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INTRODUÇÃO 
Pretende-se com o presente Relatório reportar as actividades da ONG internacional Concern Universal 
Moçambique, sobre as acções realizadas, os resultados esperados, os resultados atingidos e o impacto 
alcançado durante o Ano 2016. A ONG Concern Universal tem sede na Inglaterra e trabalha nas áreas de 
desenvolvimento e assistência humanitária em 12 (doze) países à volta do mundo. Desde 1996 que o 
escritório central da Concern Universal no país está localizado na Província do Niassa, cidade de Lichinga 
(com os escritórios de apoio nas cidades de Maputo e Chimoio). A Concern Universal em Moçambique 
trabalha em estreita ligação com as organizações da sociedade civil locais, assim como com instituições do 
Governo tais como: Governo Provincial, Distrital e Municipal, bem como Ministérios e outras estruturas a nível 
Nacional. A transferência de conhecimentos e do “saber-fazer” é um aspecto central da abordagem de 
trabalho da Concern Universal. As intervenções da Concern Universal estão em harmonia com as Políticas, 
Estratégias e prioridades Nacionais e locais. Neste momento (2016) a Concern Universal Moçambique 
está a trabalhar em 6 (seis) distritos da Província do Niassa (Chimbunila, Lago, Sanga, Muembe, Marrupa e 
Maúa), 4 (quatro) distritos na Província de Manica (Manica, Macate, Gondola e Sussundenga), 3 (três) 
distritos na Província da Zambézia (Mocuba, Quelimane e Nicoadala), 2 (dois) distritos na Província de Sofala 
(Gorongosa e Nhamatanda), e 1 (um) distrito na Província de Maputo (Matutuine) assim como em 10 (dez) 
Municípios no Norte e Centro do País, dos quais 4 (quatro) na Província do Niassa (Metangula, Cuamba, 
Lichinga e Marrupa), 3 (três) na Província de Cabo Delgado (Mocímboa da Praia, Montepuez e Pemba), 2 
(dois) na Província da Zambézia (Quelimane e Mocuba) e 1 (um) na Província de Nampula (Ilha de 
Moçambique). O objectivo geral da Concern Universal Moçambique é o ajudar os moçambicanos a alcançar 
os seus próprios objectivos de desenvolvimento. No ano 2016, através de parcerias, a Concern Universal 
implementou projectos interligados nos seguintes sectores: 

 
 

A Concern Universal Moçambique e os seus Parceiros contribuíram em acções durante o ano de 
2016 com um orçamento global estimado em cca 82,840,00.00 MT, abrangendo um universo de 

cerca de 120,000 beneficiários
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PROGRAMA: Segurança Alimentar 
 
Com o financiamento de Governo Australiano no distrito de Matutuine na Província de Maputo e nos 
Distritos de Sussundenga e Macate de Província de Manica, a Concern Universal em parceira com a 
KUTSEMBA e as Associações locais desenvolve um projecto intitulado “Melhoria da Segurança Alimentar, 
Renda e Subsistência para Pequenos Agricultores” que tem como principal objectivo criar cadeias 
prósperas e justas de valor da batata Reno através do aumento da produtividade, rentabilidade e 
acessibilidade de batata Reno para agricultores e consumidores. Este projecto foca criação do mecanismo 
de coordenação sustentável entre os principais interessados (agricultores locais - membros de associações, 
governo local, instituições de pesquisa e ensino, sector privado), utilizando uma abordagem de colaboração 
entre o desenvolvimento de capacidades, ciência e negócios. Um dos aspectos mais importantes deste 
projecto é de criar e promover o acesso sustentável a semente de batata melhorada produzida localmente, 
conjugando como meta prioritária o aumento de produção e produtividade da batata através da transferência 
de tecnologias de produção que se adeqúem ao sector familiar principalmente aos produtores membros das 
associações.  
 
Por outro lado com o financiamento de Aliança para Revolução Verde em África  - AGRA a Concern Universal, 
em parceria com as organizações nacionais Kulima, Kixiquila, AGRIMERC ODS, OCODEMA, IDEAA, 
Sementes Nzara Yapera Lda e Dengo Comercial, implementou no período de Maio 2013 a Abril de 2016 o 
Programa denominado “Aumento da capacidade dos agricultores do sector familiar e associações de 
camponeses para se envolverem na produção agrícola sustentável e nos sistemas de marketing nas 
Províncias de Sofala e Manica, ao longo do corredor da Beira” com o objectivo de aumentar a 
produtividade agrícola e os rendimentos dos pequenos agricultores. O Programa foi implementado em 5 
(cinco) distritos, ao longo do corredor da Beira, sendo (2 dois) na Província de Sofala nomeadamente 
(Nhamatanda e Gorongosa) e 3 (três) na Província de Manica sendo (Manica, Sussundenga e Gondola). 
Dos 40.000 beneficiários directos estimados inicialmente, o projecto atingiu 43,636 beneficiários directos ao 
longo dos 3 (três) anos de implementação com um pacote completo de intervenção deste Programa, com o 
intuito de aumentar a capacidade nas áreas de produção e marketing. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doador:  
Governo Australiano (através da pareceria com a ONG Australiana AFAP) e AGRA 

Orçamento 2016: 14,000,000.00 MT
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OBJECTIVO GERAL: Fortalecido o acesso equitativo aos serviços para os grupos mais vulneráveis 

Objectivo 
específico 

Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 
Melhorar capacidade 
dos grupos 
vulneráveis para 
acesso sustentável a 
comida com elevado 
valor nutricional  
 

Aquisição e distribuição 
de insumos agrícolas 
(sementes, fertilizantes, 
pesticidas) 

Insumos agrícolas adquiridos e 
distribuídos às 8 associações 
produtores de batata Reno 

Adquiridos e distribuídos insumos 
agrícolas, pesticidas e fertilizantes à 
14 associações, 6 na Província de 
Manica (Nhaurombe Urombe 
Wanhanha, Kuchinga Zinopera, 
Kubatana Mutsembe, Chibukuto, 
Thomas Sankhara e Zano Kubatana), 
e 8 no distrito de Matutuine 

640 pessoas 
(251 homens e 389 mulheres) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aumentar a 
produtividade da 
batata e acesso 
sustentável a 
sementes 
melhoradas de 
batata produzida 
localmente 

Produção local de 
semente de batata Reno 

Criado Sistema viável de produção de 
semente local de batata Reno 

Criados 3 sistemas viáveis de 
produção de semente local (Distritos 
de Matutuine, Namaacha e Macate) 

640 pessoas 
(251 homens e 389 mulheres) 

 

 
 
 
Treinamento no pacote 
de produção com 
associações 

Realizadas 8 sessões de 
treinamentos no pacote produção 
com 8 associações do distrito de 
Matutuine  
 
Em parceria com os serviços 
provinciais agrícolas de Manica 
formadas 2 associações de 
agricultores em conhecimentos 
básicos sobre produção de batata 

Membros de 10 associações com 
conhecimentos sobre produção da 
cultura debatata, prevenção, 
identificação e combate a pragas, 
preparação e adubação de solos, etc. 

 
507 pessoas  
(364 mulheres e 141 homens) 
 

 

Capacitação de 
associações em sistemas 
e processos de 
comercialização  

8 associações capacitadas em 
aspectos de marketing e 
comercialização (negociações de 
contratos, plano de negócios, gestão 
e garantia de qualidade). 

8 associações capacitadas melhoram 
suas técnicas de negociação e 
marketing e envolvem-se em 
negociações com comerciantes para 
divulgação e venda dos produtos 

402 pessoas  
(300 mulheres e 102 homens) 

 

Melhorar articulação 
entre os sectores 
público, privado, de 
pesquisa e 
estabelecimento de 
ligação entre sector 
privado e 
associações  

Realização de encontros 
técnicos através da 
Coligação nacional de 
batata 

Realizados 2 encontros de coligação 
nacional de Batata 

Realizados 2 encontros da coligação 
nacional de Batata 

8 Associações do Matutuine, IIAM, 
MASA,UEM – FAEF, CIP, Agencia do Vale 
do Zambeze, IAIS, SDAE- Matutuine, 
Kutsemba, TECAP, PRÓ CAMPO, CRC, 
agricultores, extencionistas  

 

Realização de sessões 
de diálogo entre 
associações locais e os 
potenciais compradores 

Realizadas 3 sessões de diálogo 
entre 5 associações locais e os 
potenciais compradores 

Assinados 5 pré acordos entre as 
associações e potencias 
compradores 
 

121 pessoas (33 homens e 88 mulheres) 
membros das associações de Macassane, 
Fabrica de Cal, Caiado, Machia e Yang 
Yang 

 

Melhorar a 
capacidade das 
organizações de 
agricultores para 
responder as 
necessidades dos 
seus membros 

Supervisão e recolha de 
réplicas dos treinamentos 
feitos nos 05 distritos de 
Corredor de Beira 

TOTs realizam réplicas para 
assegurar a qualidade durante os 
treinamentos 

Supervisionados os TOTs em 5 
Distritos no processo das replicas 
junto as suas FOs 

2,159 Pessoas (811 mulheres e 1,348 
homens) 

Foram recolhidas todas 
fichas de réplicas e 
sistematizadas no 
relatório mãe do 
Projecto 
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PROGRAMA: Saúde, água e saneamento e governação 
 
 
 
Em Consórcio com a ONG SNV, a Concern Universal Moçambique está envolvida na implementação do 
Programa GOTAS (Governação Transparente para Água, Saneamento e Saúde) em 3 (três) distritos da 
Província do Niassa: Sanga, Chimbonila e Lago. O Programa tem três principais componentes 
designadamente (1) Demanda de serviços de Água, Saneamento, Higiene, Promoção de Saúde e Boa 
Governação (dirigida às comunidades e à sociedade civil); (2) Provisão de Serviços de Água, Saneamento 
e Promoção de Higiene e Saúde (dirigida às entidades do Governo) e, (3) Diálogo, Aprendizagem para 
Influenciar Políticas. 
 
A implementação do Programa GoTAS é da responsabilidade do Governo da Província do Niassa através 
da Direcção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (DPOPHRH), Direcção Provincial 
do Economia e Finanças (DPEF), Direcção Provincial da Saúde (DPS) e Governos dos Distritos de Lago, 
Sanga e Chimbunila com o Apoio Técnico da Unidade de Gestão do Programa (UGP), em representação 
do Consórcio constituído por duas Organizações Não Governamentais (ONGs), a SNV (Organização 
Holandesa para o Desenvolvimento) e a Concern Universal, contratadas para o efeito pela Embaixada da 
Suíça. A longo prazo espera-se que o Programa GoTAS contribua para a melhoria das condições de vida 
e da saúde das mulheres e homens dos Distritos abrangidos, especificamente, em termos de redução da 
incidência de doenças de origem hídrica. Uma das grandes inovações do GoTAS, é o facto da Embaixada 
da Suíça, no âmbito da abordagem de apoio ao processo de descentralização em curso no país, estar a 
disponibilizar os fundos para o Programa GoTAS ao Governo da Província do Niassa através da Conta Única 
do Tesouro (CUT), posteriormente canalizados para a Província via e-Sistafe. O principal objectivo deste 
mecanismo de financiamento é fortalecer o Sistema de Administração Financeira do Estado na provisão 
de serviços básicos às populações. 
 
O Programa tem como foco o fortalecimento das capacidades das estruturas existentes e apoio aos 
processos de descentralização, aumentando a oportunidade das comunidades em participar através de 
mecanismos existentes a diferentes níveis.  

 
 

Doador:  
SDC (Cooperação Suíça) 

Orçamento 2016: 6,500,000 MT1

                                                        
1 Somente refere-se ao orçamento do Programa GOTAS gerido directamente pela Concern Universal 
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OBJECTIVO GERAL: Fortalecido o acesso equitativo aos serviços para os grupos mais vulneráveis 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar capacidade de grupos 
vulneráveis para que sejam 
menos susceptíveis a doenças 
hídricas 
 
 
 
 
 

Abertura de fontes de 
água  

Abertos 62 furos de água nos 
distritos de Chimbunila, Sanga e 
Lago  

Em curso a abertura de 62 furos de água -- 
62 furos de água com apoio do GoTAS e 
13 furos adicionais com comparticipação 
de Governo  

Cca de 18 600 
novos utentes 
beneficiaram de 
água potável nos 
três Distritos alvos 

Todos furos já foram 
abertos faltando apenas a 
montagem de bomba e 
entrega definitiva para o 
consumo 

Construção do 
pequeno sistema de 
abastecimento de 
água  

Construído um pequeno sistema de 
abastecimento de água em 
Maniamba 

Em curso a construção do pequeno 
sistema de abastecimento de água 

Toda a população 
da Vila de 
Maniamba 

Em curso o processo de 
canalização e preparação 
para a montagem dos 
tanques 

Reabilitação de 
fontes de água 

Reabilitadas 34 fontes de água Reabilitadas 69 infra-estruturas de água; 
15 no Distrito de Lago, 24 no Distrito de 
Sanga e 30 no distrito de Chimbunila 

Cerca de 19,458 
novos utentes 
(9,857 mulheres e 
9,601 homens) 

 

Preparação da 
comunidades para a 
candidatura a 
certificação como 
livres de fecalismo a 
céu aberto - LIFECA 

Preparadas 45 comunidades para 
serem declaradas LIFECA 

Declaradas LIFECA 18 comunidades, 
destas: 10 no Distrito de Lago, 5 no Distrito 
de Chimbunila e 3 no Distrito de Sanga  

População das 18 
comunidades  

 

Revitalização dos 
conselhos consultivos  

Revitalizados os CLs do Distrito do 
Lago 

Revitalizados os CLs do distrito do Lago População de 
distrito de Lago 

 

Planificação 
harmonizada com os 
governos Distritais 
em preparação dos 
Planos Económicos e 
Sociais Distritais de 
2016 e inscrição das 
acções do GoTAS 
nos mesmos 

Realizada uma planificação 
harmonizada 

Realizada a planificação harmonizada Equipa do GoTAS 
(DPEF, DPOPHRH, 
SDPIs) 

 

Início da actualização 
do SINAS através de 
smartphones e sua 
incorporação no 
sistema AkVO Flow 

Realizada pelo menos 1 
actualização do SINAS  

Realizadas 2 actualizações de fontes de 
água no Lago e Sanga e actualização da 
situação de Saneamento em Chimbunila 

 Ainda em curso para 
outros Distritos 

Lançamento da 
Estratégia Unificada 
para a 
disponibilização de 
peças sobressalentes 
para as bombas 
manuais 

Realizado lançamento da Estratégia 
Unificada 

Realizado o lançamento  População de 
Niassa 
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Capacitação das 
cooperativas de 
artesãos nos 
procedimentos de 
resposta aos 
concursos públicos 
para a reabilitação de 
fontes de água 

Realizada capacitação de 
cooperativas de artesãos  

Realizada a capacitação  Membros das 8 
cooperativas 

 

Realização do 
workshop sobre o 
manual de formação 

comunitária em Água 

e Saneamento do 
Meio 

Realizado um workshop com IFAPA Realizado o workshop DPOPHRH, DPS, 
CCM, UCA, UGP, 
FOFEN, ESTAMOS 

 

Treinamento de 
activistas 

Realizado um treinamento de 
activistas 

Realizado treinamento de activistas  Dados em actualização 

Reprodução do 
material informativo 

Reproduzidos manuais e cartazes 
de informações educativas sobre 
água e saneamento do meio  

Reproduzidos 50 manuais e 2000 cartazes 
de informações educativas sobre água e 
saneamento do meio 

Distritos de Sanga, 
Chimbunila e Lago 

 

Realização de troca 
de experiência  

Realizada uma troca de experiência 
entre os comités 

Realizada troca de experiencia entre os 
comités nos Distritos de Sanga, 
Chimbunila e Lago 

384 mulheres e 348 
homens  

 

Formação em 
tecnologia de 
Saneamento 

Realizada uma formação em 
tecnologia de saneamento 

Realizada a formação SDPI, SDMAS, 
Municípios de 
Lichinga,  
Metangula, e DAS 

 

Estabelecimento de 
um registo 
simplificado das 
cooperativas 

Realizado o registo simplificado de 8 
cooperativas 

2 cooperativas no regime contabilístico 
simplificado, 6 cooperativas com 
processos em curso, contas bancárias das 
6 cooperativas regularizadas activas junto 
ao BCI, em 2 cooperativas em curso a 
regularização 

  

Realização de 
observatórios 
Distritais 

Realizados 3 Observatórios 
Distritais de ÁguaSan 

Realizados 3 Observatórios Distritais de 
ÁguaSan 

População dos 3 
Distritos alvo 
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PROGRAMA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIAL AO NÍVEL DOS MUNICÍPIOS 
 
O Programa de Monitoria de Responsabilização Social ao nível dos Municípios – MuniSAM tem sido 
implementado pela Concern Universal em colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC) locais 
e com o financiamento da Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC) no período entre 
2012 e 2015 nos Municípios de Metangula e Cuamba na Província do Niassa, Mocuba e Quelimane na 
Província da Zambézia e Montepuez e Mocímboa da Praia na Província de Cabo Delgado. No Ano 2016 o 
MuniSAM foi integrado no PRODEM, o Programa de Desenvolvimento Municipal que contribui para a 
redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na 
governação Municipal e na prestação de serviços em 26 Municípios no Norte e Centro do país, apoiado por 
quatro parceiros internacionais de desenvolvimento (Dinamarca, Irlanda, Suíça e Suécia). Esta integração 
permitiu a expansão da cobertura geográfica do Programa MuniSAM no Ano 2016 para os Municípios de 
Lichinga e Marrupa na Província do Niassa, Ilha de Moçambique na Província de Nampula e Pemba na 
Província de Cabo Delgado e com a perspectiva de expansão para Gúrue na Província de Zambézia, Chiúre 
na Província de Cabo Delgado e Malema e Angoche na Província de Nampula no Ano 2017.  
 
O MuniSAM foi criado e concebido com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos Municipais 
através do reforço da responsabilização social e capacidade de resposta às necessidades sociais dos 
processos de gestão dos recursos públicos e no centro da abordagem do Programa está a satisfação 
progressiva das necessidades humanas através do uso dos recursos disponíveis. O MuniSAM promove uma 
interacção contínua, construtiva e sistemática entre todas as partes interessadas nos Municípios alvo e 
difunde ferramentas, simples e abrangentes, que os actores Municipais são capazes de implementar e 
manter para que possam servir como referência no plano mais abrangente da municipalização no País. 
 
Desde a sua concepção o MuniSAM está alinhado com as principais prioridades do Governo de 
Moçambique e com o quadro legal dos Municípios composto por três instrumentos principais:  

 A Constituição da República de Moçambique (CRM), aprovada em 2004, que no seu Título XIV inclui 
um capítulo sobre poder local;   

 A Política e Estratégia de Descentralização (PED), aprovada em 2012 pelo Governo, através da 
Resolução 40/2012, de 20 de Dezembro, que apresenta a visão e objectivos estratégicos da 
descentralização, na sua vertente de desconcentração (Órgãos Locais do Estado) e Descentralização 
(Municipalização);   

 A Lei 2/97 de 18 de Fevereiro – a lei-quadro das autarquias locais. O quadro normativo que regula a 
governação Municipal e tem como base a constituição da República de Moçambique (1990), que 
pressupõe um processo de descentralização, ao estabelecer a participação dos cidadãos na 
resolução dos problemas da comunidade através de “órgãos representativos e órgãos executivos”.  

 
Doador:  

Programa de Desenvolvimento Municipal – PRODEM  
Orçamento 2016: 57,340,000 MT
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bairros com melhor resiliência climática 
(nos Municípios mais vulneráveis) 

Formação dos SAMComs 
sobre educação ambiental, 
ordenamento territorial e 
mudanças climáticas 

Membros dos SAMComs 
em representação de 
todos os bairros 
Municipais com 
conhecimento em matéria 
de educação ambiental, 
ordenamento territorial e 
adaptação às mudanças 
climáticas 

# Actualmente existem 10 
Municípios com SAMComs 
formados em matéria de educação 
ambiental, ordenamento territorial 
e mudanças climáticas (em 6 
antigos Municípios SAMComs 
formados e reciclados e em 4 
novos Municípios SAMComs 
formados) 

307 Membros (141 
mulheres e 166 
homens) dos SAMComs 
de 10 Municípios alvo 
do programa 
 

 

Apoio à participação dos 
Munícipes na preparação / 
implementação / monitoria 
do plano Municipal de 
resiliência a mudanças 
climáticas 

Cidadãos dos bairros 
Municipais representados 
pelos SAMComs 
acompanham a 
preparação e 
implementação de planos 
de adaptação local às 
mudanças climáticas 

# Realizadas 2 sessões de diálogo 
entre os CMs de Quelimane e 
Mocuba e Munícipes através dos 
respectivos SAMComs sobre o 
plano municipal de resiliência a 
mudanças climáticas  

Munícipes e membros 
dos órgãos Municipais 
dos Municípios de 
Quelimane e Mocuba e 
quaisquer partes 
interessadas, no geral 

 

Divulgação comunitária de 
informação sobre mudanças 
climáticas e práticas de 
resiliência 

Munícipes dotados de 
informação sobre 
mudanças climáticas e 
com informação sobre 
boas práticas de 
resiliência 

# Transmitidos 18 programas 
radiofónicos sobre mudanças 
climáticas  
# Produzidas e afixadas 2 
publicações (Mocuba, Montepuez) 
# Realizadas 20 sessões de 
divulgação comunitária sobre 
mudanças climáticas  

Cerca de 22,414 
Munícipes (11,649 
mulheres e 10,765 
homens) dos Municípios 
de Montepuez, 
Mocímboa da Praia, 
Pemba, Quelimane, 
Mocuba, Metangula, 
Cuamba e Ilha de 
Moçambique 
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Formação de membros das 
AMs sobre educação 
ambiental, ordenamento 
territorial e mudanças 
climáticas incluindo a óptica 
de género, idade, pessoas 
vivendo com HIV e pessoa 
com deficiência 

Membros das AMs 
analisam, aprovam planos 
de adaptação local e 
incluem nos planos 
preocupações levantadas 
pelos Munícipes em 
representação dos bairros 
Municipais, incluindo a 
óptica de género, idade, 
pessoas vivendo com HIV 
e pessoa com deficiência 

# Membros das AMs e CMs de 10 
Municípios alvo capacitados em 
matérias de educação ambiental, 
ordenamento territorial e 
mudanças climáticas (em 6 
antigos municípios, AMs formadas 
e recicladas e em 4 novos 
Municípios, AMs formadas) 

176 membros (71 
mulheres e 105 
homens) das 10 AMs 
dos Municípios alvo do 
programa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas sustentáveis de gestão dos 
resíduos sólidos urbanos 

Apoio à participação dos 
Munícipes na elaboração / 
implementação / monitoria 
dos PGIRSU (Planos de 
Gestão Integrado de 
Resíduos Sólidos) 

Cidadãos dos bairros 
municipais representados 
pelos SAMComs 
acompanham a 
preparação e 
implementação dos 
PGIRSU 

# Realizadas 6 sessões de diálogo 
entre os CMs de Pemba, Cuamba, 
Lichinga, Ilha de Moçambique e 
Quelimane e Munícipes 
organizados através dos 
SAMComs em volta da gestão de 
resíduos sólidos Municipais  
# 3 Planos - 1 PGIRSU 
monitorado pelo SAMCom de 
Pemba e 2 PGIRSU (Cuamba e 
Lichinga) elaborados com a 
participação dos SAMComs 

Órgãos Municipais, 
Munícipes e demais 
partes interessadas de 5 
Municípios alvo do 
programa 

 

Divulgação comunitária de 
informação sobre a 
importância da separação e 
reciclagem de resíduos 
sólidos 

Munícipes dotados de 
informação sobre 
separação e reciclagem 
de resíduos sólidos 

# Realizada 3 campanhas de 
divulgação comunitária de 
informação sobre a importância da 
separação e reciclagem de 
resíduos sólidos em Quelimane e 
Montepuez 
# Realizado 1 seminário no 
Município de Pemba sobre a 
importância da separação e 
reciclagem de resíduos sólidos e 
57 Munícipes (27 mulheres e 30 
homens) dos 12 bairros engajados 
na separação e reciclagem 

Cerca de 2,245 
Munícipes (1,204 
mulheres e 1,041) de 
Quelimane e Montepuez 
abrangidos pelas 
sessões de divulgação 
comunitária nestes 
Municípios 
 
Órgãos Municipais, 
Munícipes de 
Quelimane, Mocuba, 
Montepuez, Pemba 
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

# Produzidas e afixadas 2 
publicações (Mocuba) 
# Transmitidos 2 programas 
radiofónicos (Quelimane e 
Montepuez) 
# Realizadas 8 campanhas de 
limpeza pelos SAMComs de 
Cuamba, Metangula e Lichinga 

Cuamba, Metangula e 
Lichinga e demais 
partes interessadas 

 
 
 
 

Aumento das receitas Municipais e 
gestão financeira transparente 

Sensibilização dos 
Munícipes por parte dos 
SAMComs sobre a 
importância do pagamento 
de taxas e impostos 
(abordagem sobre direitos e 
deveres) 

Cidadãos com maior 
acesso a informação 
financeira Municipal, 
contribuem para o 
processo de arrecadação 
de receitas próprias e 
monitoram a execução 
financeira Municipal 

# Realizadas 14 campanhas 
principais e 65 sessões de réplica 
nos Municípios de Quelimane, 
Mocuba, Mocímboa da Praia, 
Montepuez, Cuamba e Metangula 
# Transmitidos 13 programas 
radiofónicos  

Cerca de 30,005 
Munícipes (15,415 
mulheres e 14,590 
homens) abrangidos nas 
campanhas de 
sensibilização  

 

Advocacia para a divulgação 
de dados sobre orçamentos 
dos CMs (incluindo as 
receitas Municipais 
desagregadas por postos de 
cobrança e tipos de imposto 
e cumulativos) em forma 
simplificada aos Munícipes 

Cidadãos têm acesso a 
informação corrente sobre 
o orçamento Municipal 
incluindo as receitas 
Municipais arrecadadas 
nos diferentes postos de 
cobrança. 

# Realizadas 4 sessões de 
divulgação de dados sobre 
orçamentos dos CMs em forma 
simplificada aos Munícipes nos 
Municípios de Lichinga, Marrupa e 
Mocuba 
 

Cerca de 783 munícipes 
(362 mulheres e 421 
homens) nos Municípios 
de Lichinga, Marrupa e 
Mocuba 

 

 
 
 
 
 
 
 

Melhoria do funcionamento das 
Assembleias Municipais e as suas 

Comissões de Trabalho 

Formação de membros das 
AMs no Ciclo de 
Responsabilização Social 
(com foco no processo de 
fiscalização e recolha de 
evidências) incluindo a 
óptica de género, idade, 
pessoas vivendo com HIV e 
possoas com deficiência 

Funcionários das AMs 
entendem seu papel e 
executam as suas 
actividades de 
planificação e fiscalização 
na óptica de 
responsabilização social 

Formados membros das AMs e 
dos CMs dos 10 Municípios alvo 
do Programa (em 6 antigos 
Municípios AMs / CMs formados e 
reciclados e em 4 novos 
Municípios AMs / CMs formados) 

Membros dos Órgãos 
Municipais dos 
Municípios de 
Quelimane, Mocuba, 
Ilha de Moçambique, 
Pemba, Montepuez, 
Mocímboa da Praia, 
Marrupa, Lichinga, 
Metangula e Cuamba e 
demais Munícipes  
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 Capacitação dos membros 
das AMs sobre o seu Papel 
e responsabilidades 
(alinhamento do seu papel 
com os interesses do 
cidadão) 

Melhor entendimento por 
parte de membros das 
comissões das AMs sobre 
o seu Papel e 
responsabilidades como 
representantes dos 
Munícipes 

# Formados membros das AMs 
em 4 Municípios alvo (Pemba, Ilha 
de Moçambique, Metangula e 
Lichinga) 

92 membros das AMs 
formados (36 mulheres 
e 56 homens) 
 
Membros dos órgãos 
municipais e munícipes 
em geral  

 

Capacitação de mulheres e 
jovens membros das AMs 
em liderança nas comissões 
de trabalho 

Mulheres e Jovens 
representantes das 
diferentes comissões das 
AMs melhoram as suas 
capacidades de 
colaboração com os 
Cidadãos e influenciam as 
agendas dos CMs 

 # Formados 62 membros (47 
mulheres e 15 homens) das AMs 
de 7 Municípios (Pemba, Ilha de 
Moçambique, Metangula, 
Mocímboa da Praia, Montepuez, 
Quelimane e Mocuba) 

Membros das AMs e 
munícipes em geral 

 

Divulgação comunitária de 
informação relacionada com 
as datas, agendas, 
conteúdo de debates e 
decisões das sessões das 
AMs 

Cidadãos informados 
sobre as agendas e 
assuntos discutidos nas 
sessões das AMs, 
sobretudo o que toca aos 
seus respectivos bairros 

# Realizadas 17 sessões de 
divulgação comunitária sobre 
datas, agendas e deliberações 
das sessões das Assembleias 
Municipais dos Municípios de 
Quelimane, Mocuba, Mocímboa 
da Praia, Montepuez, Cuamba, 
Metangula, Lichinga e Pemba 
# Transmitidos 11 programa 
radiofónicos  

9,286 munícipes (4,798 
mulheres e 4,488 
homens) abrangidos 
pelas sessões de 
divulgação e demais 
Munícipes ouvintes dos 
programas de rádio dos 
Municípios de 
Quelimane, Mocuba, 
Mocímboa da Praia, 
Montepuez, Cuamba, 
Metangula, Lichinga e 
Pemba 

 

Apoio na promoção de dia 
aberto ao cidadão  

Representantes das 
comissões das AMs 
engajam-se em diálogos 
construtivos com os 
cidadãos e discutem 
questões prioritárias de 
desenvolvimento 
Municipal 

# Realizados 5 dias aberto ao 
cidadão nos Municípios de 
Mocuba, Ilha de Moçambique, 
Pemba, Mocímboa da Praia e 
Montepuez  
# 161 petições canalizadas às 
comissões de trabalho das AMs 
destes 5 Municípios  

Membros dos órgãos 
Municipais de Mocuba, 
Ilha de Moçambique, 
Pemba, Mocímboa da 
Praia e Montepuez e 
cerca de 1,729 
Munícipes 
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidadãos responsáveis, conscientes dos 
seus direitos e deveres cívicos e 

capazes de exigir maior 
responsabilização por parte dos 

Governos Municipais 

Realização de 
mapeamentos iniciais nos 
novos Municípios 
 

Identificadas FOFAS e 
capacidades de 
engajamento dos actores 
municipais (AMs, CMs, 
Cidadãos, Sector Privado, 
entre outros) 

# 4 Mapeamentos dos Municípios 
abrangidos pelo MuniSAM em 
2016 produzidos e partilhados  
# Realizadas visitas de campo aos 
4 Municípios a serem abrangidos 
pelo MuniSAM em 2017 

  

Diagnóstico da situação 
actual dos Municípios 
antigos 

Identificadas FOFAS dos 
actores Municipais (AMs, 
CMs, Cidadãos, Sector 
Privado, entre outros) 

# 5 Relatórios de diagnóstico 
elaborado nos Municípios de 
Mocuba, Quelimane, Cuamba, 
Metangula e Montepuez 

  

Mobilização, criação e 
reconhecimento dos 
SAMComs em 
representação de todos os 
bairros Municipais    

Cidadãos organizados em 
grupos cívicos de 
monitoria de 
responsabilização social 
(SAMComs) criados e 
reconhecidos oficialmente 
pelos respectivos 
Governos Municipais 

# 10 Municípios com grupos de 
cidadãos representantes de todos 
os bairros Municipais criados e 
reconhecidos oficialmente pelos 
Respectivos Governos Municipais 

Órgãos Municipais e 
Munícipes em geral de 
10 Municípios alvo 

 

Formação dos membros dos 
SAMComs sobre o Ciclo de 
Responsabilização Social, 
direitos e deveres e 
mecanismos de participação   

Membros dos SAMComs 
com conhecimento sobre 
ferramentas de monitoria 
do ciclo de 
responsabilização social 

# Realizadas 7 Audições Públicas 
nos Municípios de Mocuba, 
Quelimane, Cuamba, Metangula, 
Marrupa e Mocímboa da Praia 

Órgãos Municipais e 
Munícipes em geral de 
10 Municípios alvo 

Montepuez em via de 
realização de audição 
pública 

Apoio aos processos de 
Auditoria Social 
implementado pelos 
SAMComs  

Cidadãos organizados 
monitoraram os planos e 
orçamentos Municipais, 
analisam os relatórios de 
execução e pedem 
explicação e justificação 
sobre a gestão dos 
recursos públicos 
Municipais 

# 8 Municípios com grupos de 
cidadãos organizados a 
acompanhar a implementação dos 
planos Municipais  
# 10 SAMComs reconhecidos 
pelos órgãos Municipais (Cuamba, 
Metangula, Mocímboa, 
Montepuez, Mocuba, Quelimane, 
Ilha de Moçambique, Pemba, 
Lichinga, Marrupa) 

Órgãos Municipais e 
Munícipes em geral de 8 
Municípios alvo 

SAMComs da Ilha de 
Moçambique e de Pemba 
aguardam a 
disponibilização dos 
documentos Municipais 
para darem início às suas 

auditorias sociais 

Apoio institucional ao 
processo de legalização dos 
SAMComs 

SAMComs legalizados #4 SAMComs legalizados 
#1 SAMCom (Mocuba) 
reconhecido pelo Governo da 

Membros dos 
SAMComs de 
Metangula, Cuamba, 

Montepuez a rever os seus 
estatutos para aprovação 
do Governo da Província  
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Redução da pobreza urbana e para o desenvolvimento sustentável, por meio de melhoramentos na  
governação Municipal e na prestação de serviços 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Província da Zambézia e aguarda 
publicação dos seus estatutos em 
BR 

Quelimane e Mocímboa 
da Praia e demais 
partes interessadas 

Retroinformações pelos 
SAMComs das várias 
decisões e resultados de 
interacção 

Cidadãos dos bairros 
Municipais com 
informação sobre 
decisões e resultados de 
eventos 

# Realizadas 11 sessões 
comunitárias de retroinformações 
pelos SAMComs das várias 
decisões e resultados de 
interacção em Quelimane, 
Mocuba e Cuamba 
# Divulgados 2 programas 
radiofónicos no Município de 
Quelimane (1) e Lichinga (1) 

Cerca de 7,622 
Munícipes (4,214 
mulheres e 3,408 
homens) e demais 
partes interessadas 

 

 
 
 
 

Melhores práticas desenvolvidas, 
registadas e disseminadas 

Produção de estudos de 
caso 

Melhores práticas, 
sucessos, desafios do 
MuniSAM influenciam 
futuras intervenções no 
âmbito Municipal 

# Elaborados termos de referência 
e identificados consultores para 2 
estudos 
# 2 Boletins Informativos 
produzidos e disseminados 

  

Canalização de informação 
sobre a realidade local para 
influenciar mudança / 
melhoria de políticas / em 
estreita colaboração com a 
ANAMM 

Produzidas e canalizadas 
evidências de base 
capazes de influenciar 
políticas públicas 

# Partilhada 1 evidência com 
ANAMM sobre a falta de TdR para 
orientação do funcionamento das 
Comissões de Trabalho das AMs 
alvo do MuniSAM 

Membros das AMs de 
todos os Municípios de 
Moçambique e demais 
instituições interessadas  

 

Participação em / promoção 
de trocas de experiência 

Membros da SC e 
Governo expostos a 
melhores práticas de 
Governação Municipal 

# Apoiada a participação de 
membros do Governo, da SC e da 
equipa do MuniSAM em 7 eventos 
de troca de experiência  

  

Recolha de evidências para 
influenciar leis Municipais 

Início do processo de 
institucionalização de 
mecanismos de 
participação 

# Realizado 1 debate no Município 
de Lichinga sobre 
operacionalização de leis 
Municipais - “Os Direitos e 
Regalias dos Titulares dos Cargos 
Municipais e a Lei da Probidade 
Pública” 

Órgãos Municipais e 
Munícipes de Lichinga e 
demais partes 
interessadas 
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PROGRAMA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIAL NO SECTOR DE SAÚDE 
 
Desde Abril de 2014 que a Concern Universal Moçambique, em colaboração com redes e fóruns das 
organizações da sociedade civil (OSC) locais (FONAGNI na Província do Niassa e NAFEZA na Província da 
Zambézia) e com o financiamento do Banco Mundial encontra-se a implementar o Programa denominado 
“Conhecimento, Habilidades, Acção e Trabalho em rede em Responsabilização Social – SAKSAN”.  
 
O Programa tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis (mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoas com HIV, etc.), nas Províncias do Niassa (distritos de Marrupa, Majune e Maúa) e 
na Província da Zambézia (distritos de Quelimane, Nicoadala e Mocuba) através do reforço da 
responsabilização social e aumento da capacidade de resposta às necessidades sociais de prestação de 
serviços no sector da saúde, rumo a uma melhor implementação de políticas  
Nacionais. O programa pretende aumentar a capacidade das OCBs / OSC locais para o engajamento em 
responsabilização social, aumentar o envolvimento entre os actores do lado da demanda e os actores do 
lado da resposta à demanda sobre a qualidade da prestação dos serviços de saúde e, partilhar 
conhecimentos, aprendizagem estimulando a participação dos cidadãos nos processos de gestão dos 
recursos públicos. 
 
O programa SAKSAN alcançou os seguintes Resultados: 

 OCB / OSC que representam grupos vulneráveis nas Províncias do Niassa e da Zambézia com 
habilidades e capacidade de engajamento com base em evidências com o Governo, em matérias de 
transparência e responsabilização na prestação dos serviços de saúde (com foco na saúde materno 
infantil e acesso ao tratamento anti-retroviral, a descentralização do orçamento e a humanização de 
prestação dos serviços de saúde, etc.); 

 Engajamentos à volta de questões de desempenho identificados localmente influenciam a qualidade 
da prestação de serviços no sector de saúde em Niassa e na Zambézia; 

 Boas práticas e lições aprendidas sobre como medir o desempenho dos prestadores de serviços com 
base nas experiências do projecto identificadas, divulgadas e utilizadas para influenciarem os outros 
níveis de Governação. 
 
 

 
 

Doador: Grupo Banco Mundial 
Orçamento 2016: 5,000,000.00 MT
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OBJECTIVO GERAL: Melhoria da qualidade de vida dos mais vulneráveis (pessoas com deficiência, HIV, etc.) em Niassa e Zambézia, através do 
reforço da responsabilização social e capacidade de resposta às necessidades sociais de prestação de serviços no sector da saúde 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

OCB / OSC que representam grupos 
vulneráveis nas Províncias do Niassa e 
Zambézia com habilidades e capacidade 
de engajamento com base em 
evidências junto ao Governo em matéria 
de transparência e responsabilização na 
prestação de serviços de saúde (com 
foco na saúde materno infantil e acesso 
aos anti-retrovirais, a descentralização 
do orçamento e humanização da saúde, 
prestação de serviços, etc.) 

Capacitação das 
OCBs/OSC locais para 
engajamento em 
responsabilização social  
 

Realizadas 5 sessões de 
formação sobre ciclo de 
responsabilização social   

Realizadas no total 5 sessões de 
formação sobre ciclo de 
responsabilização social   

Membros de 48 
OCB/OSC dos Distritos 
de Muembe, Marrupa, 
Maúa, Quelimane e 
Nicoadala 

 

Promoção do diálogo 
democrático interno dentro 
das OCB / OSC 

Realizadas 6 sessões 
iniciais de diálogo 
democrático interno dentro 
das OCB/OSC e 12 de 
réplicas 

Realizadas 33 sessões de diálogo 
democrático interno dentro das 
OCB/OSC 

Membros de 48 
OCB/OSC 
 

Sessões internas dentro 
das OCB/OSC  

Aumento do acesso dos 
cidadãos à informação 
pública sobre as questões 
de saúde 

Realizados programas 
radiofónicos de divulgação 
do Plano Estratégico do 
sector de saúde      

Realizados 10 programas 
radiofónicos que abordaram temas 
de responsabilização social e 
saúde  

30,000 pessoas, 
habitantes dos 6 
Distritos abrangidos 
pelo projecto 

 

Engajamento em volta de questões de 
desempenho identificadas localmente 
influenciam a qualidade da prestação de 
serviços (com foco na saúde materno 
infantil e acesso aos anti-retrovirais, a 
descentralização do orçamento e a 
humanização da prestação de serviços 
de saúde) no sector da saúde em 
Niassa e Zambézia. 

Prestação de assistência e 
apoio logístico a OCB / OSC 
para recolha de evidências 
de raiz no sector da saúde 
 

Aumentada a capacidade 
de OCBs/OSC locais para 
engajamento em 
responsabilização social  

Assistidas 88 OCB/OSC através 
dos Grupos Cívicos de Saúde  

2,975 Membros de 
OSC/OSC (1,237 
mulheres e 1,738 
homens)  

 

Promoção do diálogo eficaz 
e engajamento baseada em 
evidências em torno de 
questões de saúde entre 
OCB / OSC e Governo 

Aumento do envolvimento 
entre os actores da 
resposta à demanda e os 
actores do lado da 
demanda sobre a 
qualidade da prestação de 
serviços de saúde 

Realizados 3 Auditórios Públicos 
de Saúde – diálogo construtivo 
baseado nas evidências entre 
grupos cívicos e sector de saúde 

População dos Distritos 
de Muembe, Marrupa, 
Maúa, Quelimane, 
Nicoadala e Mocuba   

 

Boas práticas e lições aprendidas sobre 
como medir o desempenho dos 
prestadores de serviços com base nas 
experiências do projecto identificadas, 
divulgadas e utilizadas para 
influenciarem os outros níveis de 
Governação. 
 

Identificação e produção de 
lições aprendidas para 
partilha de informações, 
desafios, experiências e 
boas práticas 

Identificadas e produzidas 
lições aprendidas e 
compartilhadas 
informações, desafios, 
experiências e boas 
práticas 

Produzidos e divulgados 3 
documentos que contêm lições 
aprendidas pelo Projecto 
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