foram

e equipamentos) e entrada em funciona-

as causas da cegueira e serviços de saú-

Provincial do Género, Criança

pel importante na implementa-

que a educação proporciona

apoiadas 47 escolas, em técni-

mento do bloco de oftalmologia, com

de ocular existentes. Houve igualmente

e Acção Social (DPGCAS) de

ção e monitoria dos programas.

habilidades às crianças com

cas pedagógicas e de supervi-

dois pisos no Hospital Central da Beira

um apoio ao desenvolvimento contínuo

Sofala e o Ministério do Géne-

Nas áreas com associações

deficiência, que lhes permitem

são, beneficiando directamente

(gabinetes de consultas externas, sala

de recursos humanos para a área de saú-

ro, Criança e Acção Social, na

estabelecidas, estas assumem

tornar-se modelos positivos e

mais de 300 crianças com defi-

de formação, administração, enfermarias

de ocular, com 5 médicos a beneficiarem

implementação da RBC em So-

a liderança na promoção dos

ingressar no mercado de traba-

ciência. Em parceria com a Es-

e bloco operatório com duas camas de

de bolsas de estudos para especialização

fala e na análise para a inclusão

programas. Nos distritos onde

lho, ajudando assim a evitar a

mabama, a Light for the World

operação). Além disso, foram realizadas

em oftalmologia fora do país.

da mesma nos Programas de

não existem associações de

pobreza. Por isso, a Light for the

apoiou ainda a inclusão de 77

Protecção Social Básica, a nível

pessoas com deficiência, os

World tem apostado no apoio

crianças com deficiência. 250

Manica

Maputo
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mais de 5.500 cirurgias de cataratas nas
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5 províncias de intervenção e reforçadas

Cerca de 3.000 crianças beneficiaram

nacional. No âmbito dos pro-

programas promovem a cria-

aos programas de educação

jovens com deficiência foram

MEIO AMBIENTE

as capacidades técnicas e não-técnicas

de rastreio em saúde ocular nas escolas

gramas de RBC, cerca de 3.000

ção de grupos de auto-ajuda e

inclusiva, com vista a garantir

igualmente apoiados em ma-

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

para o controlo e prevenção da cegueira

primárias das províncias onde a Light for

pessoas com deficiência bene-

de associações locais de pes-

o acesso à educação, serviços

téria de formação profissional e

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

curável e evitável; foram realizadas mais

the World está presente.

ficiaram de reabilitação física e

soas com deficiência.

de saúde, lazer e desporto; bem

acesso ao emprego.
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A Malaria Consortium é uma das principais
organizações sem fins lucrativos do mundo,
especializada na prevenção, controle e tra-

Fortalecimento do Sistema
de Vigilância da Malária

Diálogos Comunitários para
Prevenção e Controlo das DTNs

Projecto upSCALE

Responsável da Unidade Sanitária de Quissimajulo entrevistado durante a avaliação do sistema de vigilância

Demonstrações durante o diálogo comunitário

Uso do upSCALE durante uma consulta realizada pelo Agente Polivalente Elementar

Em Moçambique, apesar das reduções

principais constrangimentos a serem

Em Moçambique, a prevenção

dos materiais visuais e álbuns

Nas áreas rurais de Moçambi-

O aplicativo, financiado pela

verificadas nos últimos anos na morbi-

colmatados, colher e analisar dados epi-

e o controle de doenças tropi-

seriados das três doenças, tes-

que, onde 65% da população

UK Aid através do UNICEF,

lidade e mortalidade, a malária conti-

demiológicos adicionais sobre a origem

cais negligenciadas (DTNs) re-

tados e validados num encon-

carece de acesso a cuidados de

permite a recolha de dados de

nua a ser o principal problema de saúde

dos casos de malária em algumas áreas

presenta um grande desafio. A

tro de coordenação, onde par-

saúde, os Agentes Polivalentes

qualidade do nível comunitário

pública, sendo responsável por 29% de

de baixa transmissão, e, ainda, mapear

prevenção e o controle eficazes

ticiparam médicos-chefes dos

Elementares (APEs) são res-

produzidos pelos APEs sobre o

mortes hospitalares e 42% de mortes em

todas as fontes de informação relaciona-

dependem de uma combina-

quatro distritos, actores que lu-

ponsáveis em fornecer serviços

sistema nacional de saúde para

crianças menores de 5 anos.

das com a malária que devem ser inte-

ção de abordagens de saúde

tam para o controle das DTNs e

essenciais de saúde nas suas

a tomada de decisão e reco-

gradas num sistema de vigilância.

pública.

responsáveis do programa das

comunidades. Na sua maioria,

mendações para acções.

DTNs a nível distrital, provincial

os APEs têm um baixo nível de

tamento da malária e outras doenças transmissíveis entre as populações vulneráveis.
A missão da organização é melhorar a vida
em África e na Ásia por meio de programas
sustentáveis, baseados em evidências, que
combatam doenças específicas e promovam a saúde infantil e materna. As áreas de
especialização da Malaria Consortium incluem: prevenção, diagnóstico e tratamento
de doenças; controle e eliminação de doenças; fortalecimento dos sistemas de saúde;
investigação, monitorização e avaliação
conducentes às boas práticas; comunicação
de mudança de comportamento; advocacia
nacional e internacional; e desenvolvimento
de políticas.
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Cabo Delgado
Niassa
Nampula
Zambézia
Tete

Em 2018 foi implementada a primeira

Sofala

fase do projecto com objectivo de apoiar

Após os resultados finais do estudo, em

O projecto é implementado

e nacional. O encontro serviu

escolaridade e foram treinados

Em 2018, com a finalização de

Inhambane

o Programa Nacional de Controlo da Ma-

Novembro de 2018, a Malaria Consortium

pela Direcção Provincial de

para definir os procedimentos

para prestarem cuidados bási-

mais uma etapa no processo de

Gaza

lária (PNCM) a desenvolver um plano de

realizou um simpósio com vista a: definir

Saúde (DPS) de Nampula em

da abordagem dos diálogos

cos de saúde a todas as faixas

desenvolvimento do aplicativo,

fortalecimento do sistema de vigilância

acções concretas para solucionar pro-

parceria com a Malaria Consor-

e responsabilidades de cada

etárias nas áreas remotas onde

a Malaria Consortium realizou

para orientar a implementação de inter-

blemas do sistema nacional de vigilância

tium em quatro distritos (Eráti,

interveniente do Sistema Na-

vivem.

uma capacitação aos gesto-

venções eficazes adaptadas a todos os

da malária e apoiar o desenvolvimento

Mecubúri, Mogovolas e Murru-

cional de Saúde, voluntários e

níveis de transmissão da doença no país

colaborativo de uma estrutura de Dados

pula) com financiamento da Bill

parceiros de implementação.

e, assim, apoiar a agenda de eliminação

para Acção (D2A), estabelecer um qua-

& Melinda Gates Foundation.

de malária a nível regional. Deste modo,

dro das acções acordadas que irá guiar

sob a liderança do PNCM, a Malaria

todos os parceiros e implementadores

A primeira fase do projecto

Consortium envolveu todos os parceiros

no processo de melhoria da tomada de

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

do programa de malária e actores-chave

decisão nos estratos de transmissão

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

(a nível regional e nacional) na realização

MEIO AMBIENTE

de um estudo com o intuito de avaliar
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res de dados de Inhambane e
A Malaria Consortium, em par-

Cabo Delgado (coordenadores

ceria com o Ministério da Saúde

dos APEs e responsáveis do

Ainda em 2018, foram capa-

(MISAU) e o UNICEF, desenvol-

Núcleo de Estatística), para o

citados 228 facilitadores na

veu o aplicativo upSCALE (para

fortalecimento das suas capa-

(2014) centrava-se apenas na

abordagem de diálogo comu-

smartphones) com o intuito de

cidades de análise de dados e

doença bilharziose. Na segunda

nitário, que logo iniciaram as

apoiar os APEs no diagnóstico

uso da informação comunitária.

da malária em Moçambique, e orientar

fase (2017), foram introduzidas

implementações nas suas co-

e tratamento de doenças e for-

Na Zambézia, a Malaria Con-

a priorização da verificação da qualida-

mais duas doenças (elefantíase

munidades. O processo envol-

talecer o Sistema de Informa-

sortium capacitou formadores

o sistema nacional de informação e vi-

de dos dados e uso de informação com

e lombrigas). Ainda na segunda

veu uma monitoria constante e

ção de Saúde para Monitoria e

provinciais no uso do aplicati-

gilância da malária actual, identificar os

base nos resultados dos estudo.

fase (2018), foram desenvolvi-

apoio técnico aos facilitadores.

Avaliação (SIS-MA).

vo upSCALE.

2018 - 2019

SOCIAL

135

+258 21 302 660 / 82 900 1730
www.mediciconlafricacuamm.org
mozambico@cuamm.org

INS TIT UCIONAL

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Cuidados de Saúde Primários Integrados
para Diabetes e Hipertensão

Projecto Recém-Nascido Saudável

Fortalecimento dos Serviços
Amigos dos Adolescentes e Jovens

Controle da glucose sanguínea durante uma feira de saúde numa comunidade, Maputo

Sensibilização de mães jovens no Dia Internacional Sobre a Prematuridade, Beira

Equipa técnica da CUAMM durante uma visita aos SAAJ, Beira

As doenças não-transmissíveis (DNTs),

dos cuidados de saúde através do diag-

Na província de Sofala, doenças

reconhecido atempadamente e

A adolescência é um período

pós-natal), teste e tratamento

de que são exemplos as doenças cardio-

nóstico e tratamento precoce, formação

como malária, diarreias, desnu-

encaminhado ao Hospital Cen-

complexo e delicado na vida

de HIV e doenças sexualmente

vasculares, diabetes, doenças respirató-

de profissionais de saúde, e melhoria do

trição, tuberculose e HIV/SIDA

tral. Pretende também reabilitar

de cada indivíduo. Por diversos

transmissíveis (DSTs), e acon-

rias crónicas e cancro, afirmam-se como

sistema de informação para pessoas

são as maiores causas de mor-

neonatologias no Hospital Cen-

motivos, é nesta fase que há

selhamento

um dos maiores problemas de saúde a

com doenças crónicas não-transmissí-

bilidade e mortalidade infantil,

tral da Beira e hospitais rurais

um aumento significativo nos

contraceptivos.

nível mundial e são o resultado de uma

veis, como é o caso da diabetes e hiper-

com a sero-prevalência na po-

de Dondo e Nhamatanda, bem

riscos de contrair o HIV e ou-

Nampula

combinação de factores genéticos, fisio-

tensão.

pulação a atingir os 16,3% na ci-

como proceder à manutenção

tras doenças. Neste contexto,

As estruturas dos SAAJ são

Zambézia

lógicos, ambientais e comportamentais.

dade da Beira. Financiado pela

de outras estruturas e fornecer

a Médicos com África CUAMM

construídas de forma a garantir

Tete

A luta contra as DNTs assume-se como

Em 2018 foram alcançadas cerca de

Agência Italiana de Coopera-

equipamento e medicamento.

apoia ambulatórios específicos

que os jovens recebam servi-

uma prioridade para o Governo de Mo-

190.000 pessoas nos 17 distritos abran-

ção para o Desenvolvimento, o

chamados Serviços Amigos

ços em privacidade e que ne-

Inhambane

çambique, que através de uma parceria

gidos pela intervenção nas províncias

Projecto Recém-Nascido Sau-

A capacitação do pessoal de

dos Adolescentes e Jovens

nhuma restrição seja imposta

Gaza

entre o Ministério da Saúde e a Médicos

de Maputo, Sofala e Cabo Delgado com

dável tem como objectivo me-

saúde é uma das actividades

(SAAJ) na cidade da Beira. Os

ao acesso dos adolescentes a

com África CUAMM lançou o Projecto

aproximadamente 14.000 novos casos

lhorar a oferta e qualidade dos

prioritárias, assim como a sen-

SAAJ são secções dedicadas

essas secções, que não exigem

WDF (2016-2019), financiado pela World

diagnosticados. Neste mesmo ano foi

serviços de cuidados neonatais

sibilização da população so-

aos adolescentes e jovens, en-

o consentimento dos pais.

Diabetes Foundation e que faz parte de

finalizada a primeira edição nacional das

e cuidados ao recém-nascido

bre o aumento da procura dos

tre os 10 e os 24 anos, nos cen-

um programa mais abrangente de Luta

Normas de Manejo da Diabetes Melli-

patológico no Hospital Central

serviços de saúde materna e

tros de saúde, que têm como

O projecto é financiado pela

Contra as Doenças Não-Transmissíveis

tus e Hipertensão Arterial em colabo-

da Beira e nos hospitais rurais

neonatal. Todas as actividades

principal objectivo educar so-

Elton John Aids Foundation,

implementado pela CUAMM.

ração com a Associação Moçambicana

de Dondo e Nhamatanda.

são implementadas em cola-

bre comportamentos de saúde

ELMA e ViiV. Em 2018, imple-

boração com a DPS de Sofala

seguros e promover o teste vo-

mentou actividades de fortale-

luntário do HIV.

cimento dos serviços ofereci-

A Médicos com África CUAMM é uma organização não governamental que nasceu
em 1950 na cidade de Pádua, Norte da Itália. Actualmente presente em 8 países em
África, realiza projectos de longa duração,
que visam o desenvolvimento e promovem
a mensagem de que a saúde é um direito
fundamental para todos.
Junto dos governos, a CUAMM contribui
para a melhoria do estado de saúde da população dos países onde actua e promove
atitudes positivas e solidárias. Desde 1978,
após a independência de Portugal e quando
chegaram os primeiros médicos voluntários
a Moçambique, o compromisso da organização sempre foi reforçar o desenvolvimento do sistema sanitário e de formação profissional no sector de saúde no país.
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métodos

O Projecto WDF foi a primeira interven-

WDF focaram-se, em grande medida, na

De forma complementar, o pro-

e com os SDSMAS da Beira,

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

ção nacional exclusiva sobre diabetes e

sensibilização e mobilização a nível co-

jecto pretende a melhoria de 3

Dondo e Nhamatanda, que são

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

hipertensão e visa fortalecer os cuida-

munitário, através de actividades locais

centros de saúde na Beira, no-

os principais interlocutores na

Os SAAJ oferecem: aconse-

de materiais, melhoria das in-

MEIO AMBIENTE

dos de saúde a nível primário garantin-

de promoção da saúde, distribuição de

meadamente Macurungo, Pon-

identificação das necessidades

lhamento gratuito sobre saúde

fra-estruturas

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

do: serviços preventivos que favoreçam

materiais educacionais e transmissão de

ta-Gêa e Chingussura, para que

da população e respectivas so-

sexual e reprodutiva, aconse-

de sensibilização e informação

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

a educação das comunidades, melhoria

programas de televisão e rádio.

o recém-nascido crítico seja

luções.

lhamento na gravidez (pré e

para jovens e adolescentes.
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A mothers2mothers (m2m) é uma ONG in-

Programa Mães para Mães

ternacional com actuação em África, que
emprega e forma mulheres seropositivas
como agentes comunitárias de saúde. São
chamadas “Mães Mentoras”. Elas fornecem
serviços de saúde, aconselhamento e apoio
às mulheres e suas famílias nas unidades
sanitárias e nas comunidades. A organização iniciou as suas actividades com enfoque na eliminação da transmissão vertical
do HIV, no entanto, hoje, o modelo “Mães
Mentoras” está evoluído e abrange todas as
fases da vida em resposta às necessidades
dos diferentes utentes. Até 2017, a m2m implementou programas em sete países africanos, nomeadamente eSwatini (Suazilândia), Quénia, Lesoto, Malawi, África do Sul,

“Mãe Mentora” e mulheres grávidas em Mugeba, Zambézia

“Mãe Mentora” e criança lactante em Mocuba-Sede, Zambézia

“Mãe Mentora” na consulta de SMI em Mocuba-Sede, Zambézia

Em Moçambique os dados de mortali-

seropositivas e que faz parte da estraté-

planeamento familiar; reduzir o

de saúde reprodutiva, saúde ma-

ríodo inicial de 2 anos, com fun-

agora consigo manter a família

dade materna e infantil são alarmantes,

gia nacional de combate ao HIV em Mo-

estigma e a discriminação; pro-

terna, saúde infantil, neonatal e

dos do Plano de Emergência do

e educar o meu filho. Sinto que

bem como a prevalência do HIV entre os

çambique.

mover a igualdade de género;

primeira infância.

Presidente dos EUA para o Alívio

tenho uma segunda chance na

do SIDA (PEPFAR), gerido pelos

vida e estou pronta para qual-

Centros de Controlo de Doenças

quer desafio”, comentou a mãe

Uganda e Zâmbia. Em Moçambique, a m2m
iniciou as suas operações em 2018.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

e apoiar o desenvolvimento de

dial, o país tem uma taxa de mortalidade

A presente estratégia do MpM é uma ac-

meios de subsistência para as

Em colaboracão com o Minis-

materna (TMM) de 489 por 100.000 na-

tualização da que foi aprovada em 2010

famílias e comunidades.

tério da Saúde (MISAU), a m2m

dos Estados Unidos (CDC) e pela

solteira Antónia Bobo, quando

Nampula

dos vivos (feto que, independentemente

e tem como propósito responder aos

implementa o modelo MpM

Agência dos Estados Unidos

questionada sobre a importância

Zambézia

do período da gravidez, foi expulso ou

desafios actuais que as mulheres e suas

As sessões de aconselhamento

através da prestação de serviços

para o Desenvolvimento Interna-

do programa MpM para o país.

Tete

extraído do útero com sinais vitais) e taxa

famílias enfrentam na adesão aos cuida-

de pares abordam questões que

de apoio à prevenção da trans-

cional (USAID).

Ela é uma das “Mães Mentoras”

de mortalidade infantil (TMI) de 71,3 por

dos de saúde em geral e aos cuidados

ajudam e motivam as mulheres

missão vertical em 32 unidades

Inhambane

100.000 nados vivos. A situação é ainda

e tratamento da infecção pelo HIV, em

a aderirem aos cuidados e ao

sanitárias de alto volume nas

“Na m2m aprendi que se a mulher

Gaza

pior quando comparamos com outros

particular.

tratamento, bem como a enfren-

4 províncias onde o programa

tem dúvidas ou preocupações,

tarem os desafios relacionados

é implementado. Além destes

ela deve ir imediatamente a uma

O programa conta com 387
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Sofala
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Maputo
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em actuação pelo programa na
província de Sofala.

TMM e 6,5 de TMI) e Suécia (4 de TMM

Na implementação deste programa es-

com aspectos socio-culturais,

serviços de apoio, a m2m ofere-

unidade sanitária e pedir acon-

“Mães Mentoras”, que estão dis-

e 2,9 de TMI). De acordo com a UNAIDS,

calável e de alto impacto, a m2m utiliza

onde o estigma e a discrimina-

ce ainda assistência técnica ao

selhamento médico e apoio. A

tribuídas em 32 unidades sanitá-

a prevalência do HIV entre os adultos é

o modelo “Mães Mentoras”, que através

ção assumem um papel marcan-

MISAU e outros parceiros, com

m2m é importante para nós, em

rias, das quais 10 em Nampula, 10

de 12,5% no país, contra 0,5% nos Esta-

de sessões de aconselhamento entre

te e afectam de forma negativa a

vista a melhorar o currículo, for-

Moçambique, porque capacita e

em Sofala, 10 na Zambézia e 2 em

dos Unidos e 0,2% na Suécia.

pares, contribuiu de forma significati-

saúde da mulher e da criança.

mação, ferramentas, estruturas,

incentiva as mulheres seropositi-

Cabo Delgado. Como resultado

políticas e implementação do

vas como eu, que têm enfrentado

da implementação deste pro-

va para: prevenir infecções de HIV em
É neste cenário que a m2m implementa,

crianças; reduzir a mortalidade mater-

A m2m recruta, treina e emprega

próprio programa MpM, para

muitas dificuldades de género e

grama, até Dezembro de 2018,

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

desde Janeiro de 2018, em quatro pro-

na e infantil; apoiar o desenvolvimento

mulheres seropositivas “Mães

que este seja integrado no siste-

financeiras, a abraçarem a opor-

a m2m atendeu 10.877 bebés

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

víncias, nomeadamente Cabo Delgado,

saudável de recém-nascidos e crianças;

Mentoras”, que trabalham com

ma nacional de saúde.

tunidade de salvar muitas vidas

expostos ao HIV e 18.463 mu-

MEIO AMBIENTE

Nampula, Sofala e Zambézia, o Progra-

melhorar a saúde das mulheres, seus

médicos e enfermeiros nas uni-

e ajudar mães seropositivas a

lheres seropositivas, grávidas e

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

ma Mães para Mães (MpM), um pro-

parceiros e famílias; promover o aces-

dades sanitárias e nas comuni-

Numa primeira fase, o projecto

terem bebés saudáveis. Olhando

lactantes foram alcançadas pelo

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

grama de apoio comunitário para mães

so universal à saúde reprodutiva e ao

dades para apoiar nos serviços

opera com o MISAU por um pe-

para o fortalecimento financeiro,

Programa Mães para Mães.
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Projecto de Promoção de Agricultura
de Conservação - Fase 2

Centro de Agronegócios de Manica

Projecto Extensão Multimédia

Comparação entre o campo cultivado com técnicas tradicionais x técnicas de agricultura de conservação

Estudante participando da aula prática do curso Operação de Tractores Agrícolas

Colaborador do projecto em entrevista na Rádio Comunitária de Namialo

Depois da primeira fase do projecto de

agricultores líderes com o objectivo de

O Centro de Agronegócios de

fonte de renda para subsididar

O projecto Extensão Multimé-

e outros métodos; transmissão

Promoção da Agricultura de Conserva-

atingir 31.500 agricultores nas províncias

Manica (CAM) é uma institui-

as despesas do CAM. Na fazen-

dia (Fevereiro de 2016 - Feve-

de programas interactivos em

ção (PROMAC), a NCBA CLUSA conti-

de Manica e Zambézia. Os agricultores

ção criada pelo projecto de

da, é possível encontrar várias

reiro de 2019) foi implementado

rádios comunitárias; e serviços

nuará, por mais 5 anos de parceria (até

líderes serão os responsáveis pela ma-

Treinamento Profissional e Vo-

tecnologias

irrigação

pela NCBA CLUSA, Human Ne-

de informações agrícolas via

Dezembro de 2022) com a Embaixada

nutenção dos campos de demonstração,

cacional para o sector da agri-

gota-a-gota, irrigação por as-

twork International e a Farm Ra-

serviço 84321, em parceria com

Real da Noruega em Maputo, com uma

realizando três “Dias de Campo” anual-

cultura, financiado pela NORAD

persão, produção de semente

dio International, com o apoio

a Vodacom, que incluíam infor-

Nampula

segunda fase de promoção da agricultu-

mente e fornecendo assistência técnica

e implementado em parceria

certificada, genética e nutrição

financeiro da USAID, DFID,

mações de boas práticas agrí-

Zambézia

ra de conservação. O objectivo é duplicar

aos agricultores vizinhos.

com o Instituto Superior Poli-

vegetal, estufa, fertilização e

IFAD e da Bill & Melinda Gates

colas nas 4 línguas mais faladas

Tete

os ganhos da primeira fase, de forma a

técnico de Manica (ISPM). O

conservação do solo, prepa-

Foundation. O projecto teve

de Moçambique (português,
changana, macua e sena).

A National Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA CLUSA)
foi fundada em 1916. Actualmente, a NCBA
CLUSA está activa em 12 países (8 dos quais
em África) oferecendo assessoria em desenvolvimento cooperativo, segurança alimentar e agricultura, democracia e governação,
saúde baseada na comunidade e gestão de
recursos naturais. Em Moçambique, a NCBA
CLUSA está a operar nas regiões Centro e
Norte desde 1995, com a missão de promover a riqueza intelectual, económica e social,
com base em princípios cooperativistas e
equidade de género. A organização visa advogar e promover uma economia inclusiva,
na qual pessoas são empoderadas para contribuírem para uma prosperidade partilhada
e para a melhoria da qualidade de vida das
gerações futuras.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

aumentar a segurança alimentar e os

Esta nova fase também se foca na pro-

objectivo do CAM é de dotar os

ração da terra com o mínimo

como objectivo aumentar o uso

Inhambane

rendimentos dos agricultores, através da

moção da mecanização usando instru-

trabalhadores do sector agrário

distúrbio do solo, e maneio in-

de tecnologias e insumos me-

Gaza

adopção de práticas de agricultura inte-

mentos apropriados à agricultura inteli-

com conhecimentos teóricos e

tegrado de pragas e doenças.

lhorados através da provisão de

Como resultado, o projecto Ex-

ligente ao clima, de maior acesso à terra,

gente ao clima. Além disso, o PROMAC

práticos, para aumentar as suas

serviços de extensão, usando

tensão Multimédia conseguiu

nível de instrução mais elevado ou alfabe-

II continuará a apoiar na alfabetização e

produções agrícolas nas suas

Ao longo de 2018, o CAM ofere-

diversas tecnologias de comu-

alcançar 1.773.624 agricultores;

tização e maior acesso e uso de insumos

acesso a terra para os pequenos produ-

áreas de actuação.

ceu seis cursos, ministrados em

nicação e informação de grande

fazer com que 490.478 peque-

agrícolas e participação no mercado.

tores, especialmente as mulheres, para

parceria com empresas do sec-

alcance e acesso às massas.

nos agricultores utilizassem os

Manica

Maputo
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serviços de tecnologia de co-

proporcionar estrutura e ganhos susten-

O CAM mantém uma fazenda

tor privado, como é o exemplo

Quando adpotada pelos agricultores,

táveis com o aumento do rendimento

modelo, que serve como fer-

da LONAGRO (representante

O projecto realizou as seguintes

municação e informação, o que

a agricultura de conservação aumenta

das colheitas e das ligações de mercado.

ramenta de apoio para cursos

da marca John Deere em Mo-

actividades: gravação de vídeos

corresponde a 151% da meta

a produtividade (entre 40 a 60%), reduz

Com uma meta de mais de 5.400 parti-

de agronomia e marketing do

çambique), ou instituições do

demonstrativos de práticas e

do projecto (350.500); e fazer

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

as perdas agrícolas e mitiga o impac-

cipantes inscritos, serão estabelecidos

ISPM e funciona como um local

governo. Participaram dos cur-

tecnologias como a preparação

com que 364.375 agricultores

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

to negativo das mudanças climáticas,

180 novos centros de alfabetização fun-

de realização de “Dias de Cam-

sos um total de 186 pessoas e

da terra com princípios de agri-

aplicassem pelo menos uma

MEIO AMBIENTE

desenvolvendo a resiliência económica

cional e o projecto trabalhará com mais

po”, para troca de experiências

foram acolhidos 28 estagiários

cultura de conservação, uso de

das tecnologias promovidas,

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

e ambiental dos agricultores. Os exten-

de 1.800 famílias para garantir os direitos

entre os vários actores do sec-

para trabalhar na fazenda mo-

sementes certificadas, méto-

representando 405% da meta

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

sionistas do PROMAC II irão treinar 900

de posse da terra.

tor agrário, além de ser uma

delo e em empresas parceiras.

dos de controle para epidemias

(90.000).
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O Poder do Jogo no Combate ao Casamento
Prematuro e Gravidez Precoce

GREAT - Aprender Jogando
Responsivo ao Género

Educação de Qualidade e Promoção
da Paz Através do Poder do Jogo

Durante as actividades sobre casamentos prematuros alusivas aos 16 dias de activismo em Maputo

Professora Clara Simão a implementar a aprendizagem baseada em jogos

Alunos da EPC de Macucunha a participar no jogo de combinação de palavras

O programa O Poder do Jogo no Com-

participação de mais de 5.100 crianças

O futuro de muitas crianças é

projecto em Maputo (KaNyaka

O projecto Educação de Quali-

reforço da vigilância por parte

bate ao Casamento Prematuro e Gravi-

nas actividades desportivas e lúdicas,

limitado pela violência, trabalho

e Namaacha) e Gaza (Chókwè,

dade e Promoção da Paz Através

dos comités comunitários de

dez Precoce está a ser implementado na

especialmente as raparigas; aumento

infantil, casamento prematuro,

Limpopo e Chongoene), para

do Poder do Jogo (2017-2019) é

protecção infantil.

província de Maputo, em comunidades

da capacidade técnica dos professo-

analfabetismo e desigualdade.

um total de 138 escolas com

implementado no distrito de

pobres rurais nos distritos Inhaca e Na-

res; crianças e jovens aprenderam mais

A Right to Play trabalha para

aproximadamente

105.000

Namacurra (Zambézia) com o

Para fortalecer o apoio familiar

maacha. O projecto visa contribuir para

sobre como se proteger das influências

que elas superem estes desa-

crianças e 1.100 professores.

apoio financeiro da NORAD. Na

e comunitário, o projecto forma

Nampula

a diminuição dos altos índices de casa-

negativas e prevenir a gravidez precoce,

fios através do uso do poder do

As actividades do projecto in-

implementação, a Right to Play

membros dos conselhos esco-

Zambézia

mentos prematuros e gravidezes preco-

contribuindo para diminuir o número de

jogo, desporto e brincadeiras.

cluem: integração da aprendi-

trabalha com organizações de

lares e líderes comunitários em

Tete

ces em Moçambique.

gravidezes e casamentos precoces; 335

O projecto Gender Responsive

zagem baseada em jogos e res-

base comunitária e parceiros

questões de género e protecção

A Right to Play é uma organização global
que se dedica a melhorar a vida de crianças
e jovens afectados por conflitos, doenças e
pobreza. Tem como missão proteger, educar e capacitar as crianças para que elas
superem as adversidades usando o poder
do jogo. Fundada em 2000, foi pioneira na
abordagem baseada em jogos para aprendizagem e desenvolvimento, centrada em
educação de qualidade, habilidades para a
vida, saúde, igualdade de género, protecção
da criança e construção de comunidades
pacíficas. A Right to Play está sediada em
Toronto, no Canadá, e tem operações na
América do Norte, Europa, Médio Oriente,
África e Ásia. A sua programação transforma a vida de mais de um milhão de crianças
a cada semana, através de jogos e desportos, dentro e fora da sala de aula.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

jovens, entre os 13 e os 25 anos de idade,

Education and Transformation

ponsiva ao género na prática de

especialistas em mobilização

da criança e envolve a comuni-

Inhambane

Com o financiamento da NORAD, entre

tiveram acesso a aconselhamento sobre

(GREAT),

desig-

ensino; envolvimento dos pais

de comunidades e questões de

dade em fóruns de discussão e

Gaza

Janeiro e Junho de 2018, a Right to Play

saúde sexual e reprodutiva e planea-

nado por Aprender Jogando

e encarregados de educação;

igualdade de género. O projecto

campanhas porta-a-porta.

realizou regularmente actividades des-

mento familiar.

Responsivo ao Género (2018-

e formação de professores na

utiliza a abordagem de aprendi-

Manica

Maputo

portivas e lúdicas nas 5 comunidades
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2022) está a ser implementado

aprendizagem baseada em jo-

zagem baseada em jogos para

Como resultado, o projecto au-

envolvidas e em 33 escolas das regiões;

A Right to Play pode constatar mudan-

no Gana, em Moçambique e no

gos, que por sua vez, formarão

influenciar mudanças de com-

menta a conscientização sobre

bem como formações de seis dias para

ças importantes nas comunidades deri-

Ruanda, com o apoio financei-

outros professores.

portamento e atitudes em re-

a igualdade de género e a edu-

39 treinadores e 57 professores em de-

vadas do programa, como por exemplo

ro do Governo do Canadá. Em

lação ao casamento prematuro

cação como direitos humanos,

senvolvimento positivo de jovens, géne-

em Inhaca-Sede, onde os pais, treina-

Moçambique, utilizando uma

Como resultado, a Right to

e educação. Inclui actividades

melhorando as habilidades para

ro e saúde sexual e reprodutiva e eventos

dores e autoridades locais assumiram a

abordagem pedagógica basea-

Play espera, até o final do pro-

como: torneios de futebol entre

a vida das crianças (que parti-

desportivos nas comunidades, com o

responsabilidade no desenvolvimento

da em jogos, tem como meta

jecto, aumentar a qualidade da

raparigas; dias de brincadeiras

cipam nas actividades) como

intuito de abordar questões de gravidez

das crianças e jovens. Nessa comunida-

uma educação de qualidade

educação e manter a aprendi-

organizados por rapazes e ra-

auto-estima,

precoce e casamentos prematuros.

de, eles organizaram um torneio de vólei

melhorada ao nível do ensino

zagem baseada em jogos res-

parigas; apoio a líderes comuni-

auto-confiança e comunicação.

para aumentar a conscientização sobre o

primário.

ponsiva ao género como parte

tários e pessoas influentes nas

Depois das intervenções, 1.265

integrante do ensino das esco-

campanhas de sensibilização

crianças voltaram para a escola,

las beneficiadas.

das comunidades; bem como

das quais 641 são raparigas.
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consumo de drogas e casamentos pre-
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coces, que foi um grande sucesso.
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A Save the Children é uma organização in-

Educação e Aprendizagem

Saúde e Nutrição

Foto: arquivo Save the Children

Foto: aquivo Save the Children

Protecção da Criança

ternacional fundada em 1919, com o objectivo de ajudar as crianças afectadas pela
Primeira Guerra Mundial. Até agora, a organização já chegou a 50 milhões de crianças
em 120 países em todo o mundo, incluindo
Moçambique. Em 1986, a Save the Children
iniciou as suas actividades em Moçambique, no auge da guerra civil. O trabalho tinha como alvo as crianças e suas famílias
em algumas comunidades afectadas pelos
conflitos. Hoje, a organização tem um portfólio misto de desenvolvimento e resposta
humanitária, com escritórios em Gaza, Manica, Maputo, Nampula, Tete e Zambézia, e
452 funcionários a tempo integral, que trabalham em parceria com o Governo de Moçambique e organizações da sociedade civil
(OSCs).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Toda a criança tem direito à educação,

de Educação e Aprendizagem beneficia-

Moçambique tem uma das ta-

nascidos; aumentar o nível de

conforme previsto nos direitos interna-

ram 1.2 milhões de pessoas.

xas de mortalidade mais eleva-

conhecimento das famílias e

das do mundo entre as crianças

comunidades e facilitar a cria-

A Save the Children traba-

the Children actua em estrei-

cional e nacional. Na área de Educação

Durante uma marcha contra o tráfico de crianças

e Aprendizagem, a Save the Children

Além do trabalho directo com as crian-

menores de 5 anos, com 97

ção de habilidades para garan-

lha para prevenir e responder

ta colaboração com diferen-

compromete-se a garantir que todas

ças e as comunidades, a Save the Chil-

óbitos por cada 1.000 nasci-

tir que as crianças menores de

eficientemente aos casos de

tes tipos de parceiros, como

as crianças em idade escolar usufruam

dren tem também feito acções de advo-

mentos. Quase metade das que

5 anos esteja bem nutridas; dis-

violência contra a criança, de-

o Governo de Moçambique,

Nampula

desses direitos. Em 2018, a Save the

cacia, com vista à melhoria da qualidade

sobrevivem, sofrem de desnu-

ponibilizar diagnósticos e servi-

fendendo uma melhor imple-

comunidades,

Zambézia

Children implementou sete projectos

dos serviços de educação e aumento

trição crónica. Outro problema

ços curativos para as crianças

mentação das leis e políticas

internacionais e da sociedade

Tete

de educação com foco em educação

dos orçamentos dedicados ao sector da

grave no país são os casos de

que vivem a mais de 8 km de

e trabalhando com o governo

civil, polícia e meios de comu-

básica, educação e desenvolvimento na

educação. Todas as actividades de edu-

gravidez precoce, onde se esti-

uma unidade sanitária, com o

e parceiros, com vista a de-

nicação.

Inhambane

primeira infância, educação de raparigas

cação da Save the Children baseiam-se

ma que 44% das raparigas são

apoio dos agentes comunitá-

senvolver sistemas sólidos de

Gaza

e educação inclusiva nas províncias de

no Global Quality Learning Framework

mães ou estão grávidas aos 17

rios de saúde; promover a pre-

protecção à criança. Trabalha

A nível nacional, a Save the

Gaza, Sofala, Manica, Zambézia, Nampu-

(QLF), uma norma internacional que

anos.

venção do HIV e a adesão ao

ainda na mudança de atitudes

Children é membro activo do

la e Tete, com o apoio do DFID / UK AID,

descreve cinco fundamentos em prol do

tratamento, com foco no teste/

e normas sociais, ouvindo, en-

Grupo de Referência para a

NORAD, USDA, UNICEF, Banco Mundial

bem-estar e aprendizagem das crianças

É neste contexto que a Save the

tratamento para mulheres grá-

volvendo e prestando serviços

Protecção da Criança, um gru-

e doadores privados (no caso dos pro-

e que devem ser encontrados em todas

Children implementa diversas

vidas e prevenção da transmis-

para as crianças. Em Moçambi-

po formado por diferentes ins-

gramas de Patrocínio à Criança). A estra-

as escolas: protecção emocional/psicos-

intervenções na área de saúde

são vertical; bem como aumen-

que, as intervenções na área de

tituições e organizações que

tégia concentrou-se em duas metas, ali-

social e física; ensino e aprendizagem;

materna, neonatal e infantil,

tar o nível de conhecimento e

protecção à criança envolvem:

trabalham no combate das

nhadas com as prioridades do Governo

envolvimento da comunidade e dos pais;

bem como saúde do adoles-

acesso de mulheres e raparigas

casamento prematuro, traba-

mais variadas formas de abuso

de Moçambique: educação e desenvol-

e gestão escolar. Graças aos esforços da

cente.

adolescentes aos serviços de

lho infantil, tráfico de crianças,

infantil em Moçambique.

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

vimento na primeira infância e educação

Save the Children, os padrões QLF foram

qualidade, permitindo-lhes to-

migração segura, segurança

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

básica, atingindo directamente 326.877

integrados nos padrões de qualidade do

As intervenções da Save the

mar decisões com base em in-

nas escolas, negligência e abu-

A nível comunitário, a Save the

MEIO AMBIENTE

crianças (78.155 em idade pré-escolar e

Ministério da Educação e Desenvolvi-

Children visam: promover um

formações credíveis e agir cor-

so, prostituição e inclusão de

Children trabalha com os Co-
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248.722 na escola primária). Indirecta-

mento Humano e podem ser encontra-

impacto comprovado na re-

rectamente em relação à saúde

crianças com deficiência. Em

mités Comunitários de Protec-
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mente, os diferentes projectos na área

dos no Manual de Supervisão Distrital.

dução de mortes de recém-

sexual reprodutiva.

todas as intervenções, a Save

ção da Criança.

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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Direitos da Criança e Governação

Combate à Pobreza Infantil

Durante uma sessão do Parlamento Infantil de Moçambique

Rapariga durante uma aula de costura

A Save the Children, através da

de educação, saúde e protec-

A maioria das intervenções de

a protecção social e envolvam

área de Direitos da Criança e

ção, especialmente na imple-

combate à pobreza infantil é

o sector privado para obter o

Governação, tem como objecti-

mentação do plano de acção

implementada em colaboração

apoio necessário.

vo prestar serviços para promo-

que acompanha a Lista de Tra-

com o COSACA, um consórcio

ver o exercício dos direitos da

balhos Perigosos para Crianças;

humanitário formado pela Save

Nas suas intervenções, a Save

criança e a participação infantil,

defende a implementação do

the Children, Oxfam e CARE.

bem como actividades de ad-

Terceiro Protocolo Opcional das

vocacia para responsabilizar os

Convenções da ONU Sobre os

detentores de deveres, desde o

Direitos da Criança; e faz cam-

nível nacional ao comunitário.
Neste sentido, tem apoiado o

Resposta Humanitária e Emergências

Clínica móvel do COSACA

Centro de acomodação para vítimas

A área de Resposta Humanitá-

Resposta Humanitária e Emer-

prontidão em sectores como a

transferido através das opera-

ria e Emergências da Save the

gências vai além dos adultos

protecção da criança e educa-

doras

Children vai desde a assistência

reconhecerem e responderem

ção, por exemplo, através de uma

distribuição de envelopes com

the Children compromete-se

humanitária imediata (após de-

às vulnerabilidades específicas

abordagem chamada Escolas

dinheiro (espécie); e transferên-

a apoiar os parceiros, de modo

sastres e surtos de violência) até

das crianças. A Save the Chil-

Seguras.

cia bancária.

A Save the Children concentra

a aumentar o número de as-

intervenções de longo prazo que

dren encoraja a participação ac-

o seu apoio, no âmbito do com-

sociações de poupança e em-

desenvolvem a prontidão para

tiva das crianças como parte da

Por outro lado, a Save the Chil-

Nesta vertente, a organização

panhas que visam o aumento

bate à pobreza infantil, nas fa-

préstimos e grupos de apoio

eventos futuros, reduzindo assim

chamada “Redução de Desastres

dren reconhece que as transfe-

encontrou lacunas significativas

da disponibilidade e acessibili-

mílias chefiadas por mulheres,

ao trabalho ao nível das aldeias;

a necessidade de assistência hu-

Liderada por Crianças”, uma es-

rências monetárias estão a de-

em Moçambique, onde, em con-

Parlamento Infantil de Moçam-

dade de serviços sociais essen-

idosos ou crianças, que são as

desenvolver e testar um mode-

manitária. Sob a égide da pronti-

trutura centrada na criança e na

sempenhar um papel cada vez

junto com parceiros, tem vindo

bique, promovendo a participa-

ciais para as crianças. Em 2018,

mais vulneráveis. O trabalho

lo de poupança para adoles-

dão, as intervenções da Save the

comunidade, que permite que as

mais importante nas interven-

a trabalhar no sentido de as col-

ção da criança nos processos de

a Save the Children apoiou o re-

envolve a construção de acti-

centes, com o objectivo de de-

Children são integradas no CO-

crianças desempenhem papéis

ções de emergência em todo o

matar e aumentar a qualidade

decisão política, bem como no

gisto de 17.859 crianças, apoiou

vos, habilidades e resiliência,

senvolver as suas habilidades

SACA, um consórcio formado

de liderança e ajudem a minimi-

mundo.

das intervenções que envolvam

desenvolvimento de documen-

a elaboração de um relatório da

melhorando a gestão de riscos

de gestão financeira, combina-

pela Save the Children e outras

zar os impactos negativos. Como

tos que retratam o estado do

sociedade civil sobre a situa-

e fortalecendo a protecção so-

do com mentoria sobre habili-

duas organizações internacio-

parte desse quadro, as crianças

As

país relativamente à promoção,

ção dos direitos da criança no

cial. Nos casos onde as inter-

dades para a vida e escolha de

nais, nomeadamente, CARE e

participam na avaliação, planifi-

são uma abordagem em que di-

respeito e defesa dos direitos

país e organizou uma reunião

venções de protecção social

carreira; e advogar a garantia de

Oxfam, e têm-se centrado, prin-

cação, implementação, monito-

nheiro (para produtos e serviços)

Em 2018, a Save the Children rea-

das crianças. Adicionalmente,

entre crianças e a Associação

são consideradas a estratégia

que os planos distritais de de-

cipalmente, em actividades de

ria e avaliação das actividades de

é fornecido directamente aos

lizou seis avaliações de mercado,

apoia o registo de nascimento

Nacional do Municípios de Mo-

mais apropriada, mas não são

senvolvimento incluam metas

redução do risco de desastres e

redução de riscos de desastres.

beneficiários através de: senhas,

bem como estudos de viabilida-

das crianças; promove o desen-

çambique, que resultou em 22

fornecidas pelo Governo, a

e estratégias apropriadas para

adaptação às mudanças climá-

volvimento da responsabilidade

recomendações sobre como

Save the Children actua de-

lidar com a pobreza infantil e o

ticas.

social centrada na criança, a fim

os municípios deveriam investir

senvolvendo capacidades para

desenvolvimento da resiliência

de melhorar o acesso a serviços

nas crianças.

que os parceiros implementem

das famílias mais vulneráveis.
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O compromisso da área de

de

telecomunicações;

transferência de dinheiro em entransferências

monetárias

velopes ou dinheiro móvel.

em papel ou electrónicas, que o

de e iniciou pilotos de acções de

Adicionalmente, a Save the Chil-

beneficiário pode trocar por uma

transferência monetária em di-

dren tem estado, cada vez mais,

quantidade ou valor de merca-

nheiro (espécie) nos distritos de

a integrar as intervenções de

dorias definido; dinheiro móvel,

maior risco.

2018 - 2019
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A The Big Hand é uma organização não

Big Hand Crianças

Big Hand Escola Amiga

Big Hand Comunidade Amiga

Uma das crianças beneficiadas na comunidade de Chipaco

Durante a visita de uma turma à biblioteca da Escola de Messica

Acção de formação de activistas de saúde

A The Big Hand acredita que todas as

um plano alimentar nutricional, higiene

O programa Big Hand Escola

pré-escolar), 1 berçário, 2 bi-

O programa Big Hand Comuni-

água, construiu tanques de lavar

crianças educadas num ambiente sau-

e saúde, educação, reforço escolar e ou-

Amiga da The Big Hand pro-

bliotecas, 2 furos de água e dis-

dade Amiga da The Big Hand

roupa, entre outros.

dável serão pessoas, cidadãos, mães e

tras actividades.

cura criar nas escolas as con-

ponibilizou 1 bicicleta em várias

procura criar nas aldeias as

governamental que promove o bem-estar
das crianças que vivem em condições desfavoráveis, com atenção especial para as
meninas órfãs, garantindo o seu acesso à
educação, cuidados de saúde, cuidados de
nutrição, água e saneamento básico. A The
Big Hand acredita que só ajudando todas as
crianças de uma aldeia é possível quebrar o
ciclo de pobreza em que vivem. Sendo assim, a implementação dos seus programas
consiste em três níveis: crianças, escolas e
comunidades. A organização constrói escolas, investe em equipamentos, formação de
professores e, em parceria com os agentes
locais e em estreita ligação com a comunidade, desenvolve programas inclusivos que
visam preparar as crianças para os desafios
da vida.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

pais mais activos que usando todas as

dições necessárias para que

aldeias na região de Chimoio,

condições necessárias para que

Em 2018, a The Big Hand re-

suas competências irão trabalhar para

Estas crianças residem em três aldeias

as crianças possam estudar

província de Manica.

as comunidades participem no

forçou a oferta de “bicicletas

melhorar a sua comunidade e construir

onde a The Big Hand desenvolve a sua

em segurança e num ambiente

um mundo melhor.

acção, nomeadamente Messica, Mat-

acolhedor.

sinho e Chipaco, todas na província de

Zambézia
Tete

Para atingir este objectivo, o programa

Sofala

Big Hand proporciona às crianças em

ambulância” na comunidade

zagem das crianças, ajudan-

de Matsinho, com o objectivo

Escola Amiga construiu 3 salas

do, desta forma, a combater o

de facilitar o acesso aos cuida-

O objectivo da organização é

de aula com o gabinete peda-

abandono escolar, o casamento

dos de saúde das pessoas em

e a gravidez precoce.

risco, nomeadamente, crianças,

assegurar o acesso das crian-

gógico e 2 latrinas na escola da

Inhambane

risco: apoio escolar, uniforme e material

Em 2018, através do programa Big Hand

ças a bens essenciais como

aldeia de Messica onde estu-

Gaza

escolar, plano alimentar e nutricional,

Crianças, a The Big Hand distribuiu 1.950

água potável, saneamento bá-

dam 1.590 crianças da primeira

No âmbito deste programa, a

vivem em zonas mais distantes

tutor, visitas familiares, kits de higiene,

uniformes e kits de material escolar (pas-

sico, cuidados de saúde, cuida-

até à oitava classe.

The Big Hand apoia os líderes

do Centro de Saúde.

vestuário, ateliês, programas culturais e

ta, cadernos, lápis, borracha e canetas),

dos de nutrição, salas de aula

desportivos.

800 kits de vestuário (camisete, casaco

bem iluminadas e arejadas,

Todo o apoio da The Big Hand

bem como as estruturas sociais

Como este apoio, a The Big

Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

idosos e mulheres grávidas que

formais e informais das aldeias,

e calçado), 700 kits de saúde e higiene

assim como apoiar um plano

em equipamentos e instalações

para alcançarem os seus objec-

Hand garante o envolvimento

O programa Big Hand Crianças é finan-

(pasta e escova de dentes, sabonete,

pedagógico eclético e inclusivo

escolares é feito em estreita co-

tivos.

de toda a comunidade, de for-

ciado numa lógica de “apadrinhamento

sabão, creme, entre outros) e forneceu

de acordo com as necessidades

laboração com o Ministério da

à distância” por pessoas particulares e

cerca de 210.700 merendas. Com este

locais.

Educação e Desenvolvimento

Desde o início da sua imple-

cesso de ensino e protecção da

empresas amigas. Desde o início da sua

apoio directo às crianças em risco, a

Humano (MINEDH) e as comu-

mentação, o programa Big Hand

criança, uma vez que não existe

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

implementação o programa já contribuiu

The Big Hand está a criar as condições

Desde o início da sua imple-

nidades beneficiadas, garantin-

Comunidade Amiga já distri-

discriminação. Este sentido de

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

para a melhoria das condições de vida

necessárias para combater indicadores

mentação o programa Escola

do assim a manutenção e con-

buiu sementes, apoiou peque-

união é fundamental para de-

MEIO AMBIENTE

de mais de 7.000 crianças. Actualmente

sociais graves como o abandono esco-

Amiga já construiu 15 salas

servação necessárias para que

nos empreendedores, apoiou o

tectar as crianças mais vulnerá-

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

650 crianças (dos 0 aos 18 anos) estão

lar, trabalho infantil, gravidez e casamen-

de aula, 15 latrinas (casas-de

o impacto desse investimento

desporto comunitário, melho-

veis e que ainda se encontram

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

a ser apoiadas diariamente através de

to precoce.

-banho), 8 escolinhas (ensino

se prolongue ao longo dos anos.

rou sistemas de saneamento e

fora do sistema educativo.
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Conservação e Gestão
da Biodiversidade Marinha

Combate ao Crime Contra
a Fauna Bravia

Programa de Aviação
na Reserva Nacional do Niassa

Ao fundo, um tubarão da espécie Carcharhinus Amblyrhynchos, classificada como quase ameaçada

Assinatura do acordo bilateral de assistência judicial entre Moçambique e Vietnam

Aeronave da WCS na Reserva Nacional do Niassa / Foto: Frank af Petersens

O programa regional marinho da WCS

No final de 2018, a WCS iniciou o pla-

O tráfico de animais selvagens

bique e do Vietnam acordaram

A Reserva Nacional do Niassa

das leis ambientais, o monito-

abrange 4 países incluindo Moçambi-

neamento da estratégia e actividades do

é o quarto maior crime trans-

alargar a sua parceria no com-

é uma das poucas áreas selva-

ramento e a colecta de dados

que, onde as comunidades costeiras

programa, visando proteger a biodiversi-

nacional do mundo, depois de

bate ao tráfico dos animais sel-

gens remanescentes, cobertas

sobre a actividade humana e

estão muito dependentes da saúde e

dade da região costeira e contribuir para

narcóticos, falsificação e tráfico

vagens, através da assinatura

por florestas extensas, aflora-

selvagem.

produtividade dos ecossistemas, seja

o bem-estar humano e modos de vida

de seres humanos. O tráfico de

de memorandos de entendi-

mentos rochosos irregulares

para a pesca, a agricultura costeira ou o

sustentáveis das comunidades costei-

produtos originados dos ani-

mento em 2017 e de um Tratado

e grandes rios de areia, des-

Neste contexto, várias activi-

Nampula

turismo. Factores como o crescimento

ras. As primeiras actividades foram: apli-

mais, como marfim de elefante,

de Assistência Jurídica Mútua

providos de infra-estrutura de

dades estão a ser implementa-

Zambézia

populacional, mineração, petróleo, gás e

cação de questionários aos pescadores

corno de rinoceronte, escamas

entre os dois Governos em De-

acesso.

das pelo programa, incluindo:

Tete

mudanças climáticas estão a afectar sig-

artesanais das províncias de Cabo Del-

de pangolim e ossos de leões

zembro de 2018.

nificativamente a extensão e a qualidade

gado, Nampula, Zambézia, Inhambane e

está a causar um declínio sem

Para administrar uma área tão

selvagem e actividade huma-

Inhambane

destes ecossistemas. Contudo, compa-

Maputo, sobre a pesca de tubarão e raia,

precedentes

espécies

Um oficial de ligação vietna-

grande e remota, as aeronaves

na; rastreamento via rádio de

Gaza

rando com outras regiões do planeta, a

utilizando um aplicativo open source para

selvagens. O Vietnam é visto

mita está a trabalhar em Mo-

são uma ferramenta essencial

elefantes com colar para per-

biodiversidade ainda se encontra relati-

smartphone customizado pela Faculda-

não apenas como um grande

çambique para apoiar o diálogo

para as operações e para a

mitir o seu monitoramento em

vamente em bom estado.

de de Ciências Naturais da Universidade

mercado para esses produtos,

político de alto nível entre os

implementação de uma con-

tempo real; pesquisa e desen-

do Lúrio; apoio na identificação de espé-

mas também como um centro

países, com o intuito de iden-

servação eficaz. Além de ofe-

volvimento para melhorar os

Em Moçambique as prioridades do pro-

cies de tubarão através de análises gené-

de trânsito para a sua circula-

tificar potenciais redes de tráfi-

recer transporte mais seguro e

métodos de pesquisa aérea e

grama são: contribuir para a pesca de

ticas; e realização de amostragem por sis-

ção em toda a Ásia. Em 2015,

co, sob a supervisão da ANAC.

económico para o pessoal de

aplicações de monitoramen-

pequena escala sustentável; proteger e

temas de vídeo subaquático remoto para

durante uma visita da Vietnam

O oficial também é responsável

campo, o programa tem como

to; e mapeamento da linha de

gerir os recifes de coral; proteger as es-

obter informações sobre as populações

Wildlife Enforcement Network

pela pesquisa de conhecimen-

principal objectivo a implan-

base da actividade humana na

pécies de tubarões, raias, baleias e gol-

das espécies nos seus habitats naturais.

a Moçambique, foram abertos

to, atitudes e práticas em re-

tação de batedores nos locais

reserva através de fotografia

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

finhos da região costeira, contribuindo

A informação recolhida será utilizada para

novos canais para a colabora-

lação ao comércio ilegal, com

mais isolados da reserva.

aérea avançada, que permite o

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

para a redução do comércio ilegal prin-

propor uma lista de espécies que devem

ção no combate a estes crimes.

vista a planear a estratégia de

MEIO AMBIENTE

cipalmente das espécies ameaçadas; e

ser protegidas, contribuir para o plano de

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

apoiar a criação, gestão, protecção e fis-

acção nacional e propor recomendações

calização das áreas de conservação.

ao Governo para a gestão das espécies.

A Wildlife Conservation Society (WCS) é
uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1895, que visa proteger a vida e lugares selvagens através da compreensão de
questões críticas, elaboração de soluções
baseadas em ciência e acções de conservação benéficas para a natureza e a humanidade. Presente em mais de 60 países e
com experiência no apoio à criação de mais
de 150 áreas protegidas, conta com um vasto conhecimento biológico, compreensão
cultural e parcerias com vista a garantir que
lugares e vidas selvagens prosperem junto
com as comunidades. Para tal, é importante
aplicar o conhecimento adquirido no manuseamento de espécies, habitats e ecossistemas, com vista a melhorar a vida das
pessoas cujos meios de subsistência dependem da utilização dos recursos naturais.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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nas

levantamentos aéreos de vida

mapeamento detalhado do uso

prevenção do crime para a co-

Através das aeronaves, o pro-

da terra para a agricultura e pro-

Como resultado do esforço da

munidade vietnamita que vive

grama permite também me-

xies para estimar os números

WCS, os Governos de Moçam-

em Moçambique.

lhorar a eficiência da aplicação

da população humana.
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O Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável (AGIR) é um
programa de apoio e capacitação das orga-

Programa de Acções para uma Governação
Inclusiva e Responsável

nizações da sociedade civil moçambicanas,
cuja primeira fase de implementação decorreu de 2010 a 2014. Entre Janeiro de 2015 e
Dezembro de 2020 decorre a segunda fase,
com a duração de seis anos, que conta com
a Embaixada da Suécia como principal financiador, e com o apoio suplementar das
Embaixadas da Dinamarca e dos Países Baixos.
O AGIR trabalha com quatro organizações
internacionais

intermediárias:

Diakonia,

Oxfam IBIS, Oxfam Novib e We Effect, que
por sua vez já apoiaram financeira e tecnica-

Foto: arquivo AGIR

Formando do projecto-piloto “Todos Pela Criança” em plena avaliação

Foto: arquivo AGIR

mente dezenas de organizações da sociedade civil moçambicanas.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

O Programa de Acções para uma Gover-

tar da Embaixada da Dinamarca e da

Com o apoio desta primeira fase

desenvolvimento de Moçambi-

capacitação

nação Inclusiva e Responsável (AGIR)

Embaixada do Reino dos Países Baixos,

do programa, as OSCs (especial-

que, tais como: direitos sexuais

senvolvimento de capacidades.

está a ser implementado em Moçam-

no valor total de 495.775.354,00 coroas

mente as emergentes) ficaram

e reprodutivos, indústria extrac-

bique a nível nacional desde o início de

suecas.

melhor equipadas em termos

tiva e mudanças climáticas. O

Com o apoio financeiro da Em-

exemplo o uso produtivo das

de escritório, recursos humanos

programa continuará ainda a ca-

baixada da Suécia e da Embaixa-

redes sociais e outros mecanismos com base na internet).

2010. O programa é uma iniciativa de

Cabo Delgado

os serviços de telefonia móvel
ou plataformas contemporâneas
para o engajamento, como por

governação e direitos humanos com en-

Nesta primeira fase, o AGIR destacou-se

e sistemas de controlo interno.

pacitar as OSCs parceiras, com

da do Reino dos Países Baixos,

Nampula

foque em quatro áreas de prestação de

pela implementação de programas e ac-

Melhoraram igualmente a qua-

vista a um fortalecimento das

no valor total de 881.825.816,00

Zambézia

contas públicas (social, política, finan-

tividades que deram um forte contributo

lidade na prestação de contas e

capacidades internas focado na

coroas suecas, a segunda fase

Como resultado final esperado,

Tete

ceira e legal), que tem como principal

no desenvolvimento das capacidades

sofisticaram-se no que diz res-

gestão baseada em resultados

conta com quatro tipos de finan-

o AGIR acredita que ao fortale-

objectivo apoiar e capacitar as organiza-

da sociedade civil. Foram realizadas di-

peito aos procedimentos de ela-

contínuos, para que as organiza-

ciamentos: Apoio Central (apoio

cer a capacidade das OSCs para

Inhambane

ções da sociedade civil (OSCs) moçam-

versas visitas, monitorias e auditorias

boração de planos e relatórios

ções possam exercer influência

ao orçamento geral, incluindo

que estas assegurem uma maior

Gaza

bicanas.

durante os cinco anos do programa, com

de actividades. Com a ajuda do

e gerar mudanças através de ac-

aspectos administrativos) atra-

participação pública nos pro-

vista a apurar a persistência e robustez

AGIR, as OSCs parceiras passa-

ções de advocacia.

vés do plano estratégico das

cessos de desenvolvimento, a

das OSCs.

ram a trabalhar mais em redes,

Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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zações

internacionais

intermediárias,

organizações parceiras; Meca-

promoção do acesso à informa-

partilhando as experiências e os

Esta segunda fase possui seis

nismo de Financiamento de Re-

ção, a exigência da prestação de

conhecimentos adquiridos.

dimensões temáticas: direito à

cursos em Pequena Escala (di-

contas do governo, a luta contra

inclusão e à igualdade; direito à

reccionado para as organizações

a corrupção, a monitoria das po-

nomeadamente Diakonia, We Effect

Como resultado, o programa apoiou as

(ambas de origem sueca), Oxfam IBIS

OSCs parceiras, em termos de reorga-

e Oxfam Novib (ambas de origem di-

nização interna e institucional, contri-

Com início no dia 1 de Janeiro

retribuição da riqueza gerada a

que não são parceiras do progra-

líticas governamentais e a pro-

namarquesa), que por sua vez apoiam

buindo para que uma parte significativa

de 2015, a segunda fase do pro-

partir dos recursos do país; direi-

ma); Mecanismo de Financia-

moção do respeito pelos direitos

financeira e tecnicamente as OSCs par-

delas se tornasse mais democrática,

grama AGIR (2015-2020) tem

to a usufruir de serviços públicos

mento Inovador e de Resposta

humanos dos pobres e margina-

ceiras do programa.

representativa, bem governada e gerida.

abrangência nacional e continua

acessíveis, a custos comportá-

Rápida (para as actividades ino-

lizados, incluindo igualdade de

Consequentemente, estas organizações

a seguir uma abordagem basea-

veis e de boa qualidade; direi-

vadoras ou actividades de diá-

género, estará a contribuir para

MEIO AMBIENTE

A primeira fase do AGIR (2010-2014) foi

ficaram mais eficazes, criativas e dinâmi-

da em direitos e, entre outras

to às liberdades fundamentais

logo político); e Mecanismo de

uma melhor governação e uma

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

financiada pela Embaixada da Suécia

cas, capazes de realizar as suas missões

áreas, focar-se-á em assuntos

básicas; direito à participação e

Financiamento para Processos

democracia mais profunda e

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

(principal doador), com apoio suplemen-

a vários níveis.

de grande importância para o

representação política; e, ainda,

e Redes (disponibilizados para

mais inclusiva em Moçambique.
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A Diakonia é uma organização não governamental sueca, voltada ao desenvolvimento.
Tem como visão um mundo justo igual e

Violência Patrimonial: uma Realidade
na Sociedade Moçambicana

Braile e Educação Inclusiva: a Esperança e o Futuro
para os Deficientes Visuais

sustentável. Tem como missão mudar as

A Associação Moçambicana de Mulhe-

bairro que a encaminhou para a AMM-

la, Chibuto, Manjacaze e Guijá

às longas distâncias entre a sua

estruturas políticas, económicas, sociais e

res de Carreira Jurídica (AMMCJ) é uma

CJ em Quelimane. Lá, a viúva foi ouvida

em Gaza, Angoche e cidade de

casa e a escola e, por vezes, a

culturais que geram pobreza, desigualda-

associação de direito privado, constituí-

e depois solicitada uma reunião com

Nampula em Nampula, Mutarara

falta de acompanhante, Helena

des, opressão e violência. O objectivo em

da por mulheres e homens que exercem

a família do marido, que representada

e cidade de Tete em Tete e Mani-

decidiu parar com os estudos.

Moçambique é reforçar a capacidade das

a sua profissão na área jurídico-legal,

por um dos irmãos do falecido, afirmou

ca na província de Manica.

OSCs, para promoverem uma agenda que

nomeadamente advogados, juízes, pro-

durante a mediação que não deixariam

melhore o ambiente da justiça económica e

curadores, notários, técnicos jurídicos

que a viúva vivesse naquela casa, pois

A ACAMO, no âmbito do Progra-

des, a ACAMO interveio junto da

social, a democracia e governação, a equi-

e estudantes do curso de Direito. A sua

ela deveria ir para a casa da família dela.

ma AGIR, tem alcançado resulta-

Direcção Distrital de Educação

dade de género, o respeito pelos direitos

principal actividade consiste em for-

Na tentativa de explicar sobre a situação

dos positivos que espelham mu-

do distrito de Dondo e conse-

humanos e a promoção da paz. Assim, as-

necer assistência jurídica e patrocínio

das crianças, os familiares do falecido

danças significativas na vida dos

guiu matricular a Helena numa

siste as OSCs através de: apoio institucional,

judiciário a pessoas de baixo rendimen-

abandonaram a sala de mediação.

seus membros, um exemplo é a

escola com internato no mesmo

assistência técnica e competência temática,

to económico e vítimas de violência

história da Helena, com 20 anos,

distrito, onde passou a frequen-

incluindo a metodologia da transversalida-

doméstica,

um

Como a situação não estava resolvida,

residente no distrito de Cherin-

tar a 10ª classe. A Associação

de das relações de género, sensibilidade ao

acompanhamento jurídico e garantindo

a equipa da AMMCJ procurou marcar

goma, que contraiu a cegueira

também providenciou material

conflito, meio ambiente e mudanças climá-

o exercício do direito fundamental de

um novo encontro junto das partes. Três

em 2015 enquanto frequentava

escolar (máquina de Braile, pa-

ticas, e ainda, preocupação pelo HIV/SIDA.

acesso a justiça. Com apoio da Diakonia

dias depois as partes compareceram na

A Associação dos Cegos e

ACAMO tem realizado diversas

a 8ª classe. Infelizmente como

péis especiais, punção e pauta)

no âmbito do Programa AGIR, a AMMCJ

AMMCJ, onde lhes foram explicados os

Amblíopes

Moçambique

actividades de advocacia para

consequência, teve que aban-

e vai fazer o acompanhamento

vem promovendo o acesso à justiça atra-

direitos e deveres de cada uma das par-

(ACAMO) é uma organização da

uma educação inclusiva em Mo-

donar a escola por incapacidade

pedagógico do seu desenvolvi-

vés da prestação de assistência jurídica

tes e, com recurso à lei das sucessões,

sociedade civil (OSC) moçam-

çambique.

de lidar com a nova realidade da

mento.

e apoio judiciário a mulheres, homens e

foi possível elucidar os familiares do fi-

bicana, sem fins lucrativos, que

crianças, repondo os seus direitos viola-

nado, que o factor herança beneficia os

opera a nível nacional, através

A OSC promove capacitações

dos.

filhos e que Judite tem direito à meação

das suas delegações. A ACAMO

para professores do ensino re-

Helena, órfã de pai, enfrentou

ter voltado a estudar e, quando

dos bens adquiridos pelo casal.

tem como objectivo a inclusão

gular sobre educação em grafia

várias dificuldades (estigmatiza-

questionada sobre o seu sonho,

dos deficientes visuais na socie-

Braile (sistema de escrita e leitu-

ção) inclusive no seio familiar e

respondeu: “Eu gostaria de es-

dade.

ra tátil) e técnicas de assistência

muitas vezes pensou em tirar a

tudar muito e depois formar-me

aos alunos com deficiências vi-

própria vida. Graças a um amigo,

como professora”.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

providenciando-lhes

Zambézia
Tete

Um exemplo das actividades implemen-

Sofala

Helena, beneficiária das intervenções da ACAMO

de

sua vida.
Helena diz estar satisfeita por

tadas é a história de Judite Ângela, viú-

Com recurso ao Código Penal, a Asso-

Inhambane

va de 28 anos de idade, que viveu uma

ciação explicou que o procedimento le-

Gaza

união de facto com Jorge, falecido em

vado a cabo pelos familiares do Sr. Jorge

Para tal, promove e apoia activi-

suais, assim como capacitações

Helena soube do excelente tra-

2018. A união durou cerca de 8 anos e

consubstancia crime de violência patri-

dades que visam a saúde física,

em tecnologias assistidas para

balho de reabilitação e habilida-

Todas estas iniciativas foram

como resultado tiveram 2 filhos e uma

monial punível nos termos da lei. Graças

psíquica e moral das pessoas

os membros da organização

des de vida diária realizado pela

igualmente

gravidez de 3 meses de gestação. Dois

a esta elucidação os familiares entraram

com deficiência visual (reabili-

(informática para os deficientes

ACAMO. Inscreveu-se no Nú-

apoio da The Norwegian Asso-

meses após o falecimento do marido, os

em acordo. Assim, Judite e os seus filhos

tação) e defende a existência de

visuais) e programas de reabili-

cleo de Braile da Associação no

ciation of the Blind and Partially

cunhados começaram a levar os bens

menores retornaram a casa e os cunha-

condições técnicas e educacio-

tação pós-cegueira baseada na

distrito de Cheringoma, integra-

Sighted (NABP) e pela colabo-

de Judite e dos filhos alegando ser um

dos concordaram não voltar a levar

nais que melhorem a inclusão

comunidade.

do no programa de reabilitação

ração de importantes parceiros

direito deles, pois estes pertenciam ao

qualquer bem hoje pertencente à viúva

das pessoas com deficiência vi-

baseada na comunidade, onde

governamentais como o Minis-

seu falecido irmão. Judite foi despejada

e aos menores. Após duas semanas, o

sual nos sistemas de educação

Em 2018, realizou em diversos

concluiu com sucesso o curso

tério do Género, Criança e Acção

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

de casa em Junho de 2018 junto com os

secretário do bairro, a viúva e o irmão do

formal (acesso ao ensino geral e

distritos, capacitações para pro-

de Braile e foi reabilitada.

Social (MGCAS) e o Ministério

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

dois filhos menores, tendo passado a

falecido voltaram à AMMCJ para dizer

a formação profissional).

fessores em grafia Braile, tendo

MEIO AMBIENTE

dormir debaixo da mangueira que ficava

que já tinham ultrapassado o problema e

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

dentro do quintal da casa da família. Ju-

agradecer pelo esforço na resolução do

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

dite apresentou queixa ao secretário do

mesmo.

Manica

Maputo
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viabilizadas

pelo

da Educação e Desenvolvimen-

abrangido 132 professores (65

Em 2018, voltou para a escola

to Humano (MINEDH) através

Através do apoio da Diakonia

mulheres e 67 homens) de Che-

numa turma inclusiva e frequen-

das suas direcções provinciais e

no âmbito do Programa AGIR, a

ringoma e Gorongosa em Sofa-

tou a 9ª classe. Contudo, devido

distritais.
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A Oxfam IBIS é uma organização não-gover-

Combate à Violência Sexual das Raparigas

Combate à Violência Sexual das Raparigas no Distrito de Moma, Nampula

Imagem ilustrativa

Tia da rapariga violada

namental dinamarquesa, membro da Oxfam
International, que trabalha para um mundo
justo. Através do apoio à sociedade civil na
África e na América Latina, visa assegurar
que as pessoas tenham igual acesso à educação, influência e recursos. Com o trabalho
político na Dinamarca e a nível internacional,
a Oxfam IBIS influencia a agenda política e
promove um maior entendimento sobre os
problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento. Faz ainda recomendações
sobre opções específicas para diferentes
acções possíveis. No âmbito do Programa
AGIR, concentra o seu trabalho nas áreas:
direito de acesso à informação, apoio aos
meios de comunicação, apoio aos parla-

Tia da rapariga acompanhada dos familiares

mentos a todos os níveis, e apoio a agentes
de mudança com base na comunidade.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

A Solidariedade Moçambique é uma or-

transferido para o Tribunal Provincial de

A Plataforma Distrital das Or-

pai. A PDOSC teve conhecimen-

novamente para a casa da tia. O

da PDOSC e a vítima, que con-

ganização da sociedade civil (OSC) que

Nampula, contra o autor de um crime de

ganizações da Sociedade Ci-

to da situação nos finais de 2018,

pai seguiu-a e quando descobriu

firmou continuar a ser obrigada

actua nas províncias de Nampula e Cabo

violação sexual de raparigas; e produção

vil (PDOSC) de Moma, é um

após uma grande discussão en-

que a filha havia revelado tudo à

a manter relações sexuais com

Delgado, a favor do empoderamento das

de teatro de rua sobre violência baseada

mecanismo de coordenação e

tre Paulo e a sua cunhada, Tia

Tia Joana, acrescentou que vio-

o pai.

comunidades, para que estas possam,

no género (VBG), direitos fundamentais

interligação das organizações

Joana (nome fictício), que é a tia

lava sexualmente a sua filha por-

por si próprias, tornar-se defensoras dos

e direitos humanos. Estas actividades

da sociedade civil (OSCs) e não

materna da vítima.

que tinha permissão da própria

“Ele fecha o quarto, dá-me porra-

seus direitos.

permitiram, de um modo geral, informar

governamentais

mãe da filha e do irmão da mãe.

da, ameaça-me e no fim obriga-

que

e envolver os cidadãos. De um modo

participam em programas de

A discussão começou depois

Em 2018, através da Oxfam IBIS e do fi-

mais particular, destaca-se a prisão de

desenvolvimento no distrito de

que a rapariga fugiu da casa do

Naquele momento, Paulo ainda

nanciamento do Programa AGIR, a So-

um cidadão de 56 anos no distrito de

Moma em prol o bem-estar das

pai para a casa da Tia Joana. Ela

prometeu comprar uma casa e

Inhambane

lidariedade Moçambique trabalhou no

Moma, a sul da província de Sofala, res-

comunidades locais.

contou à tia que o pai a tinha

uma cama para a Tia Joana, se

A agressão do pai resultou numa

Gaza

combate aos casamentos prematuros e

ponsável por violar 12 raparigas entre os

violação das raparigas, com o objectivo

9 e os 12 anos de idade.

Zambézia
Tete
Sofala
Manica

Maputo

de punir exemplarmente os envolvidos,
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me a ter relações sexuais”, disse
a vítima de apenas 13 anos.

obrigado a manter relações se-

ela mantivesse o sigilo sobre o

gravidez de aproximadamente 3

A PDOSC de Moma, no cum-

xuais e que se ela recusasse, ele

assunto, mas a cunhada recu-

meses, descoberta pela própria
madrasta da vítima.

primento das suas missões de

batia-lhe. Quando o pai desco-

sou. Os dois (Paulo e Tia Joana)

conforme prescrito nos direitos sexuais

As vítimas são raparigas da comunida-

educar, sensibilizar e defender

briu que a filha tinha fugido, pro-

acabaram numa discussão na

e reprodutivos das raparigas.

de de Micane em Moma-Sede, onde os

as comunidades, está a trabalhar

curou-a e encontrou-a na casa

rua, com ofensas proferidas em

Ao saber da gravidez, o pai pediu

direitos sexuais e reprodutivos das rapa-

na denúncia de um caso de vio-

da Tia Joana.

vozes elevadas.

para levar a filha ao Hospital Dis-

Entre as principais actividades destaca-

rigas são totalmente ignorados, alegada-

lação sexual de uma rapariga de

ram-se: campanhas de advocacia contra

mente por desconhecimento da lei.

13 anos, violada pelo próprio pai,

Paulo levou a filha de volta para

Foi neste momento que a histó-

a violação sexual de raparigas; participa-

trital de Moma, onde esta fez um
aborto.

Paulo (nome fictício), um senhor

a sua casa, onde de acordo com

ria ficou conhecida na comuni-

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

ção na Campanha dos 16 Dias de Acti-

O crime foi denunciado por uma pessoa

casado e com mais de 60 anos

relatos, lhe bateu durante a noite

dade e chegou aos ouvidos da

A PDOSC de Moma reuniu evi-

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

vismo em parceria com várias organiza-

que já vinha participando das interven-

de idade.

e falou de forma ameaçadora.

PDOSC de Moma.

dências claras, em fotografias e

MEIO AMBIENTE

ções da sociedade civil ligadas à mulher;

ções levadas a cabo nesta comunidade,

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

abertura de um processo criminal no

no âmbito dos direitos sexuais e repro-

Os actos ilícitos têm vindo a

No dia seguinte, não suportan-

A intervenção começou com

núncia do caso junto das autori-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

Tribunal Distrital de Moma e depois

dutivos das raparigas.

acontecer na casa do próprio

do a situação, a rapariga fugiu

uma conversa entre membros

dades competentes.

DIREITOS HUMANOS
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A Oxfam Novib é uma organização de desenvolvimento mundial que mobiliza pessoas
para a luta contra a pobreza. Trabalha em

Casa de Acolhimento para Mulheres
e Raparigas Vítimas de Violência Doméstica

Campanha para Revogação do Despacho n.º 39

Foto: arquivo Oxfam Novib / NAFEZA

Ilustração usada em cartazes da campanha

todo o mundo, com vista a encontrar maneiras práticas e inovadoras para que milhões
de pessoas saiam da pobreza e prosperem.
Em Moçambique desde 1978, o seu trabalho
evoluiu de ajuda humanitária directa durante
a Guerra Civil, para a promoção do desenvolvimento sustentável e apoio a organizações
da sociedade civil, com enfoque nas áreas
de advocacia e lobbying, visando soluções
duradouras para a pobreza e a injustiça. No
AGIR, concentra o seu trabalho nas áreas
seguintes: monitoria de serviços básicos de
saúde, protecção social, água e transporte;
género, saúde e direitos sexuais e reproduti-

Ilustração usada em cartazes da campanha

vos; direitos humanos para grupos marginalizados; e indústria extractiva.

O Núcleo das Associações Femininas da

Como exemplo positivo das actividades

Desde 2014, várias organiza-

ma AGIR, através da organiza-

juntaram-se a esta luta, porém o

e sem efeito o Despacho n.º 39,

Zambézia (NAFEZA) é uma organização

da NAFEZA em 2018, temos o caso da

ções da sociedade civil (OSCs)

ção intermediária Oxfam Novib,

método de contestação era sem-

por violar os direitos das rapari-

não governamental moçambicana, que

Maria (nome fictício), uma menina de

têm reagido ao Despacho n.º

a via escolhida para lutar pela

pre o mesmo: petições, reuniões

gas à educação e os seus direi-

luta para a reversão da situação de vida

12 anos que foi violentada sexualmente

39, por este violar os direitos das

revogação do Despacho n.º 39

de sensibilização e negociações.

tos sexuais e reprodutivos; parti-

desfavorável da maioria das mulheres

pelo tio e psicologicamente pela tia. Ma-

raparigas as escolas, culpando

consistiu em negociações com

face às desigualdades de género. Com

ria foi acolhida na casa por 60 dias, en-

e penalizando-as por uma gra-

os ministros da educação e de-

O grande ponto de viragem

e televisão, com debates e cha-

financiamento do Programa AGIR, atra-

quanto aguardava o julgamento do caso,

videz indesejada, resultado de

senvolvimento humano, visando

aconteceu quando, em 2018, um

madas dos ouvintes/telespec-

Zambézia

vés da Oxfam Novib, a NAFEZA cons-

que condenou a tia a 8 meses de prisão

violências sexuais ou de falta de

apresentar as graves violações

conjunto de organizações (Actio-

tadores; elaboração de cartazes

Tete

truiu uma casa de acolhimento para

e o tio a 2 anos. Ela foi indemnizada com

informação sobre planeamento

dos direitos humanos de que pa-

nAid, CECAP, CESC, FDC, Fórum

e postais sensibilizando sobre

mulheres e raparigas vítimas de vio-

o valor de 10 mil meticais, foi reintegrada

familiar. Para além disso, a parte

dece esta norma, para além das

Mulher, MEPT, Save the Children

o tema, que foram distribuídos

Inhambane

lência doméstica, que abriu em 2013 e

na família e matriculada na escola, onde

do Despacho n.º 39 que prevê a

continuadas situações de vio-

e WLSA) chegaram à conclusão

em locais públicos e partilhados

Gaza

funciona até hoje. A iniciativa tem como

passou a frequentar a 3ª classe. Outro

responsabilização dos professo-

lência e os dramas vividos pelas

de que o MINEDH nunca tomaria

nas redes sociais; realização de

meta atender 20 mulheres ou raparigas

resultado positivo, foi o caso da Catarina,

res e funcionários que assediam

raparigas vítimas dos crimes.

ânimo na decisão de revogar o

reuniões de sensibilização com

vítimas por ano. Além de alojar, alimentar

de 37 anos, que sofreu violência física e

e violam sexualmente as alunas

Despacho n.º 39. Assim, fazendo

jovens das escolas; e elaboração

e promover segurança, a casa de acolhi-

psicológica protagonizada pelo seu con-

raramente foi aplicada, sendo

As negociações não surtiram

uso das suas prerrogativas en-

de uma carta pelos jovens que

mento implementa as seguintes activi-

jugue (membro das Forças Armadas de

generalizada a impunidade dos

efeito, o pessoal do Ministério da

quanto cidadãos e cidadãs, de-

participaram na Conferência da

dades: apoio psicossocial; seguimento

Moçambique). Ela permaneceu na casa

agressores nas escolas. Nor-

Educação e do Desenvolvimento

cidiram avançar com uma cam-

Rapariga em 2018.

de tramitação processual do caso, desde

de acolhimento por 30 dias, enquan-

malmente, a prática resulta na

Humano (MINEDH) mostrou-se

panha pública para encontrar

o gabinete de atendimento até ao Tri-

to aguardava o julgamento do caso. O

transferência do agressor para

conservador e moralmente re-

apoios nos vários sectores da

Como resultado de todo o esfor-

bunal Judicial da cidade de Quelimane;

agressor foi condenado a prisão (con-

uma outra escola, onde possi-

trógrado, culpando as raparigas

sociedade, de modo a que o MI-

ço das organizações envolvidas,

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

assistir aos julgamentos dos casos; fazer

vertida em multa), a vítima foi indemni-

velmente retomará as práticas

pelas gravidezes e não reconhe-

NEDH fosse pressionado. Foram

conseguiu-se a revogação do

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

o seguimento dos casos após o seu des-

zada em 15 mil meticais. Hoje a Catarina

criminosas.

cendo a sua responsabilidade

realizadas as seguintes activida-

Despacho n.º 39 pela ministra

MEIO AMBIENTE

fecho; e efectuar visitas de acompanha-

vive numa casa própria, construída pelo

perante o assunto.

des durante a campanha: uma

da educação e desenvolvimento

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

mento domiciliário a fim de monitorar

agressor, que prometeu nunca mais vio-

Com o apoio financeiro da Coo-

petição ao Tribunal Administrati-

humano, Conceita Sortane, em

novos actos de violência.

lentar a sua esposa.

peração Canadiana e do Progra-

vo, para que este declarasse nulo

Dezembro de 2018.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

Sofala
Manica

Maputo
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A We Effect é uma organização internacional
não governamental, fundada em 1958 para
apoiar o desenvolvimento de organizações

Criação de um Comité de Gestão de Recursos
Naturais na Província do Niassa

Reviravolta à Vida

e sociedades democráticas, para que estas
tenham a capacidade de articular os direitos
e necessidades dos seus membros em relação ao trabalho, influência, serviços, renda e
meios de subsistência. A We Effect trabalha
em países na Ásia, Europa Oriental, América Latina e África através de escritórios regionais, em parceria com organizações da
sociedade civil (OSCs) locais, organizações
de agricultores, federações cooperativas e
outras organizações democráticas.
Em Moçambique, no âmbito do Programa
AGIR, a We Effect centra-se nas seguintes

Fogão “poupa-lenha”

Belinha Tomas, membro fundador do Comité de Gestão de Recursos Naturais

Margarida Samuel, produtora de cebola

A ChitikukohChaAssimaye é

zação, chego a ganhar até 100

áreas: direito à terra, direito à alimentação,
ambiente e mudanças climáticas.

O Fórum das Organizações Não Gover-

iniciativas. Contudo, em Maio de 2018,

nas duas vezes ao mês. “Muitas

namentais do Niassa (FONAGNI), com o

um grupo de técnicos do FONAGNI pe-

vezes tive problemas dentro do

uma associação vocacionada

mil meticais. Com este dinhei-

apoio financeiro da We Effect, interme-

diu uma reunião com a comunidade. Du-

meu lar. O meu marido descon-

“Na minha machamba produzo

para actividades agrícolas e

ro, consegui melhorar a minha

diária do Programa AGIR, realizou, em

rante a reunião, o meu coração palpitou

fiava da minha fidelidade, por

vários alimentos para o consu-

membro do Fórum das Orga-

casa, adquiri um congelador,

2018, diversas intervenções na província

quando falaram sobre os objectivos. Foi

causa da quantidade de vezes

mo da família e venda no mer-

nizações Femininas do Niassa

uma motorizada e ajudo com as

do Niassa. Entre elas, destaca-se uma in-

aí que eu tive a ideia de criar o Comité

que eu saía para procurar lenha.

cado. Já não tenho problemas

(FOFeN). Com o apoio do Pro-

despesas escolares dos meus

Nampula

tervenção implementada durante o mês

de Gestão de Recursos Naturais”, co-

Graças a este novo fogão, redu-

no meu lar, porque consigo aju-

grama AGIR, através da We

sete filhos”, comentou Marga-

Zambézia

de Maio com as comunidades do posto

mentou Belinha Tomas, membro fun-

zi os problemas do ciúme dele

dar o meu marido nas compras.

Effect, a Associação realizou

rida. Ela aconselha as mulheres

Tete

administrativo de Lúrio-Sede, distrito de

dador do CGRN de Lúrio e moradora da

e a minha família está em paz”,

Eu não espero pelo meu marido

intervenções em Mecanhelas,

que não têm nenhuma ocupa-

Cuamba. Tratam-se de formações em

comunidade do posto administrativo de

disse Belinha.

com as mãos cruzadas. Ao nível

o distrito mais populoso da pro-

ção ou meio de geração de ren-

Inhambane

vários temas relacionados com a protec-

Lúrio-Sede.

da comunidade, nota-se a ale-

víncia do Niassa. Entre as activi-

da a apostar na poupança e na

Gaza

ção, conservação e uso sustentável dos

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

Ainda no âmbito das activida-

gria das mulheres em relação ao

dades no distrito, destacam-se

horticultura. Margarida era uma

recursos naturais, e boas práticas em

Depois da análise de diferentes suges-

des da FONAGNI nas comuni-

fogão, que diminuiu o número

as capacitações em horticultu-

mulher economicamente vul-

agricultura de conservação.

tões, o CGRN de Lúrio iniciou as suas ac-

dades, o CGRN inaugurou uma

de idas às matas para procurar

ra, bem como em poupança e

nerável, para quem a filiação à

tividades a partir da criação e fabricação

machamba onde os pequenos

lenha. Fui também contacta-

crédito rotativo. Graças a estas

associação ChitikukohChaAs-

Durante uma reunião entre os técnicos

de fogões “poupa-lenha”, um produto

agricultores da comunidade

da para fornecer fogões numa

capacitações, Margarida Sa-

simaye representou, sem dú-

do FONAGNI e os membros das comu-

que tem como objectivo diminuir o tem-

podem fazer demonstrações

outra comunidade. Graças à

muel, com 41 anos e mãe de

vida, uma grande mudança de

nidades, foi criado o Comité de Gestão

po que as pessoas perdem a procurar

de boas práticas de agricultura

FONAGNI a minha vida mudou.

sete filhos, conseguiu superar

vida.

dos Recursos Naturais (CGRN) de Lúrio,

lenha.

de conservação. O Comité tam-

Antes eu achava que as mulhe-

os desafios que encontrava na
agricultura e na sua própria vida.

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO RURAL
ÁGUA E SANEAMENTO / QUESTÕES URBANAS
CIDADANIA / DEMOCRACIA / DIÁLOGO POLÍTICO
DESPORTO

composto por 30 membros. “Antes de

bém ajuda na protecção dos re-

res tinham a função de apenas

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

começarmos a trabalhar com o FONAG-

Antes da implementação desta iniciati-

cursos naturais de uma floresta

de servir um lar, mas hoje eu sei

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

NI, recebemos visitas de muitas orga-

va, era comum as mulheres saírem para

nativa, através de acções de

que somos capazes de fazer a

“Tenho produzido em média

lheres participem de iniciativas

MEIO AMBIENTE

nizações que trabalham com a nossa

procurar lenha de dois em dois dias.

sensibilização nas comunida-

diferença na sociedade onde

uma tonelada de cebola por

como estas, ajudando a mudar

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

comunidade, mas nunca fui comovida

Agora, com o fogão “poupa-lenha”, as

des. É, ainda, responsável pela

que estamos inseridas”, finali-

ano, às vezes, chego até a duas

as suas vidas como mudou a

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

o suficiente para fazer parte de uma das

buscas pela lenha diminuíram para ape-

gestão de uma pequena produ-

zou Belinha Tomas.

toneladas. Com a comerciali-

minha”, finalizou.

DIREITOS HUMANOS
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O Financial Sector Deeping Moçambique

Promoção da Inovação em Moçambique

(FSDMoç) é um programa financiado pela
Embaixada da Suécia em Maputo e pela UK
Aid, implementado em conjunto com o DAI
e parceiros estratégicos. O FSDMoç é vocacionado para o desenvolvimento do sector
financeiro com enfoque na expansão e inclusão financeira.
Os investimentos e conhecimentos visam
resolver constrangimentos do mercado
financeiro, contribuindo para a diversificação da economia moçambicana e trazendo
prosperidade e resiliência económica aos
moçambicanos. No centro da sua estratégia
está a mulher, o jovem e a população rural
de baixa renda, assim como pequenos comerciantes, com falta de acesso a serviços
financeiros apropriados.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Uso de tecnologia biométrica para abertura de contas

Durante a inauguração do sandbox regulatório

Desde o início, o FSDMoç elegeu a ino-

do consumidor moçambicano indica

em serviços financeiros digitais,

empresas têm apresentado so-

O FSDMoç também tem apoia-

primeira Conferência Nacional

vação e a expansão como um dos seus

que uma boa parte da população faz as

tendo, até ao momento, patroci-

luções financeiras inovadoras,

do o diálogo em torno da ideia

de Segurança Cibernética em

Nampula

pilares principais para contribuir para

suas operações do dia-a-dia recorren-

nado mais de 34 académicos e

que mudam a vida das pessoas

de criar a Associação de Finte-

Moçambique.

Zambézia

uma sociedade moçambicana financei-

do a dispositivos digitais. No entanto, o

profissionais da banca e segura-

em todo o mundo.

chs Moçambicana, para que se

Tete

ramente mais inclusiva. Para o FSDMoç,

serviço financeiro digital não pode ser

doras para frequentarem diver-

incentivar a inovação é um exercício que

eficaz isoladamente. É necessário com-

sos cursos de formação, entre

Não é, no entanto, sem preocu-

Inhambane

pressupõe o fornecimento de conhe-

preender o consumidor para que se de-

os quais: pagamentos humani-

pações com privacidade, segu-

Gaza

cimento e know-how aos parceiros e,

senvolvam os produtos e serviços finan-

tários, certificação em dinheiro

rança e protecção ao consumi-

Como parte dos esforços no

de gestão de riscos e conformi-

em colaboração com os principais inte-

ceiros adaptados às suas expectativas.

electrónico, identidade digital,

dor que surge a inovação.

sentido de desenvolver e par-

dade, bem como um plano de

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

ressados, oferecer-lhes investimentos
ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
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Como resultado do apoio do

vocacia.

FSDMoç, as fintechs da sandbox
desenvolveram os seus planos

tilhar conhecimento com a in-

negócios regulamentar, incluin-

direccionados e insights para libertar

Com esse intuito, o FSDMoç adoptou

móvel, branqueamento de capi-

O FSDMoç tem apoiado a as-

dústria, foram convidados es-

do um plano de teste de san-

o potencial do sector financeiro. Inclui,

uma abordagem em duas vertentes,

tais, protecção do consumidor,

censão do movimento de fin-

pecialistas de renome, como Ivo

dbox, orientado por Jay Tikam,

igualmente, trabalho junto dos regulado-

nomeadamente, facilitando formações

género nos serviços financeiros

techs em Moçambique. Nesse

Jenik, do Grupo Consultivo de

um especialista na matéria.

res, a fim de permitir um ambiente ope-

sobre serviços financeiros digitais para

digitais e digitalização nas ca-

contexto, estabeleceu uma par-

Assistência aos Pobres (CGAP),

racional mais eficaz para provedores de

o sector e prestando especial atenção

deias de valor da agricultura.

ceria com o Banco Central para

para partilhar a sua experiência

Ao mesmo tempo, o FSDMoç

serviços financeiros inovadores.

às necessidades dos pequenos agricul-

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO
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operacionalização do dinheiro

disponha de um quadro de ad-

o estabelecimento do primeiro

com a indústria nos tópicos de

tem trabalhado com os prove-

tores, pequenas empresas, mulheres,

As fintechs são empresas que

sandbox regulatório, um am-

sandbox regulatório e inclusão

dores de serviços financeiros no

jovens e comunidades rurais.

oferecem serviços inovadores

biente supervisionado no qual

financeira. Um especialista da

sentido de expandir o alcance dos

e que se diferenciam pelas fa-

são testadas ideias inovadoras

VISA, Alexander Amalorpava-

seus produtos e serviços para os

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

Os serviços financeiros digitais são, sem

MEIO AMBIENTE

dúvida, um canal eficaz para alcançar a

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

população na base da pirâmide. Além

O FSDMoç está a ajudar na criação de

cilidades proporcionadas pela

para a criação de regulamenta-

raj, foi igualmente convidado a

segmentos excluídos, a maioria

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

disso, a tendência no comportamento

um grupo de profissionais qualificados

tecnologia e pela internet. Estas

ção na era digital.

partilhar a sua experiência na

dos quais nas áreas rurais.
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Apoio ao Desenvolvimento dos Agentes Bancários em Áreas Remotas
mentos excluídos e difíceis de

Contribuições para a Construção do Ecossistema de Microsseguros

nidade onde está localizado.

servir. O FSDMoç acredita que
o modelo de agentes bancários

Não há dúvidas de que, quando

poderá ajudar a acelerar a ex-

o modelo de agente bancário

pansão dos serviços financeiros

funciona, ajuda muitas pessoas

formais.

a poupar tempo por causa das
longas distâncias entre as comu-

Na opinião do FSDMoç, o mode-

nidades e as agências bancárias.

lo de agente bancário constitui
um veículo para impulsionar a

Um dos sucessos é que hoje os

entrega de serviços financeiros

clientes podem aceder às suas

bancários formais às popula-

contas simplesmente usando

ções excluídas, de um modo

uma impressão digital. Este mé-

particular, aos jovens, mulheres

todo coloca a responsabilidade

e pequenos produtores. Permite

de poupar e fazer transações

ainda oferecer fontes alternati-

nas mãos dos utilizadores finais,

vas de renda a um número con-

oferecendo a garantia de que o

Em Moçambique, apenas cerca

de um Ecossistema de Micros-

que respondam às necessidades

de mercado, desenho e adapta-

siderável de pequenas e médias

dinheiro se encontra em segu-

de 5% da população adulta pos-

seguros Amplo e Sustentável

dos segmentos de baixa renda.

ção de produtos para assegurar

empresas, que operam um pou-

rança.

sui algum tipo de seguro formal

em Moçambique. A elaboração

Mesmo sem a implementação

uma abordagem de desenho

(FinScope 2014) e, segundo da-

do roteiro incluiu consultas aos

do Roteiro, já é possível encontrar

centrado na pessoa, e activida-

No entanto, apesar de seu suces-

dos divulgados pelo Instituto

principais intervenientes do sec-

algumas iniciativas no mercado.

des de educação financeira.

co por todo Moçambique.

Durante o atendimento do agente bancário ao cliente

Os microsseguros poderão beneficiar as pessoas que perderam os seus bens ou produtos em desastres naturais

Antes do aviso 3/GBM/2015,

tes, mas com um denominador

Este modelo inovador, o mode-

so em algumas áreas, o modelo

de Supervisão de Seguros de

tor de seguros para auscultação

ninguém imaginaria que um

em comum: expandir os serviços

lo de agente bancário, permite

ainda se encontra em fase de

Moçambique (ISSM), a taxa de

das suas perspectivas. O Roteiro

No âmbito de um projecto piloto,

Tratando-se de um ecossistema

simples dono de um quiosque

para áreas remotas/rurais, ofere-

transformar um simples comer-

testes. Um dos desafios críticos

penetração do seguro em 2016

é um quadro, a partir do qual as

o próprio FSDMoç associou-se

incipiente para microsseguros,

(comerciante local) representaria

cendo, pela primeira vez, um pro-

ciante local num representante

encontrados relaciona-se com

foi de 1,54% do PIB, enquanto na

partes interessadas (reguladores,

à NCB, um prestador local de

com esta parceria pretende-se

uma instituição financeira formal

duto financeiro formal destinado

de uma instituição financeira for-

os baixos níveis de literacia fi-

área de microsseguro esta é ain-

companhias de seguros, bancos

serviços de microsseguros, com

dar resposta à falta de habilida-

em Moçambique. Não por falta

à população de baixa renda com

mal em locais onde a banca tra-

nanceira e o FSDMoç tem vindo

da menor, 0,03% (Swiss Re, 2014).

e telecomunicações) serão orien-

vista a desenvolver novos pro-

des especializadas para o dese-

de capacidade ou qualificação,

recurso à tecnologia digital.

dicional não tem presença física.

a abordar essa área, em conjunto

Isto significa que a maioria da

tadas no sentido de possibilitar o

dutos. Esta parceria conta com

nho de soluções inovadoras, as-

com seus parceiros.

população, que inclui o sector in-

desenvolvimento do ecossiste-

apoio técnico do Financial Sec-

sim como à falta de informações

mas porque convencionalmente
um banco era um enorme edifí-

Segundo o relatório de Inclusão

Os agentes são equipados com

formal, é insuficientemente ser-

ma de microsseguro. O docu-

tor Deepening Africa (FSDA) e

para apoiar um modelo de negó-

cio com cofres grandes e rodea-

Financeira de 2017 do Banco de

dispositivos portáteis, que se co-

Tendo em conta a necessidade

vida quando se trata de serviços

mento foi partilhado e discutido

da Organização Internacional do

cio para microsseguros e à falta

do de segurança.

Moçambique,

provedores

nectam à rede bancária, e as con-

de entender melhor o modelo

de seguro. O FSDMoç e o ISSM

com a Associação Moçambica-

Trabalho. Através desta parceria,

de incentivos para investir nessa

de serviços financeiros repor-

tas bancárias podem ser abertas

de agente, o FSDMoç encomen-

assinaram um memorando com

na de Seguros (AMS), ISSM e ou-

espera-se melhorar as capacida-

área. Actualmente, a iniciativa

Em 2016, o Financial Sector Dee-

taram a existência de cerca de

usando impressões digitais bio-

dou um estudo que irá informar

o objectivo de promover serviços

tros intervenientes relevantes do

des da equipa da NBC, de modo

tem como alvo as microempresas

ping Moçambique (FSDMoç),

214 agentes bancários e 25.754

métricas.

o modelo adequado para Mo-

de qualidade, que permitam que

sector. Ainda é cedo para ante-

a poder desenhar e oferecer so-

informais e as famílias de baixa

em parceria com três bancos,

agentes não bancários (dinheiro

aceitou o desafio de testar três

móvel) em Moçambique.

os

modelos inovadores de agente

çambique. Para o FSDMoç, foi

os moçambicanos se tornem

cipar o impacto, todavia, a forma

luções inovadoras para novos

renda, priorizando produtos como

O agente bancário não é exclusi-

interessante aprender de cada

resilientes, com o seguro como

como o processo está a ser con-

segmentos, como o sector in-

a poupança para funeral, saúde e

vo de um banco, ele pode repre-

um dos modelos e, assim, tirar

uma das principais ferramentas.

duzido sugere que produzirá ex-

formal, por exemplo, que tradi-

licença maternidade. O FSDMoç

bancário em várias partes do

A ideia de apoiar as instituições

sentar qualquer instituição finan-

lições sobre que tipo ou tipos de

Um dos resultados desta parce-

celentes resultados. O FSDMoç

cionalmente não estavam a ser

irá partilhar as lições aprendidas

país. Foram desenvolvidos três

financeiras está alinhada com

ceira, dependendo da actividade

modelo funcionam e podem ser

ria consistiu na elaboração do

espera ver, em breve, produtos

servidos. As actividades do pro-

com o mercado e com o público

modelos de tecnologias diferen-

o objectivo de alcançar os seg-

económica do local ou da comu-

replicados em outros lugares.

Roteiro para o Estabelecimento

novos e inovadores no mercado,

jecto piloto incluem: pesquisas

no final do projecto piloto.
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O Programa de Desenvolvimento Municipal

Programa de Desenvolvimento Municipal

(PRODEM) foi uma parceria entre municípios localizados nas províncias da região
Norte do país, o Governo de Moçambique,
a Associação Nacional dos Municípios de
Moçambique (ANAMM) e 4 parceiros internacionais, nomeadamente DANIDA (Dinamarca), Irish Aid (Irlanda), Cooperação Suíca
(Suíca) e Suécia.
A gestão do programa foi feita pela COWI
(Moçambique), Lda. e teve como objectivo
geral, contribuir para a redução da pobreza
urbana e desenvolvimento sustentável dos
municípios, por meio de melhorias na administração dos governos municipais e prestação de serviços, resiliência ao impacto das
mudanças climáticas, responsabilidade so-

Durante auscultação pública

Construção de vala de drenagem

Recolha de lixo

cial e participação do cidadão.
De 2015 a 2018, o PRODEM ofereceu

anos de implementação, o PRODEM agiu

central,

desenvolvidos

relacionados com o trabalho,

assistência técnica e financeira a 26 mu-

no sentido de envolver os conselhos mu-

planos integrados de gestão de

revelou-se bem-sucedida, o que

nicípios de cinco províncias do Norte de

nicipais, as assembleias municipais e as

resíduos sólidos municipais e

foi confirmado por várias mis-

“Estamos em primeiro lugar,

a importância de levar os cida-

Moçambique (Sofala, Zambézia, Nampu-

organizações da sociedade civil (OSCs)

planos de adaptação climática,

sões externas de avaliação do

queremos agradecer por terem

dãos a participar na planificação.

la, Niassa e Cabo Delgado), tendo sido

em todos os 26 municípios. A maior parte

foi alcançado um aumento sig-

progresso do PRODEM, por es-

nos incluído no programa. O

O reordenamento territorial resi-

Nampula

contratada a COWI para prestar serviços

dos homens e mulheres de bairros vulne-

nificativo do número de contri-

tudos de caso realizados e por

PRODEM produziu resultados

liente ao clima do Bairro Mara-

Zambézia

de gestão do programa, gestão de fun-

ráveis foram mobilizados e organizados

buintes registados, foi apoiado

inúmeras evidências ocasionais.

satisfatórios, como: treinamento

paniua foi financiado pelo PRO-

Tete

dos e desenvolvimento de capacidades

para participar na planificação municipal

financeira e tecnicamente um

No período de Outubro de 2016

no posto de trabalho e na Auto-

DEM. Hoje temos técnicos com

em quatro áreas principais: planeamento

e responsabilizar os governos municipais

processo de reforma no seio da

a Abril de 2018, foram prestados,

ridade Tributária (AT), bem como

formação e foi fornecido equipa-

Inhambane

urbano para resiliência climática, gestão

pelo uso de recursos públicos. Mais de

ANAMM, foi apoiado o Instituto

no total, 1.216 dias de assistên-

troca de experiências com outros

mento à vereação de urbanização

Gaza

de resíduos sólidos, finanças municipais,

50% do orçamento total de 25 milhões

Médio de Planeamento Físico

cia técnica nos municípios. Em

municípios; monitoria constante

e infra-estruturas, temos plano e

governação municipal e participação dos

de dólares foram transferidos para con-

e Ambiente (IMPFA) na criação

suma, o PRODEM demonstrou

da implementação das activida-

equipamento para gestão de re-

cidadãos. O PRODEM esteve ancorado

tas do PRODEM nos municípios e usa-

do primeiro curso certificado de

que, com uma combinação de

des pelos membros da equipa

síduos sólidos, a formação sobre

no Ministério da Administração Estatal

dos pelos municípios para realizar cabal-

gestão de resíduos sólidos, foi

assistência técnica e apoio finan-

de AT; supervisões e verificação

cobrança de receita foi muito útil

e Função Pública e foi financiado pelos

mente mais de 200 projectos prioritários

fortalecido o quadro institucional

ceiro, é possível obter resultados

das actividades, planos e orça-

e hoje temos capacidade institu-

Governos da Dinamarca, Irlanda, Suécia

para os munícipes. Esses projectos am-

e legal para o desenvolvimento

significativos. Várias centenas

mentos do Conselho Municipal

cional, algo que o governo nun-

e Suíça.

pliaram e melhoraram os sistemas de re-

municipal e foi criado um Fórum

de funcionários municipais, líde-

pela Assembleia Municipal (an-

ca nos forneceu” – excertos de

colha de resíduos sólidos, e construíram

Urbano Nacional com assistên-

res eleitos e membros de OSCs

tes do PRODEM não sabíamos

entrevistas com o Presidente da

A COWI constituiu uma equipa de assis-

canais de drenagem que, melhoraram as

cia do PRODEM.

têm agora maior capacidade

monitorar, agora sabemos); a

Assembleia Municipal e com um

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

tência técnica, localizada em Nampula,

condições de vida das famílias que se

para planear, preparar, aprovar e

governação

aju-

técnico administrativo sénior do

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

Pemba e Maputo. A equipa incluiu 6 es-

confrontavam com inundações descon-

A estratégia de desenvolvimen-

implementar projectos que me-

dou muito. No mandato anterior

distrito de Ribáuè, província de

MEIO AMBIENTE

pecialistas internacionais e 12 nacionais

troladas nos seus bairros. Além disso, foi

to de capacidades do PRODEM,

lhorem as condições de vida de

construímos um mercado que

Nampula. Um dos muitos exem-

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

e 10 membros que proporcionaram apoio

concedido apoio ao desenvolvimento de

que enfatizou o “aprender fazen-

mulheres e homens, raparigas

não foi aceite pela comunidade,

plos positivos sobre as activida-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

administrativo e logístico. Durante os 3

capacidades a quatro ministérios a nível

do” e o treinamento e “coaching”

e rapazes comuns a residir nos

mas com a formação que o PRO-

des do PRODEM.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO RURAL
ÁGUA E SANEAMENTO / QUESTÕES URBANAS
CIDADANIA / DEMOCRACIA / DIÁLOGO POLÍTICO
DESPORTO
DIREITOS HUMANOS

168

SOCIAL

2018 - 2019

foram

municípios.

DEM deu sobre gestão municipal
participativa, agora conhecemos

participativa

2018 - 2019

SOCIAL

169

+258 84 406 0235 / 84 586 4529
www.projectoesperanca.com
geral@projectoesperanca.com

INS TIT UCIONAL

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

O Projecto Esperança é implementado pela

Projecto Esperança

Associação Projecto Esperança, uma organização sem fins lucrativos moçambicana
que tem como objectivo apoiar crianças,
jovens e famílias vulneráveis, através de
educação, alimentação, saúde, bem-estar
e afecto e desenvolvimento de valores, invertendo o seu ciclo de declínio e das suas
famílias. O projecto é financiado principalmente através do apadrinhamento de crianças, mediante patrocínios de empresas e de
particulares, doações e eventos de angariação de fundos. Desde a sua fundação, o
projecto construiu 3 centros de apoio (Marracuene, Pussulane e Beira). Em Marracuene
(Centro Piloto), foi ainda construída 1 igreja, 1
biblioteca, salas de aula de palhota que têm

Novas casas de banho e balneários do Centro de Marracuene, Maputo

Formação em artesanato em Marracuene, Maputo

Os três centros do projecto oferecem apoio e acompanhamento escolar

Em Moçambique, as crianças consti-

em lista de espera), doações e trabalho

em Moçambique, mas também

ne (centro piloto, que se situa a

novas infra-estruturas mais ade-

O apoio de um maior número de

tuem 52% da população total. De acordo

voluntário. Na continuidade do trabalho

em Portugal e na Inglaterra,

34 km de Maputo), Pussulane

quadas para que as crianças e

voluntários nesta área foi funda-

com a UNICEF, quase 2 milhões dessas

já realizado pela Associação Padrinhos

através de eventos, gestão de

(aldeia próxima de Marracue-

jovens beneficiem de melhores

mental para o sucesso destas

crianças, cerca de 15%, são órfãs por

de Portugal, foi também criada recente-

apadrinhamentos,

angariação

ne) e na cidade da Beira, capital

condições durante as activida-

importantes mudanças.

causa do HIV, doenças crónicas ou por

mente em Portugal a Hope4Moza, uma

de fundos, campanhas, apoio

da província de Sofala. Nestes

des no centro.

razões relacionadas com a pobreza (em

associação com o intuito de apoiar o

administrativo e serviços de co-

centros, as crianças e jovens

Nampula

que um ou ambos os pais abandonaram

projecto de diversas formas.

municação e imagem.

beneficiados têm acesso a duas

Em 2017, no Centro de Marracue-

tentabilidade do projecto, inicia-

Zambézia

a criança para trabalhar noutro lugar).

refeições diárias, apoio nas tare-

ne, construíram-se casas de ba-

ram-se formações em artesana-

Cada padrinho/madrinha contribui com

Ao longo destes 20 anos de

fas escolares após as aulas, bem

nho e balneários. Em 2018 foram

to e costura para professores,

Foi neste cenário que, em 1998, Olívia Ta-

um donativo mensal que assegura a ali-

existência, o Projecto Esperança

como ao fardamento e acompa-

finalizadas as obras de mais 2

crianças e jovens, com o intuito

Inhambane

mele, a “Mãe Olívia”, fundou o projecto,

mentação, educação e suporte do seu

cresceu, tendo, em 2018, bene-

nhamento escolar.

salas de aula (totalizando 4 salas

de tornar os centros de apoio

Gaza

na época denominado “Movimento das

“afilhado”, incluindo a celebração do seu

ficiado um total de 300 crian-

finalizadas, estando mais 3 em

auto-suficientes

Mães Intercessoras Contra o SIDA”, ten-

aniversário. As doações são feitas por

ças e jovens dos 6 aos 20 anos

Os centros providenciam tam-

construção), foram adquiridos 56

vendas locais dos produtos de-

do como objectivo inicial apoiar crianças

indivíduos, empresas ou instituições e

e as suas respectivas famílias,

bém orientação familiar (em

conjuntos de secretárias/cadei-

senvolvidos internamente pelo

e famílias portadoras de HIV/SIDA. O

servem para a construção e desenvol-

através do programa de apa-

assuntos

casamento

ras duplas para 112 crianças e foi

projecto, que pretende, ainda,

âmbito de intervenção do projecto foi-se

vimento de infra-estruturas, bolsas de

drinhamento, investimento em

prematuro, educação sexual e

feita a mudança das instalações

a médio prazo iniciar produção

alargando no sentido de apoiar crianças

estudo que permitem que os jovens es-

infra-estruturas, apoio na edu-

reprodutiva,

fa-

do Centro da Beira, anteriormen-

agrícola e avícola.

vulneráveis oriundas de famílias proble-

tudem em universidades e cursos técni-

cação e valores, assim como no

miliar, malária, HIV/SIDA, entre

te situado num sítio problemá-

máticas. Para além da saúde, a educação

cos em Moçambique e Portugal. O pro-

desenvolvimento de iniciativas

outros), promoção de valores e

tico e com condições precárias,

Seguindo o formato do Centro

e os valores passaram também a ser ob-

jecto conta ainda com apoios técnicos,

para desenvolver a sustentabili-

comportamentos, apoio moral

para um local mais próprio e com

de Marracuene, o projecto apos-

jectivos prioritários desta causa.

quando necessários, e doação de bens

dade do próprio projecto.

e, não menos importante, afecto

condições mais favoráveis. Foi

ta na criação de condições para

sido gradualmente substituídas por salas de
aula de cimento, 1 refeitório e 1 furo de água.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Tete
Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO RURAL
ÁGUA E SANEAMENTO / QUESTÕES URBANAS
CIDADANIA / DEMOCRACIA / DIÁLOGO POLÍTICO
DESPORTO
DIREITOS HUMANOS
EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

(alimentos não perecíveis, materiais di-

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

170

MEIO AMBIENTE

As principais formas de financiamento

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA / MUDANÇA CLIMÁTICA

do Projecto Esperança vêm do apadri-

SAÚDE / NUTRIÇÃO / SEGURANÇA ALIMENTAR

nhamento das crianças (com muitas
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dácticos, roupas e acessórios).
O trabalho voluntário é realizado não só

como

planeamento

No âmbito das iniciativas de sus-

através

das

de toda a equipa do projecto e

igualmente possível aperfeiçoar

que os outros centros possam

O Projecto Esperança é consti-

dos padrinhos/madrinhas. Nos

o modelo de ensino através de

evoluir no mesmo sentido e tem

tuído por três centros de apoio,

últimos anos, o projecto criou no

uma melhor organização e pla-

esperança de a médio prazo con-

nomeadamente em Marracue-

Centro de Apoio de Marracuene

nos de estudos mais focalizados.

tar com mais centros de apoio.
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A COWI é uma empresa moçambicana de
consultoria, parte do Grupo COWI, que emprega mais de 6.000 profissionais em 35
países. Em Moçambique, conta com mais

Avaliação de Impacto Ambiental e Social
em Áreas Hospedeiras de Reassentamento
do Parque Nacional do Limpopo

Elaboração do Plano Especial
de Ordenamento Territorial

Avaliação de Impacto do
Projecto Integrado Pólos de
Desenvolvimento em Moçambique

Mulheres a lavar roupa no Rio Limpopo

Mapeamento em grupo, Matutuíne

Vendedores em mercado informal de beira de estrada, província de Nampula

de 50 consultores, oferecendo uma combinação de experiência local e conhecimentos especializados a nível internacional nas
áreas de economia, gestão, planeamento,
meio ambiente, pesquisa social, água e engenharia. A experiência adquirida ao longo de 30 anos em Moçambique, permite à
empresa fornecer soluções direccionadas
para as necessidades dos seus clientes e
adequadas ao contexto do país. Em 2015, a
COWI foi classificada como a 3ª melhor empresa pela pesquisa “As Melhores Empresas
de Moçambique” da KPMG e, ainda no mesmo ano, foi considerada a empresa que melhor rentabilizou os seus próprios recursos.

O Parque Nacional do Limpopo (PNL)

Rural em Gaza. A escolha dos locais de

O Ministério da Terra, Ambiente

Inhaca. Este processo incluiu a

O Governo de Moçambique

em 2019, conduzir o estudo de

é uma área protegida de recursos flo-

reassentamento foi feita em consulta

e Desenvolvimento Rural den-

realização duma avaliação am-

recebeu um empréstimo da

seguimento.

restais e de vida selvagem. Além disso,

com as famílias afectadas, considerando

tro das suas atribuições sobre

biental e social estratégica. Am-

Associação Internacional de

representa o património nacional desti-

as condições nas áreas hospedeiras, e

ordenamento territorial, preten-

bos pretendem responder aos

Desenvolvimento (IDA), para

A avaliação de impacto baseou-

nado à conservação da biodiversidade,

com o intuito de encontrar as melhores

de potenciar a preservação dos

seguintes objectivos: elaborar

a implementação do Projecto

se nas actividades de apoio ao

que garante a continuação dos proces-

áreas para que estas famílias recuperem

recursos naturais e o desenvol-

directrizes para evitar a ocu-

Integrado Pólos de Desenvolvi-

pólo de desenvolvimento agro-

sos ecológicos e a preservação dos va-

os seus meios de vida. Ao todo, foram

vimento integrado de turismo

pação desordenada de terra,

mento em Moçambique (PIPD).

comercial de Tete, no Vale do

Zambézia

lores naturais. O PNL tem beneficiado do

afectadas 1.090 famílias. A necessida-

na costa do distrito de Matutuí-

apoiando a implementação de

O objectivo principal do PIPD

Zambeze, que incluíam a reabi-

Tete

apoio do Banco Mundial na fase de reins-

de de reassentamento advém do facto

ne e da Ilha da Inhaca. Para que

um turismo sustentável, garan-

consiste em melhorar o ren-

litação de estradas de acesso a

talação do parque. Posteriormente bene-

de que, segundo a legislação, as áreas

o turismo baseado na natureza

tindo a conservação da biodi-

dimento das empresas e pe-

mercados e a ligação entre os

Inhambane

ficiará de investimentos substanciais do

protegidas devem estar livres de acti-

seja implementado de forma

versidade e a manutenção das

quenos agricultores no Vale do

pequenos agricultores e as ca-

Gaza

Governo de Moçambique e do Governo

vidades humanas. Adicionalmente, os

sustentável e que se garanta a

áreas de conservação; estabele-

Zambeze e no Corredor de Na-

deias de valor agro-comercial.

alemão (através do KfW), destinados ao

meios de vida das comunidades dentro

conservação da biodiversida-

cer prioridades de planeamento

cala, focando-se em zonas com

reassentamento das comunidades que

da área designada para o PNL, que in-

de e manutenção das áreas de

para a expansão populacional

alto potencial de crescimento.

ainda vivem dentro do parque, com o

cluíam agricultura, pastorícia, produção

conservação, torna-se neces-

e económica, bem como a con-

objectivo de desenvolver rapidamente o

de carvão e lenha, colocavam pressão

sário que os problemas de ocu-

servação da biodiversidade e a

O projecto inclui uma avalia-

manutenção de duas estradas

potencial de vida selvagem e turismo. A

nos recursos do parque e colocavam em

pação de terra sejam resolvidos

materialização das principais in-

ção de impacto, em resposta

terciárias (R604 e R605, nos

COWI conduziu a Avaliação de Impacto

risco a conservação da biodiversidade.

e que as áreas de conservação

fraestruturas de redes de trans-

ao interesse manifestado pelas

distritos de Tsangano e Angó-

Ambiental e Social, e o respectivo Plano

A avaliação de Impacto Ambiental e So-

tenham um papel importante

porte e comunicação, conside-

partes interessadas de fazer

nia), que ligam áreas agrícolas a

de Gestão Ambiental e Social, relativa à

cial identificou vários impactos positivos

no estímulo ao desenvolvimen-

rando os aspectos ambientais e

um balanço do sucesso do pro-

estradas primárias.

HOTELARIA / TURISMO

construção de habitações de reassenta-

e negativos, tanto ao nível ambiental

to do turismo. Neste âmbito,

sociais associados; e definir os

jecto, bem como compreender

INDÚSTRIA / ENERGIA, ÓLEO E GÁS

mento para as comunidades afectadas

como social. O Plano de Gestão Ambien-

a COWI foi responsável pela

princípios de orientação do de-

melhor o seu impacto global.

O escopo do trabalho abrangeu

SAÚDE / HIGIENE

pelo processo. O estudo foi realizado em

tal e Social estabeleceu medidas de mi-

execução do Plano Especial de

senvolvimento do planeamento

A COWI foi responsável por

a recolha de dados com uma

TELECOMUNICAÇÃO / TECNOLOGIA

coordenação com a Direcção Provincial

tigação para os impactos negativos e de

Ordenamento do Território para

territorial, o nível e as formas de

implementar o estudo de base

amostra de 2.500-3.000 agre-

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

de Terra, Ambiente e Desenvolvimento

potenciação para os impactos positivos.

o Distrito de Matutuíne e Ilha de

controlo e monitoramento.

para a avaliação de impacto e,

gados.
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Planos de Estrutura Urbana das Cidades da Beira,
Nampula e Ilha de Moçambique

Estudo Sobre as Competências
dos Formadores e dos Formandos
dos Institutos de Formação
de Professores (IFPs)

Planificação, Monitoria e Avaliação
do Programa para Sobrevivência
Materno-Infantil

Equipa em trabalho de campo

Deficiências de drenagem de águas pluviais num assentamento informal, Nampula

Professor e alunos na sala de aulas

Mãe e filho, província de Nampula

Com a aprovação do regulamen-

do na legislação nacional de or-

do território municipal; vii) defi-

provincial e nacional; xii) definir

A Associação Progresso, em

incidência das várias interven-

A Jhpiego Moçambique, está

na população-alvo do projecto

to da Lei de Ordenamento Terri-

denamento territorial, bem como

nir as directrizes para a mitiga-

os grandes sistemas de escoa-

colaboração com o Ministério

ções. Neste contexto, a COWI

a implementar o Programa de

MCSP nas províncias de Nam-

torial em 2008, abriu-se espaço

no guião para a elaboração de

ção do impacto das mudanças

mento de águas superficiais e os

da Edução e Desenvolvimen-

conduziu o estudo de base para

Sobrevivência Materna e In-

pula e Sofala, entre mães e pais

para participação do sector pri-

instrumentos de ordenamento

climáticas nos municípios; viii)

princípios que devem governar

to Humano (MINEDH), está a

avaliação

competências

fantil (MCSP). A Jhpiego é uma

de crianças dos 0 aos 23 meses

vado, consultores independen-

territorial de nível autárquico. Tal

estabelecer os princípios de sus-

a execução progressiva desses

implementar um projecto fi-

dos formadores e formandos

organização sem fins lucrativos

em 1.440 agregados familiares

tes e instituições de pesquisa

inclui: i) identificar as condições

tentabilidade ambiental, a rede

sistemas; xiii) definir os sistemas

nanciado pela ONG canadiana,

dos Institutos de Formação de

que trabalha no sector da saú-

durante o período de referência.

para participação no processo

físico-naturais e o seu relaciona-

principal de acessos de ligação

de tratamento dos resíduos sóli-

CODE, denominado BETTER.

Professores (IFPs) abrangidos

de, afiliada da Johns Hopkins

de elaboração de instrumentos

mento com o desenvolvimento

das diversas autarquias locais

dos e as zonas para a sua recep-

pelo projecto, nomeadamente

University. O programa, finan-

O estudo de base e seguimen-

de ordenamento territorial. Pre-

socioeconómico;

ii) identificar

e dentro de cada autarquia lo-

ção e processamento; xiv) deli-

O BETTER visa contribuir para

Chibututuine, Pemba, Chitima

ciado pela USAID, tem como

to são os mais completos até

sentemente, a Direcção Nacio-

e analisar as potencialidades e

cal, ordem de prioridades para

near os princípios de construção

a melhoria da qualidade do en-

e Cuamba.

objectivo contribuir para acabar

ao momento sobre a situação

nal de Ordenamento Territorial

constrangimentos de desenvol-

o desenvolvimento urbano e os

e da localização de cemitérios

sino primário em Moçambique,

com as mortes evitáveis mater-

de saúde materno-infantil em

e Reassentamento (DINOTER),

vimento do município; iii) mate-

parâmetros gerais que devem

na área urbana; xv) estabelecer

focando-se no ensino da lite-

O estudo de base visou aferir o

na, neonatal e na infância. Foca-

Nampula e Sofala. As restan-

do Ministério da Terra, Ambiente

rializar as estratégias de desen-

orientar a ocupação do território

a rede de centros de actividades

racia, e apostando numa maior

nível inicial das competências

se nas províncias de Nampula

tes fontes de informação so-

e Desenvolvimento Rural está a

volvimento do município, para

autárquico; ix) eliminar as assi-

estruturantes multifuncionais e

qualidade da formação inicial

dos formadores e dos forman-

e Sofala, onde usa uma abor-

bre o assunto são o IMASIDA

promover planos de estrutura

o estabelecimento e

desen-

metrias sociais e dos privilégios

a sua distribuição no território

dos professores primários.

dos nas áreas de Língua Por-

dagem de sistemas centrada

2015 e IDS 2011, que abordam

urbana para diferentes cidades

volvimento de infraestruturas,

na escolha dos locais para a dis-

autárquico; xvi) definir os princí-

tuguesa, Didácticas de Língua

na família. A COWI realizou o

o país como um todo. A infor-

e vilas municipais do país. A

equipamentos sociais de bens e

tribuição das redes de infraes-

pios gerais e parâmetros de uti-

Para assegurar uma boa im-

Portuguesa e de Línguas Mo-

estudo de base e seguimento

mação será usada para orientar

COWI, em parceria com a José

serviços; iv) apresentar as linhas

truturas, de serviços e dos equi-

lização do espaço público; xvii)

plementação do projecto e di-

çambicanas e Psicopedagogia

sobre Conhecimentos, Atitu-

a formulação, implementação,

Forjaz Arquitectos e a Vedor, es-

gerais de desenvolvimento terri-

pamentos sociais; x) definir os

definir os princípios gerais a que

reccioná-lo para o alcance dos

nos IFPs abrangidos pelo pro-

des e Práticas (CAP) relaciona-

monitoria e avaliação das in-

tão encarregues de elaborar os

torial; v) definir estratégias e prio-

princípios e os modelos de orde-

deve obedecer a circulação dos

resultados previstos, está em

jecto BETTER. Os resultados

dos com a saúde reprodutiva,

tervenções/acções do projecto

planos de estrutura urbana das

ridades de intervenção territorial;

namento do território autárqui-

meios públicos e privados de

preparação um sistema integral

foram discutidos ao nível pro-

materna, neonatal e infantil,

MCSP nas duas províncias e

cidades da Beira, Nampula e Ilha

vi) identificar as potencialidades

co; xi) definir a estrutura primária

transporte automóvel e a criação

de monitoria e avaliação.

gramático e ministerial, com

incluindo imunização, planea-

avaliar o programa após o pe-

de Moçambique.

que o município detém e reco-

das redes de acessibilidade den-

progressiva de zonas de circula-

vista a criar contributos para fu-

mento familiar, nutrição, água,

ríodo de implementação, que

mendar formas sustentáveis de

tro do território autárquico e suas

ção pedonal nas áreas terciárias

Para tal, é necessário conhecer

turas estratégias e políticas de

higiene e saneamento do meio,

terá a duração de cerca de 36

uso e aproveitamento integrado

ligações com a malha distrital,

residenciais.

a situação inicial das áreas de

formação de professores.

malária e equidade de género

meses.

O exercício seguirá o preceitua-
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O Mapa das Artes assume-se como um

Mapeamento Cultural de Inhambane

Mapeamento Cultural da Cidade de Maputo

Exemplares da versão impressa do Mapa das Artes Inhambane

Turista durante consulta ao Mapa das Artes / Foto: Dinho Lima

Eventos em destaque no Mapa das Artes / Foto: Dinho Lima

A província de Inhambane possui várias

pesquisa. Foram seleccionados 50 pon-

Maputo é uma cidade com di-

ticos, levando em consideração

Maputo. Os pontos turísticos em

contribuir

atracções turísticas, seja em termos de

tos essenciais entre hotéis, lugares his-

versas manifestações artísticas,

critérios como: a importância do

destaque são: Centro Cultural-

para o nosso trabalho. Temos as

paisagens, actividades culturais ou pela

tóricos e centro de promoção de artes e

onde, devido a tamanha diversi-

local para a cidade de Maputo, o

Franco Moçambicano, Centro

nossas formas de difusão dos

sua rica biodiversidade. Por conta disso,

cultura. No que se refere a biodiversida-

dade havia a necessidade de se

interesse turístico, a quantidade

Cultural Moçambicano-Alemão,

eventos, mas o Mapa das Artes

é a província que mais tem registado

de, foram identificadas 19 espécies que

criar uma plataforma que aproxi-

de visitantes que o local conse-

Centro Cultural Brasil-Moçam-

veio dar-nos mais apoio porque

afluência de turistas, seja de origem na-

compõem a biodiversidade de Inham-

masse os cidadãos dos eventos

gue receber, e as condições do

bique, Centro Cultural Camões,

tem a capacidade de agendar o

cional ou estrangeira.

bane, sendo 11 delas espécies marinhas.

culturais da cidade. Foi aí que

local para receber os visitantes.

Fundação Fernando Leite Couto

cidadão, pelo facto de trazer a

e Kulungwana.

agenda mensal, aqui do centro

meio de comunicação e difusão de diversas
manifestações artísticas, culturais e turísticas, que ocorrem na cidade de Maputo, bem
como em outras regiões de Moçambique.
Utiliza os meios de divulgação impresso e
digital (redes sociais e newsletter com os
destaques da semana) e o seu conteúdo é
resultante de uma rede composta pelo Conselho Municipal de Maputo, Ministério da
Cultura e Turismo de Moçambique, produtores e centros culturais.
A plataforma Mapa das Artes impressa possui uma tiragem de 3.000 exemplares por
mês, sendo distribuída gratuitamente em
resorts, hotéis, guesthouses, restaurantes,
bares, cafés e, ainda, no aeroporto, todos localizados em Maputo.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

Como resultado deste trabalho, foram

surgiu a ideia de criar um veículo

Neste mesmo ano, foram iden-

Foi olhando para a riqueza cultural da

impressos 20 mil Mapa das Artes (ver-

de comunicação para a promo-

tificados mais de 120 pontos

província, que o projecto do Mapa das

são Inhambane) e também disponibiliza-

ção de locais e eventos culturais

culturais na cidade, 50 dos quais

Actualmente, a plataforma de

comentou um representante do

Inhambane

Artes em Agosto de 2018 e o Governo

do nas plataformas digitais para down-

da cidade, que de acordo com o

foram seleccionados e identi-

comunicação do Mapa das Ar-

Centro Cultural Franco-Moçam-

Gaza

Provincial de Inhambane, assinaram um

load. A distribuição do Mapa das Artes e

Instituto Nacional de Estatística

ficados na versão impressa do

tes possui meios de divulgação

bicano, um dos que mais promo-

acordo com a Biofund e a Marine Me-

o download são gratuitos.

(INE), recebeu em 2016, 273.000

Mapa das Artes, tendo em con-

impressa e digital (redes sociais

ve eventos culturais ao nível da

Zambézia
Tete
Sofala
Manica

Maputo

gafauna Foundation, com o objectivo de

cultural

franco-moçambicano”,

turistas, sendo 96.711 nacionais

sideração os critérios analisados

e a newsletter “Melhor da Se-

cidade de Maputo. “A existência

mapear a cultural local, onde selecciona-

O Mapa das Artes é uma das ferramen-

e 177.137 estrangeiros vindos de

durante o mapeamento.

mana”). Conta também com o

deste produto é, sem dúvida,

ram museus, centros culturais, prédios

tas pioneiras no apoio e promoção do

todos os continentes, que em

apoio do Conselho Municipal de

fundamental. Lidamos diaria-

e monumentos históricos e também a

turismo sustentável na região, que con-

sua maioria procuravam activi-

Em 2018, o Mapa das Artes con-

Maputo, Ministério da Cultura e

mente com turistas e ter um pro-

biodiversidade natural da região. Todo o

tribui de forma significativa para o cres-

dades de lazer.

tou com os mesmos 50 pontos

Turismo de Moçambique, produ-

duto que diz onde ir e o que fazer

mapeamento leva em consideração o in-

cimento da economia local. De acordo

seleccionados em 2017, pro-

tores e centros culturais.

é muito bom para nós. Sempre

teresse turístico, história e a quantidade

com o Mapa das Artes, ainda há muito o

Em 2017 nasceu o Mapa das

duziu 10 edições com um total

de visitantes que o local pode receber.

que explorar em Moçambique.

Artes, que, em parceria com a

de 50.000 mapas impressos e

Os parceiros do veículo respon-

mos o mapa como a nossa bús-

Universidade Eduardo Mondla-

distribuídos gratuitamente em

dem

quando

sola”, disse um representante da

SAÚDE / HIGIENE

Para a execução deste projecto de ma-

“O projecto deu tão certo, que está a ser

ne (UEM), desenvolveu um sis-

centros culturais, restaurantes,

questionados sobre o Mapa das

Maputo a Pé, uma agência de

TELECOMUNICAÇÃO / TECNOLOGIA

peamento foi criada uma equipa que se

replicado em outras regiões”, comentou

tema de selecção, classificação

hotéis, guesthouses, bares, ca-

Artes e o seu impacto no sector

passeios a pé na capital moçam-

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

deslocou à província para a realização da

Gabriel Borges, fundador.

e identificação dos pontos turís-

fés e Aeroporto Internacional de

cultural. “O Mapa das Artes veio

bicana.
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A Mozambikes iniciou as actividades em

De uma Ideia a uma Empresa Social

A Fábrica dos Sonhos

Meque, o Produtor de Batata-Doce

Alunas da Escola Secundária de Anchilo na estrada com uma Mozambike, na província de Nampula

Nova fábrica da Mozambikes

A história de Meque é um dos milhares de casos de sucesso da Mozambikes

Em 2009, nasce a ideia do projecto Mo-

fazer com que a parte social seja susten-

Em 2018 cumpriu-se uma das

e mudou as instalações para as

Meque Guerra Seifane é um

enfrenta mais uma jornada de 3

zambikes, depois dos fundadores terem

tável. Ou seja, pensou-se no projecto de

mais bonitas etapas da vida da

antigas instalações da Fábrica

jovem de 20 anos de idade,

horas (ida e volta), regressando

viajado pela maioria das províncias e te-

trás para a frente, identificou-se um pro-

Mozambikes, a construção da

de Bicicletas de Moçambique,

morador do bairro do Zimpeto

normalmente a casa às 21:45.

rem identificado uma coisa em comum

blema/necessidade e criou-se toda uma

sua nova fábrica. A “Fábrica dos

a 15 minutos do centro de Ma-

em Maputo, que além de es-

Todos os dias, este produtor de

em todas elas: a necessidade extrema

infra-estrutura e negócio para ajudar es-

Sonhos”, como foi carinhosa-

puto, onde construiu a sua nova

tudante na Escola Secundária

batata-doce enfrenta a mesma

de transporte. Milhões de pessoas nas

tas pessoas nas zonas rurais. Ao facilitar

mente apelidada, é onde mui-

casa. Um local cheio de história

da Zona Verde no período da

rotina exaustiva, o que dificulta

Nampula

zonas rurais de Moçambique caminham

o acesso a bicicletas, a Mozambikes acre-

tos sonhos de milhares de mo-

e mística, onde a empresa ini-

noite, é também produtor de

imenso os seus estudos. Mas

Zambézia

quilómetros para efectuarem as suas ta-

dita que, na maioria dos casos, está efec-

çambicanos vão ganhar vida.

ciou um novo ciclo. São cerca

batata-doce durante o dia. Para

Meque não desiste dos seus

Tete

refas diárias, sejam elas, ir à machamba,

tivamente a mudar a vida das pessoas.

de 1.000 m2 com excelentes

chegar até a sua machamba,

sonhos com facilidade e a es-

2010 e até hoje ajudou a melhorar mais
de 100.000 vidas em todas as províncias
de Moçambique, através do seu principal
produto: a Mozambike, uma bicicleta de
qualidade desenhada exclusivamente para
as duras condições que vivem milhões de
moçambicanos das zonas rurais, onde impera a escassez de transporte e onde uma
bicicleta tem um impacto social elevado. A
Mozambikes acredita que as suas bicicletas
podem causar um impacto real na vida dos
moçambicanos, facilitando o acesso a bens,
serviços, água potável, centros de saúde,
educação ou mesmo a um emprego, ajudando-os a sair da pobreza. Hoje o objectivo
da empresa continua a ser o mesmo com
que se iniciou o projecto: impactar vidas,
uma bicicleta de cada vez.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

à escola ou ao posto de saúde, sair à pro-

A Mozambikes iniciou as acti-

condições de trabalho para a

onde cultiva batata-doce de

cola é uma prioridade para po-

Inhambane

cura de água, entre outras. Tarefas essas

As Mozambikes são distribuídas de

vidades numa garagem no cen-

família Mozambikes, onde esta

polpa alaranjada de forma bio-

der ter um futuro melhor e fazer

Gaza

que se efectuadas com o auxílio de uma

várias formas, através de projectos

tro da cidade de Maputo, que

coloca em prática toda a expe-

lógica, Meque caminha durante

crescer o seu negócio.

bicicleta, melhorariam a qualidade de

directos da Mozambikes, através de

depressa se tornou pequena

riência e conhecimento adqui-

1 hora e meia. Ele conta com a

vida.

projectos sociais do sector privado ou

e em 2013 passou para um ar-

rido durante os últimos sete

ajuda do irmão para embalar o

A Mozambikes ouviu a história

mesmo através das ONGs que vêem nas

mazém de 500 m2 a 40 km da

anos.

produto que vende na cidade

de Meque e viu que ele seria

A ideia rapidamente passou a projecto

Mozambikes uma óptima forma de com-

cidade de Maputo, o que com-

em sacos de papel reciclados

um óptimo candidato para re-

e de seguida a uma empresa social com

plementarem os seus programas. Todas

plicava em termos de logística,

Com a “Fábrica dos Sonhos”,

por eles. Quando regressa da

ceber uma Mozambike. Com a

um modelo de negócio social sustentá-

as bicicletas são pintadas e montadas

mas na altura era a melhor op-

a Mozambikes aumentou em

machamba,

recolhe

doação, o produtor conseguiu

vel. Forma-se então a Mozambikes em

na fábrica com as cores e logos dos par-

ção, especialmente para uma

cinco vezes a sua capacidade

os produtos embalados pelo

reduzir o tempo e os custos

2010, como um projecto de desenvolvi-

ceiros, empresas e ONGs e estas organi-

jovem equipa de empreende-

de produção, para estar pre-

irmão e vai para a cidade de

para ir à escola, machamba e

HOTELARIA / TURISMO

mento social com fins lucrativos, aplican-

zações usam essas bicicletas com a sua

dores sociais.

parada para o crescimento do

Maputo entregar as encomen-

ainda distribuir os seus pro-

INDÚSTRIA / ENERGIA, ÓLEO E GÁS

do esses lucros na sua missão social, que

imagem em campanhas de responsa-

mercado e poder chegar a mais

das e tentar vender o produto

dutos na cidade, melhorando

SAÚDE / HIGIENE

é aliviar a pobreza através de transporte

bilidade social nas várias comunidades

Em 2017, num misto de sorte,

pessoas nas zonas rurais, fa-

remanescente. Quando final-

a sua qualidade de vida a cada

TELECOMUNICAÇÃO / TECNOLOGIA

eficiente. Esses lucros permitiem à em-

onde actuam ou em campanhas onde é

coragem e loucura, a Mozam-

cilitando-lhes o acesso a este

mente regressa das entregas,

dia que passa, apenas com uma

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

presa cobrir os seus custos fixos e, assim

importante estarem presentes.

bikes deu um salto qualitativo

sonho, que é ter uma bicicleta.

prepara-se para a escola, onde

bicicleta.

Manica

Maputo
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O Southern Sun Maputo faz parte do grupo

Operação Sorriso

Doação de Alimentos

Tsogo Sun Hotels, uma referência no sector
hoteleiro na África Austral. O Grupo, com 50
anos de história, conta com mais de 100 hotéis que oferecem milhares de quartos destinados a todos os segmentos do mercado,
desde hotéis de luxo a hotéis económicos,
na África do Sul, Emirados Árabes, Quénia,
Moçambique, Nigéria, Seychelles, Tanzânia
e Zâmbia. Com 269 quartos, muitos dos
quais com uma vista sensacional para o
mar, o Southern Sun Maputo está localizado à beira-mar, apresentando-se como um
refúgio para viajantes em negócios e lazer,
convenientemente situado a apenas 7 km
do Aeroporto Internacional de Maputo. No
hotel, os hóspedes têm ainda acesso a pis-

Criança com lábio leporino / Foto: arquivo Operation Smile

Criança a receber cuidados antes da cirurgia / Foto: arquivo Operation Smile

Carta de agradecimento escrita à mão, enviada pela Casa da Alegria

A fissura labial e a fenda palatina, conhe-

infecções no ouvido, que por sua vez,

outras condições dentárias e

Autorizadas pelo Ministério da

A Casa da Alegria é um dos pou-

que ergueram também, ao lado

cidas popularmente como lábio leporino,

podem levar à perda da audição, o de-

faciais. É uma das maiores e

Saúde, que também apoiou na

cos lugares em Moçambique

da Casa da Alegria, uma escola

são malformações congénitas, de apre-

senvolvimento dentário também pode

mais antigas organizações vo-

mobilização dos pacientes, as

que recebe crianças seroposi-

gratuita frequentada por mais

sentação variável, que ocorrem duran-

ser afectado, assim como o desenvolvi-

luntárias, dedicadas a melhorar

intervenções aconteceram en-

tivas, na sua maioria órfãos ou

de 500 crianças.

te as fases iniciais da gravidez. É uma

mento da fala. Além disso, as crianças

a saúde e a vida de crianças em

tre os dias 18 e 29 de Julho, em

abandonados pelos pais. Os ou-

abertura que começa sempre na lateral

podem sofrer de bullying e isolamento

todo o mundo, através do aces-

parceria com o Hospital Central

tros residentes partilham histó-

Em 2018, o Southern Sun Ma-

Nampula

do lábio superior, dividindo-o em dois

social.

so aos cuidados cirúrgicos.

de Quelimane, e contaram com

rias de extrema pobreza, outras

puto, como parte do seu pro-

Zambézia

segmentos.

uma equipa de 60 voluntários

doenças infecciosas e deficiên-

grama

Com a cirurgia, uma criança ou adulto

Com o apoio do Southern Sun

e 14 especialistas, de 12 países.

cias físicas e/ou mentais, aban-

social, e motivado pelo carinho

Essa falha na união das estruturas pode

pode ter um sorriso novo e bonito. Numa

Maputo e de outros parceiros,

dono e mendicidade derivados

e respeito pelo trabalho feito

Inhambane

restringir-se ao lábio ou estender-se até

situação ideal, no caso das crianças, um

a Operação Sorriso forneceu

Como resultado das interven-

do êxodo rural e do desemprego

pelas Irmãs de Madre Teresa

Gaza

o sulco entre os dentes incisivo lateral e

pediatra e um cirurgião plástico traba-

transporte a cada paciente e

ções, foram realizadas avalia-

na capital e arredores. A Casa da

de Calcutá, enviou alimentos

canino, atingir a gengiva, o maxilar supe-

lham com os pais logo após o nascimen-

um responsável para o local

ções médicas em 141 pacientes,

Alegria está situada próximo de

(biscoitos, leite fresco e sumos)

rior e mesmo o nariz. Essa falha é mais

to da criança no sentido de escolher o

da missão, alimentação e aco-

76 pacientes fizeram cirurgia e

uma lixeira no bairro de Hulene,

para as crianças e pessoas

comum do que imaginamos, estima-se

melhor momento para a cirurgia.

modação durante o período da

110 procedimentos foram reali-

subúrbio de Maputo. Hulene é

doentes da Casa da Alegria.

cina, restaurante, ginásio e a um business
center totalmente equipado.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Tete
Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

missão. No local, foi criada a

zados. Além disso, 20 médicos

uma das muitas “cidades” de

Uma acção simples, mas que

Em 2018, o Southern Sun Maputo, apoiou

“Aldeia do Paciente”, com o in-

e enfermeiros moçambicanos

barracas e miséria que cercam

não será esquecida por aqueles

cerca de 1 em 500-750 nascimentos.

uma missão da Operation Smile (Opera-

tuito de desenvolver laços en-

receberam formação.

Maputo. Um bairro sem água

que foram beneficiados.

ção Sorriso) em Quelimane, capital da

tre os pacientes, que ao chegar,

Dependendo do tipo e da gravidade, se

Zambézia. A Operação Sorriso é uma

receberam redes mosquitei-

“Quando me olho ao espelho,

sem qualquer tipo de sanea-

“Que Deus vos abençoe e re-

HOTELARIA / TURISMO

não for corrigido, o lábio leporino pode

instituição de assistência médica inter-

ras, utensílios, alimentos, água

fico muito feliz porque algo mu-

mento básico. O projecto está

compense. Que Ele vos acom-

INDÚSTRIA / ENERGIA, ÓLEO E GÁS

criar sérios problemas de saúde. Os

nacional, que já ofereceu centenas de

fresca e colchões, assim como

dou, agora eu sou um homem

a cargo das Missionárias da

panhe em todas as vossas ac-

SAÚDE / HIGIENE

bebés podem ter dificuldade com a ali-

milhares de cirurgias gratuitas a crianças

cuidados de fonoaudiologia,

forte”, comentou Domingos La-

Caridade, da congregação de

tividades”, escreveu uma das

TELECOMUNICAÇÃO / TECNOLOGIA

mentação, levando a que passem fome,

e jovens em países em desenvolvimen-

psicologia e nutrição, e activi-

quim, um dos beneficiários da

Madre Teresa de Calcutá (Irmãs

irmãs numa carta de agradeci-

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

e mesmo à desnutrição. Podem ocorrer

to, que nasceram com lábio leporino ou

dades educacionais diárias.

Operação Sorriso.

de Madre Teresa de Calcutá),

mento.
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Vodacom Moçambique é uma empresa

Vodacom Faz Crescer

Doação de Sementes

Combate à Malária

Durante a entrega dos computadores em uma escola beneficiada pelo projecto

Beneficiária com um saco de sementes de cebola

Equipa da Tchau Tchau Malária em campo / Foto: arquivo Tchau Tchau Malária

Em 2018, a Vodacom lançou um am-

gicos que identificam as necessidades

Na agricultura, ao longo de

os seus produtos, impactan-

Na Saúde, a Vodacom abraçou

de prevenção de baixo custo e,

bicioso projecto de responsabilidade

locais da forma mais assertiva possível,

2018, a Vodacom apostou na

do assim toda a comunidade.

o projecto “Tchau Tchau Ma-

mais importante do que isso, é

social chamado Vodacom Faz Crescer.

o que ajuda a empresa a criar respostas

doação de sementes, auxiliando

“Quando recebemos doações

lária” uma iniciativa criada por

eficaz e pode ser controlada pe-

Uma iniciativa desenvolvida em parceria

para várias necessidades sentidas em

directamente a cultura agrícola

como estas sentimos que as

empreendedores africanos que

las próprias comunidades.

com o Ministério da Educação e Desen-

Moçambique.

nas comunidades e aumentan-

empresas moçambicanas es-

acreditam que a nossa geração

moçambicana, que iniciou a sua operação
em Dezembro de 2003 e tem como principal objectivo oferecer uma rede móvel de
alta qualidade, fiável e, através das novas
tecnologias de comunicação, trazer “tudo
bom” para Moçambique. Determinada em
oferecer sempre o melhor serviço e focada
nas questões da sociedade, a Vodacom tem
vindo a desenvolver importantes acções de
responsabilidade social em três grandes
pilares, designadamente educação, saúde
e agricultura, numa clara estratégia e vontade de evoluir com o país, considerando o
potencial existente, quer em termos de recursos naturais, quer de recursos humanos.
A Vodacom desenvolve ainda projectos nas
áreas do desporto, empreendedorismo, ambiente e tecnologia.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

volvimento Humano (MINEDH), visando

do, deste modo, a produção

tão alinhadas com aquilo que

pode criar reformas capazes

Paralelamente a estas inter-

Nampula

apoiar o sector da educação ao nível

“O projecto Faz Crescer é uma iniciativa

e a produtividade. Com estas

são os objectivos do Governo

de solucionar os problemas

venções, a operadora promove

Zambézia

nacional. O projecto consiste na reabili-

que acredita no futuro de Moçambique.

acções, centenas de pequenos

rumo ao desenvolvimento das

que vão mudar a forma como

acções de sensibilização para

Tete

tação e apetrechamento de bibliotecas

Sabemos que ao melhorar a estrutura da

agricultores de Maputo e Gaza

nossas comunidades. Gosta-

o mundo vê África. O projecto

o uso de redes mosquiteiras

escolares em Moçambique. Com o ar-

educação somos capazes de construir

foram social e economicamen-

ria de agradecer a iniciativa da

alerta para a busca das melho-

e está a preparar a criação de

Inhambane

ranque deste projecto, 14 unidades es-

um futuro mais sustentável para uma

te impactados. As doações

Vodacom em apoiar os nossos

res formas de prevenção con-

uma plataforma de envio de

Gaza

colares das províncias de Manica, Sofala,

nação. Através da doação de livros, com-

eram compostas por 30 kg de

agricultores”, enalteceu Calisto

tra uma das maiores causas de

mensagens educativas rela-

Tete, Zambézia, Cabo Delgado, Nampula

putadores e internet, estamos a desper-

sementes para a produção de

Cossa, edil da Matola.

morte e internamento hospita-

cionadas com a prevenção e

e Gaza beneficiaram de bibliotecas ape-

tar mentes e a dar as ferramentas certas

pepino, 32 kg de tomate, 40 kg

lar no país, a malária. Neste âm-

o combate à malária. Em 2018,

trechadas, livros, computadores com

para que cada criança consiga crescer e

de cenoura, 30 kg de alface, 30

“Queremos que os negócios

bito, em 2018, a operadora levou

mais de 312.000 casas foram

acesso a internet gratuita, para além de

desenvolver o seu intelecto”, descreveu

kg de repolho e 38 kg de ce-

cresçam, hoje os moçambica-

a cabo acções de distribuição

pulverizadas na província de

um acervo de livros digitais disponíveis.

Salimo Abdula, presidente do conselho

bola, totalizando 200 kg de se-

nos sabem que podem contar

de redes mosquiteiras e insec-

Maputo, numa acção que be-

Cada escola contemplada recebeu 300

de administração da Vodacom, sobre a

mentes diversas. Para além de

com a Vodacom, tanto para es-

ticidas em algumas comunida-

neficiou cerca de 225.000 fa-

livros diversos e 20 computadores.

importância de investir na educação.

contribuir para a multiplicidade

tarem mais próximos dos seus

des vulneráveis da zona Centro

mílias, nos distritos de Magude,

de culturas, as sementes im-

amigos e familiares de forma

de Moçambique, uma iniciativa

Boane, Marracuene, Moamba,

HOTELARIA / TURISMO

A operadora não tem dúvidas que, ao le-

As acções educacionais levadas a cabo

pulsionam o desenvolvimento

mais rápida, como para desen-

que se pretende que seja de di-

Manhiça, Namaacha, Matutui-

INDÚSTRIA / ENERGIA, ÓLEO E GÁS

var a cabo projectos de responsabilidade

pela operadora não chegam somente

económico das comunidades,

volverem os seus negócios ou

mensão nacional. O objectivo é

ne e Matola, e tiveram como

SAÚDE / HIGIENE

social, as suas actividades têm impacto

a crianças, toda a comunidade junto às

uma vez que, com o aumento

até para gerirem as suas ma-

proporcionar o acesso universal

intuito eliminar os mosquitos,

TELECOMUNICAÇÃO / TECNOLOGIA

nas comunidades. Nas suas incursões, a

escolas apetrechadas tem agora ao seu

da produção, os agricultores

chambas”, destaca o PCA da

às redes mosquiteiras, tendo

principais

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

Vodacom conta com parceiros estraté-

dispor novos mecanismos para crescer.

têm a oportunidade de vender

Vodacom.

em conta que esta é uma forma

doença.

Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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ANAMM

FSDMOÇ

MAPA DAS ARTES
Gabriel Borges, Founder

Abel Manhique, Acting Secretary-General

Esselina Macome, Chief Executive Officer

ACTIONAID

Pedro Laice, International Relations and Cooperation Officer

Moisés Salvador Inguane, Chief Operational Officer

Gaspar Sitefane, Executive Director

Elsa Dimande, Gender and Cross-Cutting Issues Technician

Titos Uamusse, Grants and Compliance Manager

MÉDICOS COM ÁFRICA CUAMM

Maria do Carmo, Executive Secretariat

Idélcia Mapure, Urban Planning and Resilience Technician

Hélder Buvana, Market Development Manager

Giovanna De Meneghi, Head of Mission

Lourenço Moio, Institutional Development Advisor

Onofre Muianga, Public Finance Technician

Belito Botha, Finance Manager

Joana Massingue, Internal Auditor

Sílvio Chiau, Market Insights Manager

MOTHERS 2 MOTHERS

Márcia Cossa, Head of Program, Policy and Partnership

APOPO

Carlos Valente Mondle, Digital Financial Service Manager

Ilda Kuleba, Country Director

Ana Branquinho, Head of Finance

Robert Burny, Country Director

Anabela Mabota, Knowledge, Monitoring and Learning Manager

Marques Malua, Director of Operations

Lurdes Jamal, Head of HR and Organizational Development

Cleide Mondlane, Finance and Administration Officer

Dércio Celestino Pedro, Investment Analyst

Eunice Themba, Communication Officer

Dakcha Achá, Right to Education and Non-Violence Manager

Denise de Fatima Alves, Communication Officer

Filipe Sambo, Right to Democratic Governance and Tax Justice

COWI

Kátia Agostinho, Market Analyst

MOZAMBIKES

Hiaino Filimone, Partnership Development Manager

Luís Magaço Júnior, Deputy Managing Director

Belmiro Nhamithambo, Analyst

Rui Mesquita, Co-Founder

Hamido Mucussete, Monitoring and Evaluation Officer

Michael Lorentzen, Market Director

Almeira Paruque, Analyst

Aarão Rafael, Logistics Supervisor

Robertino Jorge, Communication Officer

Ivo Torres, Finance Manager

Vânia Matola, Analyst

Pedro Ezequiel, Factory Supervisor

Élio Pais, IT Manager

Rui Ribeiro, Head of Technical Assistance Programs

Nilza Bento, Human Resources and Accounting

ADRA

Binit Varajidás, Head of the Social and Economic Studies

INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION

David Masinde, Country Director

Yara Barreto, Head of the Engineering Environmental and Water

Ilidio Caifaz, Country Director

Armindo Salato, Program Director

Helena Cikanda, Senior Manager for Operations and Learning

NCBA CLUSA

Samuel Mondlane, Senior Manager for Programs

Carolina Reynoso Pieters, Country Director

Vicente Adriano, Business Development Manager

DIAKONIA

Rumbidzai Musengi, Emergency Coordinator

William António Mulhovo, Subprogram Coordinator

Luís Armazia, Health and WASH Specialist

Natália Paulo Zimba, Finance Officer

JAM

Pippy Gardner, Manager of the Agribusiness Unit

Farai Muchiguel, Agriculture Projects Director

Carolina Baptista Honwana, Administration Officer

Martin Maugustini, Country Director

Carlos Sanchez Pérez, CAM Project Manager

Sérgio Faduco Mutumane, Grants Officer

Arsenio Tomas Mucavele, Administration and Human Resources

José Cristiano Taimo, Project Manager

Sérgio Pereire Yé, National Coordinator of PROMAC

AGIR

Hélder Lázaro M. Manhique, Administration and Finance Officer

Lécio Munguambe, Communication Officer

Danilo Mário Jone, Program Officer

LIGHT FOR THE WORLD

Hortênsia Jossias Machava, Financial Manager

Steve Chibaro, Monitoring and Evaluation Officer

Racid Lenz Carlos, Program Officer

Zacarias Zicai, Country Director

Ilunde Banze, Junior Administrative Manager

Hermenegildo Canhaua Bravo, Human Resources Manager

Nomelia Marcela N. Mazuze, Program Officer

Iláuda Manala, Communication Officer

AMOR

Domingos Fernando Fumo, Program Assistant

Pedro Safrão, Programs Officer

PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

Mélodie Ounda Meybi, Administrative and Financial Director

José Afonso Penicelo, Administrative Assistant

Nunes Sampaio, Programs Officer

Pedro Muagura, Administrator

Leovigildo Pechem, Programs Officer

Claudia Sucá, Human Development

ESMABAMA

Stélio Ramos, Inclusion Officer

Mike Marchington, Operations

Fabrízio Graglia, Director

Crescência Nhamue, Project Officer

Rui Branco, Conservation

Tânia Nhantumbo, Operational Director

AMODEFA
Santos Simione, Executive Director

Shakil Lothário, Vice Director

Delfina Hary, Inclusive Education Officer

Marc Stalmans, Science

Ana da Silva, Programs Director

Mariana Barbosa, Project Coordinator

Susana Machambisse, Administration and Finance Officer

Vasco Galante, Communication and Tourism

Alberto Langa, Director of Administration and Finance

Hilária Garrine, Project Manager

Idalina Ngulengule, Finance Officer

Marcelo Kantu, Director Assistant

Paolo Crimi, Project Manager

Sebastião Muthisse, Programs Officer

Gerson Tembissa, Project Manager

MALARIA CONSORTIUM

Ines Boene, Service Provision Officer

Mauro Matusse, Project Manager

Sonia Gwesela, Country Director

Zaida Abdul Pale, Vice President

Maria Amelia Manjate, Communication and Youth

PROJECTO ESPERANÇA
Maria Olívia Tamele, President

Dieterio Magul, Communication Officer

Fortunato Liberato, Administration

Manuela Emilio, EJAF Project Coordinator

FHI 360

Arantxa Roca, Head of Monitoring, Evaluation and Surveillance

Isabel Farrajota Alves, Non-Executive Membership

Milton Bernardo, Monitoring and Evaluation

Amós Mataruse, Associate Director of Programs

Junica Alface, Community Dialogues Project Manager

João Luís Milheiro, Non-Executive Membership

Ester Cabele, Clinical Officer

Félix Filipe, Communication Officer

Julião Condoane, upSCALE Project Manager

Adélia Joaquim Tamele, Responsible for the Center of Beira

RIGHT TO PLAY

OXFAM NOVIB

Daina Mutindi, Country Director

Yolanda Sithoe, Programs Officer

João Batista, Programs Manager

Nilton Tomás, Finance Officer

Anabela Chilengue, Training and Inst. Development Officer

Hélio Guiliche, ICT4D Officer

Rogério Mandlate, Project Officer

Josina Nhantumbo, Gender Officer

Merciana Tivane, Project Officer

Hodhaifo Gulamo, Finance Officer

Inácia Cossa, Project Officer

Elvira Matsinhe, Subprogram Coordinator
Cláudia Mabunda, Administration Officer

SAVE THE CHILDREN

Júlia Zitha, Monitoring and Administration Officer

Chance Briggs, Country Director

Lúcia Jofrice, Extractive Industry Officer

Marçal Monteiro, Manager of Advocacy and Communication
Edward Tokpa, Finance Manager

THE BIG HAND

Phipps Campira, Programmatic Operations

David Fernandes, Executive Director

Judas Massingue, Interim Director

Marisa Cruz, General Coordinator of the Health Program

Kashif Hayat, Awards Director

Finete Osório, Village Coordinator

Samuel Maibasse, Deputy Director of Security and Logistics

Samuel Gravata, Responsible for the Youth Program

Ana Dulce Guizado, Provincial Director of Manica

Jorge Oliveira, Responsible for the Nursery Program

Américo Boaze, Provincial Director of Gaza

Felisberto Pinto, Responsible for the Preschool Program

Henrique Ginga, Provincial Director of Zambezia
Raymond McArdle, Provincial Director of Nampula

WE EFFECT

Inácio Jossitala, Provincial Director of Tete

Ângelo Afonso, Programs Officer
Célia Enosse, Programs Officer

SOUTHERN SUN MAPUTO

Inácio Timane, Programs Officer

Bruce Chapman, General Manager

Lina da Silva, Programs Officer

Carla Fernandes, Sales and Marketing Manager

Emma Norrstad, Monitoring and Evaluation Officer

Nasse Sicandar, Sales Coordinator

Diamantino Nhampossa, Subprogram Coordinator
Alberto Machecane, Finance Manager

PSCM-PS
Sérgio Falange, Executive Director

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

Ámina Pais, Programs Officer

James Bampton, Country Director

Abdul Satar, Social Monitoring Officer

Nilton Cuna, Manager of the Co-Management Program of the NRR

Costantino Monteiro, Communication Officer

Hugo Costa, Manager of COMBO and Conservation of Marine Biodiversity Projects

Assucena Manjate, Finance and Grants Officer

Carlos Pereira, Program Manager to Combat Illegal Trafficking in Wildlife

Aurélio Banze, Finance Officer

Eunica Zunguze, Administration and Finance

Ruquia Adinane, Administration and Procurement Officer

Francico Cabo, Communication Manager

OXFAM IBIS
Augusto Uamusse, Programs Officer
Carlos Machavane, Programs Officer
Josina Nhantumbo, Programs Officer
Inocência Patia, Programs Officer
Paulo Brito Uassoma, Programs Officer
Sélcia Lumbela, Subprogram Coordinator
Josué Muchanga, Finance Officer

+258 84 399 7190
+258 84 702 5570
www.social.co.mz
info@social.co.mz
socialmozambique
socialmozambique

