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Welcome to the Social Yearbook. The

Bem-vindo ao Anuário Social, uma

goals of this publication are: to give

publicação que tem como objectivos:

visibility and acknowledge the efforts

dar visibilidade e reconhecimento ao

made by organizations and companies

esforço das organizações e empresas

that implement social programs; to re-

que implementam programas sociais;

cord and gather the best social actions

registar e reunir as melhores acções so-

on a single platform; to encourage the

ciais numa única plataforma; incentivar

development of the third sector; as well

o desenvolvimento do terceiro sector; e

as to stimulate the business sector by

estimular o sector empresarial, aumen-

increasing its social awareness; and to

tando a sua consciência social.

eternize successful social actions.
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This yearbook is produced by Social

Mozambique, uma empresa moçam-

Mozambique, a Mozambican compa-

bicana que trabalha em duas frentes:

ny that works on two fronts: creative

soluções criativas de comunicação,

communication solutions, which aim to

que visam aumentar o impacto de ac-

enhance the impact of social actions;

ções sociais e serviços de publicidade

and advertising and marketing services

e marketing direccionados para organi-

targeting non-profit organizations and

zações sem fins lucrativos e empresas.

companies.
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INTRODUCTION

Previous editions of the Social Yearbook were a great

As edições anteriores do Anuário Social foram um grande

success. This third edition, notwithstanding the many

sucesso. Esta terceira, mesmo diante de todas as dificul-

challenges posed by the COVID-19 pandemic, has main-

dades impostas pela pandemia da COVID-19, manteve o

tained the level of content quality and still stands firm

nível de qualidade de conteúdo e continua firme e forte.

and strong. This new volume further cements the rele-

Este novo volume consolida a relevância do Anuário e a

vance of the Yearbook and how important its visibility is

importância da sua visibilidade entre os principais actores

among the main actors in the Mozambican third sector.

do terceiro sector em Moçambique.

For the first time in three years of the Yearbook, the

Pela primeira vez em três anos de Anuário, o número de

national organizations outnumbered the international

organizações nacionais superou o de participantes inter-

participants. These organizations (ActionAid, ASCUT,

nacionais. Estas organizações (ActionAid, ASCUT, ADRA,

ADRA, AMDEC, CESC, Fórum Mulher, MASC Founda-

AMDEC, CESC, Fórum Mulher, Fundação MASC, Machel

tion, Machel Fidus, Maputo Skate, N’weti and PSCM-PS)

Fidus, Maputo Skate, N’weti e PSCM-PS) encontram-se no

are found in our first chapter (National). Of these eleven

nosso primeiro capítulo (Nacional). Destas onze, sete fa-

organization, seven are included in the Non-State Ac-

zem parte do Programa de Apoio aos Actores Não Estatais

tors Support Program (PAANE) II, also featured in this

(PAANE) II, também presente neste volume.

volume.
No segundo capítulo, reunimos importantes organizações
In the second chapter we bring together important inter-

internacionais, como a International Youth Foundation

national organizations, such as the International Youth

(IYF), a NCBA CLUSA, a Music Crossroads. Incluimos ain-

Foundation (IYF), NCBA CLUSA, Music Crossroads. We

da três organizações que marcam presença no nosso livro

also include three organizations that are in our book for

pela terceira vez consecutiva, nomeadamente, a Light for

the third consecutive time, namely Light for the World,

the World, a Malaria Consortium e a Right to Play.

Malaria Consortium and Right to Play.
O PAANE é o destaque do nosso terceiro capítulo (ProjecPAANE is the highlight of our third chapter (Projects/

tos/Programas), um programa financiado pela União Euro-

Programs), a program funded by the European Union

peia no valor total de 22 milhões de Euros, que visa reforçar

amounting to 22 million Euros, which aims to strength-

a democracia participativa, representativa e sensível ao

en participatory, representative and gender-sensitive

género, através do envolvimento das autoridades públicas

democracy by engaging public authorities and civil so-

e da sociedade civil. Neste capítulo também contamos

ciety. This chapter also presents FMO Mais and Muva.

com a presença do FMO Mais e do Muva.

In the final chapter (Company), we conclude this third

No capítulo final (Empresa), concluímos esta terceira edi-

edition with the well-known Mozambikes (which has

ção com a presença da famosa Mozambikes (que faz parte

been part of the Yearbook since our first edition), Be Girl,

do Anuário desde a nossa primeira edição), da Be Girl, do

Bring Back Moz and Vodacom’s corporate social respon-

Bring Back Moz e das acções de responsabilidade social

sibility actions.

corporativa da Vodacom.

Proudly, with a face mask, alcohol gel and physical dis-

É com muito orgulho, máscara, álcool em gel e distancia-

tancing, we wish you a very pleasant reading!

mento físico, que lhe desejamos uma óptima leitura!
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The ActionAid Mozambique Association is
a non-governmental organization, member
of the ActionAid International Federation. It

Citizenship Caravan for Transparency
and Tax Justice

Idai Cyclone Humanitarian Response Program

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).

Mozambique is among the poorest coun-

“We are for domestic mobilization and

tries in the world and is burdened with a

resources to fund education in Mozam-

number of issues stemming not only from

bique” was the motto of the Fiscal Jus-

colonialism, but also from the governance

tice Campaign, whilst the motto “United

Nampula

climate and the citizen’s stance on social

against corruption for peace and securi-

Zambézia

problems such as corruption, poor educa-

ty building” guided the Anti-Corruption

Tete

tion, tax evasion, illiteracy, among others.

Campaign.

Inhambane

ActionAid and partners from the Coa-

The caravan events have provided oppor-

Gaza

lition for Transparency and Tax Justice
(CTJF) have, since 2013, implemented

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Distribution of “dignity kits” in Lamego

Distribution of school kits in Lugela

Within the framework of emer-

that families were using neg-

themselves. In the same districts,

these school kits included not

gency response, ActionAid has

ative strategies to meet their

the so-called “Safe Spaces” have

only students, but also teachers,

partnered with the Mutual Aid

primary needs, thus becoming

been created, which are basical-

who had the opportunity to have

tunities for interaction with authorities at

Rural Organization (ORAM) in

susceptible to various forms of

ly places designed to meet the

decent uniforms to carry out

the national level, alerting them to the dis-

Sofala and the Evangelical Di-

Gender-Based Violence (GBV). In

needs of vulnerable women and

their activities.

the Tax Justice Campaign, which aims to

satisfaction of minorities and the urgency

aconal Committee in Zambezia

these situations, women become

girls with regard to psychologi-

ensure policy change at country level. In

of a reform of anti-money laundering leg-

to minimize the pain caused by

vulnerable, and have to endure

cal and legal support.

the context of this campaign, ActionAid

islation as a mechanism to counter cor-

Cyclone Idai, with a focus on ed-

various situations to ensure their

carried out a one-week caravan from Ma-

ruption at all levels. A particular emphasis

ucation, women’s protection and

survival.

Corruption / Tax Justice

puto to Mocuba and from Cabo Delgado

was given to education, agriculture (land

agriculture.

Democracy / Sustainable Dialogue

to Mocuba, with the aim of improving the

laws), spaces for dialogue and women’s

Education

participation of Civil Society Organiza-

involvement as key sectors.

Gender-Based Violence

tions and local communities in lobbying

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION
Agriculture / Food Security

20

Caravan family photo

In the agriculture sector, two
plots of land were also shared

In the education sector, Action-

out. The first one with seeds of

Aid and its partners have dis-

maize, beans and the second

To mitigate this alarming situa-

tributed over 5,000 uniforms

one with maize and rice. Hoes

An estimated 80% of the popula-

tion, more than 3,000 women in

and school supplies (backpack,

and machetes were also distrib-

tion of the areas affected by the

the Búzi and Nhamatanda dis-

notebook, pencil, pen, eraser and

uted. In total, 3,000 women were

Health Advocacy

and advocacy actions related to the Tax

This activity was supported by funding

cyclone have been deprived of

tricts of Sofala province were

sharpeners) to students from

reached, 1,000 in Nhamatanda

Humanitarian Emergency

Justice and Anti-Corruption Campaign

partners such as the European Union,

their livelihoods.

trained in GBV, sexuality, and

grades one through seven.

and 2,000 in Búzi. They also ben-

Protection of Women

with the direct support of the CTJF mem-

through the Non-State Actors Support

Youth Empowerment

bers, Government and Tax Authority.

Program (PAANE) II.

SOCIAL
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women’s laws so as to provide
Community members realized

them with the skills to defend

efited from training on issues reThe process for distributing

lated to conservation agriculture.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The Adventist Development and Relief

Integrated Post-Idai Recovery

Rapid Response Mechanism

Water Kiosks

Food Distribution in the Nanguasse Community

Community members filling their buckets with drinking water

Agency (ADRA) is a national humanitarian
organization, member of the ADRA International network, which has over 134 offices
worldwide. Its mission is to work with people living in poverty and distress to bring
about positive change.
In 1987, ADRA Moçambique was created
as a response to the humanitarian crisis
resulting from the prolonged civil war and
subsequent drought. In 2011, it became a
national organization.
Today, ADRA Moçambique has over 230
employees working to provide Mozambicans with the opportunities and means to
enable positive change in their lives.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Repair of one of the fountains in Nhamatanda district

Sofala was one of the provinces most

tation sector aimed to contribute to the

affected by cyclone Idai (March 2019).

mitigation of the risks of waterborne dis-

The tropical cyclone Kenneth

tions, 1,280 families received 60

Mozambique is severely af-

sell household and personal

According to the post-disaster needs

eases such as cholera by improving the

hit northern Mozambique, par-

kg of rice, 4 liters of cooking oil

fected by frequent droughts

hygiene products, with the

assessment conducted under Mozam-

beneficiaries’ access to drinking water,

ticularly Cabo Delgado prov-

and 10 kg of butter beans per

and difficult access to drinking

purpose of ensuring the con-

bican Government leadership, 400,000

hygiene and sanitation.

ince, in April 2019. According

family for two months.

water.

tinued sustainability of the

Nampula

people were considered displaced, of

Zambézia

which 160,927 were hosted in 164 tem-

As a result of this intervention, 13 broken

saster Management (INGC), the

The beneficiary families were

The Water Kiosk is a pilot proj-

Tete

porary accommodation centers in the

fountain pumps were repaired, hygiene

cyclone affected about 286,282

from

of

ect implemented in Mocuba

The water kiosks have natu-

four provinces. Of the 13.5 million people

supplies (buckets to store water, soap,

people. According to the World

Muinde, Muitua, Nanguasse

district, Zambezia province. A

rally become a meeting place

Inhambane

living in these provinces, an estimated

Certeza water purifier and mosquito nets

Food

(WFP),

and Cambala. The quantities

global initiative, which aims

for women and girls (who are

Gaza

1.5 million had been affected. It was also

were distributed to the beneficiaries. In

373,857 people were in need of

of food distributed were de-

to provide solar operated wa-

usually the ones in charge of

estimated that 750,000 people needed

addition, ADRA distributed medical sup-

humanitarian assistance.

termined based on the Sphere

ter supply systems that can

fetching the water) and have

urgent humanitarian assistance.

plies kits to 14 health centers.

Standard,

be managed locally by trained

also come to provide a point

people.

for conveying messages about

Sofala
Manica

Maputo

to the National Institute for Di-

MAIN FIELD (S) OF ACTION
Education
Emergency Response
Health
Nutrition
Sustainable Livelihoods
Water, Sanitation and Hygiene

22
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Programme

project.
the

communities

an

organization

Soon after the cyclone, ADRA

formed by a group of human-

It was against this background that

In the agricultural intervention, ADRA

implemented the Rapid Re-

itarian

ADRA began to implement the project

distributed hoes, axes, machetes and

sponse Mechanism project in

goal is to improve the quality

In Mocuba, the kiosks have

es, through monitors installed
in the kiosks.

professionals,

whose

health and sanitation practic-

entitled Integrated Post-Idai Recovery in

seeds (corn, sesame, sorghum, tomato,

Cabo Delgado, whose main ob-

of humanitarian work during

a capacity to distribute over

Nhamatanda district, in the province of

onion, green and white cabbage) and

jective was to meet the needs

disasters.

65,000 liters of drinking water.

Sofala, addressing the emergencies re-

trained the families in conservation agri-

of the affected population in

They include water pumps,

As a result of the Water Kiosks

lated to the water and sanitation (fountain

culture and small animal breeding.

the Mecúfi district, which is

The Rapid Response Mecha-

water treatment systems and

project, more than 10,000 peo-

located at roughly 50 km from

nism was funded by the Swed-

solar energy panels.

ple from CFM, Samora Machel

Pemba, the province capital.

ish International Cooperation

rehabilitation) and agriculture (agricultural livelihoods) sectors for 1,500 families.

The project was funded by the ADRA
network, JDC, Japan Volunteer Center

The intervention in the water and sani-

(JVC) and AFYA Foundation.

As a result of ADRA’s interven-

and 25 de Setembro neighbor-

Agency (SIDA) in partnership

Besides free drinking water

hoods are benefiting from the

with ADRA Sweden.

distribution, the kiosks also

service of four kiosks.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Founded in September 2003, the Mozam-

Inclusive School Management

Fighting Chronic Malnutrition

Advocating for educational quality

Program activists

bican Association for Concerted Development (AMDEC), is a non-profit organization

Accepting the Test Means
Overcoming Fear

with legal personality, and administrative
and financial autonomy. AMDEC seeks to
contribute and play a part in the social and
economic development of the country and
to address the challenges concerning community development in an integrated and
concerted manner. AMDEC is driven by
two visions: the social and the organizational. The social one determines what society
wants to be in the future, while the organizational one dictates what AMDEC will be in
the future. Its mission is to promote the social and economic progress of local communities through a concerted approach that encourages active participation and maximizes
the process of sustainable development.

GEO GR APHIC RE ACH

Painting of the mural with an educational message

AMDEC implemented the Inclusive

school councils in decision making and

With AECID, ELMA Foundation

School Management project (2017-

elementary school management.

and CNCS funding, AMDEC

2019) in the Mocuba and Namacurra

The Accepting the Test means

teachers on the advantages of

is implementing activities to

The main results achieved

Overcoming Fear project was

testing; promoted awareness

districts, both in Zambezia province,

The main achievements of the project

combat HIV/AIDS and chron-

were: several health services

implemented at the Magude

and education events at class

with financial support from USAID and

were: stakeholders engaged in the sur-

ic malnutrition (2016-2022) in

carried out by 5 mobile units,

Secondary

level and the painting of mu-

technical assistance from Counterpart.

vey and production of evidence con-

the Magude and Ka Nyaka

including brachial perimeter

province, for a target group

Nampula

The project has contributed to im-

cerning the functioning and participa-

districts,

province.

measurement, blood pressure

of approximately 4,500 stu-

Zambézia

proving the quality of education in the

tion of school councils in management

The activities are being imple-

measurement, nutritional ed-

dents (aged between 15 and 24

With these actions the fol-

Tete

country through the inclusion and en-

and accountability; gaps identified in

mented at community level

ucation and blood sugar level

years).

lowing results were achieved:

gagement of school councils in school

the elementary education regulation

and in schools, and the target

testing and HIV/AIDS testing

Inhambane

management and accountability in ele-

(Chap. III, Section II); Ministry of Educa-

group consists of people aged

(405 participants) and counsel-

Accepting the Test means

trained in HIV / AIDS, anima-

Gaza

mentary schools.

tion influenced through evidence aim-

0 to 49, with a particular em-

ing; 81 culinary demonstrations

Overcoming Fear aims to en-

tion techniques and activities

ing at regulating the new elementary

phasis on children, girls and

at community, home and health

courage

learn

promoted to raise awareness

The specific objectives defined by AM-

education law; a report script to monitor

women. The project works in

units levels; 2 health fairs that

about their serological state

and mobilize students for test-

DEC for the project were: to identify pol-

the performance of school councils pro-

coordination with the relevant

benefited about 500 people;

and adopt positive behaviors.

ing in the SAAJ and counsel-

icy gaps in the guidelines of the General

duced and implemented; position pa-

authorities and public institu-

2,219 people received support

This seeks to reduce HIV in-

ing in the school health corner;

Regulation for Elementary Education

per produced and published in national

tions, thus contributing to the

from FHI 360’s OVC program

fections among adolescents

1 counseling corner rehabilitat-

(REGEB) on the role of school councils

newspapers; Policy Brief produced and

retention in HIV/AIDS treat-

to access several health and

and youth in Magude. In car-

ed and equipped, benefiting

and the school council president in pro-

presented.

ment, the reduction of chronic

nutrition services; 5 “Mother

rying out its activities, AMDEC

4,500 students; 1,500 adoles-

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Education

Governance and Civil Society

moting and including accountability in
Health and Nutrition

Studies and Consultancy Services

Water and Sanitation

24

policies.
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Maputo

School,

Maputo

rals.

40 students and 10 teachers

students

to

malnutrition and the economic

to Mother” groups created; 5

has prioritized HIV testing at

cents and youth mobilized for

the school management of elementary

The project beneficiaries included 6

empowerment of women, by

families received agricultural

school through the SAAJ of

voluntary HIV testing; and 2

schools; and to advocate the revision of

schools and the same number of school

strengthening

family-based

inputs; and 1 revolving credit

the Magude-Sede Health Cen-

murals painted at school level,

the REGEB guidelines for a clear defi-

councils, comprising about 126 mem-

agriculture, nutrition education

group was created, which later

ter; conducted a CAP (Knowl-

featuring educational messag-

nition of the school council president’s

bers, 6 principals, 171 teachers and 4,861

and civil society participation

formed another 3 groups (10 to

edge, Attitude and Practice)

es about testing and behavior

profile and a greater involvement of

students (2,477 boys and 2,384 girls).

in food security and nutrition

15 people per group).

survey among students and

change.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Aliança da Sociedade Civil Contra Usur-

Joint Initiatives with Members

Sociedade Civil Unida em Prol da Agenda Comunitária dos Recursos Naturais

pação de Terra em Moçambique (ASCUT)
is a network of NGOs, created in 2014 to
maximize synergies between civil society
organizations, with a view to making their
advocacy actions against land usurpation
effective, so that Mozambicans can enjoy
the right of ownership, security and control
of land. In this regard, ASCUT undertakes
the legitimate position of representing civil
society to defend the rights of communities affected by economic activities in the
extractive sector regarding the use and enjoyment of land.
ASCUT members are: CARE, ActionAid,
Fórum Mulher, União Nacional de Camponeses, ORAM, Centro Terra Viva, Oxfam, Justa

Intervention during the visit of MPs to Moatize district / Photo: Kuwuka JDA

Dialogue with members of the Bagamoio community / Photo: Kuwuka JDA

National Land Conference in Maputo

Paz and the Grupo de Teatro Oprimido.

GEO GR APHIC RE ACH

ASCUT has been implementing a vari-

ing land and improving their livelihoods

ASCUT, represented by CARE

port of the Extractive Industry

ince), which served as an oppor-

Holding of a provincial civil so-

ety of activities which are not included

and resilience to climate change.

Mozambique,

Transparency Initiative;

tunity for SCURN to present the

ciety conference on the sharing

major concerns and expecta-

of benefits from the exploitation

tions of the communities;

of mineral resources in Tete,

in a single project, but collectively con-

implement-

ing the 5-year Sociedade Civil

tribute to reducing the cases of human

Social

Action-

Unida em Prol da Agenda Co-

Organizing a conference on land

rights violations in land management

Aid Mozambique, aims to strengthen

munitária dos Recursos Natu-

governance

Nampula

processes at national, regional and

health and agricultural accountability

rais (SCURN) program, funded

with government and private

Contribution to the revision of

pects were discussed: the need

Zambézia

global levels. These activities are in-

in 5 Southern African countries, namely

by the European Union under

sector participation, which re-

the regulations on involuntary

for greater transparency in the

Tete

cluded in ASCUT members’ initiatives.

Mozambique, Tanzania, Malawi, Zimba-

the Non-State Actors Support

sulted in the development of

resettlement led by the Minis-

management of the 2.75% (per-

bwe and Zambia.

Program (PAANE), with a focus

a civil society statement de-

try of Land and Environment,

centage of revenues generated

on natural resources manage-

manding the improvement of

in which SCURN suggested the

for the state by the extractive

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Accountability,

by

in

Mozambique,

where the following key as-

Inhambane

Strategic Partnerships, promoted by

Gaza

Oxfam Mozambique, is an initiative

Fair Green and Global (Actionaid Mo-

ment. ASCUT leads the pro-

community consultation pro-

need to include local commu-

industry that should be chan-

whose focus is to help the target com-

zambique) works to engage district

gram, but the interventions are

cesses and resettlement man-

nities and civil society in the

neled to community develop-

munities of this intervention gain skills

platforms and the national platform and

implemented via six partners

agement;

permanent

and competencies to influence public

promote joint actions to strengthen the

distributed throughout Maputo,

policies in order to guarantee the right

relationship between civil society orga-

Inhambane, Sofala, Tete, Niassa

Capacity building plan for pro-

to food and the defense of their rights

nizations, so that they are increasingly

and Cabo Delgado provinces. In

vincial and district civil society

to land.

better able to develop joint advocacy

its second implementation year,

networks as well as communi-

Conducting legislative work-

of funds; the need for benefits

actions.

SCURN has already made the

ty-based organizations;

shops on the ongoing process

(2.75%) to cover the entire dis-

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Agriculture

PARCO, by CARE Mozambique, is an
Extractive Industry

Land
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for

ment) and the increase of such

monitoring and supervising the

commissions

rate to 5.75%; the need to review

resettlement process;

Circular No. 1/MPD-MF/2013 to
extend the areas of allocation

of revising national land policy,

trict; the need for compliance

Participation in the public con-

which resulted in the signing of

with the approved corporate so-

Engagement with the Ministry

sultation for the development

a memorandum of understand-

cial responsibility policy, as well

of Mineral Resources and En-

of the resettlement plan for the

ing for future action between

as for improved government

(PAANE) II, ASCUT has helped to orga-

ergy (MIREME) in the launch of

communities of Ntchenga and

the Sofala Working Group and

oversight and dialogue between

nize the National Land Conference.

the eighth Reconciliation Re-

M’pandwe (both in Tete prov-

the Sofala Provincial Assembly;

companies and communities.

following achievements:

initiative that aims to help the govern-

With the support of funding partners,

ment and the private sector to be more

such as the European Union through

responsible, respectful and protective

the Non-State Actors Support Program

of the rights of poor communities, particularly smallholder farmers in access-

2019 - 2020
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MAIN ACTIVITIES

Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC) is a non-partisan,
non-profit institution established in 2009.

Advocacy in the Health Sector in Partnership
with the Observatório do Cidadão para Saúde

I Am a Citizen

Excerpt from the communication agreeing with the petition sent by the Observatório do Cidadão para Saúde

Debate about citizens’ rights and duties

Observatório do Cidadão para Saúde

healthcare clients, who reported the

The project I am a Citizen,

aiming at improving education

volvimento Sustentável (ADS),

plete School, Ancuabe district.

(OCS), in partnership with the project I

persistence of this practice at all levels

funded by the European Union

and health services; increase

a local partner of the CESC, and

The meeting was attended by

am a Citizen, by CESC, funded by the

of the healthcare facilities.

under the Non-State Actors

the number of disseminated, ev-

they jointly conducted the as-

members of Associação Pro-

Support Project (PAANE) II and

idence-based position papers;

sessment in health facilities in

gresso (CESC partner), mem-

Changara.

bers of the School Council,

Its mission is to strengthen the capacity for
active participation of citizens and civil society organizations in socio-economic and
political development processes, by investing in promoting tools and facilitating civic
engagement, learning sharing, monitoring
and advocacy, towards public policies and
services that respond to the needs of Mozambican citizens.
Its actions are guided by integrity, transparency, respect for local knowledge and
culture, social justice, learning, innovation,
democracy, and commitment to human

Family photo after the debate about citizens’ rights and duties

rights.

GEO GR APHIC RE ACH

European Union through the Non-State

Cabo Delgado

Actors Support Program (PAANE) II,

The OCS petition also warns about the

Diakonia, aims to support and

and strengthen national sector

Nampula

announced the elimination of the gar-

illegality of this act, which has been

promote improved quality and

networks and evidence-based

Zambézia

ment and appearance barrier imposed

conducted mainly by the guards of the

efficiency

advocacy capacities.

Tete

as a condition to have access to health

health units, as well as by some health

delivery in the education and

services in all health units in the coun-

workers.

health sectors by strengthening the engagement of citizens

This situation, besides being a violation of the human and universal right to

The move by the Ministry of Health was

health, is also an illegal measure, since

made in response to a petition sent by

in Mozambique there is no legal basis to

OCS. The document exposes the situ-

support this practice.

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane

try. The commitment was made by the

Gaza

Minister of Health, Dr. Armindo Tiago.

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Citizenship and Governance

Education

ation that has been going on for many

Water and Sanitation
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public

service

In Sofala, in partnership with

the School Council reported on

Associação

the

the preparation of documen-

Some of the key features of the

evaluations were conducted in

tation, by the school, to build

I am a Citizen project are eval-

health facilities in the Canhan-

a two-classroom block, an ad-

and civil society organizations

uations of the quality of health

dula and Dondo districts.

ministrative block, as well as

in monitoring services and in-

services delivered in health

fluencing policies.

care facilities and monitoring

In both provinces, the assess-

actions.

ments were done using the

This achievement was made

Through this project, CESC

Anandjira,

four toilets.

Community Score Card and

after a request by the School

and its partners expect to: in-

In November 2020, the project

involved

Council to a company that ex-

participatory

meet-

years and that has mainly affected

Through Order with note number 167/

crease the knowledge about

conducted quality assessments

ings at the health facility level.

women, girls and sexual minorities, as

GJ/002/2020 of August 19, 2020, the

citizenship rights and duties,

of the services delivered in the

The district level meetings took

well as people with dreadlocks.

National Directorate of Medical Assis-

education, health and citizen

health facilities of Changara,

place in the following months.

tance says that it will prepare a Circu-

participation spaces; increase

Tete province, and Canhandula

OCS became aware of this after a long

lar directing the clinical directorates

participation of citizens, com-

and Dondo, Sofala province.

period of debate and consultation with

of hospitals not to limit the access of

munity-based

various actors from civil society orga-

users to the national service based on

planning, monitoring and advo-

nizations, groups of associations and

attire.

cacy groups at the local level,

Health

Natural Resources

in

among others. In this meeting,

ploits graphite in the district.
Later in December, a debate on
the rights and duties of the cit-

In December 2020, in Cabo

izen in terms of education and

Delgado, a meeting was held

health also took place at the

In Tete, the activity was carried

to monitor the Action Plan of

Niula Primary School, in the dis-

out with Acção para o Desen-

the Nangumi Primary and Com-

trict of Montepuez.

organizations,

2019 - 2020

SOCIAL

29

+258 21 414 037 / 82 311 9320
www.forumulher.org.mz
forum@forumulher.org.mz

INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Fórum Mulher is a feminist organization

Spotlight Iniciative

Training Program for Activists to Map and Refer Women
Who Have Contracted Obstetric Fistula

Community leaders trained in Muquito, Mogovolas district, Nampula

Women who were treated, from the AMUDHF association, Mocuba district, Zambezia

Women referred for surgery by AMR and Nugena partners, members of Fóum Mulher

The Spotlight Initiative (2019-2022) is a

Mulher has carried out its awareness

In Mozambique, obstetric fistu-

their daily activities. Many OF

ists to Map and Refer Women

global partnership between the Euro-

campaigns at bus stops and moto-taxi

la (OF) is a major contributor to

victims are abandoned by both

who have contracted Obstetric

pean Union and the United Nations to

stands, markets, water fountains, mach-

the high maternal mortality rate,

their partner and their fami-

Fistula.

eliminate all forms of violence against

ambas, barbershops, stalls. Additional-

which according to the 2017

lies, which along with isolation,

women and girls worldwide.

ly, it has also conducted door-to-door

Population Census reached a

also has a major impact on their

The program includes the train-

the ground, covered with sisal

self-esteem.

ing of activists on different

bags and smelling. Some of

themes, namely: gender; sexual

them had worms because of the

made up of organizations engaged in the
defense of the human rights of women and
the promotion of gender equality.
Its interventions are rooted in a feminist
perspective and political action as avenues for change. Advocacy serves as a core
strategy throughout all of Fórum Mulher’s
themes, as well as its organizational development, feeding into governance processes and campaigns for passing laws and
public policies.
Among its greatest achievements are the
passing of the Law on Domestic Violence
Against Women, the Family Law and, more
recently, the passing of the Succession Law
and the revision of the Family Law (2020).

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

“Because of discrimination, we
have found women thrown on

campaigns. In total, 1320 girls, 1392

ratio of 452 maternal deaths per

Nampula

It focuses on priority areas of action to

women, 890 boys and 930 men were

100,000 live births. Deemed as

Zambézia

address sexual and gender-based vi-

reached.

a public health problem, OF is a

OF affects between 2,000 and

and reproductive health; com-

burns,” reported Albertina Luís,

Tete

olence, including early unions, and to

disease stemming from gender

2,500 women per year in Mo-

munity outreach; dissemination

coordinator of AMUDHF, an or-

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane

promote the sexual and reproductive

Thanks to its activities, Fórum Mulher

inequality, poverty, inefficient

zambique. The vast majority of

of information on OF treatment

ganization that has led commu-

health rights of women and girls.

has increased the engagement and par-

or absent health services, illiter-

these women live in rural areas

schemes; as well as identifica-

nity actions on the OF.

ticipation of community leaders, who,

acy, and early pregnancy.

and far from health facilities; are

tion and mobilization of wom-

under 30 years old; get married

en with OF and their referral to

Thanks to the program, we can

Gaza
Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION
Gender-Based Violence
Human Rights Perspective

In Mozambique, where the initiative is

after the awareness-raising, are the

being coordinated by the Government,

ones responsible for passing on the in-

OF is an injury that occurs in the

and pregnant early; have low

health facilities for proper treat-

see a change in the behavior

a “Consortium Against Violence” was

formation learned to their communities,

vaginal canal during prolonged

literacy levels; have many chil-

ment.

of the communities, who used

created, which includes WLSA Mo-

supporting the rescue of girls in early

or obstructed labor without

dren; and are unaware of preg-

zambique (consortium leader), Forum

and forced unions, as well as referring

adequate medical assistance

nancy prevention methods.

Mulher, ASCHA, Kutenga, Ophenta and

the cases to the appropriate authorities.

and causes a rupture between

Lemusica.

Political Participation
Social and Economic Empowerment
Women’s Sexual and Reproductive Rights

SOCIAL
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to associate the disease with
The campaigns and trainings

witchcraft or accuse the victims

implemented by the program,

of getting involved with too

the vagina and the bladder, the

It was against this background

which started in 2013, had ben-

many men.

It has also managed to increase the

vagina and the rectal canal, or

that Fórum Mulher and the

efited 797 women and girls di-

The work of Fórum Mulher involves

reporting of cases of violence against

both, resulting, in most cases, in

Núcleo das Associações Fem-

agnosed with OF in Zambézia

This initiative is supported by

raising awareness among women, girls,

women and girls, and an improved col-

urinary and fecal incontinence,

ininas da Zambézia (NAFEZA),

province by July 2020. Of these,

funding partners, including the

men and boys in the Mogovolas and

laboration with local authorities, who

which, in turn, drives women

supported by the United Na-

546 were successfully treated.

European Union through the

Angoche districts, both in the province

have started to support the efforts at

to withdraw into isolation, lose

tions Population Fund, started

After treatment, patients are

Non-State Actors Support Pro-

of Nampula. In these districts, Fórum

the community level.

social contact, and stop doing

the Training Program for Activ-

reintegrated into their family

gram (PAANE) II.

Land Rights
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environment.
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MASC (Civil Society Support Mechanism)

Civic Incubators

Savings Groups: A Way to Empower Women

Foundation is one of the most reputable
civil society organizations in Mozambique,
engaged in promoting good governance
and equitable, fair and inclusive development.
As a response to the growing threat of
poverty, inequality, political and social
exclusion, poor service delivery, high unemployment rates, and increasing levels
of violent extremism in Mozambique, and
recognizing the profound consequences
of this for the development of the country,
MASC Foundation has developed a new
Strategic Plan, with the intention of acting
at a national level, called URITHI (which

Savings Groups in Lichinga

Savings groups in literacy session

means “legacy” in Swahili), which will guide
its work over the next 10 years (2020-2030).

The Savings Groups are plat-

approach is to get the women

of the initiative.

and also the families living in the

forms for empowering women

themselves to take ownership of

Civic incubators are forums for awak-

of War Displaced Girls, which has been

economically, socially, and po-

the initiatives, in order to ensure

Mónica, as well as other mem-

ening civic awareness among youth,

supporting the victims of violent extrem-

litically, as well as their families

sustainability, improvements in

bers of the Groups, makes

Through the Savings Group,

by promoting dialogue, reflection, and

ism in Cabo Delgado, by raising food

and communities. From the eco-

their own lives and in the lives of

monthly savings, attends the-

Mónica could also fulfill one of

fostering citizenship. They also serve as

and hygiene products. As far as skills

nomic perspective, in addition to

their families and communities.

matic lectures according to her

her greatest dreams: reading

Nampula

a space for young people to build skills

and abilities are concerned, Pemba Civ-

the savings, women have access

needs (human rights, maternal

and writing.

Zambézia

and abilities that will allow them to ac-

ic Incubator has been holding lectures

to credit, education for estab-

In

Mónica

and child health, nutrition and

still struggles, but she had never

Tete

tively take part in the country’s develop-

and trainings, such as volunteering and

lishing cooperatives, entrepre-

Jemusse is one beneficiary of

farmer cooperatives), attends lit-

imagined she would be able to

ment. The first Civic Incubator was inau-

entrepreneurship. All to provide young

neurship, and financial literacy.

the initiative. She is married

eracy classes, is part of a farmer

write her own name.

Inhambane

gurated in the city of Pemba, the capital

people with tools that will enable them

On the political front, women

and has five children. She is

cooperative and is encouraged

Gaza

of Cabo Delgado province, in April 2019.

to actively take part in the country’s de-

are empowered to join the advo-

not sure of her age, but she be-

to get involved in the political

In the districts of Palma and Chi-

One year later, it has become a true cit-

velopment. These actions were funded

cacy and political participation

lieves she is around 40 years

participation arenas, to become

ure, in Cabo Delgado, there are

izenship school, featuring several initia-

by the European Union through the Pro-

arenas. The Savings Groups are

old. “I thought they were go-

part of the changes.

about 140 groups. In Lichinga,

tives, such as “Inspiring Talks”, “Themat-

gram of Support to Non-Governmental

interconnected through clusters,

ing to give us money, but they

ic Groups”, “Conversation Rounds”, and

Actors (PAANE) and were supported by

i.e., a set of groups that are rep-

changed how we think. Now I

For her, one of the most remark-

there are 277 groups, each with

lectures and spaces for digital consulta-

several government entities.

resented by smaller but more

am saving my own money and

able moments, was the repair of

an average of 6 to 10 members.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Developing Alternative Livelihoods
and Narratives

Improving Access to Basic Services

Strengthening Democratic
Governance

32
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tion and capacity building.

Niassa

province,

surrounding area.

She admits she

Sanga, and Chibonila, in Niassa,

representative hubs, which fa-

improving my life little by little

the water boreholes at the Sam-

The goal is to expand the num-

The incubator in Pemba was just the

cilitates interaction with relevant

with what I have been learning.

bula Health Facility. “Before we

ber of beneficiaries, to empower

In the “Inspiring Talks”, respected in-

starting point. After this, the initiative

entities and the achievement of

We are chasing after our rights

didn’t want to go in there, but

more and more women.

dividuals in society are called upon to

was expanded to the districts of Mon-

actual change.

and dreams. For example, we

now the situation is much bet-

share their life stories, which serve as

tepuez, Chiure and Metuge, also in Cabo

had never heard of advocacy. It

ter. That’s what we wanted. It is

The European Union, through

an inspiration for the youth. In turn, the

Delgado. By the end of 2020, the incu-

Besides providing the required

was hard to approach the gov-

our right” noted Jemusse. The

the Non-State Actors Support

“Thematic Groups” develop initiatives in

bators in Lichinga (Niassa) and Chókwè

tools to make positive chang-

ernment,” commented the ben-

borehole has benefited all the

Program (PAANE) II, is a funding

the communities, for example, the Group

(Gaza) were inaugurated.

es,

eficiary on her first impression

patients at the Health Facility

partner in this initiative.

the

MASC

Foundation’s

2019 - 2020
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The Machel Fidus Association (Machel

COVID-19 Positive Messages

Um Gesto, Um Sorriso

Videos of the “COVID-19 Positive Messages” campaign on the Machel Fidus YouTube channel

Agricultural tunnel at Xilembene Secondary School

Inauguration of the digital square in Xilembene

The pandemic of COVID-19, a disease

The videos, available on Machel Fidus’

The “Um Gesto, Um Sorri-

Environmental: Machel Fidus,

performance. To tackle this

Movitel supported the event

caused by a newly discovered corona-

YouTube channel, follow a testimonial

so” project, implemented by

together with the Sergio Gago

challenge, in 2020, Machel Fi-

and offered 100 cell phones to

virus, is currently humanity’s biggest

format and feature ordinary people and

Machel Fidus in the village

Foundation, built an “ecological

dus started a plan to establish a

community members, giving

challenge.

people from the business, social and

of Xilembene, Gaza province,

wall” at the Xilembene Second-

nutrition center to provide daily

special attention to the top 80

artistic sectors, such as singer Neyma

aims to contribute to the de-

ary School, which previously

meals to students and thus con-

students of the school.

and musicians Mr. Bow and Liloca.

velopment of school education

had no wall. The wall is made up

tribute to an improved school

for children and adolescents,

of thousands of reused plastic

performance.

Fidus) is a Mozambican non-profit organization, established in 2017, whose main objective is to develop sustainable development ecosystems based on the education
of children and adolescents.
Bringing together different pillars underpinning the training and integration of young
people in their communities and society as
a whole, this ecosystem includes various
components such as nutrition, agriculture,
technology and environment.
Machel Fidus’ mission is to train minds that
will develop Mozambique by participating
in the development and implementation
of the “Um Gesto, Um Sorriso” Project (in
Gaza) and to ensure its sustainability.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa
Nampula
Zambézia

By the end of March 2021 there were

Tete

about 128 million cases around the

Sofala

world and over 2.8 million deaths. Ac-

The testimonials, besides talking about

by introducing an integrated

bottles and fences the agricul-

Inhambane

cording to Mozambique’s National In-

the pandemic itself, bring messages of

program comprising four com-

tural tunnel, to prevent animals

Technological: in a partnership

2020 between Machel Fidus

Gaza

stitute of Health, by the same time, the

hope and simple prevention methods

ponents, namely, agricultural,

from destroying the crops. In

between

the

and the Mr. Bow Foundation, the

disease had infected 67,466 people and

that can be used by anyone.

environmental, nutritional and

2021, the Association intends to

Ministry of Transport and Com-

“Um Gesto, Um Sorriso” project

technological.

extend the “ecological wall” to

munications and ARECOM, a

will also benefit from the efforts

the school grounds.

“digital square” was inaugurated

of the Mr. Bow Foundation in

Manica

Maputo

killed 772.
“This are trying times for the whole

MAIN FIELD (S) OF ACTION

AGRICULTURE / RURAL DEVELOPMENT

Machel

Fidus,

Although the numbers are not as high,

world. Couples should get closer to-

Agricultural: in partnership with

in the village of Xilembene, spe-

improving the teaching and

when compared to other countries, the

gether, families should get closer to-

International Development En-

Nutritional: an estimated 24%

cifically in the grounds of the

learning process of over 1,500

disease has nevertheless raised fear

gether. Let’s have faith, this is going to

terprise (iDE), Machel Fidus in-

of the Mozambican population

Secondary School. This square

students in Xilembene, as well

and concern among the Mozambicans.

pass and better days are coming. We

stalled an agricultural tunnel at

is suffering from chronic food

provides access to free Internet

as in reducing dropout rates.

will still hold great shows and great par-

Xilembene Secondary School in

insecurity and 25% from mal-

via Wi-Fi, directly benefiting

ENVIRONMENT

Against this background, Machel Fidus

ties expecting all of you,” commented

October 2020 to allow food pro-

nutrition (World Food Program,

over 1,500 students. The event

This partnership will be imple-

created a campaign called “COVID-19

singer Liloca in her video, which, so far,

duction using sustainable tech-

2020). An important conse-

was attended by the Minister of

mented through lectures, work-

Positive Messages”, consisting of 16

is the most viewed video of the cam-

nology and encourage students

quence of this is that students

Transport and Communications,

shops and cultural events, fea-

videos, broadcasted on television and

paign on YouTube, with 24,496 views in

to get involved in agricultural

affected by hunger are unable

the Governor of Gaza and local

turing the Foundation’s partner

the Association’s social networks.

seven months.

production.

to achieve satisfactory school

authorities. On the occasion,

artists.

TECHNOLOGY

SOCIAL

derstanding signed in October

EDUCATION

NUTRITION
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The Maputo Skateboarding Friends Associ-

Skateboarding and Education

Professional Skateboarding

Skateboarding Against Alcohol
and Drugs in Schools

ation (Maputo Skate) is a non-profit organization, which aims to empower children and
young people aged 5 to 17 through sports
and education, by occupying their free time,
and thus prevent them from falling into the
trap of alcohol and other drugs.
Maputo Skate aims to provide children and
young people with skills that will help them
avoid drugs, improve school performance and
family relationships, as well as train leaders
for the future and enhance social integration.
In addition to skateboarding, participants
have complementary activities that contribute to changing the outlook on life for children and young people who are marginalized
by society.

Maneuver demonstration at Francisco Manyanga Secondary School

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Presentation of the student Noel Cossa at Luís Vinho Skate Park

Opening of the project in 2020

ditions for skateboarding and

and outskirts, one of the issues

authorization for the use of the

Skateboarding was born in the 1960’s in

sure activities in a safe and healthy en-

The Professional Skateboard-

The most motivated students

responsible for poor school

facilities.

California, USA, at a time of low tides and

vironment.

ing project aims to improve

become leaders and a source of

performance has to do with

the professional skills of the

inspiration.

students who bring alcohol and

Interventions

Nampula

droughts in the region. Due to the lack of

Zambézia

waves, surfers tested putting wheels on

During classes, students are also en-

students who have left the

other drugs into the school en-

place on Saturdays or holi-

Tete

wooden boards, thus creating “sidewalk

couraged to continue their studies, and

Skateboarding and Education

In

skateboard-

vironment, thereby influencing

days. In the morning, students

surfing”. A few years later, the play was

learn about citizenship and leadership

project, by preparing them to

ing would debut at the Tokyo

consumption by other peers

have the opportunity to par-

Inhambane

officially recognized as a sport and start-

through other Maputo Skate programs.

meet the challenges of being a

Olympic Games in Japan. How-

who sometimes end up being

ticipate in various activities:

Gaza

ed to be called skateboarding, as we all

professional skateboarder and

ever, due to the coronavirus

expelled.

skateboarding, balance boards,

of life itself.

pandemic, the president of the

Sofala
Manica

Maputo

know it today.

The project is implemented at the Luís
Vinho Skate Park, in Khongolote district,

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Citizenship

Education

Gender Equality

Leadership

Sports
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In the schools of Maputo city

SOCIAL

2019 - 2020

June

2020,

Olympic

take

t-shirt printing, drawing, paint-

Com-

This is why the Skateboarding

ing, technology, and education-

In Mozambique, skateboarding is still

where the students have one hour of lei-

While respecting gender equal-

mittee, together with leaders of

Against Alcohol and Drugs in

al lectures. In the afternoon, the

seen as a sport practiced by outcasts

sure activity, one hour of skateboarding

ity, the students benefited by

sports federations and national

Schools project aims to raise

most experienced athletes start

and is highly discriminated against. To

and are required to attend three times a

the Professional Skateboarding

committees, decided to post-

awareness among students not

a skateboard competition.

help reverse this situation and at the

week.

project participate in lectures

pone the competition until July

to follow this road, to focus on

on youth leadership and are in-

2021.

their studies and to avoid feed-

In an atmosphere with music

ing addictions that may jeopar-

and professional skateboarding

dize their futures.

demonstrations and entertain-

same time help children and young peo-

International

normally

ple not to go down the road of alcohol

Only students enrolled in a school can

vited to be part of a team that

and other drugs, Maputo Skate has been

join the project. When this is not the

organizes several activities and

Maputo Skate has identified

implementing, since 2017, the Skate-

case, Maputo Skate creates the condi-

programs of Maputo Skate.

talents in its programs, who in

boarding and Education project, which

tions, together with the parents, so that

They closely follow the plan-

the future will be able to prop-

The schools where the project

es students about the risks of

empowers children and young people

he/she can attend the school and conse-

ning, implementation and im-

erly represent Mozambique in

is carried out are chosen based

alcohol and other drugs addic-

through skateboarding classes and lei-

quently the project.

pact measurement processes.

the games.

on the reported problems, con-

tion.

ment, Maputo Skate approach-

2019 - 2020
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+258 21 485 253 / 82 307 9630
www.nweti.org
nweti@nweti.org.mz

INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

N’weti is a Mozambican non-governmental

N’weti-Zambezia

Hlayisa

Health Development Assistance

organization created in 2008. Its mission is
to contribute to improving the health situation of Mozambicans through interventions aimed at ensuring quality health services and promoting social and behavioral
changes at the individual, community, and
structural levels. Its strategic approaches
(2016-2020) are: health promotion; health
service quality monitoring; health policy
monitoring and advocacy; and institutional
development.
N’weti is involved in the Non-State Actors
Support Program (PAANE) II, promoting the
component “Enhancing the value of money
for the benefit of citizens - monitoring the
management of public finances”, a project
supported by the European Union.

Illustrative Image / Photo: Freepik - Jcomp

N’weti-Zambézia (Community Based

Safe) approach, orphans and vulnerable

HIV Services) is a program funded by

children, HIV counseling and testing,

USAID and the United States Presi-

retention in treatment for target groups

With

PEPFAR

and other HIV prevention ac-

dent’s Emergency Plan for AIDS Relief

(adolescent girls, young women and or-

funding, Hlayisa (an expres-

tivities, such as index case test-

Nampula

(PEPFAR) that aims to reduce the risk

phans and vulnerable children) and in-

sion from the Tsonga language

ing. It also includes provision

Zambézia

of HIV transmission and improve health

dex case testing. Program beneficiaries

meaning taking care of your

of family planning methods

The project studies funding

mechanisms.

Tete

outcomes for people and families af-

are linked to care and follow-up through

own health and investments,

for adolescent girls and young

initiatives for health develop-

nancial and security factors

fected by the virus in the Zambezia

a community-based intervention and

as well as your family), also

women, prevention of gen-

ment, aiming to build a better

of the allocation of health

Inhambane

province through increased coverage of

service approach.

known as “Community Based

der-based violence and linking

understanding of the mech-

development assistance are

Gaza

high-impact community services and

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Project beneficiaries

USAID

and

This OSISA funded project

PEPFAR, and the Global Fi-

aims to help identify effective

nancing Fund. The level of

mechanisms to reduce inequal-

transparency,

ities in access to health care.

and civil society participation

accountability

is critically analyzed for these
Economic,

fi-

HIV Services for Southern Re-

survivors to care, linking newly

anisms that link government

thoroughly reviewed. To this

evidence-based interventions. The pro-

Thereby, the goal is to increase the de-

gion” is a project implemented

diagnosed people living with

and Civil Society Organiza-

end, both visible mechanisms

gram is currently active in 16 districts of

mand for and uptake of services for a

by N’weti.

HIV to treatment, and retention

tions.

(conditions of aid) and hidden

Zambezia province, namely: Quelimane,

rapid reduction of HIV infection among

support activities (preventive

mechanisms are taken into

Nicoadala, Namacurra, Mocuba, Mor-

target groups; increase the number of

Hlayisa aims to improve and

home visits, non-compliance

This research work is the

Family Planning

runbala, Milange, Lugela, Maganja da

people who know their health status,

strengthen

tracking, and savings groups).

groundwork that informs the

Gender-Based Violence

Costa, Pebane, Mocubela, Molumbo,

who are effectively linked to care and

nutrition, general health out-

recommendations on how to

The outputs of this project are

Health Services Quality Monitoring

Gurue, Alto Molocue, Inhassunge, Ile

treatment services in health facilities;

comes and livelihoods of chil-

In addition, Hlayisa monitors

organize health development

used to inform advocacy activ-

and Gile.

increase adherence and retention in

dren, women and families living

the quality of health services

assistance

to

ities and influence initiatives

treatment to achieve higher levels of

with HIV in Maputo, Gaza and

through the Community Score

better serve the user and re-

related to the development of

Inhambane provinces.

Card (CPC) and implements

turn citizens’ health rights to

innovative financing modali-

activities related to literacy

their rightful place in the sec-

ties that contribute to effec-

HIV / MALARIA
Nutrition / Maternal and Child Health

38

Program beneficiaries

HIV

treatment,

mechanisms

consideration.

N’weti-Zambezia is structured to of-

viral suppression in the population; and

Premature Marriage / Early Pregnancy

fer a mix of services in relation to the

reduce the vulnerability of children and

Sexual and Reproductive Rights

DREAMS (Determined, Resilient, Em-

adolescents to HIV and gender-based

The project implements the

and socio-economic empow-

tor. Among the mechanisms

tively delivering healthcare as

Social and Economic Empowerment

powered, AIDS-Free, Mentored and

violence.

DREAMS initiative approach

erment.

studied are the Global Fund,

a public good.

SOCIAL
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+258 82 960 0331
www.pscm-ps.org.mz
secretariado@pscm-ps.org.mz
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MAIN ACTIVITIES

The Plataforma da Sociedade Civil Moçam-

Independent Community Monitoring

bicana para Protecção Social (PSCM-PS) is
a non-governmental, non-profit organization, which aims to promote civil society’s
influence in decision-making processes,
in the making of social protection policies
and strategies, and its active participation
in programs and projects designed in this
area, as well as its participation in their implementation, monitoring and evaluation.
The main focus of PSCM-PS is on advocacy for the citizen’s right to social protection services and, more particularly, for the
rights of civil society actors. Among the organization’s main values are: human rights
and social justice, solidarity, independence

Capacity building of a community committee

MCI visit to the SSB payment post, Muanza district, Sofala province

Delivery of hygiene and protection material against COVID-19 to a PSSB beneficiary

and professionalism, and integrity and
Social protection has emerged as a key

5.4 billion meticais from the SB, rep-

domly selected beneficiaries of

In 2019, MCI was implement-

payment days. Beneficiaries

creating new payment posts;

factor for poverty alleviation in Mozam-

resenting 78% of the budget for social

social protection programs, with

ed in 5 provinces, namely In-

have reported that with MCI

increased punctuality of INAS

bique. This has been recognized by the

action. With this, the households (HHs)

focus group discussions in the

hambane

and

they have been able to plan

staff

government, as evidenced in documents

assisted by the social protection pro-

communities. In addition, MCI

Jangamo), Sofala (Muanza and

and make better use of the

timely information in case of a

such as the Five-Year Government Plan

grams increased from 567,290 (2018)

promotes dialogues for the ex-

Caia), Tete (Angónia and Chiu-

subsidy.

change in the payment date; and

(2020-2024), the National Development

to 609,405 (2019) and the Basic Social

change of information between

ta), Niassa (Lago and Madimba)

Nampula

Strategy (2015-2035), the National Strat-

Allowance Program (PSSB) subsidy

beneficiaries and service provid-

and Cabo Delgado (Montepuez

The beneficiaries and commu-

nities to monitor and dialogue

Zambézia

egy for Basic Social Security (ENSSB

amount now stands at 540 meticais

ers about their experiences and

and Metuge). In total, 24 com-

nities in general became more

with the local government.

Tete

2016-2024) and Decree 47/2018, which

for one-member HHs, 640 meticais

challenges within the programs,

munities were impacted. The

aware of the PSSB, the rules and

approves the new programs pursuant to

for two-member HHs, 740 meticais for

as well as the identification and

primary beneficiaries were the

procedures for the payment of

Although

the ENSSB (2016-2024).

three-member HHs, 840 meticais for

resolution of problems at the

most vulnerable groups of the

the subsidy, the eligibility cri-

where MCI is implemented are

transparency.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
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Sofala
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MAIN FIELD (S) OF ACTION

Social Protection

SOCIAL

2019 - 2020

in

making

payments;

increased capacity of commu-

actions

in

places

four-member HHs, and 1,000 meticais

local level, including case man-

population,

elderly

teria, the degree of vulnerability

being expanded and bringing

The evolution of the State Budget (SB)

for five-member HHs. There was there-

agement with the support of

people, people with disabilities,

and the tier for which they can

about significant achievements,

reinforces the government’s commit-

fore an increase of 41.2%.

community committees.

malnourished people, heads of

be selected.

the program needs to be scaled

ment, where, according to the Budget

namely

households unable to work, or-

up in the coming years. This is

Report (ILO-UNICEF Budget Brief 2019),

This is the backdrop against which

Through MCI, information and

phaned children, women and

The local entities have cooperat-

noted by PSCM-PS, which is

2% of the entire SB and 0.7% of Gross

PSCM-PS

Independent

evidence are produced, which

young people with chronic dis-

ed in implementing the actions,

faced with the major challenge

Domestic Product (GDP) were allocat-

Community Monitoring (MCI), a com-

serve as a basis to improve the

eases and bedridden.

from facilitating local processes

of getting INAS to expand MCI

ed to the social action sector. Over 90%

munity participation model to oversee

delivery of social protection

to taking part in discussions re-

recommendations to the nation-

of the sector’s budget was allocated to

and monitor basic social support pro-

programs, and to underpin the

With the introduction of MCI

lated to MCI, and have also paid

al level.

the National Institute of Social Action

grams implemented by the government.

advocacy and lobbying actions,

in the target communities, the

more attention to the referral of

(INAS), which implements basic social

MCI is based on a model for collecting,

which have been developed by

payment of the subsidy (PSSB)

any reported irregular cases.

security programs.

systematizing, and validating informa-

PSCM-PS and partners, with

has become more regular and

tion, combining individual question-

decision-makers, key actors and

has helped to reduce absences

Other important MCI contribu-

the Non-State Actors Support

naires, focusing on the PSSB, to ran-

influential groups.

and delays of beneficiaries on

tions to enhancing PSSB were:

Program (PAANE) II.

In 2019 alone, INAS programs received

40

(Inhambane

implements

MCI has the financial support
of the European Union, through

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

International Youth Foundation (IYF) is an
international non-profit organization founded in 1990, exclusively focused on helping

Strengthening the Employment Ecosystem
and Youth Employability in Mozambique

Via: Pathways to Work

young people achieve success. IYF acknowledges the potential of young people
and is committed to ensuring that they have
the opportunity to develop life skills and
technical knowledge to access social and
professional inclusion opportunities.
IYF programs are catalysts for change, and
its interventions are always made through
partner institutions devoted to empowering youth. In Mozambique, IYF has an office
with 15 staff members, all Mozambicans,
whose work combines the extensive experience of the organization worldwide, with an

Learning sharing event

understanding of the specific context of the
country.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

IYF’s experience has proven that com-

key actors in Mozambique and Tanza-

prehensive, demand-driven programs

nia, thus creating conditions for partners

that equip young people with relevant

(private sector, government, NGOs, etc.)

market-response skills, along with job

to discuss and join forces to boost the

The project Via: Pathways to

improve the quality of services

All the methodologies used by

By 2019, Via has accomplished

orientation, access to finance, and on-

economic opportunities for young peo-

Work (Via) is implemented si-

on offer as regards youth em-

the Via initiative focus on build-

the following outcomes: over

the-job training, enable them to have

ple.

multaneously in Mozambique

ployability and employment,

ing the technical capacity of

20,000 economically disadvan-

and Tanzania (2015-2020), in

with the INEP Employment

partners to improve the service

taged young people aged 16-29

more productive livelihoods.

Nampula

PTS session at the Centro de Formação Profissional de Electrotecnia in Maputo

One outcome of these initiatives was the

partnership with the Master-

Centres and IFPELAC Voca-

level and ensure they have the

in Tanzania and Mozambique

To strengthen the youth employment

event organized in 2019, entitled “Part-

card Foundation (MCF).

tional Training Centres as its

capacity and tools to replicate

directly benefited from the pro-

and employability ecosystem, IYF pro-

nerships for Progress: How are the pri-

primary targets.

the models implemented within

gram, having been prepared to

Inhambane

motes studies and actions, together with

vate sector, government and non-profit

In Mozambique, the implemen-

the project in other parts of the

access employment opportuni-

Gaza

partners, and annual learning events.

organizations reforming systems to gen-

tation partners of the initiative

Accordingly, IYF and its part-

country.

ties for employees or start small

erate economic opportunities for young

are the Government of Mozam-

ners have invested in com-

people.

bique, through the Instituto de

plementing

pro-

To this end, IYF invests in the

partners, namely IFPELAC, INEP

Formação Profissional e Estu-

fessional training services by

development and support to

and Gapi (from Mozambique),

Zambézia
Tete
Sofala
Manica

Maputo

These studies characterize the profiles
MAIN FIELD (S) OF ACTION

of participants, analyze the perspective

Entrepreneurship

In 2020, given the international context

dos Laborais Alberto Cassimo

integrating

curriculum

capacity building plans of the

VETA and TECC (from Tanza-

rapid market analysis.

marked by limited mobility because of

(IFPELAC) and the Instituto Na-

and methodology on life skills

internal systems and process-

nia) were able to increase their

the COVID-19 pandemic, the “Virtual

cional do Emprego (INEP), and

called Passport to Success©

es of its key partners (IFPELAC

organizational

Forum on Youth Employment and Em-

Gapi.

(PTS) in the professional train-

and INEP). IYF has emerged as

cessfully train and certify staff

the approval by ANEP of the life skills

ployability in Mozambique” was held, to

ing centers; and reinforcing

a thought leader and driver in

as trainers, coaches and master

curriculum, developed by a consortium

strengthen the synergies of the nation-

The project aims to bring

INEP’s professional guidance

addressing systematic change,

trainers in life skills in order to

comprising TecnoServ, ESSOR, MUVA

al members of the youth development

about systemic changes in the

services by adopting IYF’s cur-

working with State, Private Sec-

implement, accelerate and up-

and UPA.

ecosystem in Mozambique, and IYF has

structures supporting youth

riculum and methodology on

tor and Civil Society institutions

scale systemic changes with

taken on the role of facilitator of system-

employability and entrepre-

career guidance called My Ca-

and generating partnerships for

effects on improving youth em-

ic approaches in the country.

neurship, thereby helping to

reer, My Future (MCMF).

progress.

ployment services.

The learning events bring together the

2019 - 2020

IYF’s

The activities with partners resulted in

Training
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IFPELAC’s

businesses; local implementing

of employees, and suggest strategies for
Education
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PTS session at IFPELAC in Inhambane
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+258 23 312 797
www.light-for-the-world.org
mozambique@light-for-the-world.org
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MAIN ACTIVITIES

Light for the World is an international disability and development organization that
works towards accessible eye health ser-

Inclusion of Disability for Community
Development

Inclusive Response to the Emergency
Triggered by Cyclone Idai

Study on Access to Humanitarian
Aid for People with Disabilities

Beneficiary with her food kit

Cover of the briefing material about the study (Aid Out of Reach)

vices, supports inclusive education, and
empowers people with disabilities to participate equally in society.
The strategic plan (2016-2020) of Light for
the World in Mozambique aims to contribute
to a more inclusive society, where people
with disabilities are fully included and empowered, with a view to reducing inequality
and poverty in a sustainable way. To achieve
this goal, Light for the World focuses its
efforts on the following areas: eye health,
inclusive education, economic inclusion,
community-based rehabilitation, promotion
of the rights of people with disabilities and
inclusive development.

Beneficiary family of the Inclusion of Disability for Community Development (IDDC) program

On March 14, 2019, cyclone

hygiene/prevention kits (soap,

Light for the World, in collabo-

remove persistent barriers to

The Inclusion of Disability for Communi-

people with disabilities, benefiting about

Idai hit Mozambique, namely

blankets, water filters and mos-

ration with the United Nations

access to humanitarian aid for

ty Development (IDDC) program is part

3,000 people through physical rehabil-

Sofala, Zambezia and Manica,

quito nets) and reconstruction

Children’s Fund (UNICEF), con-

people with disabilities.

of Light for the World’s global develop-

itation; assisted in the supervision and

leaving a trail of devastation

material (cement, zinc sheets

ducted a study to generate

ment strategy, where the community

promotion of IDDC activities in Sofala

and destruction. Throughout

and beams). In relation to the

empirical evidence on access

To this end, recommendations

Nampula

plays a vital role, not only as a passive

province, including the training of tech-

the affected region, hundreds

partner organizations, Light for

to aid for people with disabili-

were made to the actors in-

Zambézia

recipient of the services provided, but as

nicians; and supported the Platform of

of people died or were injured,

the World provided essential

ties in a post-cyclone Idai con-

volved with a view to improv-

Tete

an active participant in all activities tar-

Organizations of People with Disabilities

thousands were displaced and

items for them to resume their

text. The data were collected

ing their future humanitarian

geting people with disabilities, with an

in its work on advocacy and promotion

about one hundred thousand

activities. In addition, psycho-

through interviews with people

aid activities, namely: involving

Inhambane

emphasis on health, education, econom-

of the rights of people with disabilities in

people with disabilities were

social support was also offered

with disabilities and caregivers

organizations of people with

Gaza

ics, and empowerment, aimed at social

Mozambique.

affected. Although the disas-

to people with disabilities and

in various communities, as well

disabilities in emergency re-

ter was followed by a massive

their families in all communi-

as in resettlement sites. Focus

sponse mechanisms; creating

The IDDC programs are implemented

international response, only 1%

ties, as many lost family mem-

group discussions and meet-

inclusive food and non-food

by OREBACOM, ADEMO, KUPHEDZA-

of the disabled people received

bers, homes and belongings.

ings were also held at reset-

distribution systems; ensuring

Development Cooperation and imple-

NA, AMAVIDA and ADPPDM under the

aid during the first month after

This activity took place in the

tlement sites, as well as with

that communication and infor-

mented through the combined efforts

guidance of the Provincial Directorate

the cyclone.

first months after the disaster,

governmental and non-gov-

mation channels reach peo-

of people with disabilities and their fam-

of Gender, Children and Social Action of

taking into consideration the

ernmental actors involved in

ple with disabilities; including

ilies, organizations, communities and

Sofala (DPGCAS Sofala). These associa-

In this context, Light for the

traumatic experience of each of

the humanitarian response.

people with disabilities in ex-

relevant services (health, education, vo-

tions are responsible for planning, imple-

World supported people with

the beneficiaries.

cational training, etc.).

menting and monitoring the programs. In

disabilities who were already

GEO GR APHIC RE ACH
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Manica
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inclusion.

MAIN FIELD (S) OF ACTION

EDUCATION

Emergency Response

The program is financed by the Austrian
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findings

suggest

that

creating accessible shelters,

those districts where these associations

partaking in its IDDC programs.

In total, Light for the World di-

there is still room for improve-

services and camp arrange-

In 2019, Light for the World supported

are not active, the program promotes the

The support involved the dis-

rectly and indirectly benefited

ment in order to implement

ments; and ensuring access to

DPGCAS Sofala, where it implement-

creation of self-help groups and local as-

tribution of food kits (beans,

92,819 people and 17 partner

inclusive

rehabilitation services for peo-

ed IDDC programs, including sports for

sociations of people with disabilities.

rice, corn flour, oil and sugar),

organizations.

concrete actions that could

Health

Human Rights

isting resettlement structures;
The

policies,

including

ple with disabilities.

2019 - 2020
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+258 21 490 354
www.malariaconsortium.org
info@malariaconsortium.org
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Malaria Consortium is one of the world’s
leading non-profit organizations specializing in the prevention, control and treatment
of malaria and other communicable dis-

Strengthening Malaria Surveillance
in Mozambique for Data Based
Decision Making

eases among vulnerable populations. The
organization’s mission is to improve life in
Africa and Asia through sustainable, evi-

upSCALE: Strengthening the
Digital Health System to Improve
the Quality and Coverage
of Community-Based Maternal
and Child Health Care and Disease
Surveillance in Mozambique

Support for Community
Health Workers to Respond
to COVID-19

dence-based programs that tackle specific
diseases and promote child and maternal
health.
Malaria Consortium’s areas of expertise
include disease prevention, diagnosis and
treatment; disease control and elimination;
health systems strengthening; research,
monitoring and evaluation leading to best
practices; behavior change communica-

APE updating the upSCALE application with the new COVID-19 modules

tion; national and international advocacy;
and policy development.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

ter equipped to manage the

a COVID-19 diagnostic algo-

cases.

Recounting of data in the APE logbook at the Canda Health Center

Despite progress in intensifying ma-

Under the leadership of the National

Between 2009 and 2016, Malar-

data entered by the APEs are

rithm and technological adap-

laria control and prevention projects,

Malaria Control Program (PNCM), Ma-

ia Consortium developed and

visualized by the government in

tations to the upSCALE digital

The main changes promoted

Mozambique remains the fourth largest

laria Consortium and partners have

tested an interactive applica-

the District Health Information

platform, to support the Com-

by Malaria Consortium were:

contributor to malaria cases globally.

worked to: ensure data quality to re-en-

tion called inSCALE to improve

System at the district, provin-

munity Health Workers (APEs)

adding COVID-19 modules to

ergize the current system and address

the quality of care provided by

cial and national levels.

in their response to the pan-

the platform; disseminating

Nampula
Zambézia

For the country to accelerate its efforts

key challenges through surveillance

Community

demic. The platform supports

messages, including via SMS

Tete

towards reducing the burden of malaria,

assessments; address challenges in

(APEs) in Inhambane province.

The project (2019-2020) is fund-

APEs in registration, diagnosis

and

an adequate surveillance system adapt-

data access, data use and subsequent

Based on the success of the

ed by UK Aid and its partners

and counseling, allowing su-

adding mapping surveys; im-

ed to its needs is key.

actions; train staff involved in data man-

study, it created the upSCALE

are the Ministry of Health and

pervisors to monitor the APE

plementing a stock manage-

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Food Security

Health

Nutrition
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Health

Workers

audiovisual

messages;

agement; supportive supervision and

platform. Since then, the plat-

UNICEF. UpSCALE is currently

performance and stock levels

ment system for equipment

Funded by the Bill & Melinda Gates

monitoring of procedures focusing on

form has evolved to respond

operational in Cabo Delgado,

of drugs and equipment. Data

provided by MISAU; develop-

Foundation and in partnership with

improving data quality, data use and

to the needs of the National

Inhambane and Zambézia prov-

are captured in the District

ing a dashboard to report the

the Ministry of Health, CISM, Goodbye

actions; and implement a set of mon-

Program of Community Health

inces. In phase 3, the Ministry

Health Information System.

main results at community

Malaria/LSDI2, Clinton Health Access

itoring and evaluation components to

Workers (PNAPE).

of Health intends to launch the

Initiative and WHO, the project (2019-

generate evidence to inform optimal

2020) is being implemented in the Ma-

operational cost plans.

puto, Inhambane, Sofala, Niassa and

48

This project aims to integrate

Data Quality Assessment (DQA) conducted in Cuamba district, Malapa Health Center

level and evaluate the inter-

platform in the whole coun-

The Ministry of Health (MIS-

vention on an ongoing basis;

UpSCALE is an application that

try. Malaria Consortium pro-

AU) started the expansion of

and monitoring the use of the

guides APEs through patient

vides technical assistance to

the application in 2019, with

application and administering

Manica provinces and aims to strength-

The development of this system will

registration, assists in diagnosis

increase PNAPE’s capacity to

the goal of reaching 8,800

online questionnaires, via SMS

en the current malaria surveillance sys-

be a key milestone for the PNCM and

and advises on treatment and

implement and manage the

APEs throughout the coun-

and telephone interviews to

tem so as to be able to guide decision

all those involved in data management

referrals. Being a tablet-based

platform at all levels of the

try by 2021. With the specific

assess the perceptions of the

making based on accurate, thorough

and lead to improved efficiency in the

application, it allows supervi-

health system, thereby ensur-

COVID-19

the

APEs and caregivers about the

and timely surveillance data across all

allocation of resources and delivery of

sors to monitor the APE per-

ing ownership and long-term

APEs are expected to have

usefulness and acceptability

transmission strata.

malaria interventions in Mozambique.

formance and stock levels. The

sustainability.

more knowledge and be bet-

of the tool.

adaptations,

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Music Crossroads is a non-profit organi-

Music Crossroads Academy

Creative Training for Youth
Europe – Africa

zation that uses the power of music education, professional training and live per-

Loud Girls Rock Camp

formances as a tool to empower youth.
The organization was founded in 1995 by
Jeunesses Musicales International and has
academies in Malawi, Mozambique and
Zimbabwe. Owing to its diversity, the organization is now considered a hub, which
has nurtured talented musicians who have
made a name for themselves in the Mozambican music industry. Music Crossroads
aims to promote regional and international
exchanges, thereby providing cross-cultural skills and global networking opportunities among youth, partners and the music
sector. Through a variety of activities, it has
reached an audience of over 100,000 people across the country.

2020 Camping
Workshop on artistic career management

The Loud Girls Rock Camp

instrument and not follow es-

(LOUD) uses music as a tool

tablished trends, such as sing-

During creative training, there

to teach girls how to express

ing and dancing.

is a training campus for talent-

themselves and challenge ex-

ering and strengthening the

ed young musicians to gain

isting gender challenges in the

Since 2017, with FRIDA fund-

flourishing artistic potential

skills in playing musical instru-

music industry in Mozambique

ing, over 120 girls have benefit-

of young Africans, whose cre-

ments, besides the skills need-

and other areas of society, ex-

ed from the project. Divas has

ative industry has the potential

ed to read, write, document

ploring opportunities for coop-

continued to partner with pub-

highlight some students who are now

to grow, but lack the technical

and convey their own musical

eration, expression, creativity

lic elementary schools, where

proving their talent in musical groups

and professional capacity to

cultures. So far, 233 young arts

and leadership in an enabling

girls are selected and trained

necessary tools for their careers in the

or solo careers, such as Kalusa Banda,

develop and become sustain-

practitioners were trained and

environment for breaking ta-

through music education.

private sector as professional musi-

Deltino Guerreiro, Nikolas Goza, Assa

able.

empowered to generate in-

boos.

cians, teachers, technicians, creative

Matusse,

entrepreneurs, etc.

Sheila Mahoze, Amélia Felizarda, Lala

To address the above issues,

tribute to developing the arts

Together with the Divas music

reaching out to other provinc-

Mahigo, James Macamo, Beauty Sitoe,

some young arts practitioners

sector.

band, Music Crossroads iden-

es in the country to give all

Divas, among others.

are currently being trained in

tified 30 girls aged 10-16, and

girls the opportunity to access
music education.

Big Band in a concert

Music Crossroads Academy is an edu-

Academy in 2013, in Mozambique, over

cation driven program, which compris-

200 students have been trained, and

Since 2016, Music Crossroads

es creating a vocational music school

have played an important role in the ad-

has taken the lead in empow-

for young people, providing them with

vancement of the Mozambican music

Nampula

professional tools. The program of-

industry.

Zambézia

fers its students alternative teaching

Tete

methods and an innovative curricu-

As beneficiaries of the program, we

lum, trained teachers, rehearsal rooms,

Inhambane

properly equipped sound labs and the

Gaza

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

At the academy, students have access
CULTURE

MUSIC EDUCATION

Youth Empowerment
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Edilson

Langa,

Tchakaze,

to Musical Training courses, with cours-

come for themselves and con-

The Divas are focused on

Sound Engineering, Cultural

In this context, the organiza-

taught them how to play the

es such as Piano Harmony, Rhythmic

Music Crossroads Academy contrib-

Management and Construc-

tion will promote the next cre-

musical instruments of their

Reading, Listening Perception, Body

utes immensely to the development of

tion and Repair of Musical In-

ative training for young people

choice, while creating debates

In 2020, additional activities

Percussion

The

the Mozambican music sector by train-

struments, with a view to en-

(Europe and Africa), whose ac-

about social norms in the com-

were introduced, such as mask

main instruments used in these courses

ing professional musicians with the

abling them to have an income

tivity is scheduled for the year

munities where they are based

production and gastronomy, to

are saxophone, bass, acoustic guitar, pi-

ability to read and compose their own

and thus contribute to the so-

2021 in Mozambique and will

and debates about gender

give girls tools that can be use-

ano, percussion, voice and drums. Since

music and manage their own business

cio-economic development of

have participants from Africa

equality. The goal is to give all

ful to them in these times of a

the foundation of the Music Crossroads

throughout their music careers.

the country.

and Europe.

girls the opportunity to play an

global pandemic.

and

Improvisation.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The National Cooperative Business Associ-

Promotion of Climate Smart Agriculture

Agribusiness Unit

Vocational Education Project
for the Agricultural Sector

ation CLUSA International (NCBA CLUSA)
was founded in 1916. It is currently active in
12 countries (8 of which are in Africa), advising on cooperative development, food
security and agriculture, democracy and
governance, community-based health and
natural resource management. In Mozambique, NCBA CLUSA has been operating
in the Central and Northern regions since
1995, with the mission of promoting intellectual, economic and social wealth, based
on cooperative principles, gender equity
and a strategic market vision. The organization aims to advocate for and promote an
inclusive economy in which people are empowered to contribute to shared prosperity and improve the quality of life for future
generations.

Student in the seedling production course
Preparing the land by opening permanent seed drills, Zambezia province

GEO GR APHIC RE ACH

NCBA CLUSA, together with

The courses are affordable in

Funded by the Norwegian Embassy in

improved production practices by small

The Agribusiness Unit (UAN) is

resellers or community-based

Instituto Superior Politécnico

terms of price and length and

Maputo, the Climate Smart Agriculture

producers and which considers cultural

an “umbrella” structure created

providers who, with UAN’s sup-

de Manica (ISPM) and NORAD

are delivered by specialized

Program for Smallholders and Emerg-

and social barriers that hinder behavior

in 2017 to bring farmers and

port, engage with producers

funding, is implementing the

instructors from private sec-

Nampula

ing Farmers in Mozambique (PROMAC

change. With support from the NCBA

Micro, Small and Medium En-

and distributors, bridging the

Vocational Education Project

tor partners such as Lonagro

Zambézia

1 and 2), currently in its second year,

CLUSA Agribusiness Unit, PROMAC is

terprises (MSMEs), supported

gap between supplier and con-

for the Agricultural Sector,

Mozambique (a representative

Tete

aims to increase food security and agri-

energizing the overall market system in

by NCBA CLUSA projects in

sumer in an environment where

which aims to provide the re-

of John Deere, which offers

cultural income for 13,500 smallholders

which smallholder farmers operate, for

Mozambique, closer to major

logistics costs and lack of local

quired skills, knowledge and

tractor operation training), Yara

Inhambane

in Manica and Zambezia provinces by

example, through a network of 200 com-

private sector partners such as

knowledge often prevent com-

experience for workers in the

Fertilizers (crop nutrition train-

Gaza

adopting climate resilient farming meth-

munity-based service providers who

input suppliers, product dealers

panies from reaching small pro-

agricultural sector to enhance

ing), AAU (Global Gap certifica-

ods. Its learning-by-doing method uses

sell agricultural inputs and link them to

and financial institutions.

ducers directly.

their production.

tion) and Phoenix Seeds (seed

a Lead Farmer Extension System with

farmers, suppliers and markets.
The UAN is responsible for en-

The UAN also serves as an in-

The project established the

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

AGRICULTURE

Economic Empowerment

Education

Food Security

Nutrition
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Meeting of the private sector and producers, Vanduzi district
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450 demonstration fields being handled

production and certification).

by Lead Farmers. It enables capacity

With PROMAC support, USD 243,253

suring ongoing communication

formation hub for all NCBA

Manica Agribusiness Centre

The students put the lessons

building and transfer of cost-effective

of improved inputs were sold between

between all actors in the value

CLUSA projects, collecting and

(CAM), a professional training

into practice at CAM’s 20 ha

technologies to smallholders, resulting

2018 and June 2020. The producers

chain, enabling them to share

sharing data on market intel-

institute and information hub

model farm, a practical class-

in an increase in crop yields of at least

supported by the program sold a total

information and identify op-

ligence, product prices, infor-

for the growing number of ag-

room that also helps private

30% when compared to traditionally

of 5,527 tons of produce, resulting in

portunities and advantages to

mation on product buyers and

ricultural companies based in

companies showcase the po-

cultivated crops.

USD 1,349,836 in sales. 2,377 families re-

create more inclusive business

their requirements, availability

Manica province, which is on

tential of their products. By

ceived their DUATs (Land Use Titles) and

models. A key function of UAN

of produce on sale in rural ar-

the premises of ISPM. CAM

July 2020, 408 students had

The PROMAC technical team has been

5,639 adults are enrolled in the function-

is to support MSMEs and ru-

eas and availability of financial

offers

skills

taken part in academic intern-

trained in a behavior change approach,

al education centers supported by the

ral entrepreneurs in becoming

products relevant to the agri-

courses targeting the public

ships at the center and 609

which aims to promote the adoption of

project.

seeds and improved inputs

cultural sector.

and private markets.

people attended the trainings.

short

specific

2019 - 2020
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M AIN ACTIVITIES

SEEDS+

Climate Smart Agriculture and Water (CSAW) Sofala

Seed marketing by Phoenix Seeds Lda

Agrodealers received communication material from Phoenix Seeds Lda

Project staff at a climate smart agriculture training

Project staff at a sowing training

NCBA CLUSA is implementing

when much of the Sofala prov-

that promote sustainability and

staff to deliver agricultural ex-

the Climate Smart Agriculture

ince, particularly Buzi district, is

increase resilience to climate di-

tension services that improve

With funding from the United

smallholder farmers in northern

seeds replaced, either for the

production, information on oth-

and Water (CSAW Sofala) proj-

still struggling with the conse-

sasters and other shocks, with a

production/yields and promote

States Agency for International

and central Mozambique.

same growing season or the

er Phoenix products and, in the

ect in Sofala (2020-2024), with

quences of cyclone Idai, which

focus on climate-smart agricul-

the inclusive and efficient use

next season.

event of adverse weather condi-

financial support from the Aus-

severely hit the region in early

ture and efficient use of water;

of water for human use and ag-

tions, alerts on their eligibility to

trian Cooperation. Its main aim

2019.

get seed replacement.

is to contribute to improving

Development (USAID) in Mozambique, through the Feed the

SEEDS+ supports Phoenix seed

Future Partnering for Innovation

production company to take

To make weather index insur-

program, implemented by Fin-

certified seed sales to a new

ance technically and financial-

trac Inc, NCBA CLUSA is imple-

level and, by partnering with

ly feasible for the smallholder

menting the one-year SEEDS+

Hollard Insurance, to become

market, a target group typically

project, as a follow-on from the

the first Mozambican seed com-

excluded from traditional insur-

smallholders’ resilience to ex-

Smallholder Effective Extension

pany to automatically include

ance products, SEEDS+ will test

treme weather events (such

NCBA CLUSA aims to achieve

resilience of smallholder farmer

Drive Success (SEEDS) project,

weather index insurance in all

innovative mechanisms, such

as cyclones Idai and Kenneth,

this goal through an approach

families.

which between 2015 and 2017

of its products at no additional

as climate data evaluations

which devastated much of cen-

that links climate-smart ag-

supported two local seed com-

cost to the consumer.

using remote sensing satellite

tral and northern Mozambique

riculture, market access, and

To address the challenges re-

data, using drones to monitor

in 2019). But by offering farm-

water and energy to increase

sulting from weather events and

panies, Phoenix Seeds Lda and

ricultural production.
2) Promoting market access for

the livelihoods of smallholder

Climate-smart agriculture pro-

inputs and products, as well

These activities are expected

The ability to get and re-sow re-

farmer families in the Sofala

vides a path to a sustainable in-

as supporting producers to in-

to enhance food security and

placement seeds will increase

province.

tensification of agriculture and

crease the value of their pro-

income generation from agri-

increased yields, income and

duce;

culture production in the Buzi,
Caia and Machanga districts;

3) Installing, improving, up-scal-

increase gender-equitable and

ing and promoting infrastruc-

inclusive access to sustainable

tures;

water infrastructure for human
consumption and productive

Oruwera Seed Company Lda, to

Any farmer who buys Phoe-

production in the field, and the

ers a risk-sharing mechanism,

productivity and improve ac-

make agriculture a sustainable

4) Strengthening the capacities

use in the Buzi, Caia and Mach-

develop rural seed distribution

nix seeds through its network

most innovative of all: using

it will also stimulate the overall

cess to water and sanitation in

practice, the project has set out

of water management commit-

anga districts; impact around

networks that have enabled over

of agrodealers in Manica and

SMS as a digital tool for farmers

smallholders’ market, due to the

the districts of Buzi, Caia and

the following activities:

tees and other water infrastruc-

7,800 direct beneficiaries, in-

280 agrodealers to sell about

Zambezia provinces and expe-

to register their policies and re-

reduced risk involved in trying

Machanga.

ture management structures;

cluding lead producers, district

203 tons of certified grain and

riences crop failure because of

ceive real-time digital technical

out certified seeds for the first

legume seeds to over 20.000

flood or drought can have the

assistance on how to enhance

time.

54

SOCIAL

2019 - 2020

1) Providing training, know-how
This project comes at a time

and information to producers

extension workers, and small5) Increased capacity of district

holder producers.

2019 - 2020
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www.righttoplay.com

INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

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

Gender Responsive Education
and Transformation

Response to COVID-19

Enhacing Quality Education
and Inclusive Education

and 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.

TVM Gaza staff, teachers and RTP staff during class preparation

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

Beneficiary students during a reading session

Niassa
Nampula

ber of activities, including: dis-

state of emergency due to

semination of messages about

COVID-19 and the resulting

COVID-19 prevention in printed

closure of schools in March

media, radio, television, digital

2020, Right to Play designed

media and megaphones in the

Zambézia

In many countries around the globe,

In Mozambique, Right to Play is im-

and implemented an action

communities; assembly of Tip

Tete

the future of many children is limited

plementing the project in Maputo

plan in response to the dis-

Tap systems for hand washing

by violence, child labor, early marriage,

(KaNyaka and Namaacha districts) and

ease, with three objectives:

in schools and other places of

Inhambane

illiteracy, inequalities, among other

Gaza (Chókwè, Limpopo and Chongo-

to increase access to infor-

public interest; technical sup-

Gaza

barriers. Right To Play works for them

ene districts) for a total of 138 schools,

mation on the prevention of

port to the Ministry of Educa-

The project Enhacing Quality

nity-based organizations and

to rise above those challenges by using

with about 105,000 students and 1,100

COVID-19 for children and

tion and Human Development

Education and Inclusive Edu-

partners specialized in com-

the power of play, sports and games.

teachers, in addition to staff from the

their families; to ensure mech-

(MINEDH) for the production

cation (2020-2024), is the suc-

munity mobilization, gender

Ministry of Education and Human De-

anisms for continued learning

of a telelearning program from

cessor of the project Quality

equality and inclusive edu-

Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

EDUCATION

Gender Equality

Sports

Training
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Beneficiary students in an awareness raising session

The GREAT (Gender Responsive Edu-

velopment (MINEDH) at various levels,

for students outside of school;

first to third grade at TVM;

Education and Peace Promo-

cation in 20 schools and their

cation and Transformation) project is

school council members, parents and/

and to promote principles of

and co-production of a bilin-

tion Through the Power of Play

communities in the Namacurra

being implemented in Ghana, Mozam-

or caregivers and local leaders.

gender equality aimed at eq-

gual telelearning program with

(2017-2019), implemented in

district.

uity in learning opportunities

TVM and the Gaza Provincial

the district of Namacurra, Zam-

As a result, Right to Play expects, by

between boys and girls in con-

Directorate of Education and

bezia Pronvicia. The project is

The project also aims to pro-

the end of the project, to enhance the

tinued learning initiatives for

Human Development.

currently being implemented

mote the school reintegration

The project uses a play-based peda-

quality of education and maintain gen-

students outside of school.

and is funded by NORAD.

and retention of groups at

gogical approach, and its goal is im-

der-responsive play-based learning as

proved quality education for boys and

a part of the teaching of beneficiary

To achieve these goals, Right

a total audience of about one

During implementation, Right

namely girls and children with

girls at elementary school level.

schools.

to Play has carried out a num-

million people of all ages.

to Play will work with commu-

special needs.

bique and Rwanda with financial sup-

56

With the enactment of the

port from the Government of Canada.

These combined efforts reached

risk in terms of dropping out,

2019 - 2020
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MAIN ACTIVITIES

The Wildlife Conservation Society (WCS) is
a non-profit organization founded in 1895,
which aims to protect wildlife and wildlife

Fighting Elephant Poaching
in Niassa Special Reserve

Marine Program

Niassa Special Reserve
Aviation Program

Poacher arrested with gun used to kill elephants

Underwater filming held at Ponta do Ouro

Cessna T206H aircraft

through the understanding of critical issues, the development of science-based
solutions, and conservation actions beneficial to nature and humanity.
Present in over 60 countries and experienced in supporting the creation of over
150 protected areas, it has a wealth of biological knowledge, cultural understanding
and partnerships to ensure that wild places
and lives thrive together with communities. To this end, it is important to apply the
knowledge gained from the use of species,
habitats and ecosystems to improve the
lives of people whose livelihoods depend
on the use of natural resources.

The Niassa Special Reserve (NSR), for-

Niassa Conservation Alliance and in-

The goal of the WCS’s Marine

the following priority activities:

During the rainy season, most

tion assets and threats. In this

merly called Niassa National Reserve

cluded: chartering a helicopter during

Program in Mozambique is to

support the government in

of the Niassa Special Reserve

context, several activities are

in Northern Mozambique, is one of the

early 2018 and late 2019 rainy seasons

support marine activities in

reconciling development with

(NSR), becomes impassable by

being carried out by the pro-

largest in Africa, comprising about 28%

to conduct daily patrols of areas with

the Western Indian Ocean that

conservation of coastal biodi-

vehicle, with overflowing rivers

gram, including: biennial aerial

Nampula

of the country’s protected lands. It is

elephant

deploying

contribute to climate resilience

versity; create adequate condi-

and clayey soils saturated by

surveys of wildlife and human

Zambézia

home to some of Mozambique’s most

scouts and supplies to remote hunting

and ongoing protection of key

tions and capacity of local ar-

water, dividing the landscape

activity throughout the NSR;

Tete

significant wildlife populations, includ-

grounds; and supporting the mainte-

species and their habitats.

tisanal fishing communities to

into large, isolated blocks,

daily radio tracking of ele-

ing elephant, lion, leopard, wild dog, sa-

nance of a digital radio system. This

establish, legalize, manage and

accessible only on foot or by

phants with collar to enable

ble, kudu, wildebeest and zebra.

partnership also cleaned up illegal min-

The efforts will ultimately con-

sustainably monitor communi-

boat.

real-time monitoring; conduct-

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

concentrations;

ing and fishing camps, pursued numer-

tribute to local communities

ty conservation areas; achieve

The Reserve was an almost catastrophic

ous poaching cases, and improved and

having ongoing access to vital

national targets to integrate

To manage this huge, remote

baseline mapping of human

hunting ground for elephants, especial-

expanded the existing radio system at

natural resources and ecosys-

5% of marine ecosystems into

and inaccessible conservation

activity in the Reserve using

ly from 2009 to 2014. From 2015 to 2017,

NSR for better coordination among the

tem services. WCS prioritizes

the National Network of Pro-

area, aircraft are an essential

advanced aerial photography

strategies against poaching reduced

partners in operation.

the protection of critical ocean

tected Areas by 2025; identify

tool for effective operations

(ENSOmosaic) applications.

environments and climate-re-

key areas where harmful activ-

and

In total, the actions resulted in an 87%

silient biodiversity hotspots,

ities should be avoided, as well

mentation. That is why WCS

Between April and June 2019

reduction in the number of illegally

such as coral reefs, shark and

as actions to restore coastal

launched the Aviation Pro-

the Reserve had the presence

Since 2018, anti-hunting strategies have

killed elephants in 2018 (compared to

ray habitats, and breeding and

and marine ecosystems; sup-

gram.

of the airplane and a helicop-

succeeded in further lowering death

2017) and a 100% reduction in 2019

migration sites for whales and

port

rates, giving Niassa’s elephants hope

(compared to 2017 and 2018) during the

coastal dolphins.

train and disseminate techni-

The aircraft is an important

operations. During this period,

for a chance to recover. This strategy

period January to March. NSR has not

cal-scientific knowledge; and

tool to better understand and

it was possible to monitor all

was executed in partnership with the

recorded any cases of elephant poach-

WCS aims to achieve these

collaborate in combating ille-

monitor

scenario

herds of elephants, with and

Government of Mozambique and the

ing for over 2 years.

objectives by implementing

gal trafficking of species.

with its evolving conserva-

without the monitoring collars.

deaths to an average of 100 elephants
Animal Rights

Environmental issues

Sustainability
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per year (a still very high number).

biodiversity

ing research; and developing

conservation

imple-

research;

ter to perform monitoring and

this

vast
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) is

FMO Mais

a civil society platform, established in 2010
and comprising 21 organizations, which
aims to promote monitoring and advocacy
activities for greater equity in the distribution of the public budget across the various
sectors, with a focus on enhancing the resources for social sectors.
Fórum de Monitoria do Orçamento is led
by a coordination group of five members,
namely: Centro de Aprendizagem da Sociedade Civil (CESC), Observatório Cidadão para a Saúde (OCS), Fundação para
o Desenvolvimento da Comunidade (FDC),
N’weti and Centro de Desenvolvimento
para Democracia (CDD), this last being the
current lead partner since 2020, with a twoyear mandate.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

Project beneficiaries

Niassa

FMO Mais training course

Meetings to monitor the State Budget and public finance management

Nampula
Zambézia

FMO Mais (2018-2023), a project fund-

citizens and civil society organizations

Tete

ed by the European Union under the

on budgeting and public finance man-

Non-State Actors Support Program

agement at central and provincial level;

Inhambane

(PAANE) II, is established in the broader

as well as to influence public policies

Gaza

context of the Fórum de Monitoria do
Orçamento (FMO). It aims to contribute

Sofala
Manica

Maputo

Using important public finance

producing a Citizen’s District

Finance (National Directorate of

monitoring tools to raise citi-

Budget for 2021 so that commu-

Planning and Budget), by the

Building the capacity of its

zens’ awareness of their rights

nities can track budget alloca-

Administrative Court, by the

members through trainings in

to take part in public finance

tions for their districts.

Assembly of the Republic and,

and budget priorities for the medium

specific topics related to the

management.

and long term.

State Budget and public finance

to the improvement of public finance
MAIN FIELD (S) OF ACTION

Public Finance Management in the
Agriculture Sector

Public Finance Management in the
Water and Sanitation Sector
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Budget Commission.

Producing analyses of the State

also underway on social me-

and district level.

Budget proposals and Accounts

dia, launched later this year,

As a result, the country’s eco-

Reports.

which involves the publication

nomic

of weekly videos on the FMO

have been influenced by FMO’s

Lastly, FMO Mais produces

Mais YouTube channel that, in

position statements, which are

several reports throughout the

a simplified and didactic way,

usually discussed publicly, dis-

guages, to raise public aware-

project as part of its advocacy

address public finance manage-

tributed to the different parlia-

ness about the importance of

with the district, provincial and

ment in Mozambique.

mentary benches, to the MPs

the provinces of Inhambane, Sofala,

taking an interest in following

central governments.

Tete, Niassa and Cabo Delgado.

up and monitoring the State

The project is implemented by a five or-

ipation of civil society organizations at

ganization consortium, namely: N’weti

central, provincial and district levels,

(consortium leader), Centro de Apren-

Dissemination of training and

and by strengthening their influence in

dizagem da Sociedade Civil (CESC),

information materials in Portu-

the preparation and monitoring of pub-

Grupo Moçambicano da Dívida (GMD),

guese and several national lan-

lic finance management and the State

Observatório do Meio Rural (OMR) and

Budget.

Centro de Integridade Pública (CIP), in

enhance the level of knowledge, awareness, participation and information of

mainly, by the Planning and
An audiovisual campaign is

management at the provincial

management by improving the partic-

More specifically, FMO Mais aims to
Public Finance Management in the
Health Sector

plements the following activities:

To pursue its objectives, FMO Mais im-

planning

instruments

in general, to the Planning and
The contribution of FMO Mais

Budget Commission, and pub-

Budget and public finance man-

As an example of localized ad-

has been positively recognized

lished in the press on the eve of

agement.

vocacy efforts, the project is

by the Ministry of Economy and

the debates.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

MUVA is a Mozambican social incubator

MUVA Acceleration Program

Assistants

that designs, tests and implements innovative initiatives to stimulate the economic empowerment of young women and
increase youth employability in general.
MUVA is confident in and invests in the potential of women and youth in order to build
a more balanced and economically viable
society. Since 2017, it has implemented a
series of projects in peri-urban areas of Maputo, Beira and Pemba. Throughout these
interventions, thousands of young people,
mostly women, have had the opportunity to
participate in actions such as: inter and intra-personal training; initial training in information and communication technologies;
training in social research; training in Human

Photo of a former participant preparing an article for her business

Centered Design; training in gardening and
paving; and financial literacy.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado

MUVA Acceleration Program (PAM) is

an audience of entrepreneurs not used

a journey based on Gender Centered

to digital platforms. The journey was

Design methodology, focused on small

adapted from six to three months and

business innovation and support for

from a 100% classroom format, to a

women entrepreneurs.

model that combines virtual and classroom moments.

Niassa
Nampula

This approach emphasizes gender is-

Zambézia

sues, is gender sensitive and places

The program divided the 40 entrepre-

Tete

women at the center of the business

neurs taking part in this cycle into two

In Mozambique, one of the ma-

position in public elementary

12) and who could not further

decision-making process. This way,

groups, and all health and safety mea-

jor barriers for young people

schools whose student-teacher

their education nor have had a

Inhambane

PAM contributes to innovation in terms

sures were taken at every classroom

is entering the labour market,

ratio is high.

job opportunity.

Gaza

of products, services or business oper-

meeting.

either because of poor socio-

Sofala
Manica

Maputo

Photo of an assistant helping in the classroom

ation.

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Economic Empowerment of Women

Youth Employability
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Classroom Assistant responsibilities include: keeping chil-

economic conditions, limited

In

estimates

When participating in this ini-

dren

Maputo

alone

focused

during

class;

At the beginning of the training journey,

access to information, or high

show that there are 101 ele-

tiative, they can have their first

supporting the teacher in cor-

With the outbreak of the COVID-19

each participant received a kit with all

demands from employers.

mentary school and about half

work experience, along with

recting homework and exercis-

pandemic, classroom training had to be

the required material, including a smart-

of these have overcrowded

guidance and coaching to de-

es assigned during the class;

restructured as MUVA aimed to con-

phone. The journey brings the entre-

MUVA started implementing

classes (over 60 children per 1

velop work skills, increase fam-

identifying children with more

tinue serving entrepreneurs, especially

preneur closer to the facilitation and re-

the Assistants initiative in 2017

teacher).

ily income (through a monthly

difficulties and ensuring that

in such a tough year when women and

search team safely by using technology.

and it has been running until

stipend), while offering a vital

they receive additional atten-

small businesses are being particularly
Support for Entrepreneurship

tants through MUVA.

affected.

this year, in partnership with

The beneficiaries of this initia-

public service in the area of ed-

tion; preparing supplementary

Amid a year and a context fraught with

the National Institute of Social

tive, for a one-year period, are

ucation.

materials to support under-

hardship, the commitment of women

Action (INAS), with exponential

young people from underpriv-

Building on its know-how in innovation

entrepreneurs is inspiring and evidenc-

growth and significant impacts.

ileged families of both sexes,

Since 2017, about 500 young

during class, all under the

and adaptation, MUVA created a pro-

es the resilience and strength of these

This initiative involves the in-

who have completed their sec-

people (70% female) have had

teacher’s guidance and without

gram with virtual support accessible to

women.

troduction of a class assistant

ondary education (grade 10 and

the opportunity to be assis-

replacing them.

standing of the content taught

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

The Non-State Actors Support Programme

Non-State Actors Support Programme II

(PAANE) II is an initiative aimed at strengthening participatory, representative and
gender-sensitive democracy in Mozambique by engaging public authorities and
civil society in a constructive dialogue.
The program is implemented under responsibility of the Ministry of Foreign Affairs
and Cooperation, through the Office of the
National Authorizing Officer (GON-MINEC)
and funded by the European Union under
the 11th European Development Fund (EDF)
amounting to 22 million Euros, for a 5-year
period (2018 to 2023).

The MASC Foundation trained local advisory councils
GEO GR APHIC RE ACH

CESC trained facilitators in methodologies for implementing community dialogues

PSCM-PS promoted the 2nd National Social Protection Conference

Phase one of the Non-State Actors Sup-

ly being rolled out, aims to increase the

In this context, PAANE II is or-

4. I am a citizen: social account-

approach has major advantag-

port Program (PAANE I) ran from 2013 to

influence of civil society organizations

ganized into seven components

ability for better education and

es. On the one hand, it allows

2018. Supported by the European Union

(CSOs) in public policies, focusing on

(or specific projects), each pro-

health services (CESC);

the organizations to adhere

i. Improving and deepening par-

Nampula

with a 5 million Euro funding, the pro-

three priorities:

moted by different Mozambi-

more closely to the demands

ticipatory democracy;

Zambézia

gram aimed, in this first phase, to con-

Tete

tribute to enhancing governance and

a) The development of a more enabling

citizenship in Mozambique.

environment for a strong, diverse and

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

sustainable civil society;

Inhambane
Gaza

Through the Demand Response Mech-

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Civil Society Support

anism (MRP), a funding tool for short-

b) More effective civil society engage-

term projects, the first phase of the pro-

ment and monitoring of public policies;

gram funded 18 projects that benefited

can civil society platforms op-

5) Capacity Building (MASC

of their local populations and

erating in various sectors:

Foundation);

to the needs of the processes in

ii. Strengthening CSOs and their

which the organizations them-

legitimacy;

1. Promoting sustainable gover-

6) Natural resource manage-

nance and democratic dialogue

ment (ASCUT);

in Mozambique (ActionAid);

selves are involved.
iii. Innovating ways for CSOs to
On the other hand, it encourag-

Gender Equality

Participatory Citizenship
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participate and interact;

7) Energizing the active engage-

es organizations to move away

2. Enhancing the value of mon-

ment of civil society to promote

from the more traditional “proj-

iv. Increasing CSO influence

over 45,000 people in eight provinces.

c) Developing CSOs’ capacity for politi-

ey at the service of the citizen

gender equality and the em-

ect approach” to a more strate-

over state policies and adminis-

Afterwards, 11 long-term projects were

cal participation, public policy monitor-

- public finance management

powerment of women and girls

gic program approach and sup-

trative practices;

added to the program.

ing, and service delivery at the local level.

monitoring (N’weti and Fórum

(Fórum Mulher).

port to local actors.

de Monitoria do Orçamento);
Democratic Dialogue

for inclusive development:

v. Boosting the spaces for dia-

In view of the positive impact of PAANE

To achieve these objectives, the program

Within PAANE II and its seven

The components and approach

logue and consultation between

I, the Mozambican authorities, togeth-

supports initiatives of CSO platforms in

3. Improving the quality of ba-

components, CSOs are support-

of PAANE II reflect a strategy

CSOs and public administra-

er with civil society and the European

20 districts in 5 provinces of the country

sic social protection coverage

ed not based on a closed “proj-

based on 6 pillars for strength-

tions;

Union, decided to continue the pro-

(Cabo Delgado, Inhambane, Niassa, So-

and the living conditions of the

ect”, but taking into account the

ening civil society and its par-

gram, while broadening its scope and

fala, Tete), thus building opportunities for

most

achievement of their institution-

ticipation in the making and im-

vi. Innovating in the methods to

the funding available. PAANE II, current-

engagement in different sectors.

(PSCM-PS);

al purposes and activities. This

plementation of public policies

support CSOs.

vulnerable

populations

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Be Girl is a social enterprise founded in
2014 that takes a holistic, design-driven
approach to menstrual health and hygiene.

Sustainable and Quality
Menstrual Products

Age-Appropriate
Menstrual Education

Transformative Messaging
for a Stigma-Free World

A girl proudly using her Be Girl SmartCycle® tracker

The “period parade” at MFW that challenged the notion of periods being shameful

In Mozambique, 83% of girls

menstruation and, consequent-

The social stigma surround-

nered with SNV and Mozam-

reported to have little to no

ly, their identity as girls.

ing

bique’s Ministry of Education

We challenge the status quo by using design to re-brand menstruation and build a
world where all girls own, understand, and
love their bodies.
Be Girl works to achieve this vision
through distributing a line of sustainable,
high-quality menstrual products; delivering age-appropriate menstruation education programs; and creating transformative
messaging for a stigma-free world.
Be Girl launched operations in Mozambique in 2018 and conducts both commercial and social impact activities to reach
girls and women nationwide.

knowledge at menarche (their

GEO GRAPHIC REACH
Partnership with Intermoda increases choice for consumers
Cabo Delgado

underpins

and

Human

Development

first period), and nearly one

And the SmartCycle® is not

women face in accessing the

(MINEDH) to deliver advocacy

third of boys reported not un-

just for girls – the methodolo-

information and care they need

events and create youth-friend-

Be Girl distributes a line of sustain-

nonprofits including FDC Mozambique,

derstanding what menstruation

gy has been adapted to reach

to manage menstruation safely

ly educational materials to

Nampula

able menstrual products to give girls

Khandlelo, WaterAid, and Plan Interna-

was. To help young people un-

boys as well. When both boys

and comfortably. Such stigma

spread accurate information to

Zambézia

high-quality choices in managing men-

tional. In 2019, Be Girl conducted a study

derstand the process of men-

and girls learn from an ear-

is rooted in gender inequity and

young people.

Tete

struation and remove barriers to attend-

that found that the PeriodPanty™ signifi-

struation, Be Girl developed the

ly age that menstruation and

must be addressed to ensure

ing school.

cantly improved girls’ mobility and basic

SmartCycle®, a hands-on learn-

ovulation are normal biological

that girls and women can equi-

In addition, Be Girl conducts

self-esteem during menstruation, un-

ing tool designed as a necklace

processes, they have a founda-

tably participate in society.

campaigns to “rebrand” men-

Be Girl’s flagship PeriodPanty™ product

locking improved opportunities for ed-

for girls to track their menstrual

tion of understanding to serve

combines underwear with built-in men-

ucation, social capital building, and eq-

cycle. The SmartCycle® ed-

them throughout their life as

Guided by its roots in hu-

PeriodPanties™ on the run-

strual protection through a pocket that

uitable participation in society. One girl

ucational methodology takes

they make choices about their

man-centered design, Be Girl

way at Mozambique’s Fash-

holds absorbent material for menstrual

shared: “With Be Girl panties, I can feel

relatively complex information

personal health.

creates transformative mes-

ion Week in 2018 and holding

flow. The PeriodPanty™ was designed

free to leave my house on my period.”

and delivers it in an engaging,

Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

to be stain-resistant and easy to wash
Gender Equality

Menstrual Health and Hygiene
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struation,

including

putting

saging campaigns that utilize a

Instagram Live conversations

age-appropriate way to help

Be Girl has partnered with orga-

3-dimensional approach: 1) top-

with influencers such as Dama

and quick to dry, so that with just two

In addition to nonprofit partnerships,

girls understand the what the

nizations including FDC, CARE,

down (engaging government

do Bling and Klorokilla to talk

panties, girls have reliable protection

Be Girl creates affordable commercial

menstrual cycle is, how to track

and SNV Netherlands Devel-

and gatekeepers); 2) bottom-up

openly about periods without

throughout menstruation.

access to its products for individuals to

it, and how to reject myths and

opment Organisation to de-

(disseminating

information

taboos. Through cutting-edge

choose the products they prefer to man-

taboos often associated with it.

liver SmartCycle® workshops

and education materials); and

marketing techniques and phi-

Since 2018, Be Girl has distributed more

age menstruation. Through partnerships

The SmartCycle® methodolo-

to over 30,000 girls and boys

3) side-to-side (partnering with

losophy, Be Girl replaces the

than 50,000 sustainable products to

with commercial retailers such as Inter-

gy is about more than knowl-

across Maputo, Matola, Cabo

influencers and cultural icons).

existing stigma with positive

girls in Maputo, Matola, Zambézia, and

moda, Be Girl products are accessible to

edge; it seeks to help girls be-

Delgado, Nampula, Zambézia,

Sofala provinces via partnerships with

the broader public.

come more comfortable with

and Sofala provinces.

messages about periods at evFor example, Be Girl has part-

ery turn.

2019 - 2020
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Bring Back Moz is a forum where private

Bring Back Maputo

companies can proactively engage in the
development

of

Mozambique,

thereby

meeting corporate social responsibility
objectives, as they become co-authors in a
historical process of rescuing and rebuilding Mozambique’s cities.
The project is a Mozambican non-profit
initiative carried out by the companies K
Trading and Services and Real Groove Entretenimento (Caipireal), jointly run by the
Maputo Municipal Council and sponsored
by the companies CIM and Cervejas de
Moçambique (CDM).
Bring Back Moz is currently in its first implementation phase, referred to as Bring
Back Maputo.

Aesthetic rehabilitation in downtown Maputo

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
Niassa

Aesthetic rehabilitation in downtown Maputo

The United Nations (UN) 2030 agenda

The BBM activities are divided into four

bor during the project’s inter-

BBM is focused on the Mozam-

of protecting and maintaining

for Sustainable Development sets out

axes: aesthetic rehabilitation, social

ventions.

bican capital, to restore the city’s

the city and its resources; 4) the

to achieve adequate sanitation and hy-

insertion, citizenship, and local urban

urban image over a 5-year span,

creation of more alternatives for

Indirect

giene for poverty reduction and to make

tourism.

Citizenship: focus on promoting

with 3 interventions planned per

those interested in local urban

government

civic awareness among the res-

year.

tourism, with accessible and or-

can now rely on a new and reli-

ganized tourist spots.

able partner in rebuilding urban

cities more inclusive and sustainable.

Nampula

tractions to choose from.
beneficiaries
entities,

include
which

Aesthetic rehabilitation: focus on the

idents and visitors to the city,

In Mozambique, the Five-Year Govern-

artistic and cultural area, attempting

by raising people’s awareness

After the project’s 5 years,

ment Program (2020-2024) undertakes

to restore and promote urban aesthetic

of best practices for the use and

during which 15 interventions

The project’s direct beneficiaries

vices; commercial agents; and

Inhambane

the goal of preserving, enhancing and

heritage, by painting the city (residen-

conservation of space, civic edu-

will be carried out, Bring Back

are disadvantaged and exclud-

sponsors and partners, who,

Gaza

disseminating cultural heritage, pro-

tial and commercial buildings, walls and

cation and training of awareness

Maputo hopes to contribute to:

ed young people, city residents,

by supporting the project, are

moting social inclusion, artistic-cultural

streets), monthly cleaning of the busi-

agents.

1) all the historical, cultural and

and local urban tourists. For dis-

demonstrating

initiatives, and tourism. In Maputo, the

est and most littered streets and public

aesthetic legacy inherited from

advantaged youth, the project

ment to the development of cit-

Municipal Council prioritizes the clean-

places in the city (public markets, infor-

Local urban tourism: restoration

past generations and built by the

envisions their insertion in in-

ies.

ing and sanitation of residencial and

mal markets and fairs), reconditioning

of the city’s former tourist attrac-

current generation, being visible

come-generating activities and

public places.

public toilets and installing mobile toi-

tions and identifying and creat-

and accessible to all, as well as

the development of professional

BBM, through Bring Back Ma-

lets to tackle outdoor defecation and

ing new ones. This axis includes

recognized as a relevant asset to

skills. Local residents will benefit

puto, believes that by restoring,

urination.

the artistic painting of buildings

be preserved; 2) a reduced num-

from Bring Back Maputo by hav-

protecting and passing on the

Zambézia
Tete
Sofala
Manica

Maputo

MAIN FIELD (S) OF ACTION

Citizenship

It is against this backdrop that Bring
Back Moz (BBM) emerges, a transforSocial Inclusion

Tourism
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Artistic painting in a previously unused and lifeless space
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space; users of goods and ser-

their

commit-

in Maputo City, so that the street

ber of socially excluded people

ing a more pleasant, clean and

city’ urban historical, cultural

mative project that aims to rescue and

Social insertion: focus on the socio-eco-

resembles a rainbow, with the

and their socio-economic inser-

organized urban environment.

and architectural heritage to

promote the image of Mozambican

nomic insertion of marginalized groups

aim of attracting tourists.

tion; 3) users of the urban space

cities through aesthetic rehabilitation,

and youth, pursuing the improvement

social insertion, civic education and

of their living conditions, for example,

tourism.

by hiring these people as seasonal la-

new generations, it will be pro-

having the feeling of “belonging”

Tourists, on the other hand, will

moting local tourism, which will

In phase one, known as Bring

and in fact adopting and dis-

have access to a beautiful and

add to the diversification of the

Back Maputo, starting in 2020,

playing best practices in terms

artsy city with more tourist at-

national economy.
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INS TIT U TIONAL

MAIN ACTIVITIES

Mozambikes launched its activities in 2010

Mozambikes: 10 Years, Same Goals

Donation Campaign:
The Gaiatos’ Bikes

Success Story: From Dream
to Reality, Bioke is Born

Distances became shorter for Madalena

50 more bicycles for the “gaiatos”

Bioke, Meque’s dream turned into reality

and to date has helped thousands of people throughout all Mozambican provinces
with its main product: Mozambike. It is a
bicycle designed exclusively for the harsh
conditions in which millions of Mozambicans live, particularly in rural areas, where
there is a shortage of transportation and
where a bicycle has a high social impact.
The current model is the outcome of several changes and partnerships made over
the years, to be able to serve as many communities throughout the country as possible. Mozambikes believes that its bicycles
can have a real impact on the lives of Mozambicans, by facilitating access to goods,
services, health clinics, drinking water, education, or even a job, thus helping them
escape poverty.

In 2010, Mozambikes was born with one

Basically, these are small bike stores

Casa do Gaiato is a private so-

ceived over a hundred bicycles

Three years ago, Mozambikes

to meet the demand for its

idea and one goal: to make the maxi-

(maintenance poles). The Bike Business

cial institution founded by Fa-

in recent years.

shared the success story of

product and people’ apprecia-

mum number of bicycles available to

is an entrepreneurship and business

ther Américo in 1940, located in

one of its many beneficiaries:

tion of how it was delivered.

rural communities in every Mozambi-

management program that aims to em-

Boane district, 60 km from Ma-

“We will continue to help when-

Meque Guerra Seifane, a small

Nampula

can province. Ten years later, the goal

power young entrepreneurs through the

puto city. Casa do Gaiato hosts

ever we can, because we be-

producer of organic orange

Mozambikes helped Meque

Zambézia

remains exactly the same and about

acquisition of tools and learning, which

newborns, disadvantaged and

lieve in their work and believe

fleshed sweet potatoes, who

again in this new phase of his

Tete

25,000 bicycles later, they continue to

will allow them to become independent

underprivileged children and

that our bicycles can bring

started his business with his

life and created the Bioke proj-

be distributed to help people in their

and increase their income.

youth not only from Mozam-

them smiles whenever they

brother.

ect (biological + bike), which

bique, but also from eSwatini,

ride them,” says Rui Mesquita,

South Africa and Zimbabwe.

co-founder of Mozambikes.

GEO GR APHIC RE ACH

Cabo Delgado
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Sofala
Manica
Inhambane

daily routines, such as going to the field,

Gaza

school, health clinic or even looking for

The Bike Business planning activities

water.

started in 2019. In the coming years, Mo-

Maputo
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has a total of 4 bicycles to help
Meque’s story came to Mo-

him grow his business.

zambikes’ attention, who rec-

zambikes intends to empower mainly

The main objective of the in-

In the last campaign, 50 “gaia-

ognized

entrepreneurial

Currently, his team includes

With its programs growing, Mozam-

women and teenage girls, thus contrib-

stitution is to educate them

tos” received bicycles, which

potential and saw that he

two other colleagues who help

bikes seeks to diversify its strategy.

uting to reducing the unemployment

in a safe family environment,

drastically changed their daily

would be a great candidate to

him in the distribution of the

One of the company’s new ideas con-

rate and promoting sustainability in the

where they are integrated in the

lives, helping them to do their

receive one of their bikes. With

product, to ensure a faster and

sists of an income generation project,

communities, increasing their capabil-

school and are guaranteed food

chores faster and stop traveling

the donation, the producer was

more efficient delivery to their

training in bicycle mechanics and ca-

ities and resilience. Maintaining the bi-

and practical activities, with a

on foot. This made it easier for

able to grow his business and

customers.

pacity building for small business man-

cycle as an accessible community trans-

focus on the development of

them to travel to school, farm,

improve his quality of life.

agement, which can further contribute

port, the Bike Business is fundamental

new skills and new businesses.

and fields, thus improving their

to the creation of empowered commu-

so that, with proper maintenance and

autonomy and enabling them

During

years,

first and continues with the

nities and enable the creation of new

the logistics of spare parts, it is possible

Casa do Gaiato is one among

to help their brothers and sis-

Meque saw its operation grow

same dream as always: to have

jobs in the communities impacted by

to keep the bicycles serving the commu-

hundreds

ters and the Casa do Gaiato

and found that only with one

a better future and expand his

the projects.

nities for a longer time.

national partners and has re-

itself.

bicycle was no longer enough

business.

of

Mozambikes’

his

Meque always puts studies
these

three

2019 - 2020
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MAIN ACTIVITIES

Diversity and Inclusion: We’re at Our Best
When Our Employees are at Theirs!

Annual Solidarity and Social
Investment Projects Competition

The Engagement of Vodacom
in Education

Vodacom’s purpose is to connect peo-

a parental leave policy that also grants

This initiative seeks to pro-

personal involvement is man-

Fazer Crescer project is guided by the Sustainable Development Goals

ple, so they grow and make the country

16 weeks of leave to all partners who

mote volunteering and en-

datory. It is also important

grow. To this end, the company places

become parents, whether by birth or

gagement of employees with

that they have the potential

The aim of Vodacom is to

rooms, training teachers, pro-

a clear focus on diversity and plurality

adoption. This is an inclusive policy that

social

to make a lasting impact and

connect people to make Mo-

viding free internet and a col-

of ideas, innovation and transformative

does not discriminate on the grounds of

annual competition launched

change.

zambique grow, through con-

lection of books and digital

approaches, in order to maximize the

gender, age, sexual orientation or ten-

to select solidarity and social

nectivity and technology put

educational materials.

Nampula

social and economic benefits generated

ure. After the leave period is over, for

investment projects, designed

An example of a project that

at the service of people and

Zambézia

by its activity and share values with the

both cases, employees are entitled to a

by employees of Vodacom

has emerged under this initia-

communities to promote dig-

Vodacom intends to connect

Tete

entire society.

gradual return to work, so that they can

and that will be supported by

tive is “A Ciência é Tudo Bom

ital and financial inclusion.

500 Mozambican secondary

continue to provide the best care for

the company.

para Mim Também” imple-

Vodacom Moçambique is a Mozambican
company established in December 2003.
Its main aim is to offer a high quality and
reliable mobile network and, through new
communication technologies, bring “all
good” to Mozambique. Determined to always offer the best service and focused
on the social issues, Vodacom has been
developing important social responsibility
actions across three main pillars, namely education, health and agriculture, with
a clear strategy and willingness to evolve
with the country, building on the existing
potential, in terms of both natural and human resources.
Vodacom also develops projects in the
fields of sports, entrepreneurship, environment and technology.

GEO GR APHIC RE ACH
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Manica
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A prominent example of Vodacom’s so-

Gaza

cial responsibility is its human resourc-

Maputo
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through

an

their family.

schools to the internet and

mented in secondary schools,

Regarding the company’s so-

digital inclusion by 2025.

Through this initiative, the

to encourage girls and adoles-

cial investment, this purpose

es policies, which are a clear evidence

The company has an internal policy

company provides technical

cents to consider professional

is embodied through Voda-

Other examples of its com-

of its commitment to the welfare of its

that establishes special rights for em-

support for project design and

career alternatives in the areas

com Faz Crescer, an initiative

mitment to the education

employees, thereby making a differ-

ployees who are victims of abuse and

implementation, finances the

of Science, Technology, En-

guided by the United Nations

sector are #CodeLikeaGirl, an

ence in the market.

domestic violence, the Abuse and Do-

respective actions, and offers

gineering and Mathematics,

Sustainable

Development

initiative that brings young

mestic Violence Policy, which, among

some of its employees’ work-

through professional orienta-

Goals, which aims to contrib-

girls from high school to Vo-

The parenting policy also mirrors the

other measures, provides 10 days of

ing time so that they can work

tion lectures given by Voda-

ute to a more comprehensive

dacom to learn coding, or YÁ,

company’s commitment. At Vodacom,

paid leave to enable them to seek help

on the implementation and

com employees with degrees

and equitable access to qual-

through which the company

employees who become mothers enjoy

and reorganize their lives. The human

monitoring of the projects.

and roles in these areas.

ity education services.

offers scholarships to stu-

16 weeks of fully paid leave and are en-

resources teams have received special

titled to all the benefits for which they

training to deal with such situations and

The planned activities have

In 2019 alone, almost four

To this end, Vodacom pro-

who want to continue their

are eligible. And because diversity and

the company also has assistance avail-

to

and/or

thousand girls from second-

motes inclusion and digital

studies in Science, Technol-

inclusion in the workplace do matter, on

able 24/7 through a free and confiden-

projects that benefit the em-

ary schools in Maputo City

literacy in secondary schools,

ogy, Engineering and Mathe-

September 1, 2020, Vodacom launched

tial telephone access.

ployees’

were reached.

by

matics.

Agriculture

Education

causes,

dents with academic success
target

charities

communities,

and

equipping

computer

2019 - 2020
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M-Pesa, 7 Years Making Mozambicans’ Lives Easier

COVID-19 Prevention and Mitigation

M-Pesa store in Maputo City

M-Pesa is the largest mobile fi-

lives of Mozambicans through

tizenship fairs that were atten-

ge and tools to perform their ac-

nancial service in Mozambique,

social

actions,

ded by about 300 opinion lea-

tivities, and, therefore, a greater

with about 4.4 million active

with a special emphasis on pu-

ders and where sessions were

potential to improve their living

customers,

allowing

transfer

blic health, financial education,

held on HIV and blood pressure

conditions.

operations,

cash

withdrawal

and the social inclusion of wo-

testing; tetanus immunization;

men.

lectures on HIV prevention and
family planning; and the issuing
of identity cards.

and payment of services throu-

responsibility

gh a cell phone, which has been
active in Mozambique since

Furthermore,

2013.

with TechnoServe, M-Pesa has
organized

in

partnership

women’s

With the COVID-19 pandemic,

re the safety of its agents and

and under the prevention and

the general population, M-Pesa

As a result, over 30,000 agen-

mitigation measures of this

distributed about 30,000 hand

“For us, deploying 30,000 hand

in particular the agents and

ts

country

pandemic, M-Pesa has gained

washing stations, involving an

washing stations nationwide

buyers of our services, to see

have benefited from training

relevance as a safe alternative

investment of about 17 million

is a tremendous contribution

the benefit of improving the

in financial education and ma-

for the millions of Mozambi-

meticais.

to the implementation of the

whole context of public health

throughout

cans to continue to carry out fi-

hand hygiene guideline, whi-

and hygiene. By doing this, we

stock

nancial transactions, while res-

According to Gulamo Nabi,

ch helps prevent the spread of

believe we substantially reduce

tion in social causes, M-Pesa

management, financial agency

pecting the social distancing

general manager of Vodafone

COVID-19,” said Nabi.

the risk of transmission of this

has been implementing training

and gender-sensitive life skills,

measures.

M-Pesa, this measure is part of

programs for its agents, provi-

communication,

ding them with more knowled-

self-awareness, among others.

business

vices available, M-Pesa, in part-

have been trained in investment

nership with the International

and savings.
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reness of society in general,

skills,

nagement,

to its customers and interven-

It also held public health and ci-

tunity for us to raise the awa-

business

In addition to its commitment

where about 1 million people

contributed to improving the

the

combat the new coronavirus.

investment,

forums

More than making financial ser-

Finance Corporation (IFC), has

Gulamo Nabi, general manager of Vodafone M-Pesa

negotiation,
In this context, and to ensu-

virus that has been spreading

Vodacom’s social investment

Nuno Quelhas, CEO of Voda-

around the world and here in

efforts, through M-Pesa, to

com, said: “This is an oppor-

our country”.
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A Associação ActionAid Moçambique é
uma organização não governamental, membro da Federação ActionAid Internacional.

Caravana de Cidadania em Prol
da Transparência e Justiça Fiscal

Programa Humanitário de Resposta ao Ciclone Idai

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

Foto de família da caravana

tributação dos recursos e transparência na
Moçambique encontra-se na lista dos

e Autoridade Tributária. “Somos pela

países mais pobres do mundo e car-

mobilização doméstica e recursos para o

rega consigo diversos problemas que

financiamento da educação em Moçam-

derivam não só do colonialismo, mas

bique” foi o lema da Campanha Justiça

também da conjuntura governativa e

Fiscal, enquanto o lema “Unidos contra

do posicionamento do cidadão no que

a corrupção para o desenvolvimento da

Nampula

se refere aos problemas sociais, como a

paz e segurança” orientou a Campanha

Zambézia

corrupção, educação deficiente, fuga ao

Anti-Corrupção.

Tete

fisco, analfabetismo, entre outros.

governação e alocação de recursos).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

Distribuição de kits escolares em Lugela

No âmbito da resposta de emer-

necessidades

básicas,

os chamados “Espaços Segu-

os professores, que tiveram a

gência, a ActionAid uniu esfor-

tornando-se mais susceptíveis

ros”, que são locais destinados

oportunidade de ter uniformes

mais

Os eventos da caravana criaram oportu-

ços com a Organização Rural de

a várias formas de Violência

essencialmente a satisfazer as

decentes para o exercício das

Inhambane

A ActionAid e parceiros membros da

nidades de interacção com as autorida-

Ajuda Mútua (ORAM) em Sofala

Baseada no Género (VBG). Nes-

necessidades de mulheres e ra-

suas actividades.

Gaza

Coligação Transparência e Justiça Fis-

des ao nível nacional, alertando-as para a

e o Comité Evangélico Diaconal

tas situações a mulher torna-se

parigas vulneráveis no que diz

cal (CTJF) implementam, desde 2013, a

insatisfação das minorias e a urgência de

na Zambézia, para minimizar a

vulnerável, tendo que se expor a

respeito ao apoio psicológico e

No sector da agricultura, foram

Campanha Justiça Fiscal, que visa garan-

uma reforma na legislação de branquea-

dor causada pelo ciclone Idai,

várias situações para garantir a

judiciário.

distribuídos dois lotes de terra. O

tir mudanças políticas ao nível nacional.

mento de capitais, como mecanismo

com foco nas áreas da educa-

sua sobrevivência.

No âmbito desta campanha, a ActionAid

para garantir um combate contra a cor-

ção, protecção das mulheres e

a

milho, feijão e o segundo milho

realizou uma caravana, desde Maputo

rupção a todos os níveis. Foi dado espe-

agricultura. Estima-se que 80%

Para mitigar esta situação preo-

ActionAid e os seus parcei-

e arroz. Também foram distribuí-

AGRICULTURA / SEGURANÇA ALIMENTAR

até Mocuba e desde Cabo Delgado até

cial destaque aos sectores-chave de edu-

da população das áreas afecta-

cupante, mais de 3.000 mulhe-

ros distribuíram mais de 5.000

das enxadas e catanas. No total,

CORRUPÇÃO / JUSTIÇA FISCAL

Mocuba, com o objectivo de melhorar

cação, agricultura (leis de terras), espaços

das pelo ciclone tenham ficado

res nos distritos de Búzi e Nha-

uniformes e material escolar

foram abrangidas 3.000 mulhe-

DEMOCRACIA / DIÁLOGO SUSTENTÁVEL

a participação das Organizações da So-

de diálogo e o envolvimento da mulher.

sem meios de sobrevivência.

matanda, na província de Sofala,

(pasta, caderno, lápis, caneta,

res, sendo 1.000 em Nhamatan-

EDUCAÇÃO

ciedade Civil e das comunidades locais

foram treinadas em VBG, sexua-

borracha e afiadores) aos alu-

da e 2.000 em Búzi. Elas também

EMERGÊNCIA HUMANITÁRIA

nas acções de lobby e advocacia relacio-

Esta actividade contou com o apoio de

Os membros das comunidades

lidade e leis das mulheres, com

nos da primeira à sétima clas-

tiveram o privilégio de participar

EMPODERAMENTO JUVENIL

nadas com a Campanha Justiça Fiscal e

parceiros financiadores como a União

aperceberam-se que as famílias

o intuito de lhes dar condições

se. O processo de distribuição

em acções de formação sobre

PROTECÇÃO DA MULHER

a Campanha Anti-Corrupção com apoio

Europeia, através do Programa de Apoio

estavam a usar estratégias ne-

para se defenderem. Nestes

destes kits escolares abrangeu

questões relacionadas com a

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

directo dos membros da CTJF, governo

aos Actores Não Estatais (PAANE) II.

gativas para satisfazer as suas

mesmos distritos, foram criados

não só os alunos, mas também

agricultura de conservação.

Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
ADVOCACIA EM SAÚDE
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Distribuição de “kits de dignidade” em Lamego
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primeiro contendo sementes de
No
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A Agência Adventista de Desenvolvimento

Recuperação Integrada Pós-Idai

Mecanismo de Resposta Rápida

Quiosques de Água

Reparação de uma das fontenárias no distrito de Nhamatanda

Distribuição de produtos alimentares na comunidade de Nanguasse

Membros da comunidade abastecendo os seus baldes com água potável

Sofala foi uma das províncias mais afecta-

A intervenção no sector de água e sanea-

O ciclone tropical Kenneth

ções da ADRA, 1.280 famílias

Moçambique é um país seve-

da distribuição de água potável

das pelo ciclone Idai (Março de 2019). De

mento tinha em vista contribuir para a mi-

atingiu o Norte de Moçambi-

receberam 60 kg de arroz, 4 li-

ramente afectado pelas secas

gratuita, são vendidos produtos

acordo com a avaliação de necessidades

tigação dos riscos de doenças de origem

que, mais especificamente a

tros de óleo de cozinha e 10 kg

recorrentes e pelo difícil acesso

domésticos e de higiene pes-

pós-desastre conduzida sob a liderança

hídrica, como é o caso da cólera, melho-

província de Cabo Delgado,

de feijão-manteiga por família

à água potável.

soal, com o propósito de garan-

do Governo de Moçambique, 400.000

rando o acesso dos beneficiários a água

em Abril de 2019. Segundo o

durante dois meses.

pessoas foram consideradas deslocadas,

potável, higiene e saneamento. Como re-

Instituto Nacional de Gestão

Nampula

das quais 160.927 estavam abrigadas em

sultado desta intervenção, 13 bombas de

de Calamidades (INGC), o ci-

As famílias beneficiadas eram

projecto-piloto implementado

Zambézia

164 centros de acomodação temporária

fontenárias avariadas foram reparadas,

clone afectou cerca de 286.282

das comunidades de Muinde,

no distrito de Mocuba, provín-

Naturalmente, os quiosques

Tete

nas quatro províncias.

materiais de higiene (baldes para conser-

pessoas. Segundo o Progra-

Muitua, Nanguasse e Cambala.

cia da Zambézia. Uma iniciativa

de água tornaram-se um local

e Recursos Assistenciais (ADRA) é uma organização humanitária nacional que faz parte da rede ADRA Internacional, com mais
de 134 escritórios em todo o mundo. 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 conta com mais de 230 funcionários que trabalham com a finalidade de
providenciar aos moçambicanos as oportunidades e os meios necessários para que
ocorram mudança positivas nas suas vidas.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

O Quiosque de Águas é um

do projecto.

vação de água, sabão, purificador de água

ma Mundial de Alimentação

global, que visa disponibilizar

de encontro para mulheres e

Inhambane

Das 13,5 milhões de pessoas que vivem

Certeza e redes mosquiteiras foram dis-

(PMA), 373.857 pessoas ne-

As quantidades de alimentos

sistemas de abastecimento de

raparigas (que geralmente são

Gaza

nestas províncias, estimou-se que 1,5 mi-

tribuídos aos beneficiários.

cessitavam de assistência hu-

distribuídas

determi-

água operados através de ener-

as responsáveis por ir buscar a

manitária.

nadas com base no Sphere

gia solar e que podem ser ge-

água) e passaram a servir tam-

Standard,

ridos localmente por pessoas

bém como um ponto de trans-

treinadas.

missão de mensagens sobre

Manica

Maputo

lhões haviam sido afectadas. Calculou-se
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foram

também que 750.000 pessoas precisa-

Além disso, a ADRA distribuiu kits de

vam de assistência humanitária urgente.

materiais médicos para 14 centros de

Logo após o ciclone, a ADRA

formada por um grupo de pro-

uma

organização

saúde. Na intervenção agrícola, a ADRA

implementou em Cabo Delga-

fissionais

Foi neste contexto que a ADRA começou

distribuiu enxadas, machados, catanas e

do o projecto Mecanismo de

tem como objectivo melhorar

Em Mocuba, os quiosques

to, através de monitores insta-

a implementar o projecto denominado

sementes (milho, gergelim, mapira, toma-

Resposta Rápida, cujo objec-

a qualidade do trabalho huma-

têm capacidade para distribuir

lados nos próprios quiosques.

Recuperação Integrada Pós-Idai no dis-

te, cebola, couve e repolho) e treinou as

tivo principal era suprir as ne-

nitário durante desastres.

mais de 65.000 litros de água

trito de Nhamatanda, na província de

famílias em agricultura de conservação e

cessidades da população afec-

potável. São compostos por

Como resultado do projecto

Sofala, abordando as urgências no âm-

criação de animais de pequeno porte.

tada no distrito de Mecúfi, que

O Mecanismo de Resposta Rá-

bombas de água, sistemas de

Quiosques de Água, mais de

fica a aproximadamente 50 km

pida foi financiado pela Agên-

tratamento de água e panéis de

10.000 pessoas dos bairros

da capital Pemba.

cia Sueca de Cooperação In-

energia solar.

CFM, Samora Machel e 25 de

bito dos sectores de água e saneamento
(reabilitação de fontenárias) e agricultura

O projecto foi financiado pela rede da

(meios de subsistência agrícolas) para

ADRA, JDC, Japan Volunteer Center

1.500 famílias.

(JVC) e AFYA Foundation.

humanitários

que

práticas de saúde e saneamen-

Setembro beneficiam do servi-

ternacional (SIDA) em parceria
Como resultado das interven-

com a ADRA Suécia.

De forma complementar, além

ço de quatro quiosques.
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Fundada em Setembro de 2003, a Associa-

Gestão Escolar Inclusiva

Combate à Desnutrição Crónica

Aceitar o Teste é Vencer o Medo

Promovendo a qualidade educativa

Activistas do programa

Pintura do mural com mensagem educativa

ção Moçambicana para o Desenvolvimento
Concertado (AMDEC), é uma organização
sem fins lucrativos dotada de personalidade
jurídica, autonomia administrativa e financeira. A AMDEC procura contribuir e participar no desenvolvimento socioeconómico
do país e responder, de forma integrada a
concertada, aos desafios do desenvolvimento das comunidades. A AMDEC guia-se por
duas visões: a social e a organizacional. A social determina o que se deseja que a sociedade seja no futuro, ao passo que a organizacional determina o que será a AMDEC no
futuro. A sua missão é promover o progresso
social e económico das comunidades locais,
através de uma abordagem concertada, que
incentiva a participação activa e maximiza o
processo de desenvolvimento sustentável.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

A AMDEC implementou o projecto Ges-

tomada de decisões e na gestão escolas

Com financiamentos da AECID,

Os principais resultados alcan-

O projecto Aceitar o Teste é

fessores sobre as vantagens da

tão Escolar Inclusiva (2017-2019) nos dis-

primárias.

ELMA Foundation e CNCS, a

çados foram: 5 brigadas móveis

Vencer o Medo foi implemen-

testagem; promoveu eventos

AMDEC está a implementar ac-

realizaram diversos serviços de

tado na Escola Secundária de

de sensibilização e educação a

tritos de Mocuba e Namacurra, ambos
na província da Zambézia, com o apoio

As principais realizações do projecto fo-

ções de combate ao HIV/SIDA e

saúde, como medição de pe-

Magude, província de Maputo,

nível das turmas e a pintura de

financeiro da USAID e assistência técni-

ram: envolvimento das partes interessa-

desnutrição crónica (2016-2022)

rímetro braquial, medição da

para um grupo-alvo de aproxi-

murais.

ca da Counterpart. O projecto contribuiu

das no levantamento e produção de evi-

nos distritos de Magude e Ka

tensão arterial, educação nutri-

madamente 4.500 alunos (de

Nampula

para melhorar a qualidade da educação

dências referentes ao funcionamento e

Nyaka, província de Maputo. As

cional e teste do nível de açúcar

idades entre 15 e 24 anos).

Zambézia

no país, através da inclusão e participa-

participação dos conselhos de escola na

actividades são implementadas

no sangue e testagem (405 par-

Tete

ção dos conselhos de escola na gestão

gestão e prestação de contas; identifica-

ao nível da comunidade e nas

ticipantes) e aconselhamento

Aceitar o Teste é Vencer o

40 alunos e 10 professores ca-

escolar e prestação de contas nas esco-

ção de lacunas no regulamento do ensino

escolas, sendo o grupo-alvo as

de HIV/SIDA; 81 demonstrações

Medo tem como objectivo

pacitados em matérias de HIV/

las primárias.

básico (Cap. III, Secção II); influência junto

pessoas dos 0 aos 49 anos, com

culinárias a nível comunitário,

principal contribuir para que os

SIDA, técnicas de animação e

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo
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çados os seguintes resultados:

do MINEDH através evidências visando

particular ênfase para crianças,

domiciliário e nas unidades sa-

alunos conheçam o seu estado

realização de actividades de

Os objectivos específicos definidos pela

a regulamentação da nova lei do ensino

raparigas e mulheres. O projecto

nitárias; 2 feiras de saúde que

serológico e adoptem com-

sensibilização e mobilização

AMDEC para o projecto foram: identifi-

básico; produção e implementação de

actua em coordenação com as

beneficiaram cerca de 500 pes-

portamentos

Isto

dos alunos para a testagem no

cação de lacunas políticas nas directri-

um guião de relatório para a monitoria do

autoridades e instituições públi-

soas; 2.219 pessoas receberam

tem como finalidade diminuir

SAAJ e aconselhamento no

zes do Regulamento Geral de Educação

desempenho dos conselhos de escola;

cas competentes, contribuindo

apoio do programa COV da

as infecções pelo vírus HIV no

canto de saúde escolar; 1 canto

Básica (REGEB) sobre o papel dos con-

produção e publicação do documento

para a retenção no tratamento

FHI 360 para aceder a diversos

seio dos adolescentes e jovens

de aconselhamento reabilitado

selhos de escola e do presidente do con-

de posicionamento em jornais nacionais;

do HIV/SIDA, a redução da des-

serviços de saúde e nutrição; 5

de Magude. Na execução das

e equipado, beneficiando 4.500

selho de escola, na promoção e inclusão

produção e apresentação do Policy Brief.

nutrição crónica e o empodera-

grupos “Mãe para Mãe” foram

suas actividades, a AMDEC

alunos; 1.500 adolescentes e

de prestação de contas na gestão escolar
GABINETE DE ESTUDOS E CONSULTORIA

Com estas acções foram alcan-

positivos.

mento económico das mulhe-

criados; 5 famílias beneficia-

priorizou a testagem do HIV

jovens mobilizados para testa-

das escolas primárias; e defender a revi-

Os beneficiários do projecto incluíram 6

res, por meio do fortalecimento

das com insumos agrícolas; e 1

na escola através do SAAJ do

gem voluntária do HIV; e pin-

são das directrizes do REGEB para uma

escolas e igual número de conselhos de

da agricultura familiar, educação

grupo de crédito rotativo criado,

Centro de Saúde de Magude-

tura de 2 murais a nível escolar,

GOVERNAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL

definição clara do perfil do presidente

escola, com cerca de 126 membros, 6 di-

nutricional e participação da so-

que posteriormente formou ou-

Sede; realizou um inquérito

com mensagens educativas

do conselho de escola e uma maior par-

rectores, 171 professores e 4.861 estudan-

ciedade civil nas políticas de se-

tros 3 grupos (10 a 15 pessoas

CAP (Conhecimento, Atitude e

sobre a testagem e a mudança

SAÚDE E NUTRIÇÃO

ticipação dos conselhos de escola na

tes (2.477 rapazes e 2.384 raparigas).

gurança alimentar e nutricional.

por grupo).

Prática) entre os alunos e pro-

de comportamentos.
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A Aliança da Sociedade Civil Contra Usur-

Iniciativas em Conjunto com Membros

Sociedade Civil Unida em Prol da Agenda Comunitária dos Recursos Naturais

Conferência nacional sobre terras em Maputo

Intervenção durante visita de parlamentares ao distrito Moatize / Foto: Kuwuka JDA

Diálogo com os membros da comunidade de Bagamoio / Foto: Kuwuka JDA

preocupações

pação de Terra em Moçambique (ASCUT)
é uma rede de ONGs, criada em 2014 com
o objectivo de maximizar sinergias entre as
organizações da sociedade civil, no sentido
de tornar eficazes as suas acções de advocacia contra a usurpação de terras, de modo
a que os moçambicanos usufruam do direito de posse, segurança e controlo da terra.
Neste domínio, a ASCUT assume a posição
legítima de representar a sociedade civil
para defender os direitos das comunidades
afectadas pelas actividades económicas
no sector extractivo em relação ao uso e
aproveitamento da terra. São membros da
ASCUT: CARE, ActionAid, Fórum Mulher,
União Nacional de Camponeses, ORAM,
Centro Terra Viva, Oxfam, Justa Paz e o Grupo de Teatro Oprimido.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

A ASCUT tem estado a implementar

nos produtores no acesso à terra e na

A ASCUT, representada pela

uma série de actividades que não estão

melhoria da sua subsistência e resiliên-

CARE Moçambique, está a im-

inseridas num único projecto, mas que

cia face às mudanças climáticas.

plementar o programa Sociedade

2) Realização de uma conferên-

juntas contribuem para a redução de

e

expectativas

das comunidades;

cia provincial da sociedade civil sobre partilha de benefícios
provenientes da exploração dos

Civil Unida em Prol da Agenda

cia sobre a governação de terras

5) Contribuição na revisão do

recursos minerais em Tete, onde

casos de violação dos direitos huma-

Prestação de Contas Sociais (ActionAid),

Comunitária dos Recursos Natu-

em Moçambique, que envolveu

regulamento sobre o reassen-

foram discutidos os seguintes

nos nos processos de gestão da terra a

visa fortalecer a prestação de contas na

rais (SCURN), com duração de 5

o governo e o sector privado, ten-

tamento involuntário liderado

aspectos-chave: a necessidade

Nampula

nível nacional, regional e global. Estas

área de saúde e agricultura em 5 países

anos, financiado pela União Eu-

do resultado na elaboração do

pelo Ministério da Terra e Am-

de uma maior transparência na

Zambézia

actividades fazem parte de iniciativas de

da África Austral (Moçambique, Tanzâ-

ropeia no âmbito do Programa de

comunicado da sociedade civil

biente, na qual o SCURN sugeriu

gestão dos 2,75% (percentagem

Tete

membros da ASCUT.

nia, Malawi, Zimbabwe e Zâmbia).

Apoio aos Actores Não Estatais

demandando a melhoria dos pro-

a necessidade da inclusão das

das receitas geradas para o Es-

(PAANE) II e que tem como foco

cessos de consulta comunitária e

comunidades locais e da socie-

tado pela indústria extractiva

Inhambane

Parcerias Estratégicas (Oxfam), é uma

Fair Green and Global (Actionaid) consis-

a gestão de recursos naturais. A

a gestão de reassentamentos;

dade civil nas comissões perma-

que deve ser canalizado para o

Gaza

iniciativa cujo foco consiste em con-

te em envolver as plataformas distritais

ASCUT lidera o programa, porém

nentes de acompanhamento e

desenvolvimento das comuni-

tribuir para que as comunidades-alvo

e a plataforma nacional e promover ac-

as intervenções são feitas através

3) Plano de fortalecimento de ca-

supervisão do processo de reas-

dades) e o aumento da taxa para

desta intervenção tenham habilidades e

ções conjuntas na perspectiva de for-

de seis parceiros distribuídos pela

pacidades das redes provinciais

sentamento;

5,75%; a necessidade de se rever

competências para influenciar políticas

talecer a relação entre as organizações

províncias de Maputo, Inhamba-

e distritais da sociedade civil,

públicas, com vista a garantir o direito à

da sociedade civil, para que estas sejam

ne, Sofala, Tete, Niassa e Cabo

bem como das organizações de

6) Realização de oficinas legisla-

para alargar as áreas de alocação

alimentação e a defesa dos seus direitos

cada vez mais capazes de desenvolver

Delgado. No seu segundo ano de

base comunitária;

tivas sobre o processo da revisão

dos fundos; a necessidade de os

à terra.

acções conjuntas de advocacia.

implementação, o SCURN já alcan-

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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a

circular

Nº1/MPD-MF/2013

da política nacional de terras em

benefícios (2,75%) abrangerem

4) Participação na consulta pú-

curso, que resultou na assinatura

todo o distrito; a necessidade de

PARCO (CARE) é uma iniciativa que tem

Com o apoio de parceiros financiadores,

blica para a elaboração do plano

de um memorando de entendi-

cumprimento da política de res-

como objectivo contribuir para que o

como a União Europeia através do Pro-

1) Participação com o Ministério

de reassentamento das comuni-

mento para acções futuras entre

ponsabilidade social corporativa

governo e o sector privado sejam mais

grama de Apoio Aos Actores Não Esta-

de Recursos Minerais e Energia

dades de Ntchenga e M’pandwe

o Grupo de Trabalho de Sofala e a

aprovada, bem como de melho-

responsáveis, respeitem e protejam os

tais (PAANE) II, a ASCUT contribuiu para

(MIREME) no lançamento do oi-

(ambas na província de Tete), que

Assembleia Provincial de Sofala;

ria da fiscalização por parte do

direitos das comunidades vulneráveis,

a realização da Conferência Nacional de

tavo Relatório de Reconciliação

serviu de oportunidade para o

com particular destaque para os peque-

Terras.

da Iniciativa de Transparência na

SCURN apresentar as principais

governo e do diálogo entre em7) Realização de uma conferên-

presas e comunidades.
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O Centro de Aprendizagem e Capacitação
da Sociedade Civil (CESC) é uma instituição
apartidária, sem fins lucrativos, criada em

Advocacia no Sector de Saúde em Parceria
com o Observatório do Cidadão para Saúde

Sou Cidadão

Trecho da comunicação que concorda com a petição enviada pelo Observatório do Cidadão para Saúde

Debate sobre os direitos e deveres do cidadão

O Observatório do Cidadão para Saúde

intervenientes de organizações da so-

O projecto Sou Cidadão, finan-

toria e advocacia a nível local,

a Acção para o Desenvolvimento

de Acção da Escola Primária e

(OCS), em parceria com o projecto Sou

ciedade civil, grupos de associações e

ciado pela União Europeia no

visando a melhoria dos serviços

Sustentável (ADS), parceiro local

Completa de Nangumi, distrito

Cidadão, do CESC, financiado pela União

utentes, que denunciaram a recorrência

âmbito do Projecto de Apoio aos

de educação e saúde; aumentar

do CESC, tendo, em conjunto,

de Ancuabe. No encontro par-

Europeia através do Programa de Apoio

da prática a todos os níveis das institui-

Actores Não Estatais (PAANE) II

número de documentos de po-

feito a avaliação em unidades sa-

ticiparam membros da Asso-

aos Actores Não Estatais (PAANE) II,

ções de cuidados de saúde.

e pela Diakonia, tem como ob-

sição divulgados e com base em

nitárias em Changara.

ciação Progresso (parceira do

2009. Tem como missão, fortalecer a capacidade da participação activa do cidadão
e das organizações da sociedade civil nos
processos de desenvolvimento socio-económico e político, investindo na promoção
de ferramentas e facilitação da participação cívica, na partilha de aprendizagem,
monitoria e advocacia, em prol de políticas
e serviços públicos que respondam às necessidades dos cidadãos moçambicanos.
As suas acções são conduzidas com integridade, transparência, respeito pelo conhecimento e cultura local, justiça social,

Foto família após o debate sobre os direitos e deveres do cidadão

aprendizagem, inovação, democracia e observância dos direitos humanos.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

anunciou a retirada da barreira da indu-

jectivo apoiar e promover a me-

evidências; e fortalecer as redes

Nampula

mentária e a aparência do utente impos-

A petição do OCS alerta também para

lhoria da qualidade e eficiência

sectoriais nacionais e as capaci-

Já em Sofala, em parceria com a

de Escola, entre outros. Nesta

Zambézia

ta como condição para se ter acesso aos

a ilegalidade deste acto, que tem sido

da prestação de serviços públi-

dades de advocacia baseada em

Associação Anandjira, as avalia-

reunião, o Conselho de Escola

Tete

serviços de saúde em todas as unidades

realizado sobretudo pelos guardas das

cos nos sectores de educação e

evidências.

ções foram implementadas em

informou sobre a preparação da

sanitárias do país. O compromisso foi

unidades sanitárias, assim como por al-

saúde, através do fortalecimento

unidades sanitárias dos distritos

documentação, por parte da es-

Inhambane

assumido pelo Ministro da Saúde, Dr. Ar-

guns profissionais de saúde. Esta situa-

do envolvimento dos cidadãos e

Entre os destaques do projecto

de Canhandula e Dondo.

cola, para a construção de um

Gaza

mindo Tiago.

ção, para além de configurar um atenta-

das organizações da sociedade

Sou Cidadão estão a realização

do contra o direito humano e universal à

civil na monitoria dos serviços e

de avaliações da qualidade dos

Em ambas as províncias, as

bloco administrativo, bem como

A medida do Ministério da Saúde foi

saúde, é igualmente uma medida ilegal,

influência de políticas.

serviços de saúde prestados em

avaliações foram feitas através

quatro sanitários. Esta conquista

tomada em resposta a uma petição en-

visto que em Moçambique não existe ne-

unidades sanitárias e acções de

do Cartão de Pontuação Comu-

foi feita após um pedido por par-

viada pela OCS. O documento expõe a

nhuma base legal que apoie esta prática.

monitoria.

nitária (CPC) e consistiram na

te do Conselho de Escola a uma

realização de encontros de par-

empresa que explora grafite no
distrito.

Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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situação que há muitos anos se verifica

Através deste projecto, o CESC
e os seus parceiros esperam:

CESC), membros do Conselho

bloco de duas salas de aula, um

e que tem afectado sobretudo mulhe-

Através do despacho com nota número

aumentar o nível de conheci-

Em Novembro de 2020, o projec-

ticipação ao nível das unidades

res, raparigas e minorias sexuais, assim

167/GJ/002/2020 de 19 de Agosto de

mento sobre direitos e deveres

to realizou avaliações da qualida-

sanitárias. Os encontros a nível

como as pessoas que usam o estilo de

2020, a Direcção Nacional da Assistência

de cidadania, educação, saúde

de dos serviços prestados nas

do distrito tiveram lugar nos me-

Ainda em Dezembro, aconteceu

cabelo dreadlocks.

Médica diz que vai elaborar uma circular

e espaços de participação do

unidades sanitárias de Changara,

ses seguintes.

também um debate sobre os di-

a orientar as direcções clínicas dos hos-

cidadão; aumentar as acções de

província de Tete, e Canhandula

O OCS teve conhecimento da realidade

pitais para não limitarem o acesso dos

participação dos cidadãos, orga-

e Dondo, província de Sofala.

em questão depois de um longo perío-

utentes ao serviço nacional em função

nizações comunitárias de base,

do de debate e auscultação com vários

da indumentária.

grupos de planificação, moni-

Em Tete, a actividade foi feita com

reitos e deveres do cidadão em
Em Dezembro de 2020, em

relação à educação e à saúde na

Cabo Delgado, foi realizado um

Escola Primária de Niula, no dis-

encontro de monitoria do Plano

trito de Montepuez.
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O Fórum Mulher (FM) é uma organização

Iniciativa Spotlight

Programa de Formação de Activistas para Mapeamento e Encaminhamento
de Mulheres que Contraíram Fístula Obstétrica

Líderes comunitários formados na localidade de Muquito, distrito de Mogovolas, Nampula

Mulheres tratadas, da associação AMUDHF, distrito de Mocuba, Zambézia

Mulheres encaminhadas para cirurgia pelos parceiros AMR e Nugena, membros do FM

A Iniciativa Spotlight (2019-2022) é uma

Nestes distritos, a Fórum Mulher rea-

Em Moçambique, a fístula obs-

rem-se, perderem o contacto so-

pulação, iniciaram o Programa

as pacientes voltam a ser inseri-

parceria global entre a União Europeia e

lizou as suas sensibilizações em para-

tétrica (FO) contribui significa-

cial e deixarem de fazer as suas

de Formação de Activistas para

das no ambiente familiar.

as Nações Unidas para eliminar todas

gens de chapa e táxi-mota, mercados,

tivamente para a elevada taxa

actividades quotidianas. Muitas

Mapeamento e Encaminhamen-

as formas de violência contra as mulhe-

fontanários, machambas, barbearias,

de mortalidade materna, que

vítimas de FO são abandonadas

to de Mulheres que Contraíram

“Por conta da discriminação, já

res e raparigas em todo o mundo.

barracas, além de realizar campanhas

de acordo com o Censo Popu-

tanto pelo seu parceiro como

Fístula Obstétrica.

encontrámos mulheres atiradas

feminista constituída por organizações que
lutam em defesa dos direitos humanos das
mulheres e pela promoção da igualdade de
género. As suas intervenções têm como
base a perspectiva feminista e a acção política como caminhos para a mudança. A advocacia é a estratégia que atravessa todas
as dimensões temáticas do Fórum Mulher,
assim como o seu desenvolvimento organizacional, alimentando os processos de
governação e campanhas para a aprovação
de leis e políticas públicas. Entre as suas
maiores conquistas, contam-se as aprovações da Lei Sobre a Violência Doméstica
Praticada Contra a Mulher, Lei da Família
e, mais recentemente, a aprovação da Lei
de Sucessões e a revisão da Lei da Família
(2020).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

porta-a-porta. No total, foram sensibi-

lacional de 2017 chegou a um

pelas suas famílias, o que além

Nampula

Foca-se nas áreas prioritárias de acção

lizadas 1.320 raparigas, 1.392 mulheres,

rácio de 452 mortes maternas

do isolamento, também afecta

O programa inclui a formação de

sal e a cheirarem mal. Algumas

Zambézia

para o combate à violência sexual e ba-

890 rapazes e 930 homens.

por 100.000 nascimentos vivos.

fortemente a auto-estima.

activistas em diferentes temas,

com vermes por causa das quei-

Tete

seada no género, incluindo as uniões

nomeadamente: género; saúde

maduras”, relatou Albertina Luís,

Niassa

Sofala

prematuras e a promoção dos direitos

Como resultado das suas actividades,

saúde pública, é uma doença

A FO afecta entre 2.000 e 2.500

sexual e reprodutiva; mobilização

coordenadora da AMUDHF, or-

Inhambane

de saúde sexual e reprodutiva das mu-

o Fórum Mulher conseguiu um maior

resultante da desigualdade de

mulheres por ano em Moçam-

comunitária; disseminação de

ganização que liderou mobiliza-

Gaza

lheres e raparigas.

envolvimento e participação dos líde-

género, pobreza, ineficientes ou

bique. A grande maioria destas

informação sobre os programas

ções comunitárias sobre a FO.

res comunitários, que após as sensibi-

ausência de serviços de saúde,

mulheres vive no meio rural e

de tratamento de FO; bem como

Em Moçambique, onde a iniciativa é

lizações, se tornam os responsáveis por

analfabetismo e gravidez preco-

longe das unidades sanitárias;

identificação e mobilização de

Graças ao programa, é visível a

coordenada pelo Governo, foi criado um

transmitir as informações obtidas às

ce. A FO é uma lesão que ocorre

tem menos de 30 anos; casa-se

mulheres com FO e o seu enca-

mudança de comportamento

“Consórcio Contra a Violência” cons-

suas comunidades, apoiar no resgate

no canal vaginal durante o traba-

e engravida precocemente; tem

minhamento às unidades sani-

nas comunidades, que associa-

tituído pela WLSA Moçambique (líder

de raparigas em uniões prematuras e

lho de parto prolongado ou obs-

baixa escolaridade; tem muitos

tárias para o devido tratamento.

vam a doença a feitiços ou acu-

do consórcio), Fórum Mulher, ASCHA,

forçadas, assim como encaminhar os

truído, sem que a mulher tenha

filhos; e desconhece os métodos

Iniciadas em 2013, as campa-

savam as vítimas de se envolve-

Kutenga, Ophenta e Lemusica.

casos para as entidades competentes.

assistência médica adequada e

de prevenção da gravidez.

nhas e formações implementa-

rem com muitos homens.

Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER
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Conseguiu igualmente aumentar o nú-

provoca uma ruptura entre a va-

O trabalho do Fórum Mulher consiste na

mero de denúncias de casos de violên-

gina e a bexiga, a vagina e o ca-

Foi neste contexto que o Fórum

797 mulheres e raparigas diag-

Esta iniciativa conta com o apoio

sensibilização de mulheres, raparigas,

cia contra mulheres e raparigas, bem

nal rectal, ou os dois, resultando,

Mulher e o Núcleo das Asso-

nosticadas com FO na província

de parceiros financiadores, in-

homens e rapazes dos distritos de Mo-

com uma maior colaboração com as au-

na maioria dos casos, na inconti-

ciações Femininas da Zambézia

da Zambézia até Julho de 2020.

cluindo a União Europeia, atra-

govolas e Angoche, ambos na província

toridades locais, que passaram a apoiar

nência urinária e fecal, o que, por

(NAFEZA), com o apoio do Fun-

Destas, 546 foram tratadas com

vés do Programa de Apoio aos

de Nampula.

a mobilização a nível comunitário.

sua vez, leva as mulheres a isola-

do das Nações Unidas para a Po-

sucesso. Depois do tratamento,

Actores Não Estatais (PAANE) II.

EMPODERAMENTO SOCIO-ECONÓMICO
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
PERSPECTIVA DE DIREITOS HUMANOS
VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO
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A Fundação MASC (Mecanismo de Apoio
à Sociedade Civil) é uma das mais concei-

Incubadoras Cívicas

Grupos de Poupança: Uma Forma de Empoderar as Mulheres

Jovens da Incubadora Cívica

Grupos de Poupança em Lichinga

tuadas organizações da sociedade civil em
Moçambique, empenhada em promover
a boa governação e um desenvolvimento
equitativo, justo e inclusivo. Em resposta à
crescente ameaça de pobreza, desigualdade, exclusão política e social, débil prestação de serviços, elevados níveis de desemprego, crescentes níveis de extremismo
violento em Moçambique, e em reconhecimento das profundas consequências daí
decorrentes para o desenvolvimento do
país, a Fundação MASC desenvolveu um
novo Plano Estratégico, com pretensão
de actuação a nível nacional, denominado
URITHI (que significa “legado”, em Swahili),

Grupos de poupança em sessão de literacia

que irá orientar a sua acção nos próximos
As incubadoras cívicas são espaços

parigas Deslocadas de Guerra, que tem

Os Grupos de Poupança são me-

ças positivas, a abordagem da

nos do Governo”, comentou a

Unidade Sanitária e também as

para despertar a consciência cívica nos

estado a apoiar as vítimas do extremis-

canismos para o empoderamen-

Fundação MASC consiste em fa-

beneficiária sobre a sua primeira

famílias que vivem nos arredores.

jovens, através da promoção de diálogo,

mo violento em Cabo Delgado, através

to económico, social e político

zer com que as próprias mulheres

impressão em relação à iniciati-

Através do Grupo de Poupança,

reflexão e incentivo à cidadania. Servem,

da arrecadação de alimentos e produtos

das mulheres, incluindo as suas

se apoderem das iniciativas, de

va. Mónica, assim como outras

Mónica também conseguiu rea-

igualmente, como espaço para jovens

de higiene. No que diz respeito a com-

famílias e comunidades. Na ver-

forma a garantir a sustentabilida-

integrantes dos Grupos, realiza

lizar um dos seus grandes so-

adquirirem competências e habilidades

petências e habilidades, a Incubadora

tente económica, além da pró-

de, melhorias nas suas próprias

poupanças mensais, assiste a

nhos: ler e escrever. Ela admite

que lhes permitam participar activamen-

Cívica de Pemba tem realizado pales-

pria poupança, as mulheres têm

vidas e na vida das famílias e co-

palestras temáticas de acordo

que ainda tem dificuldades, mas

Zambézia

te no desenvolvimento do país. A primei-

tras e capacitações, como voluntariado

acesso a crédito, educação para

munidades.

com suas necessidades (direitos

nunca imaginou que conseguiria

Tete

ra Incubadora Cívica foi inaugurada na

e empreendedorismo. Tudo para munir

o cooperativismo, empreende-

humanos,

escrever o próprio nome.

Sofala

cidade de Pemba, capital da província de

os jovens de ferramentas que lhes per-

dorismo e literacia financeira. Na

Na província do Niassa, Mónica

fantil, nutrição e cooperativis-

Inhambane

Cabo Delgado, em Abril de 2019. Um ano

mitam participar activamente no desen-

vertente política, as mulheres são

Jemusse é uma das beneficiárias

mo agrícola), frequenta aulas de

Nos distritos de Palma e Chiúre,

Gaza

depois, tornou-se numa verdadeira es-

volvimento do país. Estas acções foram

capacitadas para a sua inclusão

da iniciativa. Ela é casada e tem

alfabetização, faz parte de uma

em Cabo Delgado, existem cerca

Maputo

cola de cidadania, contando com diver-

financiadas pela União Europeia através

nos espaços de advocacia e par-

cinco filhos. Não sabe ao certo a

cooperativa agrícola e é incenti-

de 140 grupos. Em Lichinga, San-

sas iniciativas, tais como “Conversas que

do Programa de Apoio aos Actores Não

ticipação política. Os Grupos de

própria idade, mas acredita estar

vada a envolver-se nos espaços

ga e Chibonila, no Niassa, são 277

Inspiram”, “Grupos Temáticos”, “Rodas

Governamentais (PAANE) II e contaram

Poupança interligam-se através

perto dos 40 anos. “Pensei que

de participação política, de modo

grupos, com uma média de 6 a 10

de Conversa”, além de palestras e espa-

com o apoio de diversas entidades go-

de clusters, ou seja, um conjunto

fossem dar-nos dinheiro, mas

a fazer parte das mudanças. Para

integrantes cada. A meta é alar-

ços de consulta digital e capacitação.

vernamentais.

de grupos que são representa-

mudaram a nossa forma de pen-

ela, um dos momentos mais mar-

gar o número de beneficiárias,

dos por núcleos menores, porém

sar. Hoje estou a poupar o meu

cantes, foi o arranjo dos furos de

para empoderar cada vez mais

Nas “Conversas que Inspiram”, figuras

A incubadora de Pemba foi apenas o

mais representativos, o que faci-

próprio dinheiro e a melhorar a

água na Unidade Sanitária de

mulheres.

respeitadas na sociedade são chamadas

ponto de partida. Depois desta, a inicia-

lita a interacção com entidades

minha vida aos poucos com o

Sambula. “Antes não queríamos

para partilharem as suas trajectórias de

tiva foi expandida para os distritos de

relevantes e a produção de mu-

que tenho aprendido. Estamos a

entrar ali, mas agora a situação

A União Europeia, através do Pro-

vida, que servem como inspiração para

Montepuez, Chiúre e Metuge, também

danças reais.

correr atrás dos nossos direitos

está muito melhor. Era isso que

grama de Apoio aos Actores Não

os jovens. Por sua vez, os “Grupos Temá-

em Cabo Delgado. Nos finais de 2020,

e sonhos. Por exemplo, nunca

queríamos. É o nosso direito” ob-

Estatais (PAANE) II, é um dos vá-

ticos” desenvolvem iniciativas nas co-

foram inauguradas as incubadoras de

Além de fornecer as ferramentas

tínhamos ouvido falar de advo-

servou Jemusse. O furo de água

rios parceiros financiadores des-

munidades, por exemplo, o Grupo de Ra-

Lichinga (Niassa) e Chókwè (Gaza).

necessárias para operar mudan-

cacia. Era difícil aproximarmo-

beneficiou todos os pacientes da

ta iniciativa.

10 anos (2020-2030).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa
Nampula

Manica
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A Associação Machel Fidus (Machel Fidus)

Mensagens Positivas da COVID-19

Um Gesto, Um Sorriso

Vídeos da campanha “Mensagens Positivas da COVID-19” no canal de YouTube da Machel Fidus

Túnel agrícola na Escola Secundária de Xilembene

Inauguração da praça digital em Xilembene

A pandemia da COVID-19, uma doença

Tube da Machel Fidus, são em formato

O projecto “Um Gesto, Um

seguem alcançar um rendimen-

Gaza e pelas autoridades locais.

causada por um coronavírus recém-

de depoimento e contam com a partici-

Sorriso”,

to escolar satisfatório. Para dar

Na ocasião, a Movitel apoiou o

descoberto, é actualmente o maior de-

pação de pessoas comuns e dos secto-

Machel Fidus na Vila de Xilem-

Ambiental: a Machel Fidus, em

resposta a este desafio, a Ma-

evento e ofereceu 100 telefones

safio da humanidade. Até finais de Mar-

res empresarial, social e artístico, como

bene, província de Gaza, tem

conjunto com a Fundação Sér-

chel Fidus iniciou em 2020 um

aos membros da comunidade,

ço de 2021 eram cerca de 128 milhões

é o caso da cantora Neyma e dos músi-

como principal objectivo, con-

gio Gago, construiu um “muro

plano de criação de um centro

dando especial destaque aos

Nampula

de casos ao redor do mundo e mais de

cos Mr. Bow e Liloca.

tribuir para o desenvolvimento

ecológico”, na Escola Secundá-

de nutrição, para fornecimento

melhores 80 alunos da Escola.

Zambézia

2,8 milhões de mortes. De acordo com o

da educação escolar de crian-

ria de Xilembene, que antes não

de alimentação diária aos alu-

Tete

Instituto Nacional de Saúde de Moçam-

Os depoimentos, além de falarem da

ças e adolescentes, através da

tinha muro. O muro é formado

nos e contribuir para melhores

Através de um memorando de

bique, a doença tinha infectado até a

pandemia em si, trazem mensagens

introdução de um programa

por milhares de garrafas plás-

desempenhos escolares.

entendimento assinado em Ou-

Inhambane

mesma data, 67.466 pessoas e matado

de esperança e formas simples de pre-

integrado que engloba quatro

ticas reutilizadas e veda o túnel

Gaza

772. Apesar dos números não serem al-

venção, que podem ser adoptadas por

componentes, nomeadamente,

agrícola, para evitar que animais

Tecnológica: numa parceria en-

Fidus e a Mr. Bow Foundation,

tos em comparação com outros países,

qualquer pessoa.

agrícola, ambiental, nutricional

destruam as culturas. Em 2021, a

tre a Machel Fidus, o Ministério

o projecto “Um Gesto, Um Sor-

e tecnológica.

Associação pretende estender

dos Transportes e Comunica-

riso” passará a contar também

o “muro ecológico” para o recin-

ções e a ARECOM, foi inaugura-

com os esforços da Mr. Bow

to escolar.

da uma “praça digital” na Vila de

Foundation na melhoria do pro-

Xilembene, mais precisamente

cesso de ensino e aprendizagem

é uma organização moçambicana sem fins
lucrativos, criada em 2017, que tem como
objectivo principal desenvolver ecossistemas de desenvolvimento sustentável a
partir da educação das crianças e adolescentes. Agregando diferentes pilares da
formação e integração dos jovens nas suas
comunidades e na sociedade como um
todo, este ecossistema inclui diferentes
componentes como a nutrição, agricultura,
tecnologia e ambiente.
A missão da Machel Fidus é treinar mentes
que irão desenvolver Moçambique, através
da participação no desenvolvimento e da
implementação do Projecto “Um Gesto,
Um Sorriso” (em Gaza) e garantir a sua sustentabilidade.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo
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agrícola.

pela

tubro de 2020 entre a Machel

e preocupação entre a população mo-

“É uma fase difícil para o mundo intei-

çambicana.

ro. Os casais deveriam se unir mais, as

Agrícola: em parceria com a In-

famílias deveriam se unir mais. Vamos

ternational Development Enter-

Foi neste contexto que a Machel Fi-

ter fé, isto vai passar e os melhores dias

prise (iDE), a Machel Fidus ins-

Nutricional: estima-se que 24%

no recinto da Escola Secundária.

dos mais de 1.500 estudantes

dus criou uma campanha denominada

estão a vir. Nós ainda vamos fazer gran-

talou, em Outubro de 2020, um

da

moçambicana

Esta praça possibilita o acesso a

de Xilembene e na redução das

“Mensagens Positivas da COVID-19”,

des shows e grandes festas a contar

túnel agrícola na Escola Secun-

esteja sujeita a insegurança

internet gratuita via Wi-Fi, be-

taxas de abandono escolar. Esta

composta por 16 vídeos, veiculada na

com todos vocês”, comentou a cantora

dária de Xilembene, para permi-

alimentar crónica e 25% à des-

neficiando directamente mais

parceria será levada a cabo por

televisão e nas redes sociais da Asso-

Liloca no seu vídeo, que é o mais visua-

tir a produção de alimentos por

nutrição (Programa Alimentar

de 1.500 estudantes. O evento

meio de palestras, workshops e

ciação.

lizado da campanha até ao momento no

meio de uma tecnologia susten-

Mundial, 2020). Como uma das

foi testemunhado pelo Minis-

eventos culturais, contanto com

YouTube, com 24.496 visualizações em

tável e estimular os estudantes

consequências, os estudantes

tro dos Transportes e Comuni-

a participação dos artistas par-

sete meses.

a envolverem-se na produção

afectados pela fome não con-

cações, pela Governadora de

ceiros da Fundação.

AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO RURAL

AMBIENTE

implementado

Os vídeos, disponíveis no canal de You-

população

2019 - 2020

SOCIAL

97

+258 85 0435 758 / 84 118 6748
www.maputoskate.org
geral@maputoskate.org

INS TIT UCIONAL

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Associação Amigos Do Skate De Maputo

Skate e Educação

Skate Profissional

Skate Contra Álcool
e Drogas na Escola

Abertura do projecto em 2020

Apresentação do aluno Noel Cossa no Luís Vinho Skate Park

Demonstração de manobras na Escola Secundária Francisco Manyanga

(Maputo Skate) é uma organização sem fins
lucrativos, que tem como objectivo empoderar crianças e jovens dos 5 aos 17 anos de
idade através do desporto e da educação,
ocupando os seus tempos livres para que
estes não sigam o caminho do álcool e outras drogas. A Maputo Skate pretende dotar
crianças e jovens com habilidades que os
ajudem a evitar o caminho das drogas, melhorar o aproveitamento escolar e o relacionamento familiar, bem como formar líderes
para o futuro e melhorar a integração social.
Associadas à prática do skate, os alunos
têm ainda actividades complementares que
contribuem para a mudança da perspectiva
de vida das crianças e jovens que se encontram à margem da sociedade.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

O skate surgiu na década de 1960 na

e actividades recreativas num ambiente

O projecto Skate Profissional

implementação e medição de

Nas escolas da cidade de Ma-

dos, condições para a prática

Califórnia, nos Estados Unidos, numa

seguro e saudável.

da Maputo Skate tem como

impacto. Os alunos mais moti-

puto e periferias, um dos pro-

do skate e autorização do uso

propósito melhorar as com-

vados tornam-se líderes e fon-

blemas que contribui para o

das instalações.

te de inspiração.

fraco aproveitamento escolar

época de marés baixas e secas na re-

Cabo Delgado

gião. Por falta de ondas, os surfistas ex-

Durante as aulas, os alunos também

petências

Nampula

perimentaram colocar rodas em tábuas

são incentivados a continuarem com os

alunos que terminaram o seu

Zambézia

de madeira, surgindo assim o “sidewalk

estudos, e aprendem sobre cidadania e

vínculo com o projecto Skate

Tete

surfing” (surf de calçada). Poucos anos

liderança através de outros programas

e Educação, garantindo uma

depois, a brincadeira foi oficializada

da Maputo Skate.

Niassa

Sofala
Manica

dos

tem a ver com os alunos que

As

Em Junho de 2020, o skate es-

levam bebidas alcoólicas e ou-

normalmente aos sábados ou

trearia nos Jogos Olímpicos de

tras drogas para o ambiente

feriados. No período da manhã,

preparação para que os jovens

Tóquio, no Japão. No entanto,

escolar, influenciando o consu-

os alunos têm a oportunida-

consigam enfrentar os desa-

devido à pandemia de corona-

mo por outros colegas que, por

de de participar em diversas

vezes, acabam sendo expulsos.

actividades: skate, tábuas de

Inhambane

como desporto e passou a ser chamada

Gaza

de skateboarding, apelidado apenas de

O projecto é implementado no Luís Vi-

fios de ser um skatista profis-

vírus, o presidente do Comité

skate, como todos conhecemos actual-

nho Skate Park, no bairro de Khongolo-

sional e da própria vida.

Olímpico

mente.

te, onde os alunos têm uma hora de ac-

Maputo
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acontecem

equilíbrio, estampagem de ca-

em

conjunto com dirigentes das

É diante desta situação que o

misetas, desenho, pintura, tec-

Respeitando a igualdade de

federações desportivas e co-

projecto Skate Contra Álcool

nologia, e palestras educativas.

Em Moçambique, o skate ainda é visto

têm de manter uma frequência de três

género, os alunos beneficia-

mités nacionais, decidiu adiar

e Drogas nas Escolas preten-

No período da tarde, inicia-se

como um desporto praticado por mar-

vezes por semana.

dos pelo projecto Skate Pro-

a competição para Julho de

de sensibilizar os alunos a não

uma competição de skate com

fissional participam em pales-

2021.

seguirem por este caminho,

os atletas mais experientes.

ginais e sofre bastante discriminação.
DESPORTO

Internacional,

intervenções

tividade recreativa, uma hora de skate e
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profissionais

Para ajudar a reverter essa situação e

Apenas os alunos matriculados numa

tras sobre liderança juvenil e

ao mesmo tempo ajudar crianças e jo-

escola podem fazer parte do projecto.

são convidados a fazer parte

A Maputo Skate tem identifi-

evitarem alimentar vícios que

Num ambiente com música e

vens a não seguirem pelo caminho do

Quando isso não se verifica, a Maputo

de uma equipa organizadora

cado talentos nos seus progra-

comprometam os seus futuros.

demonstrações

álcool e outras drogas, a Maputo Ska-

Skate cria as condições junto com os

de diferentes actividades e

mas, que futuramente poderão

te implementa, desde 2017, o projecto

encarregados de educação, para que o

programas da Maputo Ska-

representar devidamente Mo-

As escolas de intervenção do

Maputo Skate aborda os alu-

Skate e Educação, que capacita crian-

interessado passe a frequentar a escola

te. Acompanham de perto os

çambique nos próximo Jogos

projecto são escolhidas com

nos sobre os riscos do vício do

ças e jovens através de aulas de skate

e consequentemente o projecto.

processos de planeamento,

Olímpicos.

base nos problemas reporta-

álcool e outras drogas.

a focarem-se nos estudos e
profissionais

de skate e entretenimento, a

2019 - 2020
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A N’weti é uma organização não gover-

N’weti-Zambézia

Hlayisa

Assistência ao Desenvolvimento
para a Saúde

namental criada em 2008. A sua missão
é contribuir para a melhoria do estado de
saúde dos moçambicanos através de intervenções que visam garantir serviços de
saúde de qualidade e promover mudanças
sociais e comportamentais a nível individual, comunitário e estrutural. Suas abordagens estratégicas (2016-2020) são: promoção da saúde; monitoria da qualidade dos
serviços de saúde; monitoria da política de
saúde e advocacia; e desenvolvimento institucional. Desde 2018, a N’weti participa do
Programa de Apoio aos Actores Não Estatais (PAANE) II na promoção da componente “Elevando o valor do dinheiro ao serviço
do cidadão - monitoria da gestão de finanças públicas”, um projecto que conta com o

Imagem Ilustrativa / Foto: Freepik - Jcomp
Beneficiários do programa

apoio da União Europeia.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

Beneficiários do projecto

Financiado pela OSISA, este

Global, o PEPFAR e o Fundo

O N’weti-Zambézia (Community Based

Safe), crianças órfãs e vulneráveis, acon-

projecto tem como finalidade

de Financiamento Global. O

HIV Services) é um programa financiado

selhamento e testagem de HIV, retenção

Com financiamento da USAID

ção do HIV, como a testagem

contribuir para a identificação

nível de transparência, respon-

pela USAID e pelo Plano de Emergência

no tratamento dos grupos-alvo (rapa-

e do PEPFAR, o Hlayisa (expres-

de casos de índice. Também

de mecanismos eficazes para a

sabilidade e participação da

do Presidente dos Estados Unidos para o

rigas adolescentes, mulheres jovens

são da língua tsonga que signi-

inclui o fornecimento de mé-

redução das desigualdades no

sociedade civil é analisado de

acesso aos cuidados de saúde.

forma crítica para estes meca-

Alívio da SIDA (PEPFAR) que visa reduzir

e crianças órfãs e vulneráveis) e testa-

fica cuidar da própria saúde e

todos de planeamento familiar

Nampula

o risco de transmissão do HIV e melhorar

gem de casos índice. Os beneficiários

dos investimentos, bem como

para raparigas adolescentes e

Zambézia

os resultados de saúde das pessoas e fa-

do programa são ligados a cuidados e

da família), também conhecido

mulheres jovens, prevenção da

O projecto estuda as iniciati-

financeiros e de segurança da

Tete

mílias afectadas pelo vírus na província

acompanhados através de uma aborda-

como “Community Based HIV

violência baseada no género e

vas de financiamento para o

atribuição da assistência para

da Zambézia, através do aumento da co-

gem de intervenção e serviços de base

Services for Southern Region”

ligação aos cuidados para os

desenvolvimento da saúde, vi-

o desenvolvimento da saúde

Inhambane

bertura de serviços comunitários de alto

comunitária.

é um projecto implementado

sobreviventes, ligação de pes-

sando obter uma melhor com-

são analisados com atenção.

Gaza

impacto e de intervenções baseadas em

pela N’weti.

soas

preensão

Niassa

Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

evidências. O programa está presente

Desta forma, pretende-se aumentar a

em 16 distritos da província da Zambé-

procura e aceitação dos serviços para

zia, nomeadamente: Quelimane, Nicoa-

uma rápida redução da infecção por HIV

recém-diagnosticadas

nismos. Factores económicos,

mecanismos

Para tal, são levados em con-

que vivem com HIV ao trata-

que ligam o governo e as Or-

dos

sideração os mecanismos visí-

O Hlayisa tem como objectivo

mento e actividades de apoio à

ganizações da Sociedade Civil.

veis (condições da ajuda) e os

melhorar e reforçar o tratamen-

retenção (visitas preventivas ao

Este trabalho de investigação

mecanismos ocultos.

dala, Namacurra, Mocuba, Morrunbala,

entre os grupos-alvo; aumentar o núme-

to do HIV, a nutrição, os resulta-

domicílio, rastreio de incumpri-

é a base que fundamenta as

CASAMENTO PREMATURO / GRAVIDEZ PRECOCE

Milange, Lugela, Maganja da Costa, Pe-

ro de pessoas que conhecem o seu es-

dos gerais de saúde e os meios

mento e grupos de poupança).

recomendações sobre como

Os resultados deste projecto

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

bane, Mocubela, Molumbo, Gurué, Alto

tado de saúde, que estão efectivamente

de subsistência de crianças,

organizar os mecanismos de

são usados para informar as

Molocué, Inhassunge, Ilé e Gilé.

ligadas aos serviços de cuidados e trata-

mulheres e famílias vivendo

Além disso, o Hlayisa moni-

assistência ao desenvolvimen-

actividades de advocacia e in-

EMPODERAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO
HIV / MALÁRIA
MONITORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

100

mento em unidades sanitárias; aumentar

com o HIV, nas províncias de

tora a qualidade dos serviços

to da saúde, a fim de melhor

fluenciar iniciativas relaciona-

O N’weti-Zambézia está estruturado de

a adesão e retenção no tratamento para

Maputo, Gaza e Inhambane.

de saúde através do Cartão de

servir o utente e devolver aos

das com o desenvolvimento de

forma a oferecer uma combinação de

alcançar níveis mais elevados de supres-

Pontuação Comunitária (CPC)

direitos de saúde dos cida-

modalidades de financiamento

NUTRIÇÃO / SAÚDE MATERNO-INFANTIL

serviços relacionados com a aborda-

são viral na população; e reduzir a vulne-

O projecto implementa a abor-

e implementa actividades rela-

dãos o seu lugar de destaque

inovadoras

PLANEAMENTO FAMILIAR

gem DREAMS (Determined, Resilient,

rabilidade de crianças e adolescentes ao

dagem da iniciativa DREAMS e

cionadas com literacia e empo-

no sector. Entre os mecanis-

para a prestação eficaz da saú-

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

Empowered, AIDS-Free, Mentored and

HIV e à violência baseada no género.

outras actividades de preven-

deramento sócio-económico.

mos estudados estão o Fundo

de como um bem público.
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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, mais particularmente,
pelos direitos dos actores da sociedade civil. Entre os principais valores da organização estão: direitos humanos e justiça social,

Capacitação de um comité comunitário

Visita da MCI ao posto de pagamento do SSB, distrito de Muanza, província de Sofala

Entrega de material de higienização e protecção contra a COVID-19 a beneficiária do PSSB

os atrasos dos beneficiários nos

de novos postos de pagamento;

solidariedade, independência e profissionalismo, e integridade e transparência.

A protecção social afirmou-se como um

OE, correspondente a 78% do orçamento

dos programas de protecção so-

factor essencial para o alívio da pobreza

para a acção social. Com isso, os agrega-

cial seleccionados aleatoriamen-

dias de pagamento. Os benefi-

maior pontualidade dos técnicos

em Moçambique. Este factor foi reco-

dos familiares (AFs) beneficiados pelos

te, com discussões em grupos

Em 2019, a MCI foi implementada

ciários relataram que, com a MCI,

do INAS no pagamento; infor-

nhecido pelo governo, como podemos

programas de protecção social aumen-

focais nas comunidades. Além

em 5 províncias, nomeadamente

passaram a planificar e a fazer

mação atempada em caso de

constatar em documentos como o Plano

taram de 567.290 (2018) para 609.405

disso, a MCI promove diálogos

Inhambane (Inhambane e Janga-

melhor uso do valor do subsídio.

alteração da data de pagamento;

Quinquenal do Governo (2020-2024), a

(2019) e o valor do subsídio do Programa

para partilha de informação entre

mo), Sofala (Muanza e Caia), Tete

Os beneficiários e comunidades

e maior capacidade das comuni-

Nampula

Estratégia Nacional de Desenvolvimen-

Subsídio Social Básico (PSSB) passou

beneficiários e prestadores de

(Angónia e Chiuta), Niassa (Lago

no geral passaram a conhecer

dades para monitorar e dialogar

Zambézia

to (2015-2035), a Estratégia Nacional de

a ser de 540 meticais para AF com um

serviços sobre as suas experiên-

e Madimba) e Cabo Delgado

melhor o PSSB, as normas e pro-

com o governo local.

Tete

Segurança Social Básica (ENSSB 2016-

membro, 640 meticais para AFs com

cias e dificuldades dentro dos

(Montepuez e Metuge). No total,

cedimentos para o pagamento

2024) e o Decreto 47/2018, que aprova os

dois membros, 740 meticais para AFs

programas, bem como a identifi-

foram impactadas 24 comunida-

do subsídio, os critérios de elegi-

Embora as acções nos locais

Inhambane

novos programas à luz da ENSSB (2016-

com três membros, 840 meticais para

cação e resolução de problemas

des. Os principais beneficiários

bilidade, o grau de vulnerabilida-

onde a MCI é implementada

Gaza

2024).

AFs com quatro membros e 1.000 meti-

a nível local, incluindo a gestão

foram os grupos mais vulneráveis

de e o escalão para o qual podem

estejam a ser alargadas e a pro-

cais para AFs com cinco membros. Veri-

de casos com o apoio dos comi-

da população, nomeadamente,

ser seleccionados.

vocar resultados significativos,

fica-se, assim, um incremento de 41,2%.

tés comunitários.

pessoas idosas, pessoas com

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

A evolução do Orçamento do Estado
ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
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(OE) reforça o compromisso do governo,

ve e grupos influentes.

o programa precisa atingir uma

deficiência, pessoas desnutridas,

As entidades locais colaboraram

escala superior nos próximos

onde, segundo o Informe Orçamental

É neste contexto que a PSCM-PS imple-

Através da MCI são produzidas

chefes de AFs com incapacida-

na implementação das acções,

anos. Este facto é observado pela

(ILO-UNICEF Budget Brief 2019), foram

menta a Monitoria Comunitária Indepen-

informações e evidências, que

de de trabalhar, crianças órfãs,

desde a facilitação dos proces-

PSCM-PS, que tem pela frente o

destinados 2% de todo o OE e 0,7% do

dente (MCI), um modelo de participação

servem de base para melhorar a

mulheres e jovens com doenças

sos locais até a participação nas

grande desafio de fazer com que

PIB para o sector de acção social. Mais

comunitária para supervisão e controlo

operacionalização dos progra-

crónicas e acamados.

discussões

o INAS expanda as recomenda-

de 90% do orçamento do sector foi

dos programas de apoio social básico

mas de protecção social, contri-

destinado ao Instituto Nacional de Ac-

implementados pelo governo. A MCI

buindo também para sustentar

Com a introdução da MCI nas

uma maior atenção no encami-

ção Social (INAS), que implementa os

baseia-se num modelo de recolha, sis-

as acções de advocacia e lobby,

comunidades abrangidas, o pa-

nhamento dos casos irregulares

A MCI conta com o apoio finan-

programas de segurança social básica.

tematização e validação de informação,

que têm vindo a ser desenvolvi-

gamento do subsídio (PSSB) pas-

identificados. Outras contribui-

ceiro da União Europeia, através

Só em 2019, os programas do INAS re-

combinando questionários individuais,

das pela PSCM-PS e parceiros,

sou a ser mais regular e contri-

ções importantes da MCI para a

do Programa de Apoio aos Acto-

ceberam 5,4 mil milhões de meticais do

com enfoque no PSSB, a beneficiários

junto dos decisores, actores-cha-

buiu para reduzir as ausências e

melhoria do PSSB foram: criação

res Não Estatais (PAANE) II.

relacionadas

com

a MCI, tendo dedicado ainda

ções de MCI a nível nacional.

2019 - 2020
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A International Youth Foundation (IYF) é
uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em 1990, que tem como

Fortalecendo o Ecossistema de Emprego
e a Empregabilidade Juvenil em Moçambique

Via: Rotas para o Trabalho

Evento de partilha de aprendizagens

Sessão de PTS no IFPELAC em Inhambane

único foco ajudar jovens a alcançarem o
sucesso. A IYF reconhece o potencial dos
jovens e está comprometida em 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 vasta experiência da organização a nível

Sessão de PTS no Centro de Formação Profissional de Electrotecnia em Maputo

mundial, com o conhecimento do contexto
específico do país.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

A experiência da IYF provou que pro-

e Tanzânia, criando condições para que

O projecto Via: Rotas para o

tendo como alvo primário os

citação técnica dos parceiros,

seguintes resultados: mais de

gramas abrangentes, orientados pela

os parceiros (sector privado, governo,

Trabalho (Via) é implementado

Centros de Emprego do INEP e

com vista a melhorar o nível

20.000 jovens economicamen-

demanda, que equipam os jovens com

ONGs, etc.) possam discutir e unir forças

simultaneamente em Moçam-

os Centros de Formação Profis-

dos serviços por eles presta-

te desfavorecidos com idades

habilidades relevantes de resposta ao

para impulsionar as oportunidades eco-

bique e na Tanzânia (2015-2020),

sional do IFPELAC.

dos e assegurar que tenham a

entre 16 e 29 anos na Tanzânia

mercado, juntamente com orientação

nómicas dos jovens.

em parceria com a Mastercard

capacidade e os instrumentos

e Moçambique beneficiaram di-

Neste sentido, a IYF e os seus

necessários para replicar os

rectamente do programa, tendo

parceiros apostaram em: com-

modelos

no

sido preparados para aceder a

profissional, acesso a financiamento e

Niassa

Foundation (MCF).

Nampula

formação em exercício, permitem que os

Um dos resultados destas iniciativas foi

Zambézia

jovens tenham meios mais produtivos

o evento organizado em 2019, intitulado

Em Moçambique, a iniciativa

plementar os serviços de for-

âmbito do projecto em outras

oportunidades de emprego por

Tete

de subsistência.

“Parcerias para o progresso: como o sec-

tem como parceiros de imple-

mação profissional do IFPELAC

partes do país.

conta de outrem ou a iniciar pe-

Sofala

tor privado, o governo e as organizações

mentação o Governo de Mo-

com a integração do curriculum

Inhambane

Para o fortalecimento do ecossistema de

sem fins lucrativos estão reformulando

çambique, através do Instituto

e metodologia de habilidades

Para tal, a IYF investe no desen-

locais de implementação, no-

Gaza

emprego e empregabilidade de jovens, a

os sistemas para gerar oportunidades

de Formação Profissional e

de vida da IYF denominado

volvimento e apoio a planos de

meadamente IFPELAC, INEP e

IYF promove estudos e acções, em con-

económicas para os jovens?”.

Estudos Laborais Alberto Cas-

Passport to Success© (PTS) nos

fortalecimento de capacidade

Gapi (de Moçambique), VETA e

Manica

Maputo

junto com parceiros, e eventos anuais de
ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO
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quenos negócios; os parceiros

simo (IFPELAC) e do Instituto

centros de formação profissio-

dos sistemas e processos in-

TECC (da Tanzânia) consegui-

aprendizagem. Os estudos caracterizam

Em 2020, face ao contexto internacional

Nacional do Emprego (INEP), e

nal; e reforçar os serviços de

ternos dos principais parceiros

ram aumentar a sua capacidade

os perfis dos participantes, analisam

marcado pela limitação da mobilidade

a Gapi.

orientação profissional do INEP,

(IFPELAC e INEP). A IYF emer-

organizacional, treinar e certi-

a perspectiva dos empregados e pro-

devido à pandemia da COVID-19, foi rea-

através da adopção do curricu-

giu como impulsionadora e líder

ficar com êxito colaboradores

põem estratégias para análises rápidas

lizado o “Fórum virtual sobre emprego e

O projecto visa provocar trans-

lum e metodologia da IYF sobre

do pensamento na abordagem

como formadores, coaches e

de mercado. Como resultado das acções

empregabilidade juvenil em Moçambi-

formações sistémicas nas es-

orientação de carreira denomi-

da mudança sistemática, tra-

formadores mestres em ha-

com parceiros, foi aprovado pela ANEP

que”, com o objectivo de robustecer as

truturas de apoio à empregabi-

nado Minha Carreira, Meu Futu-

balhando com instituições do

bilidades para a vida, a fim de

o curriculum de habilidades de vida, de-

sinergias dos integrantes nacionais do

lidade e ao empreendedorismo

ro (MCMF).

Estado, do Sector Privado e da

implementar, acelerar e escalar

senvolvido por um consórcio composto

ecossistema do desenvolvimento juvenil

juvenil, contribuindo para a me-

Sociedade Civil e gerando par-

mudanças sistémicas com efei-

pela TecnoServ, ESSOR, MUVA e UPA.

em Moçambique, com IYF a assumir o

lhoria na qualidade da oferta de

Todas as metodologias utiliza-

cerias para o progresso.

tos na melhoria dos serviços de

Os eventos de aprendizagem juntam

papel de facilitador de abordagens sisté-

serviços no âmbito da emprega-

das pela iniciativa Via assen-

os principais actores em Moçambique

micas no país.

bilidade e emprego de jovens,

tam numa perspectiva de capa-

inserção laboral de jovens no
Até 2019, o Via alcançou os

mercado do emprego.
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Inclusão de Deficiência para
o Desenvolvimento Comunitário

Resposta Inclusiva à Emergência
Provocada pelo Ciclone Idai

Estudo Sobre o Acesso à Ajuda
Humanitária para Pessoas com
Deficiência

Família beneficiária do programa Inclusão de Deficiência para o Desenvolvimento Comunitário (IDDC)

Beneficiária com o seu kit alimentar

Capa do material informativo sobre o estudo realizado (Aid Out Of Reach)

O programa Inclusão de Deficiência

Sofala), onde implementou os progra-

Em Março de 2019, o ciclone

de higiene/prevenção (sabão,

A Light for the World, em co-

mover as barreiras persistentes

para o Desenvolvimento Comunitá-

mas de IDDC, incluindo o desporto para

Idai atingiu Moçambique, no-

mantas, filtros de água e redes

laboração com o Fundo das

ao acesso à ajuda humanitária

rio (IDDC) é parte da estratégia global

pessoas com deficiência, beneficiando

meadamente Sofala, Zambézia

mosquiteiras) e material de re-

Nações Unidas para a Infância

para pessoas com deficiência.

de desenvolvimento da Light for the

cerca de 3.000 pessoas em reabilitação

e Manica, deixando um rastro

construção (cimento, chapas

(UNICEF), conduziu um estudo

Para isso, foram formuladas re-

World, onde a comunidade tem um pa-

física; prestou apoio à supervisão e pro-

de devastação e destruição.

de zinco e barrotes). Com rela-

para gerar evidências empíri-

comendações para os actores

pel vital, não apenas como receptora

moção das actividades de IDDC a nível

Em toda região afectada, cen-

ção às organizações parceiras,

cas sobre o acesso à ajuda para

envolvidos, a fim de melhorar as

Nampula

passiva dos serviços prestados, mas

da província de Sofala, incluindo a for-

tenas de pessoas morreram ou

a Light for the World ofereceu

pessoas com deficiência num

suas actividades futuras de aju-

Zambézia

como participante activa em todas as

mação de técnicos; e apoiou a Platafor-

ficaram feridas, milhares foram

itens essenciais para a reto-

contexto pós-ciclone Idai. Os

da humanitária, nomeadamen-

Tete

actividades destinadas às pessoas com

ma das Organizações de Pessoas com

deslocadas e cerca de cem mil

mada das actividades. Além

dados foram recolhidos através

te: envolver as organizações

deficiência, com ênfase nas áreas da

Deficiência no seu trabalho de advoca-

pessoas com deficiência foram

disso, também foi oferecido

de entrevistas com pessoas

de pessoas com deficiência

Inhambane

saúde, educação, economia e empode-

cia e promoção dos direitos das pes-

afectadas. Embora o desastre

apoio psicossocial às pessoas

com deficiência e cuidadores

nos mecanismos de resposta

Gaza

ramento, visando a inclusão social.

soas com deficiência em Moçambique.

tenha sido seguido por uma

com deficiência e respectivas

em

comunidades,

a emergências; criar sistemas

enorme resposta internacional,

famílias em todas as comuni-

bem como em locais de reas-

inclusivos de distribuição de

A Light for the World é uma organização
internacional de deficiência e desenvolvimento, que trabalha em prol de serviços
de saúde ocular acessíveis, apoia a educação inclusiva e empodera as pessoas com
deficiência para que participem de forma
igual na sociedade. O seu plano estratégico
(2016-2020) em Moçambique tem como objectivo contribuir para uma sociedade mais
inclusiva, onde as pessoas com deficiência
sejam 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.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O
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DIREITOS HUMANOS

EDUCAÇÃO

O programa conta com o apoio finan-

Os programas de IDDC são implemen-

apenas 1% das pessoas com

dades, pois muitos perderam

sentamento. Também foram

bens alimentares e não alimen-

ceiro da Cooperação Austríaca para o

tados pelas associações OREBACOM,

deficiência receberam ajuda

familiares, casas e pertences.

realizadas discussões de gru-

tares; assegurar que os canais

Desenvolvimento e é implementado

ADEMO, KUPHEDZANA, AMAVIDA e

durante o primeiro mês após o

Esta actividade aconteceu nos

pos focais e reuniões em locais

de comunicação e informa-

através dos esforços combinados de

ADPPDM sob égide da DPGCAS de

ciclone.

primeiros meses após o desas-

de reassentamento, bem como

ção chegam às pessoas com

pessoas com deficiência e as suas fa-

Sofala. Estas associações são respon-

tre, levando em consideração a

com actores governamentais

deficiência; incluir as pessoas

mílias, organizações, comunidades e

sáveis pela planificação, implementa-

Neste contexto, a Light for the

experiência traumática de cada

e não governamentais envol-

com deficiência em estruturas

serviços relevantes (saúde, educação,

ção e monitoria dos programas.

World apoiou as pessoas com

um dos beneficiários.

vidos na resposta humanitária.

de reassentamento existentes;

As conclusões sugerem que

criar abrigos, serviços e uma

formação profissional, entre outros).
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deficiência que já faziam parte
Nos distritos onde estas associações

dos seus programas de IDDC. O

No total, a Light for the World

ainda há lugar para melhorias a

disposição de acampamento

Em 2019, a Light for the World apoiou a

não actuam, o programa promove a cria-

apoio consistiu na distribuição

beneficiou directa e indirecta-

fim de colocar em prática polí-

acessíveis; e garantir o acesso

Direcção Provincial de Género, Criança

ção de grupos de auto-ajuda e associa-

de kits alimentares (feijão, arroz,

mente 92.819 pessoas e 17 or-

ticas inclusivas, incluindo ac-

a serviços de reabilitação para

e Acção Social de Sofala (DPGCAS de

ções locais de pessoas com deficiência.

farinha de milho, óleo e açúcar),

ganizações parceiras.

ções concretas que poderão re-

pessoas com deficiência.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA

SAÚDE

diversas
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+258 21 490 354
www.malariaconsortium.org
info@malariaconsortium.org

INS TIT UCIONAL

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Malaria Consortium é uma das principais
organizações sem fins lucrativos do mundo,
especializada na prevenção, controlo e tratamento da malária e outras doenças trans-

Fortalecimento da Vigilância da Malária
em Moçambique para Tomada de Decisão
Baseada em Dados

missíveis entre as populações vulneráveis.
A missão da organização é melhorar a vida
em África e na Ásia através de programas

upSCALE: Fortalecimento
do Sistema de Saúde Digital para
Melhorar a Qualidade e a Cobertura
dos Cuidados Comunitários de
Saúde Materno-Infantil e Vigilância
de Doenças em Moçambique

Apoio aos Agentes Polivalentes
Elementares para Responderem
à COVID-19

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; controlo e eliminação
de doenças; fortalecimento dos sistemas de
saúde; investigação, monitoria e avaliação
conducentes a boas práticas; comunicação
de mudança de comportamento; advocacia

Avaliação de Qualidade de Dados (AQD) realizada no distrito de Cuamba, Centro de Saúde Malapa

Recontagem de dados no livro de registo do APE no Centro de Saúde de Canda

APE actualizando o aplicativo upSCALE com os novos módulos da COVID-19

Apesar dos progressos na intensificação

Controlo da Malária (PNCM), a Malaria

Entre 2009 e 2016, a Malaria

do APE. Os dados inseridos

Este projecto tem como ob-

mais conhecimento e estejam

dos projectos de controlo e prevenção

Consortium e parceiros têm trabalhado

Consortium desenvolveu e tes-

pelos APEs são visualizados

jectivo a integração de um

mais bem equipados para gerir

da malária, Moçambique continua a ser

para: assegurar a qualidade de dados

tou um aplicativo interactivo

pelo governo no Sistema Dis-

algoritmo de diagnóstico de

os casos.

o quarto maior contribuinte para os ca-

para revitalização do sistema actual e

chamado inSCALE para me-

trital de Informação em Saúde

COVID-19 e adaptações tec-

sos da doença ao nível global. Para que

abordar os principais desafios através de

lhorar a qualidade dos cuida-

nos níveis distritais, provincial

nológicas à plataforma digital

As principais mudanças pro-

o país acelere os esforços no sentido de

avaliações da vigilância; abordar os de-

dos prestados pelos Agentes

e nacional.

upSCALE, para apoiar os Agen-

postas pela Malaria Consor-

Nampula

reduzir o peso da malária é fundamental

safios no acesso aos dados, sua utiliza-

Polivalentes Elementares (APE)

tes Polivalentes Elementares

tium foram: adicionar módulos

Zambézia

um sistema de vigilância adequado e

ção e posteriores acções; formação dos

na província de Inhambane.

O projecto (2019-2020) é finan-

(APEs) na resposta à pandemia.

de COVID-19 à plataforma; dis-

Tete

adaptado às suas necessidades.

colaboradores envolvidos na gestão de

Com base no sucesso do estu-

ciado pela UK Aid e tem como

A plataforma auxilia os APEs

seminar mensagens, incluindo

nacional e internacional; e desenvolvimento
de políticas.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

dados; supervisão de apoio e acompa-

do, criou a plataforma upSCA-

parceiros o Ministério da Saú-

no registo, diagnóstico e acon-

SMS, mensagens audiovisuais;

Inhambane

Com financiamento da Fundação Bill

nhamento dos procedimentos focados

LE. Desde então, a plataforma

de e a UNICEF. O upSCALE

selhamento,

aos

adicionar pesquisas de mapea-

Gaza

& Melinda Gates e em parceria com o

para melhoria da qualidade de dados,

tem evoluido para responder às

está actualmente operacional

supervisores monitorar o de-

mento; implementação de um

Ministério da Saúde, CISM, Goodbye

sua utilização e acções; e implementa-

necessidades do Programa Na-

nas províncias de Cabo Delga-

sempenho do APE e os níveis

sistema de gestão de stock de

Malaria/LSDI2, Clinton Health Access

ção de um conjunto de componentes

cional de Agentes Polivalentes

do, Inhambane e Zambézia. Na

de stock de medicamentos e

equipamentos fornecidos pelo

Initiative e OMS, o projecto (2019-2020)

de monitoria e avaliação para gerar evi-

Elementares (PNAPE).

terceira fase, o Ministério da

equipamentos. Os dados são

MISAU; desenvolver um pai-

está a ser implementado nas províncias

dências que informem planos de custos

de Maputo, Inhambane, Sofala, Niassa e

operacionais optimizados.

Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

NUTRIÇÃO

SAÚDE

Manica e visa consolidar o actual siste-
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capturados no Sistema Distrital

nel para reportar os principais

forma em todo o país. A Malaria

de Informação em Saúde.

resultados ao nível da comuni-

que orienta os APEs no registo

Consortium presta assistência

O desenvolvimento deste sistema será

do paciente, auxilia no diag-

técnica com vista a aumentar a

O Ministério da Saúde (MISAU)

forma contínua; e monitorar o

a conseguir orientar a tomada de deci-

um marco importante para o PNCM

nóstico e aconselha sobre tra-

capacidade do PNAPE de im-

iniciou a expansão do aplicati-

uso do aplicativo e administrar

sões com base em dados de vigilância

e para todos os envolvidos na gestão

tamento e encaminhamentos.

plementar e gerir a plataforma

vo em 2019, com o objectivo de

questionários on-line, via SMS

precisos, minuciosos e oportunos em

dos dados e levará a uma evolução na

Sendo um aplicativo baseado

em todos os níveis do sistema

atingir 8.800 APEs em todo o

e entrevistas por telefone para

todos os estratos de transmissão.

eficiência na forma de alocação dos re-

num tablet permite que os

de saúde, garantindo assim a

país até 2021. Com as adapta-

avaliar as percepções dos APEs

cursos e condução das intervenções da

supervisores monitorem o de-

apropriação e sustentabilidade

ções específicas da COVID-19,

e cuidadores sobre utilidade e

malária em Moçambique.

sempenho e os níveis de stock

a longo prazo.

prevê-se que os APEs tenham

aceitabilidade da ferramenta.

Sob liderança do Programa Nacional de

SOCIAL

Saúde pretende lançar a plataO upSCALE é um aplicativo

ma de vigilância da malária, de um modo
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+258 84 698 2449
www.music-crossroads.net
mcmozambique@music-crossroads.net
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Music Crossroads é uma organização sem

Academia Music Crossroads

fins lucrativos que usa o poder da educação
musical, formação profissional e performan-

Creative Training for Youth
Europe - Africa

Loud Girls Rock Camp

Big Band em concerto

Acampamento em 2020

ces ao vivo como ferramenta para empoderar a juventude. A organização foi fundada
em 1995 pela Jeunesses Musicales Internacional e conta com academias no Malawi,
Moçambique e Zimbabué. Devido à sua diversidade, a organização hoje é considerada
como um hub, que tem alimentado músicos
talentosos que fizeram sucesso na indústria
da música moçambicana. A Music Crossroads visa promover intercâmbios regionais
e internacionais, trazendo habilidades transculturais e oportunidades de networking
global entre jovens, parceiros e o sector musical. Através de uma série de actividades
actividades, já alcançou uma audiência de
mais de 100.000 pessoas em todo o país.

Workshop sobre gestão da carreira artística

é realizado um campus de trei-

O Loud Girls Rock Camp

a oportunidade de poderem

tomou a dianteira de capaci-

namento para jovens músicos

(LOUD) usa a música como fer-

tocar um instrumento e não se-

A Academia Music Crossroads é um

Crossroads em 2013, em Moçambique,

tar e fortalecer o potencial ar-

talentosos, de modo a adquiri-

ramenta para ensinar as rapari-

guir as tendências existentes,

programa orientado para a educação,

mais de 200 alunos foram treinados, ten-

tístico abundante dos jovens

rem habilidades de execução

gas a expressarem-se e a de-

como cantar e dançar.

que consiste na criação de uma escola

do desempenhado um papel importante

africanos, cuja indústria cria-

de

musicais,

safiarem os desafios de género

vocacional de música para jovens, do-

no avanço da indústria musical moçam-

tiva tem potencialidade para

além de habilidades neces-

existentes na indústria musical

Desde 2017, com financiamen-

Nampula

tando-os de ferramentas profissionais. O

bicana.

crescer, mas tem falta de ca-

sárias para ler, escrever, do-

em Moçambique e em outras

to da FRIDA, mais de 120 rapa-

Zambézia

programa oferece aos alunos novos mé-

pacidade técnica e profissional

cumentar e transmitir as suas

áreas da sociedade, descobrin-

rigas beneficiaram do projecto.

Tete

todos de ensino e um currículo inovador,

Como beneficiários do programa, desta-

para se desenvolver e se tornar

próprias culturas musicais.

do oportunidades de coopera-

As Divas continuaram a fazer

professores treinados, salas de ensaio,

cam-se alguns alunos que hoje demons-

sustentável.

Inhambane

laboratórios de som devidamente equi-

tram o seu talento em grupos musicais

Gaza

pados e as ferramentas necessárias para

ou em carreiras a solo, como é o caso de

as suas carreiras no sector privado como

Kalusa Banda, Deltino Guerreiro, Niko-

músicos profissionais, professores, técnicos, empreendedores criativos, etc.
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instrumentos

ção, expressão, criatividade e

parceria com escolas primárias

Até ao momento, 233 jovens

liderança num ambiente propí-

públicas, onde as raparigas são

Com vista a responder aos

praticantes de artes foram

cio à quebra de tabus.

seleccionadas e capacitadas

problemas acima indicados,

treinados e capacitados para

las Goza, Assa Matusse, Edilson Langa,

actualmente,

jovens

gerar renda para si próprios e

Juntamente com o grupo mu-

As Divas estão focadas em

Tchakaze, Sheila Mahoze, Amélia Felizar-

praticantes de artes estão a ser

contribuir para o desenvolvi-

sical Divas, a Music Crossroads

alcançar outras províncias do

da, Lala Mahigo, James Macamo, Beau-

treinados em Engenharia de

mento do sector das artes.

identificou 30 raparigas com

país de forma a dar a todas as

ty Sitoe, Divas, entre outros.

Som, Gestão Cultural e Cons-

idades entre 10 e 16 anos, e en-

raparigas a oportunidade de

cursos de Formação Musical, com disci-

alguns

através da educação musical.

trução e Reparação de Instru-

Neste contexto, a organização

sinou-as a tocar os instrumen-

acesso à educação musical.

plinas como Harmonia ao Piano, Harmo-

A Academia Music Crossroads contribui

mentos Musicais, com vista a

vai promover a próxima forma-

tos musicais da sua escolha, ao

Em 2020, foram introduzidas

nia, Leitura Rítmica, Percepção Auditiva,

imensamente para o desenvolvimento

permitir que eles tenham um

ção criativa para jovens (Eu-

mesmo tempo criando deba-

novas actividades como o fa-

Percussão Corporal e Improvisação. Os

do sector da música moçambicana ao

rendimento e, desta forma, con-

ropa e África), cuja actividade

tes sobre normas sociais nas

brico de máscaras e gastrono-

principais instrumentos utilizados nes-

formar músicos profissionais com a ca-

tribuir para o desenvolvimento

está programada para o ano

comunidades em que elas es-

mia, para equipar as meninas

tes cursos são saxofone, baixo, guitarra

pacidade de ler e compor suas próprias

socioeconómico do país.

2021 em Moçambique e conta-

tão inseridas e debates sobre

com ferramentas que lhes pos-

acústica, piano, percussão, voz e bateria.

músicas e gerir o seu próprio negócio

rá com participantes de África

igualdade de género. O objec-

sam ser úteis nestes tempos

Desde a fundação da Academia Music

durante as suas carreiras musicais.

e da Europa.

tivo é dar a todas as raparigas

de pandemia global.

Durante o treinamento criativo,
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+258 25 124 826 / 21 496 155
www.ncbaclusa.coop
mozambique@ncbaclusa.net
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A National Cooperative Business Associa-

Promoção de Agricultura Resiliente ao Clima

Unidade de Agronegócios

Projecto de Educação Vocacional
para o Sector Agrícola

Preparação da terra com abertura de covachos permanentes, província da Zambézia

Encontro do sector privado e produtores, distrito de Vanduzi

Estudante a participar no curso de produção de mudas

Financiado pela Embaixada da Noruega

comportamento, que visa promover a

A Unidade de Agronegócios

lhorados ou como prestadores

A NCBA CLUSA, juntamente

termos de preço e duração e

em Maputo, o Programa de Agricultu-

adopção de práticas de produção me-

(UAN) é uma entidade “guar-

de serviços comunitários que,

com o Instituto Superior Politéc-

são ministrados por instrutores

ra Resiliente ao Clima para Pequenos

lhoradas pelos pequenos produtores e

da-chuva” criada em 2017 para

com o apoio da UAN, entram

nico de Manica (ISPM) e com fi-

especializados de parceiros do

Produtores e Agricultores Emergentes

que tem em consideração as barreiras

aproximar os agricultores e as

em contacto com produtores

nanciamento da NORAD, está a

sector privado, como a Lonagro

em Moçambique (PROMAC 1 e 2), nes-

de natureza cultural e social, que difi-

Micro, Pequenas e Médias Em-

e distribuidores fazendo a co-

implementar o Projecto de Edu-

Moçambique (representante da

te momento no seu segundo ano, visa

cultam a mudança de comportamento.

presas (MPMEs), apoiados pe-

nexão entre fornecedor e con-

cação Vocacional para o Sector

John Deere, que dá a formação

Nampula

aumentar a segurança alimentar e o ren-

Com o apoio da Unidade de Agronegó-

los projectos da NCBA CLUSA

sumidor num ambiente em que

Agrícola, que visa prover habili-

de operação de tractores), a

Zambézia

dimento agrícola para 13.500 pequenos

cios da NCBA CLUSA, o PROMAC esti-

em Moçambique, aos princi-

os custos de logística e a falta

dades, conhecimentos e expe-

Yara Fertilizantes (treinamento

Tete

agricultores nas províncias de Manica e

mula todo o sistema de mercado no qual

pais parceiros do sector priva-

de conhecimento local muitas

riências necessárias para que os

de nutrição de culturas), a AAU

Zambézia, através da adopção de prá-

os pequenos agricultores operam, por

do, tais como: fornecedores de

vezes impedem as empresas

trabalhadores do sector agrícola

(certificação Global Gap) e a

Inhambane

ticas de agricultura resiliente ao clima.

exemplo, através de uma rede de 200

insumos, comerciantes de pro-

de chegarem directamente aos

aumentem a sua produção.

Phoenix Seeds (produção e cer-

Gaza

A sua metodologia da aprendizagem

prestadores de serviços comunitários

dutos e instituições financeiras.

pequenos produtores. A UAN

através da prática utiliza um sistema

que vendem insumos agrícolas e que

A UAN é responsável pela co-

também serve como um cen-

O projecto estabeleceu o Cen-

de extensão de agricultor líder com 450

os ligam aos agricultores, fornecedores

municação permanente entre

tro de informações para todos

tro de Agronegócios de Mani-

Os alunos colocam os ensina-

campos de demonstração trabalhados

e mercados. Com o apoio do PROMAC,

todos os actores da cadeia de

os projectos da NCBA CLU-

ca (CAM), um instituto de for-

mentos em prática na fazen-

por agricultores líderes e que permite

um total de 243.253,00 USD de insu-

valor, fazendo com que estes

SA, recolhendo e partilhando

mação profissional e ponto de

da modelo de 20 ha do CAM,

a capacitação e a transferência de tec-

mos melhorados foram vendidos entre

partilhem informações e identi-

dados sobre inteligência de

partilha de informações para o

uma sala de aula prática, que

nologias rentáveis para pequenos agri-

2018 até Junho de 2020. Os produtores

fiquem oportunidades e vanta-

mercado, preços de produtos,

crescente número de empresas

também permite que empre-

cultores, resultando num aumento do

apoiados pelo programa venderam um

gens para a criação de modelos

informação sobre compradores

agrícolas situadas na província

sas privadas demonstrem a

rendimento das culturas em pelo menos

total de 5.527 toneladas de produtos, o

de negócios mais inclusivos.

de produtos e seus requisitos,

de Manica, localizado nas insta-

potencialidade dos seus pro-

30% em comparação às culturas tradi-

que resultou num total de 1.349.836,00

Uma das suas principais fun-

disponibilidade de produção

lações do ISPM. O CAM ofere-

dutos. Até Julho de 2020, 408

cionalmente cultivadas.

USD em vendas. 2.377 famílias rece-

ções é apoiar as MPMEs e

em venda no meio rural e a dis-

ce cursos curtos de habilidades

estudantes participaram em

beram os seus DUATs e 5.639 adultos

empresários rurais a estabele-

ponibilidade de produtos finan-

específicas e orientados para os

estágios académicos no centro

A equipa técnica do PROMAC foi trei-

estão matriculados nos centros de edu-

cerem-se como revendedores

ceiros relevantes para o sector

mercados público e privado.

e 609 pessoas participaram nos

nada numa abordagem de mudança de

cação funcional apoiados pelo projecto.

de sementes e insumos me-

agrícola.

Os cursos são acessíveis em

treinamentos.

tion CLUSA International (NCBA CLUSA) foi
fundada em 1916. Actualmente 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, equidade de
género e uma visão estratégica de mercado. A organização visa advogar e promover
uma economia inclusiva, na qual pessoas
são empoderadas para contribuir para uma
prosperidade partilhada e para a melhoria
da qualidade de vida das gerações futuras.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

AGRICULTURA

EDUCAÇÃO

EMPODERAMENTO ECONÓMICO

NUTRIÇÃO

SEGURANÇA ALIMENTAR
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+258 25 124 826 / 21 496 155
www.ncbaclusa.coop
mozambique@ncbaclusa.net

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

SEEDS+

Agricultura Resiliente ao Clima e Águas (ARCA) em Sofala

Comercialização de sementes da Phoenix Seeds Lda

Agrodealers receberam material de comunicação da Phoenix Seeds Lda

Técnicos do projecto no treinamento sobre agricultura resiliente ao clima

Técnicos do projecto no treinamento sobre sementeira

Com financiamento da Agên-

pequenos agricultores no Norte

seja para a mesma época ou

produtos da Phoenix e, em caso

A NCBA CLUSA está a imple-

província de Sofala, particular-

produtores que promovam a

do distrito para prestar serviços

cia dos Estados Unidos para o

e no Centro de Moçambique.

para a campanha seguinte.

de condições climáticas adver-

mentar o projecto Agricultura

mente o distrito de Búzi, ainda

sustentabilidade e aumentem a

de extensão agrícola que melho-

sas, alertas sobre a sua elegibi-

Resiliente ao Clima e Águas

sofre com as consequências do

resiliência a desastres climáti-

rem a produção/produtividade e

Desenvolvimento Internacional
(USAID) em Moçambique, atra-

O SEEDS+ apoia a empresa de

Para tornar o seguro de índices

lidade para obter a reposição de

(ARCA) em Sofala (2020-2024)

ciclone Idai, que atingiu forte-

cos e outros choques, com foco

promovam o uso inclusivo e efi-

vés do programa Feed the Fu-

produção de sementes Phoenix

climáticos viável em termos téc-

sementes.

com o financiamento da Coope-

mente a região no início de 2019.

na agricultura resiliente ao clima

ciente da água para uso humano

ture Partnering for Innovation,

para que esta eleve as vendas

nicos e financeiros para o mer-

e no uso eficiente da água;

e produção agropecuária.

implementado pela Fintrac Inc, a

de sementes certificadas a um

cado de pequenos produtores,

A capacidade de obter e semear

objectivo é contribuir para a me-

A agricultura resiliente ao cli-

NCBA CLUSA está a implemen-

novo nível e, em parceria com a

um grupo-alvo geralmente ex-

novamente as sementes repos-

lhoria dos meios de subsistência

ma oferece um caminho para

2) Promoção do acesso aos mer-

Com estas actividades, espera-

tar o projecto SEEDS+ com du-

Hollard Seguros, fazer da Phoe-

cluído dos produtos de seguros

tas não irá apenas aumentar a

das famílias de pequenos pro-

a intensificação sustentável da

cados de insumos e produtos,

se maior segurança alimentar e

ração de um ano, após o término

nix a primeira empresa de se-

tradicionais, o SEEDS+ testará

resiliência dos pequenos agri-

dutores da província de Sofala.

agricultura e o aumento da pro-

bem como o apoio aos produ-

geração de rendimentos a partir

do projecto Smallholder Effec-

mentes moçambicana a incluir

mecanismos inovadores, como

cultores a eventos climáticos

dutividade, rendimento e resi-

tores para aumentar o valor da

da produção agrícola nos distri-

produção;

tos de Búzi, Caia e Machanga;

ração Austríaca. O seu principal

tive Extension Drive Success

automaticamente o seguro de

avaliações de dados climáticos

extremos (como os ciclones

A NCBA CLUSA pretende al-

liência das famílias de pequenos

(SEEDS), que entre 2015 e 2017

índice climático em todos os

usando dados de satélite com

Idai e Kenneth, que devastaram

cançar este objectivo através

produtores.

apoiou duas empresas locais

seus produtos, sem preço adi-

sensor remoto, o uso de dro-

grande parte do Centro e Norte

de uma abordagem que vincula

3) Instalação, melhoria, aumento

igualdade de género a infra-es-

de sementes, a Phoenix Seeds

cional para o consumidor.

nes para monitorar a produção

de Moçambique em 2019), mas

agricultura resiliente ao clima,

Para fazer face às adversidades

de escala e promoção de infra-es-

truturas hídricas sustentáveis

truturas;

para consumo humano e uso

Lda e a Oruwera Seed Company

acesso mais inclusivo e com

em campo e o mais inovador

ao oferecer aos agricultores

acesso a mercados e água e

decorrentes dos incidentes cli-

Lda, no desenvolvimento de re-

Qualquer agricultor que comprar

de todos: o uso de SMS como

um mecanismo de partilha de

energia para aumentar a produ-

máticos e tornar a agricultura

des rurais de distribuição de se-

as sementes da Phoenix através

ferramenta digital para que os

riscos, irá também estimular o

tividade e melhorar o acesso à

uma prática sustentável, o pro-

4) Fortalecer as capacidades dos

Caia e Machanga; impactar cer-

mentes que permitiram a mais

da sua rede de agrodealers nas

agricultores registem as suas

mercado de pequenos agricul-

água e saneamento nos distritos

jecto definiu as seguintes acti-

comités de gestão de água e ou-

ca de 7.800 beneficiários direc-

de 280 agrodealers venderem

províncias de Manica e Zambé-

apólices e recebam assistência

tores como um todo, reduzindo

de Búzi, Caia e Machanga.

vidades:

tras estruturas para a gestão da

tos, incluindo produtores líderes,

cerca de 203 toneladas de se-

zia e sofrer uma falha na colheita

técnica digital em tempo real

o risco envolvido em experimen-

infra-estrutura de água;

funcionários distritais que pres-

mentes certificadas de grão e le-

devido a cheias ou secas poderá

sobre como aumentar a produ-

tar sementes certificadas pela

Este projecto chega num mo-

1) Fornecimento de treinamento,

guminosas para mais de 20.000

obter a reposição de sementes,

ção, informações sobre outros

primeira vez.

mento em que grande parte da

know-how e informações aos
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produtivo nos distritos de Búzi,

tam serviços de extensão agrí5) Maior capacidade do pessoal

cola e pequenos produtores.
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Right To Play é uma organização global

Aprender Jogando Responsivo ao Género

Resposta à COVID-19

dedicada a melhorar a vida de crianças e
jovens afectados por conflitos, doenças e

Promovendo Educação
de Qualidade e Inclusiva

pobreza. Tem como missão proteger, educar
e empoderar as crianças, para que superem
as adversidades usando o poder do jogo.
Fundada em 2000, foi pioneira na abordagem baseada em jogos para a aprendizagem e desenvolvimento, centrando-se na
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

Técnicos da TVM Gaza, professoras e pessoal da RTP durante a preparação de aulas

a cada semana, através de jogos e desporto,
dentro e fora da sala de aula.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Alunos beneficiados pelo projecto durante uma sessão de leitura

Em diversos países ao redor do globo,

Cabo Delgado

primário.

o futuro de muitas crianças é limitado

quais: disseminação de men-

emergência devido à COVID-19

sagens sobre a prevenção da

e o consequente encerramen-

COVID-19 em material im-

to das escolas em Março de

presso, rádio, televisão, meios

2020, a Right To Play dese-

digitais e megafones nas co-

nhou e implementou um plano

munidades; montagem de sis-

Nampula

pela violência, trabalho infantil, casa-

Em Moçambique, a Right To Play imple-

de acção em resposta à doen-

temas Tip Tap para lavagem

Zambézia

mento prematuro, analfabetismo, de-

menta o projecto em Maputo (distritos

ça, tendo em vista três objecti-

das mãos nas escolas e outros

Tete

sigualdades, entre outras barreiras. A

de KaNyaka e Namaacha) e Gaza (distri-

vos: aumentar o acesso à infor-

locais de interesse público;

Right To Play trabalha para que elas su-

tos de Chókwè, Limpopo e Chongoene)

mação sobre a prevenção da

apoio técnico ao Ministério da

O projecto Enhacing Quality

Right To Play trabalhará com

Inhambane

perem estes desafios através do uso do

para um total de 138 escolas, com cerca

COVID-19 para as crianças e as

Educação e Desenvolvimen-

Education and Inclusive Edu-

organizações de base comuni-

Gaza

poder do jogo, desporto e brincadeiras.

de 105.000 alunos e 1.100 professores,

suas famílias; garantir meca-

to Humano (MINEDH) para a

cation (2020-2024), localmente

tária e parceiros especialistas

para além de técnicos do Ministério da

nismos de aprendizagem con-

produção de um programa de

designado Provendo Educa-

em mobilização comunitária,

O projecto GREAT (Gender Responsive

Educação e Desenvolvimento Humano

tínua para os alunos fora da es-

telescola da primeira à terceira

ção de Qualidade e Inclusiva,

igualdade de género e educa-

Education and Transformation), local-

(MINEDH) a diversos níveis, membros

cola; e promover princípios de

classe, na TVM; e co-produção

sucede ao projecto Educação

ção inclusiva em 20 escolas e

mente denominado Aprender Jogando

de conselhos de escola, pais e/ou en-

igualdade de género visando a

de um programa de telescola

de Qualidade e Promoção da

respectivas comunidades, no

Responsivo ao Género, está a ser im-

carregados de educação e lideranças

equidade de oportunidades de

bilíngue com a TVM e a Direc-

Paz Através do Poder do Jogo

distrito de Namacurra.

plementado no Gana, Moçambique e

locais.

aprendizagem entre rapazes

ção Provincial da Educação e

(2017-2019), implementado no

e raparigas nas iniciativas de

Desenvolvimento Humano de

distrito de Namacurra, na Pron-

O projecto propõe-se igual-

Como resultado, a Right To Play espera,

aprendizagem contínua para

Gaza.

vícia da Zambézia. O projecto

mente a promover a reinte-

até ao fim do projecto, melhorar a qua-

os alunos fora da escola.

está actualmente em fase de

gração e retenção escolar de

Niassa

Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

DESPORTO

Ruanda com o apoio financeiro do GoEDUCAÇÃO

FORMAÇÃO

IGUALDADE DE GÉNERO
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verno do Canadá.

Estudantes beneficiários do projecto numa sessão de sensibilização

O projecto utiliza uma pedagogia ba-

lidade da educação e manter a aprendi-

A combinação destes esforços

implantação e conta com o fi-

grupos de risco em termos de

seada em jogos e tem como meta uma

zagem baseada em jogos responsivos

Para alcançar estes objectivos,

alcançou um público total de

nanciamento da NORAD.

abandono escolar, nomeada-

educação de qualidade melhorada para

ao género como componente do ensino

a Right To Play levou a cabo

cerca de um milhão de pes-

rapazes e raparigas ao nível do ensino

das escolas beneficiárias.

algumas actividades, entre as

soas, de todas as idades.

mente meninas e crianças com
Durante a implementação, a

necessidades especiais.

2019 - 2020
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Combate à Caça Furtiva de Elefantes
na Reserva Especial do Niassa

Programa Marinho

Programa de Aviação da
Reserva Especial do Niasssa

Caçador furtivo detido com arma de fogo usada para abater elefantes

Filmagem subaquática realizada na Ponta do Ouro

Aeronave Cessna T206H

A Reserva Especial do Niassa (REN), an-

parceria com o Governo de Moçambique

O objectivo do Programa Mari-

o governo no processo de con-

Durante a estação chuvosa, a

Neste contexto, o programa

tes denominada Reserva Nacional do

e a Aliança de Conservação do Niassa e

nho da WCS em Moçambique é

ciliação do desenvolvimento

maior parte da Reserva Espe-

está a desenvolver várias activi-

Niassa, no Norte de Moçambique, é uma

incluiu o frete de um helicóptero durante

apoiar as actividades no Oceano

com a conservação da biodiver-

cial do Niassa (REN), torna-se

dades, incluindo: levantamen-

das maiores da África, compreendendo

as estações chuvosas do início de 2018

Índico Ocidental, que contri-

sidade costeira; criar condições

quase intransitável, com rios

tos aéreos bienais da vida sel-

cerca de 28% das terras protegidas do

e no final de 2019 para o patrulhamento

buem para a resiliência climática

adequadas e capacidade nas

transbordados e solos argilo-

vagem e da actividade humana

país. A REN abriga algumas das popu-

diário de áreas com concentrações de

e a protecção contínua de espé-

comunidades locais de pesca-

sos saturados pela água, divi-

em toda a REN; rastreamento

Nampula

lações mais significativas de vida selva-

elefantes; a implantação de batedores e

cies-chave e seus habitats. Os

dores artesanais para estabe-

dindo a paisagem em grandes

diário por rádio de elefantes

Zambézia

gem de Moçambique, incluindo elefan-

suprimentos em locais de caça remota; e

esforços contribuirão para que

lecerem, legalizarem, gerirem e

blocos

com colar para permitir o moni-

Tete

te, leão, leopardo, cão selvagem, sable,

o apoio à manutenção de um sistema de

as comunidades locais tenham

monitorarem, de forma susten-

apenas a pé ou de barco.

kudu, gnu e zebra.

rádio digital. Esta parceria também lim-

acesso contínuo aos recursos

tável, as áreas de conservação

pou acampamentos ilegais de mineração

naturais e serviços dos ecossis-

comunitárias; alcançar as metas

Para gerir esta enorme, remota

volvimento do mapeamento

A Reserva foi um local de caça ilegal de

e pesca, perseguiu numerosos casos de

temas dos quais dependem para

nacionais no sentido de integrar

e inacessível área de conser-

da linha de base da actividade

elefantes quase que catastrófica, prin-

caça furtiva, tendo, ainda, melhorado e

a sua sobrevivência. A WCS dá

5% dos ecossistemas marinhos

vação, as aeronaves são uma

humana na Reserva, usando

cipalmente de 2009 a 2014. De 2015 a

expandido o sistema de rádio existente

prioridade à protecção de am-

na Rede Nacional de Áreas Pro-

ferramenta essencial para ope-

aplicativos avançados de foto-

2017, as estratégias contra a caça furtiva

na REN, para uma melhor coordenação

bientes marinhos e áreas críticas

tegidas até 2025; identificar as

rações e implementação de

grafia aérea (ENSOmosaic).

reduziram as mortes para uma média de

entre os parceiros em operação.

de biodiversidade resilientes ao

áreas-chave onde as activida-

conservação eficaz. É por isso

clima, como recifes de coral, ha-

des prejudiciais devam ser evi-

que a WCS lançou o Programa

Entre Abril e Junho de 2019

No total, as acções resultaram numa re-

bitats de tubarões e raias e locais

tadas, assim como acções de

de Aviação.

a Reserva contou com a pre-

dução de 87% no número de elefantes

de reprodução e migração de

restauração de ecossistemas

A partir de 2018, as estratégias de com-

mortos ilegalmente em 2018 (em compa-

mamíferos marinhos costeiros.

costeiros e marinhos; apoiar em

A avioneta é uma ferramenta

helicóptero para monitoria e

bate à caça furtiva conseguiram diminuir

ração com 2017) e uma redução de 100%

pesquisas de biodiversidade;

importante para entender e

operações. Durante este perío-

ainda mais o número de mortes, o que re-

em 2019 (em comparação com 2017 e

A WCS pretende alcançar es-

fazer capacitações e divulgar

monitorar melhor esse vasto

do foi possível monitorar todas

nova a esperança de que os elefantes do

2018), durante o período de Janeiro a

tes objectivos através da im-

conhecimentos técnicos-cien-

cenário com os seus activos

as manadas de elefantes, com

Niassa tenham uma chance de recupe-

Março. A REN não regista casos de caça

plementação

tíficos; e colaborar no combate

de conservação e ameaças em

e sem os colares de monitora-

ração. Esta estratégia foi executada em

furtiva de elefantes há mais de 2 anos.

actividades prioritárias: apoiar

ao tráfico ilegal de espécies.

evolução.

mento.

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
Inhambane
Gaza
Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

100 elefantes por ano (um número ainda
DIREITOS DOS ANIMAIS

MEIO AMBIENTE

SUSTENTABILIDADE
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muito alto).

das

seguintes

isolados,

acessíveis

toramento em tempo real; realização de pesquisas; e desen-

sença da avioneta e de um

2019 - 2020

SOCIAL

121

PROJECTo / PROGRAMA
CAP ÍTULO 3

VERSão PORTUGUESA

Projectos/Programas de organizações
sem fins lucrativos e governos

PARTICIPANTES

PÁGINA

01

FMO Mais

124

02

MUVA

126

03

PA ANE

128

+258 84 657 8438
www.fmo.org.mz
info@fmo.org.mz

INS TIT UCIONAL

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO)

FMO Mais

é uma plataforma da sociedade civil, constituída em 2010 e composta por 21 organizações, que tem como objectivo promover
actividades de monitoria e advocacia para
uma maior equidade na distribuição do orçamento público pelos diversos sectores,
destacando o reforço dos recursos para
os sectores sociais. O FMO é dirigido por
um grupo de coordenação composto por
cinco 5 membros, nomeadamente: Centro de Aprendizagem da Sociedade Civil
(CESC), Observatório Cidadão para a Saúde
(OCS), Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), N’weti e o Centro de Desenvolvimento para Democracia
(CDD), sendo este último o actual parceiro
líder desde 2020, com um mandato de dois
anos.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O
Beneficiários do projecto
Cabo Delgado

Acção de formação do FMO Mais

Niassa
Nampula

finanças públicas a nível central e pro-

Zambézia

que se estabelece o projecto FMO Mais

vincial; e influenciar políticas públicas e

membros por meio de formação

importantes para a consciencia-

Orçamento do Cidadão Distrital

e Finanças (Direcção Nacional

Tete

(2018-2023), financiado pela União Euro-

prioridades orçamentais para médio e

em matérias específicas sobre o

lização dos cidadãos acerca dos

para que as comunidades pos-

de Planificação e Orçamento),

peia no âmbito do Programa de Apoio

longo prazo. O projecto é implementado

Orçamento do Estado e gestão

seus direitos de participação na

sam acompanhar as alocações

pelo

Inhambane

aos Actores Não Estatais (PAANE) II, que

por um consórcio composto por cinco

de finanças públicas a nível pro-

gestão de finanças públicas.

orçamentais para os seus dis-

pela Assembleia da República e,

Gaza

visa contribuir na melhoria da gestão das

organizações, nomeadamente: N’weti

vincial e distrital.

finanças públicas a partir de uma maior

(líder do consórcio), Centro de Aprendi-

participação das organizações da so-

zagem da Sociedade Civil (CESC), Grupo

ciedade civil a nível central, provincial e

Moçambicano da Dívida (GMD), Obser-

distrital, assim como uma maior influên-

vatório do Meio Rural (OMR) e o Centro

em português e várias línguas

cia destas na formulação e monitoria da

de Integridade Pública (CIP), nas provín-

nacionais, de modo a sensibili-

Para finalizar, o FMO Mais pro-

gestão de finanças públicas e do Orça-

cias de Inhambane, Sofala, Tete, Niassa e

zar o público para a importância

mento do Estado.

Cabo Delgado.

do interesse pelo processo de

Especificamente, o FMO Mais pretende

Para alcançar os seus objectivos, o FMO

elevar o nível de conhecimento, cons-

Mais implementa as seguintes activida-

tão das finanças públicas.

ciência, participação e informação do

des:

Sofala
Manica

Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS
NO SECTOR DE AGRICULTURA

GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS
NO SECTOR DE ÁGUA E SANEAMENTO

GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS
NO SECTOR DE SAÚDE
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cidadão e das organizações da sociedade civil sobre orçamentação e gestão de

Reforço das capacidades dos seus

Tribunal

Administrativo,

tritos. Está igualmente em curso

principalmente, pela Comissão

Produção de análises das pro-

a divulgação nas redes sociais,

do Plano e Orçamento.

Divulgação de materiais educa-

postas do Orçamento do Estado

iniciada ainda no corrente ano,

tivos de formação e informação

e dos Relatórios de Contas.

de uma campanha audiovisual

Como resultado, os instrumen-

que consiste na publicação de

tos de planificação económica

vídeos semanais no canal do

do país têm sido influenciados

duz vários relatórios ao longo do

YouTube do FMO Mais que, de

pelos posicionamentos do FMO,

projecto para fins de advocacia

forma simplificada e didáctica,

que geralmente são discutidos

acompanhamento e monitoria

junto dos governos distritais,

versam sobre a gestão de finan-

publicamente, distribuídos às

do Orçamento do Estado e ges-

provinciais e centrais.

ças públicas em Moçambique.

diferentes bancadas parlamen-

Como exemplo dos esforços de

O contributo do FMO Mais tem

Comissão do Plano e Orçamen-

Utilização de ferramentas de

advocacia localizados, o projec-

sido reconhecido positivamen-

to, e publicados na imprensa nas

monitoria de finanças públicas

to está a produzir para 2021 o

te pelo Ministério da Economia

vésperas dos debates.

tares, aos deputados em geral, à

2019 - 2020
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

MUVA é uma incubadora social moçambi-

Programa de Aceleração do MUVA

Assistentes

cana que desenha, testa e implementa iniciativas inovadoras para estimular o empoderamento económico das mulheres jovens
e aumentar a empregabilidade da juventude
em geral. MUVA acredita e investe no potencial das mulheres e da juventude com vista
à construção de uma sociedade mais equilibrada e economicamente viável. Desde 2017,
tem implementado uma série de projectos
em zonas peri-urbanas de Maputo, Beira e
Pemba. Ao longo destas intervenções, milhares de jovens, têm tido a oportunidade
de participar em acções como: formação
inter e intrapessoal; formação inicial em
tecnologias de informação e comunicação;
formação em pesquisa social; formação em

Foto de uma antiga participante a preparar um artigo para o seu negócio

Human Centered Design; formação em jardinagem e pavimentação; e literacia financeira.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

O Programa de Aceleração do MUVA

programa com suporte virtual acessível

(PAM) é uma jornada baseada na meto-

para um público de empreendedoras

dologia Gender Centered Design, centra-

pouco habituado ao uso de plataformas

da na inovação de pequenos negócios e

digitais. A jornada foi adaptada, passando

apoio a mulheres empreendedoras.

de seis para três meses e de um formato
100% presencial, para um modelo que com-

Niassa
Nampula
Zambézia

tões de género, tem em conta a sensibi-

Em Moçambique, uma das gran-

de assistente de turma em esco-

seguintes ou não tiveram uma

tiveram a oportunidade de ser

Tete

lidade relacionada com o tema e coloca

O programa dividiu as 40 empreendedo-

des barreiras para os jovens é a

las primárias públicas cujo rácio

oportunidade de emprego.

assistentes através do MUVA.

as mulheres no centro do processo de

ras que faziam parte deste ciclo em dois

entrada no mercado de trabalho,

professor aluno é elevado.

Inhambane

tomada de decisões empresariais. Desta

grupos, sendo observadas todas as me-

seja por falta de condições so-

Durante a sua participação nes-

As responsabilidades dos Assis-

Gaza

forma, o PAM contribui para a inovação a

didas de saúde e segurança em todos os

cioeconómicas, falta de acesso

Só em Maputo estima-se que

ta iniciativa, os jovens têm a

tentes nas salas de aula incluem:

nível dos produtos, serviços ou da opera-

encontros presenciais.

à informação, ou ainda por ele-

existam 101 escolas primárias e

oportunidade de ter a sua pri-

manter a atenção das crianças

vadas exigências por parte dos

que cerca de metade destas te-

meira experiência de trabalho,

durante a aula; apoiar o profes-

empregadores.

nham turmas sobrelotadas (mais

combinada com orientação e

sor na correcção dos trabalhos

de 60 crianças para 1 professor

coaching para o desenvolvimen-

de casa e dos exercícios dados

ou professora).

to de habilidades para o trabalho,

durante a aula; identificar as

Sofala
Manica

Maputo

bina momentos virtuais e presenciais.

ção de negócios.
No início da jornada de formação, cada

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

EMPODERAMENTO ECONÓMICO
DE MULHERES

EMPREGABILIDADE DE JOVENS

Com o surgimento da pandemia de

uma recebeu um kit com todo o material

COVID-19, a formação presencial teve

necessário, incluindo um smartphone. A

MUVA começou a implementar

que ser reestruturada pois o MUVA que-

jornada aproxima a empreendedora da

a iniciativa Assistentes em 2017

aumento de renda familiar (por

crianças com mais dificuldades

ria continuar a atender as empreende-

equipa de facilitação e de pesquisa de for-

e esta tem-se mantido em vigor

Beneficiam da iniciativa, por um

meio de um subsídio mensal),

e garantir que recebem atenção

doras especialmente num ano tão difícil

ma segura através do uso da tecnologia.

até o presente ano, em parce-

período de um ano, jovens de fa-

oferecendo, ao mesmo tempo,

adicional;

ria com o Instituto Nacional de

mílias carenciadas de ambos os

um serviço público vital na área

complementares para apoiar a

Num ano e num contexto repleto de difi-

Acção Social (INAS), com cres-

sexos, que tenham concluído os

de educação.

compreensão

culdades, o comprometimento das em-

cimento exponencial e impac-

seus estudos secundários (10ª e

Tirando partido do seu know-how em

preendedoras é inspirador e demonstra

tos significativos. Esta iniciativa

12ª classes) e que não puderam

Desde 2017, cerca de 500 jovens

tudo sob orientação do professor

inovação e adaptação, o MUVA criou um

a resiliência e a força destas mulheres.

consiste na introdução do posto

continuar a estudar nos níveis

(70% dos quais do sexo feminino)

e sem o substituir.

em que mulheres e pequenos negócios
estão a ser particularmente afectados.

APOIO A EMPREENDEDORISMO
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Foto de uma assistente a dar apoio na sala de aula

Esta abordagem dá destaque às ques-
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O Programa de Apoio aos Actores Não Es-

Programa de Apoio aos Actores Não Estatais II

tatais (PAANE) II é uma iniciativa que visa
reforçar a democracia participativa, representativa e sensível ao género em Moçambique, através do envolvimento das autoridades públicas e da sociedade civil num
diálogo construtivo.
O programa é implementado sob responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação, através do Gabinete do Ordenador Nacional
(GON-MINEC), e financiado pela União Europeia através do 11° Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) à altura de 22 milhões
de Euros, por um período de 5 anos (2018
a 2023).

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado

Fundação MASC capacitou conselhos consultivos locais

CESC formou facilitadores em metodologias de implementação de diálogos comunitários

PSCM-PS promoveu a 2ª Conferência Nacional da Protecção Social

A primeira fase do Programa de Apoio

aumentar a influência das organizações

em diferentes sectores. Neste

lização das suas finalidades e

aos Actores Não Estatais (PAANE I) de-

da sociedade civil (OSCs) nas políticas

contexto, o PAANE II está orga-

correu entre 2013 e 2018. Apoiado pela

públicas, focando-se em três priorida-

nizado em sete componentes

4. Sou cidadão: responsabiliza-

abordagem oferece vantagens

i. A melhoria e aprofundamento

União Europeia com um financiamento

des:

(ou projectos específicos), cada

ção social para melhores servi-

muito relevantes. Por um lado,

da democracia participativa;

um promovido por diferentes

ços de educação e saúde (CESC);

permite que as organizações

de 5 milhões de Euros, o programa tinha

Niassa

volvimento inclusivo:

actividades institucionais. Esta

Nampula

nesta primeira fase o objectivo de con-

a) O desenvolvimento de um ambiente

plataformas da sociedade civil

Zambézia

tribuir para a melhoria da governação e

mais propício a uma sociedade civil for-

moçambicana

Tete

da cidadania em Moçambique. Através

te, diversificada e sustentável;

sectores distintos:

dos processos nos quais as pró-

iii. A inovação nas modalidades

Inhambane

(MRP), uma ferramenta de financiamen-

b) A participação da sociedade civil e o

1. Promoção da governação e

6) Gestão de recursos naturais

prias organizações estão impli-

de engajamento e de interacção

Gaza

to para projectos de curta duração, a

acompanhamento das políticas públi-

diálogo democrático susten-

(ASCUT);

cadas. Por outro lado, encoraja

entre as OSCs;

primeira fase do programa financiou 18

cas mais eficazes;

tável em Moçambique (Actio-

Sofala

operando

em

mantenham uma maior adesão

ii. O reforço das OSCs e da sua

5) Desenvolvimento de capaci-

às reivindicações das suas ba-

legitimidade;

dades (Fundação MASC);

ses locais e às necessidades

do Mecanismo de Resposta à Procura

Manica

Maputo

projectos que beneficiaram mais de 45
ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

APOIO À SOCIEDADE CIVIL

c) O reforço das capacidades das OSCs

riormente, foram adicionados ao pro-

em matéria de participação política,

grama 11 projectos de longa duração.

acompanhamento das políticas públicas e prestação de serviços a nível local.

CIDADANIA PARTICIPATIVA

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO

IGUALDADE DE GÉNERO
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as autoridades de Moçambique, junta-

A fim de alcançar estes objectivos, o

mente com a sociedade civil e a União

programa apoia iniciativas de plata-

Europeia, decidiram continuar o progra-

formas de OSCs em 20 distritos em

ma, ampliando ao mesmo tempo o seu

5 províncias do país (Cabo Delgado,

escopo e o financiamento disponível. O
PAANE II, actualmente em curso, visa

as organizações a sair da “abor7) Enriquecendo a participação

dagem projecto” mais tradicio-

iv. O incremento da influência

activa da sociedade civil para a

nal, assumindo uma abordagem

das OSCs sobre as políticas do

2. Elevando o valor do dinheiro

promoção da igualdade de gé-

mais estratégica de programa e

Estado e sobre as práticas das

ao serviço do cidadão - monito-

nero e o empoderamento das

de apoio aos actores locais.

administrações;

ria da gestão de finanças públi-

mulheres e raparigas (Fórum

cas (N’weti e o Fórum de Moni-

Mulher).

As componentes e a aborda-

v. A dinamização dos espaços

nAid);

mil pessoas em oito províncias. Poste-

Face ao impacto positivo do PAANE I,

128

veis (PSCM-PS);

toria do Orçamento);

gem do PAANE II refletem uma

de diálogo e concertação entre

No contexto do PAANE II e

estratégia baseada em 6 pilares

OSCs e administrações públi-

3. Melhoria da qualidade da

das suas sete componentes,

para o reforço da sociedade civil

cas;

cobertura da protecção social

as OSCs são apoiadas não em

e da sua participação na formu-

Inhambane, Niassa, Sofala, Tete), ge-

básica e das condições de vida

função de um “projecto” fecha-

lação e na implementação das

vi. A inovação nas modalidades

rando oportunidades de envolvimento

das populações mais vulnerá-

do, mas tendo em conta a rea-

políticas públicas para o desen-

de apoio às OSCs.

2019 - 2020
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PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Be Girl é uma empresa social fundada em
2014 que adopta uma abordagem holística, com um design orientado para a saúde

Produtos Menstruais
Sustentáveis e de Qualidade

Educação Menstrual Apropriada
para Diferentes Idades

Mensagens Transformadoras para
um Mundo Livre de Estigmas

A parceria com a Intermoda aumenta a possibilidade de escolha para os consumidores

Uma rapariga que usa orgulhosamente o seu rastreador SmartCycle® da Be Girl

O “desfile de período” no MFW que desafiou a noção de períodos serem vergonhosos

A Be Girl distribui uma linha de produ-

Em Moçambique, 83% das ra-

é mais do que conhecimento;

O estigma social a volta da

teralmente (em parceria com

e higiene menstruais. A Be Girl desafia o
status quo, explorando o design para redefinir a menstruação e construir um mundo
onde todas as raparigas apropriam-se, compreendem e amam os seus corpos. A Be Girl
trabalha para alcançar esta visão, através
da distribuição de uma linha de produtos
menstruais sustentáveis e de alta qualidade;
da realização de programas de educação
menstrual adequados à diferentes idades; e
da criação de mensagens transformadoras
para um mundo livre de estigmas. A Be Girl
iniciou as suas operações em Moçambique
em 2018 e realiza actividades de impacto
comercial e social para atingir raparigas e
mulheres em todo o país.

International.

tos menstruais sustentáveis para dar

parigas relataram ter pouco ou

procura ajudar as raparigas

menstruação sustenta os de-

influenciadores e ícones cul-

às raparigas escolhas de alta qualidade

Em 2019, a Be Girl realizou um estudo

nenhum conhecimento sobre a

a tornarem-se mais confor-

safios que as raparigas e as

turais). Por exemplo, a Be Girl

para a gestão da menstruação e remo-

que revelou que as CalcinhaPenso™

menarca (o seu primeiro perío-

táveis com a menstruação e,

mulheres enfrentam no acesso

associou-se à SNV e ao Mi-

ver barreiras à frequência escolar. O

melhoram significativamente a mobi-

do), e quase um terço dos rapa-

consequentemente, com a sua

à informação e aos cuidados

nistério da Educação e Desen-

produto emblemático da Be Girl, a Cal-

lidade e a autoestima básica das rapa-

zes relatou não compreender

identidade como raparigas. E

que necessitam para gerir a

volvimento Humano (MINEDH)

Nampula

cinhaPenso™, combina roupa interior

rigas durante a menstruação, propor-

o que era a menstruação. Para

o SmartCycle® não é apenas

menstruação de forma segura e

para realizar eventos de advo-

Zambézia

com protecção menstrual incorporada

cionando melhores oportunidades de

ajudar os jovens a compreen-

para raparigas. A metodologia

confortável. Os estigmas estão

cacia e criar materiais educati-

Tete

através de um bolso que contém mate-

educação, construção de capital social

der o processo da menstrua-

foi adaptada para alcançar tam-

enraizados na desigualdade de

vos adaptados aos jovens para

rial absorvente para o fluxo menstrual.

e participação equitativa na sociedade.

ção, a Be Girl desenvolveu o

bém os rapazes. Quando tanto

género e devem ser abordados

divulgar informação precisa.

“Com as calcinhas da Be Girl, posso

SmartCycle®, uma ferramenta

rapazes como raparigas apren-

para assegurar que as raparigas

Além disso, a Be Girl conduz

As CalcinhaPenso™ foram criadas pra

sentir-me livre para sair de casa durante

de aprendizagem prática con-

dem desde muito cedo que a

e as mulheres possam partici-

campanhas para “redefinir” a

serem resistentes a manchas, fáceis de

o meu período”, comentou uma benefi-

cebida como um colar para que

menstruação e a ovulação são

par equitativamente na socie-

menstruação, incluindo colocar

lavar e rápidas de secar, de modo que,

ciada pelo produto.

as raparigas possam acompa-

processos biológicos normais,

dade.

as CalcinhaPenso™ na passa-

nhar o seu ciclo menstrual. Sua

têm uma base de compreensão

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala
Manica
Inhambane
Gaza
Maputo

ÁRE A(S) DE ACT UAÇÃO

IGUALDADE DE GÉNERO

SAÚDE MENSTRUAL E HIGIENE
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com apenas duas calcinhas, as rapari-

rela do Mozambique Fashion

gas tenham uma protecção fiável du-

Para além das parcerias com organiza-

metodologia educacional uti-

pra os servir ao longo da sua

Guiada pelas suas raízes no de-

Week

rante toda a menstruação.

ções sem fins lucrativos, a Be Girl pro-

liza informação relativamente

vida, à medida que fazem esco-

sign centrado no ser humano,

através do Instagram Live com

lhas sobre a sua saúde pessoal.

a Be Girl cria campanhas com

influenciadores como a Dama

mensagens

transformadoras

do Bling e Klorokilla para falar

e

realizar

conversas

picia acessibilidade aos seus produtos

complexa e fornece-a de uma

Desde 2018, a Be Girl distribuiu mais de

para que as raparigas e mulheres pos-

forma integrada e apropriada à

50.000 produtos sustentáveis a rapari-

sam escolher os produtos que preferem

idade para ajudar as raparigas a

A Be Girl estabeleceu parcerias

que utilizam uma abordagem

abertamente sobre períodos

gas nas províncias de Maputo (cidade

para gerir a sua menstruação. Através

compreender o ciclo menstrual,

com organizações para minis-

tridimensional: 1) do topo para

sem tabus. Através de técnicas

de Maputo e Matola), Zambézia e Sofala,

de parcerias com distribuidores comer-

como rastreá-lo e como filtrar

trar workshops SmartCycle®

a base (envolvendo governos

de filosofia de marketing de

através de parcerias com organizações

ciais como a Intermoda, os produtos

mitos e tabus frequentemen-

a mais de 30.000 raparigas e

e gatekeepers); 2) da base para

ponta, a Be Girl substitui o es-

sem fins lucrativos, incluindo a FDC Mo-

Be Girl estão acessíveis ao público em

te associados à menstruação.

rapazes em cinco províncias

o topo (divulgando informação

tigma existente por mensagens

çambique, Khandlelo, WaterAid e Plan

geral.

A metodologia SmartCycle®

moçambicanas.

e materiais educativos); e 3) la-

positivas sobre períodos.
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O Bring Back Moz (BBM) é um espaço onde

Bring Back Maputo

as empresas privadas podem participar
proactivamente no desenvolvimento de
Moçambique, cumprindo com objectivos
de responsabilidade social corporativos, à
medida em que se tornam co-autores de um
processo histórico de resgate e reconstrução das cidades moçambicanas. O projecto
é uma iniciativa moçambicana, sem fins lucrativos, realizada pelas empresas K Trading
e Serviços e Real Groove Entretenimento
(Caipireal), com co-organização do Conselho Municipal de Maputo e patrocínio das
empresas CIM e Cervejas de Moçambique
(CDM).
O BBM está actualmente em sua primeira

Requalificação estética na baixa da cidade de Maputo

Requalificação estética na baixa da cidade de Maputo

Pintura artística em espaço antes inutilizado e sem vida

fase de implementação, denominada Bring
Back Maputo.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

A agenda 2030 para o Desenvolvimen-

em quatro eixos: requalificação estética,

Cidadania: foco na promoção

cidade ao longo de um período

mais alternativas para os inte-

to Sustentável da Organização das Na-

inserção social, cidadania e turismo ur-

da consciência cívica junto dos

de 5 anos, com 3 intervenções

ressados no turismo urbano lo-

ções Unidas (ONU), propõe alcançar o

bano local.

residentes

previstas por ano.

cal, em termos de pontos turís-

Entre os beneficiários indirec-

ticos acessíveis e organizados.

tos encontram-se as entidades

frequentadores

da cidade, através da sensibi-

saneamento e higiene adequados para
a redução da pobreza e tornar as cida-

Requalificação estética: foco na área

lização das pessoas para boas

Após os 5 anos do projecto, du-

des mais inclusivas e sustentáveis.

artística e cultural, buscando recuperar

práticas de uso e conservação

rante os quais serão realizadas

O projecto tem como beneficiá-

contar com um novo e credível

e promover o património estético urba-

dos espaço, educação cívica e

15 intervenções, o Bring Back

rios directos jovens desfavore-

parceiro na reconstrução do

Nampula

governamentais, que podem

Zambézia

Em Moçambique, o Programa Quinque-

no, através da pintura da cidade (edifí-

formação de agentes de sensi-

Maputo espera contribuir para:

cidos e excluídos, residentes da

espaço urbano; os utilizadores

Tete

nal do Governo (2020-2024) assume o

cios residenciais e comerciais, muros e

bilização.

1) que todo o legado histórico,

cidade e os praticantes do turis-

dos bens e serviços; agentes

objectivo de preservar, valorizar e divul-

ruas), limpeza mensal das vias e locais

cultural e estético herdado de

mo urbano local.

comerciais; e patrocinadores e

Inhambane

gar o património cultural, promover a in-

públicos mais frequentados e com mais

Turismo urbano local: recupera-

gerações passadas e construí-

Gaza

clusão social, iniciativas artístico-cultu-

produção de lixo na cidade (mercados

ção dos antigos pontos turísti-

do pela actual geração, seja visí-

Para os jovens desfavorecidos,

ao projecto, demonstram o seu

rais e o turismo. Em Maputo, o Conselho

públicos, mercados informais e feiras),

cos da cidade e identificação e

vel e acessível para todos, bem

o projecto prevê a sua inserção

compromisso com o desenvol-

Municipal atribui prioridade à limpeza e

recondicionamento das casas de banho

criação de novos pontos. Neste

como reconhecido como um

em actividades geradoras de

vimento das cidades.

higienização das residências e locais

públicas e alocação de casas de banho

eixo, está incluída a pintura ar-

bem de relevância a ser preser-

rendimentos e o desenvolvi-

públicos.

móveis para combater a defecação e

tística de edifícios na cidade de

vado; 2) a redução do número de

mento de habilidades profissio-

O BBM, através do projecto

urina a céu aberto.

Maputo, de modo que a rua se

pessoas excluídas socialmente

nais.

Bring Back Maputo, acredi-

assemelhe a um arco-íris, com o

e a sua inserção sócio-econó-

objectivo de atrair turistas.

mica; 3) que os frequentadores

Os residentes locais serão be-

transmitir o património urbano

Sofala
Manica

Maputo
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ta que ao resgatar, proteger e

Inserção social: foco na inserção sócio

que pretende resgatar e promover a ima-

-económica dos grupos e jovens mar-

do espaço urbano tenham o

neficiados pelo Bring Back Ma-

histórico, cultural e arquitectó-

gem das cidades moçambicanas, por

ginalizados, buscando a melhoria das

Na sua primeira fase, denomina-

sentimento de “pertença” e que,

puto através de ambientes ur-

nico da capital para as novas

meio de requalificação estética, inserção

suas condições de vida, por exemplo,

da Bring Back Maputo, iniciada

de facto, adoptem e demons-

banos mais agradáveis, limpos

gerações, estará a promover o

social, educação cívica e turismo.

através da contratação destas pessoas

em 2020, o BBM está focado

trem boas práticas de protec-

e organizados. Já os turistas

turismo local, que contribuirá

como mão-de-obra sazonal durante a

na capital moçambicana, para

ção e conservação da cidade e

terão acesso a uma cidade bela,

para a diversificação da econo-

realização das intervenções do projecto.

o resgate da imagem urbana da

dos seus recursos; 4) criação de

artística e com mais alternativas

mia nacional.

As actividades do BBM estão divididas
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A Mozambikes iniciou as actividades em

Mozambikes: 10 Anos os Mesmos Objectivos

Campanha de Doação: As Bikes
dos Gaiatos

História de Sucesso: Do Sonho
à Realidade Surge a Bioke

As distâncias ficaram mais curtas para Madalena

Mais 50 bicicletas para os “gaiatos”

Bioke, o sonho do Meque tornado realidade

2010 e até hoje ajudou milhares de vidas
em todas as províncias de Moçambique,
através do seu principal produto: a Mozambike. Trata-se de uma bicicleta desenhada
exclusivamente para as duras condições em
que vivem milhões de moçambicanos, particularmente nas zonas rurais, onde impera a
escassez de transporte e onde uma bicicleta
tem um impacto social elevado. O modelo
actual é fruto de várias alterações e parcerias ao longo dos anos, para poder satisfazer o máximo de comunidades possível por
todo o país. A Mozambikes acredita que as
suas bicicletas podem causar um impacto
real na vida das pessoas, facilitando o acesso a bens, serviços, centros de saúde, água
potável, educação ou mesmo a um empreEm 2010, a Mozambikes nasceu com

Basicamente, tratam-se de pequenas

A Casa do Gaiato é uma insti-

uma ideia e um objectivo: colocar o má-

lojas de bicicletas (pólos de manuten-

tuição social privada fundada

ximo número de bicicletas nas mãos das

ção). O Bike Negócio é um programa de

pelo Padre Américo em 1940 e

“Vamos

ajudar

comunidades rurais em todas as provín-

empreendedorismo e gestão de negócio

situa-se no distrito de Boane, a

cias de Moçambique. Dez anos depois,

que tem como objectivo capacitar jovens

60 km da cidade de Maputo. A

o objectivo mantém-se exactamente o

empreendedores através da aquisição de

Nampula

mesmo e cerca de 25.000 de bicicletas

ferramentas e aprendizagem, o que per-

Zambézia

depois, estas continuam a ser distribuí-

Tete

das com intuito de ajudar as pessoas nas

go, ajudando-os, assim, a sair da pobreza.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

vel responder à demanda pela

a conhecer a história de suces-

busca do seu produto e pela

so de um dos seus milhares de

apreciação das pessoas no seu

sempre que pudermos, pois

beneficiários: Meque Guerra

modo de entrega.

acreditamos no seu trabalho

Seifane, um pequeno produtor

Casa do Gaiato acolhe recém-

e acreditamos que as nossas

de batata-doce de polpa ala-

A Mozambikes voltou a ajudar

nascidos, crianças e jovens

bicicletas lhes podem trazer

ranjada biológica, que come-

Meque nesta nova fase da sua

mitirá que eles se tornem independentes

desfavorecidos e carenciados,

sorrisos sempre que nelas pe-

çou o seu negócio com o seu

vida e criou o projecto Bioke

e aumentem os seus rendimentos.

não só de Moçambique, mas

dalem”, comenta Rui Mesquita,

irmão.

(biológico + bike), que dispõe

também de eSwatini, África do

co-fundador da Mozambikes.

Inhambane

chamba, à escola, ao posto de saúde ou

As actividades de planeamento do Bike

Sul e Zimbabué. A instituição

Gaza

mesmo à procura de água.

Negócio tiveram início em 2019. Nos

tem como principal objectivo

próximos anos, a Mozambikes preten-

educá-los dentro de um am-

Com os seus programas a crescer, a

de empoderar principalmente mulheres

Mozambikes procura diversificar a sua

e raparigas adolescentes, contribuindo

estratégia. Uma das novas ideias da empresa consiste num projecto de geração

Maputo
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Há três anos a Mozambikes deu

suas tarefas quotidianas, como ir à ma-

Manica
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anos.
continuar

a

de um total de 4 bicicletas para
A história de Meque chegou

o ajudar a aumentar o seu ne-

Na última campanha foram

aos ouvidos da Mozambikes,

gócio.

fornecidas bicicletas para 50

que reconheceu o seu poten-

biente familiar seguro, onde

“gaiatos”, o que permitiu mudar

cial empreendedor e viu que ele

Hoje, a sua equipa é compos-

são inseridos na escola e têm

drasticamente o seu dia-a-dia,

seria um óptimo candidato para

ta por mais dois colegas que o

assim para a redução da taxa de desem-

alimentação garantida e acti-

fazendo com que cumprissem

receber uma das suas bicicle-

ajudam na distribuição do pro-

prego e promoção da sustentabilidade

vidades práticas, com foco no

as suas tarefas de casa mais

tas. Com a doação, o produtor

duto, de forma a garantir uma

de rendimento, formação em mecânica

nas comunidades, tornando-as mais ca-

desenvolvimento de novas ha-

rapidamente e deixassem de

conseguiu crescer o seu negó-

entrega mais rápida e eficiente

de bicicletas e capacitação para a ges-

pacitadas e resilientes. Mantendo a bici-

bilidades e novos negócios.

deslocar-se a pé. Assim, as

cio e melhorar a sua qualidade

para os seus clientes.

tão de pequenos negócios, que possa

cleta como um transporte comunitário

deslocações para a escola, fa-

de vida.

contribuir ainda mais para a criação de

acessível, o Bike Negócio é fundamental

A Casa do Gaiato é uma das

zenda e machamba ficaram

comunidades mais capacitadas e que

para que, através da manutenção e lo-

centenas de parceiros ao nível

mais fáceis, tornando-os mais

Durante estes três anos, Me-

pre em primeiro lugar e conti-

possibilite a criação de novos postos de

gística de peças, seja possível manter as

nacional da Mozambikes e que

autónomos e permitindo assim,

que viu a sua operação crescer

nua com o mesmo sonho de

trabalho nas comunidades impactadas

bicicletas a servir as comunidades por

já recebeu mais de uma cen-

que ajudassem os seus irmãos

e constatou que com apenas

sempre: ter um futuro melhor e

pelos projectos.

mais tempo.

tena de bicicletas nos últimos

e a própria Casa do Gaiato.

uma bicicleta já não era possí-

expandir o seu negócio.

Meque coloca os estudos sem-
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Diversidade e Inclusão: Estamos no Nosso
Melhor Quando os Nossos Colaboradores
Estão no Seu!

Concurso Anual de Projectos
de Solidariedade e Investimento
Social

As Apostas da Vodacom
na Educação

A Vodacom desenvolve ainda projectos nas

O propósito da Vodacom é ligar as pes-

que confere igualmente 16 semanas de

Esta iniciativa busca promover

de cada um, sendo obrigatório

O projecto Fazer Crescer é norteado pelos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

áreas do desporto, empreendedorismo, am-

soas para que elas cresçam e façam

licença para todos os parceiros que se

o voluntariado e o engajamen-

o seu envolvimento pessoal.

biente e tecnologia.

crescer o país. Para tal, a empresa faz

tornam pais, seja por nascimento ou

to dos colaboradores com as

uma aposta clara na diversidade e plu-

adopção. É uma política inclusiva que

causas sociais, através de um

ralidade de ideias, na inovação e nas

não discrimina em razão do género,

concurso lançado anualmente

abordagens transformadoras, por for-

idade, orientação sexual ou tempo de

ma a maximizar os benefícios sociais e

trabalho. Depois de concluir o período

económicos criados pela sua actividade

de licença, para ambos os casos, os co-

social, que são desenhados

Nampula

e partilhar valores com toda a socieda-

laboradores têm o direito a um retorno

por colaboradores da Voda-

Por exemplo, no contexto des-

promover a inclusão digital e

Até 2025, a Vodacom propõe-

Zambézia

de. Um ótimo exemplo da responsabi-

gradual ao trabalho, para que continuem

com e que serão apoiados pela

ta iniciativa, surgiu o proje-

financeira.

se a ligar 500 escolas secun-

Tete

lidade social da Vodacom são as suas

a dar a melhor assistência à família.

empresa.

to “Ciência é Tudo Bom para
Mim Também” implementado

No que toca ao investimento

Inhambane

uma grande referência do seu compro-

A empresa tem uma política interna

Por meio desta iniciativa a

nas escolas secundárias, para

social da empresa, este propó-

Gaza

misso para com o bem-estar dos seus

que estabelece direitos especiais para

empresa disponibiliza apoio

incentivar meninas e adoles-

sito materializa-se através do

Outros exemplos da sua apos-

colaboradores, marcando a diferença

os colaboradores vítimas de abuso e

técnico na concepção e execu-

centes a considerarem alter-

Vodacom Faz Crescer, uma ini-

ta no sector da educação são o

no mercado.

violência doméstica, a política sobre

ção dos projectos, financia as

nativas profissionais nas áreas

ciativa norteada pelos Objecti-

#CodeLikeaGirl, uma iniciativa

abuso e violência doméstica, que, entre

respectivas acções e oferece

de Ciências, Tecnologia, Enge-

vos de Desenvolvimento Sus-

que traz jovens raparigas do

A política parental é também espelho

outras medidas, prevê 10 dias de licença

algum do tempo de trabalho

nharia e Matemática, através

tentável das Nações Unidas,

ensino secundário à Vodacom

do compromisso da empresa. Na Voda-

remunerados, para permitir que estes

dos colaboradores para que

de palestras de orientação

cujo objectivo é contribuir para

para aprenderem a programar,

com, as colaboradoras que se tornam

possam procurar ajuda e reorganizar

estes se possam dedicar à im-

profissional dadas por colabo-

um acesso mais abrangente e

ou o YÁ, através do qual a em-

mães gozam de 16 semanas de licença

as suas vidas. As equipas de recursos

plementação e monitoria dos

radoras da Vodacom com es-

equitativo a serviços de educa-

presa oferece bolsas de estudo

totalmente remuneradas e com direito

humanos receberam formação espe-

mesmos.

tudos e funções nessas áreas.

ção de qualidade.

a alunas e alunos academica-

a todos os benefícios para os quais são

cial para lidar com estas situações e a

elegíveis. E porque diversidade e inclu-

empresa conta ainda com assistência

As actividades previstas têm

Só em 2019 foram envolvidas

Para este efeito, a Vodacom

queiram prosseguir os seus

são importam no ambiente de trabalho,

disponível 24 horas por dia através de

que ser dirigidas a instituições

quase quatro mil raparigas do

promove a inclusão e literacia

estudo nas áreas da Ciências,

a Vodacom lançou no dia 1 de Setembro

um acesso telefónico gratuito e confi-

de caridade e/ou projectos que

ensino secundário na Cidade

digital nas escolas secundá-

Tecnologia, Engenharia e Ma-

de 2020 a política de licença parental

dencial.

beneficiem as comunidades

de Maputo.

rias, através do apetrecha-

temática.

A Vodacom Moçambique é uma empresa
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.

ALCANCE GEO GR ÁFIC O

Cabo Delgado
Niassa

Sofala

mento de salas de informática,

Também é importante que te-

ligar as pessoas para fazer

formação de professores, for-

nham o potencial de causar

crescer Moçambique, através

necimento de internet gratuita

para selecção de projectos de

impacto e mudanças duradou-

da conectividade e da tec-

e de um acervo de livros e ma-

solidariedade e investimento

ras.

nologia postas ao serviço de

teriais educativos digitais.

políticas de recursos humanos, que são

Manica

Maputo
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pessoas e comunidades para

dárias moçambicanas à internet e inclusão digital.

mente bem sucedidos e que
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M-Pesa, 7 Anos a Facilitar a Vida dos Moçambicanos

Prevenção e Mitigação da COVID-19

Loja M-Pesa na cidade de Maputo

O M-Pesa é o maior serviço fi-

vés de acções de responsa-

cerca de 300 líderes de opinião

ferramentas para o desempe-

nanceiro móvel de Moçambi-

bilidade social, com especial

e onde foram levadas a cabo

nho das suas actividades, e, por

que, com cerca de 4,4 milhões

destaque para a saúde pública,

sessões de testagem de HIV e

conseguinte,

de clientes activos, que permite

educação financeira e inclusão

tensão arterial; imunização de

para melhorarem as suas condi-

Com a pandemia da COVID-19,

a segurança dos seus agentes e

realizar operações de transfe-

social da mulher.

tétano; palestras de prevenção

ções de vida. Deste modo, mais

e em cumprimento das medi-

da população em geral, o M-Pe-

do HIV e planeamento familiar;

de 30 mil agentes espalhados

das de prevenção e mitigação

sa distribuiu cerca de 30 mil

“Para nós, disponibilizar 30 mil

geral, em particular os agentes

rência, levantamento de dinhei-

mais

Gulamo Nabi, director geral da Vodafone M-Pesa

potencial

pandemia,

o

coronavírus.

se: “Esta é uma maneira de sensibilizarmos a sociedade em

ro e pagamento de serviços

No mesmo âmbito, em parceria

e emissão de bilhetes de iden-

pelo território nacional, benefi-

desta

M-Pesa

estações de lavagem de mãos,

estações de lavagem de mãos à

e compradores dos nossos ser-

através de um celular, presente

com a TechnoServe, o M-Pesa

tidade.

ciaram de formação em matéria

tornou-se mais preponderante

num investimento de cerca de

escala nacional é um contributo

viços, no sentido de perceber o

em Moçambique desde 2013.

organizou fóruns-mulher onde

17 milhões de meticais.

tremendo para a implementa-

benefício de melhorarmos todo

ção da directiva de higiene de

o contexto de saúde pública e

de educação e gestão financei-

como uma alternativa segura

cerca de 1 milhão de pessoas re-

Para além do compromisso para

ra, habilidade de negócio, inves-

para os milhões de moçambica-

Mais do que disponibilizar ser-

ceberam formação em matérias

com os seus clientes e a inter-

timento no negócio, gestão de

nos continuarem a realizar ope-

Segundo Gulamo Nabi, direc-

mãos, que ajuda na prevenção

de higiene. Ao fazermos isso,

viços financeiros, o M-Pesa,

de investimento e poupança.

venção nas causas sociais, o

stock, agenciamento financeiro

rações financeiras, respeitando

tor geral da Vodafone M-Pesa,

da propagação da COVID-19”,

acreditamos

disse Nabi.

substancialmente o risco de

em parceria com a International

M-Pesa tem vindo a implemen-

e habilidades de vida com sen-

as medidas de distanciamento

esta medida enquadra-se nos

Finance Corporation (IFC), tem

Realizou, ainda, feiras de saúde

tar programas de capacitação

sibilização para o género, comu-

social.

esforços de investimento so-

contribuído para a melhoria da

pública e cidadania que con-

para os seus agentes, proven-

nicação, negociação, autoco-

vida dos moçambicanos, atra-

taram com a participação de

do-lhes mais conhecimento e

nhecimento, entre outras.
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Neste contexto, e para garantir

que

reduzimos

passagem deste vírus que cir-

cial da Vodacom, através do

Por seu turno, Nuno Quelhas,

cula pelo mundo fora e aqui no

M-Pesa, no combate ao novo

PCA da Vodacom, pronunciou-

nosso país”.
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