
 

 

Relatório de missão ESAPP à Moçambique:  
Curos de animadores ALS em Metuge (projecto E504) e seguimento do 
Estabelecimento do Programa (projecto E103) 
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1. PROGRAMA E PESSOAS  ENCONTRADAS 

Data  Actividades 
segunda-feira 
4 de abril 

p.m. Chegada a Pemba às 16h10 (Andreas) 

terça-feira 
5 de abril 

a.m./
p.m. 

preparação do curso e logistica com assistencia do Calton de Jesus 

quarta-feira 
6 de abril 

a.m./
p.m. 

preparação do curso e logistica com assistencia do Calton de Jesus 

quinta-feira 
7 de abril 

a.m./
p.m. 

Preparação da moderação com UCM (Andreas, Bonifacio de Piedade, 
César Faria) 

seixta-feira 
8 de abril até  
15 de abril 

a.m./
p.m. 

Formação para moderadores ALS em Pemba-Metuge com SNV e a 
Gecorena  
(ver relatorio separado p/ projecto E 504) 

sabado 
9 de abril 

a.m./
p.m. 

Formação para moderadores ALS 

domingo 
10 de abril 

a.m./
p.m. 

Formação para moderadores ALS 

segunda-feira 
11 de abril 

a.m./
p.m. 

Formação para moderadores ALS 

terça-feira 
12 de abril 

a.m. 
p.m. 

Formação para moderadores ALS 
Chegada a Pemba às 17h30 (Frank), TM 5005 

quarta-feira 
13 de abril 

a.m. 
p.m. 

Formação para moderadores ALS 
Fazer contactos e marcar encontros (Frank) 

quinta-feira 
14 de abril 

a.m. 
 
p.m. 

Formação para moderadores ALS 
César Augusto, Administrador PNQ (E505) 
Elsa Matheos, UMOKAZI 
Barbara Kruszpan, helvetas 

seixta-feira 
15 de abril 

a.m./
p.m. 

Formação para moderadores ALS 
Participaçao no curso (Frank); avaliaçao final 

sabado 
16 de abril 

a.m. 
p.m. 

Jens, Casimiro Alvez (Helvetas) 
Viajem a Nampula às 16h20, TM 451 

domingo 
17 de abril 

a.m./
p.m. 

Viajem a Cuamba (de carro) 

segunda-feira 
18 de abril 

a.m. 
 
 
p.m. 

UCM em Cuamba (Sr. Eurico, director da FAUC, Anna-Maria, 
administradora, Prof. Tavares, Prof. Opira, Prof. Phileas, Prof. Kiss, Prof 
Cesar) 
Visita da albufeira de Mutucue  

terça-feira 
19 de abril 

a.m. 
p.m. 

Prof. Heike, FAUC 
Viajem a Nampula às 11h20 (avioneta) 
Forum Terra (Luisa Hoffman, Directora, Abdul ???); Celestine, SNV  
Barbosa Morais, CEPKA, esta fora de Nampula 
Nicolas Randin e Omar Mangueira, SDC 

quarta-feira 
20 de abril 

a.m. 
p.m. 

Mark Hoechstra, Nicolas Randin (SDC), Carsten Schulz (Helvetas) 
viajem a Maputo às 15h10, TM 313 
Yussuf Adam, UEM 



 

quinta-feira 
21 de abril 

a.m. 
 
p.m. 

Peter Merz, Helvetas 
Barbara Leite, Marine Programme Coordinator, WWF 
Venancio Massingue, Ministro Ciencias e Tecnologia 

seixta-feira 
22 de abril 

a.m. 
 
p.m. 

Inocente Vasco Mutimucuio, Director Adjunto da Fac. da Educaçao, 
UEM 
Hans Schilt, Ciedimo (imprensa) 
Inocente Vasco, UEM 
Viajem à Suíça às 18h15 (Andreas) 

sabado 
23 de abril 

a.m./
p.m. 

Viajem à Pemba às 08h30 (Frank) 

segunda-feira  
25 de abril 

a.m. 
p.m. 

Nicolau, Gecorena 
Carsten Schultz, Helvetas, Evelyne Kamber 
Ana-Lucia, Care Moçambique e outro staff da Care International; teatro 
na casa da Cruz Vermelha com o tema: formaçao de um comite de agua 
Erik, ADPP, Bilibiza 

terça-feira 
26 de abril 

a.m. 
p.m. 

 
Jürg Reiser, fabrica de Caju, Pemba 

quarta-feira 
27 de abril 

a.m. 
p.m. 

Elsa Matheos, UMOKAZI 
Viajem para Dar es Salam e Nairobi às 12h30 c om uma equipa da 
Solidarmed, Suiça 

 
 
 
2. ABREVIATURAS 

AAA Acção Agrária Alemã 
ADPP Acçao do Povo para o Povo 
ALS Autodidactic Learning for Sustainability (Formação Autodidáctica para um 

Desenvolvimento Sustentável) 
AMA Associação do Meio Ambiente 
CATE Centro de Aconselhamento Tecnico Empresarial 
CDE Centre for Development and Environment (Centro Desenvolvimento e Meio 

Ambiente) 
CEPKA Centro de Pesquisa Konrad Adenauer 
DNA Direcção Nacional das Águas 
ESAPP Eastern and Southern Africa Partnership Programme (Programa de Parceria na 

África Oriental e Austral) 
FAUC Faculdade de Agronomia de Cuamba da Universidade Catolica 
FOCADE Forum dos ONGs de Cabo Delgado 
GECORENA Gestão Comunitária dos Recursos Naturais 
PNQ Parque Nacional das Quirimbas 
SADC Southern African Development Community (Comunidade de Desenvolvimento 

da África Austral) 
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation (Agência Suíça para o 

Desenvolvimento e Cooperação) 
SDC DENO SDC Delegação Norte 
UCM Universidade Católica de Moçambique 
 
 
3. PROJECTOS ACTUAIS 

E503: Estudo sobre o acesso das comunidades aos recursos naturais em Cabo Delgado (colaboração 
com a Gecorena e o CEPKA) – setembro-outubro de 2004 
Seguimento: contabilidade final (Nicolau); entrega do estudo a Gecorena e PNQ; estudos socio-
economicos nas aldeias com estudantes do CDE, parceiros? Zoneamento com base em estudos 
socio-economicos, inventorio dos recursos e a dinamica do desenvolvimento actual (CDE?) 



 

E504: Seminário de formação para moderadores no método participativo ALS (“Aprendizagem 
para a Sustentabilidade”) e no tema da gestão sustentável dos recursos naturais 
Seguimento: conta final (Nicolau); relatorios (SNV, UCM, CDE) 

E505: Synthesis of experiences on integrated management of protected areas and its implications 
for the Quirimbas National Park, Northern Mozambique  
Seguimento: entrega do estudo ao PNQ e Gecorena; identificar os stakeholders (PNQ), organisar 
talher na Suiça (ESAPP), organisar talher em Moçambique (PNQ) 
Participaçao do CDE no comitee de gestao do parque. 

E703: Elaboração de um conceito de um processo de consulta dos parceiros na a Bacia do 
Umbeluzi (colaboração com a SADC e a DNA) 
Seguimento: relatorio final (CDE) 

E211: Apoio CDE ao monitoring do Programa de Desenvolvimento Rural em Nampula e Cabo 
delgado (6 Districtos) 
Seguimento: termos de referencia e contracto (SDC), estudo da documentaçao (CDE), talher kick-
off e baseline study (tudos parceiros), backstopping (CDE) 
 
 
4. PREPARAçÃO DE FUTURAS ACTIVIDADES 

Colaboração com o Parque Nacional das Quirimbas 
O PNQ foi criado em junho de 2002 e o seu perímetro aprovado em 2004. O plano de maneio 
proposto è focado na gestao das zonas costeiras e maritimas (desenvolvimento do turismo da pesca 
maritima a preço elevado). O administrador (César Augusto, biologo) està a iniciar os trabalhos 
basado num plano quinquenal a começar neste ano. Tem apoio de um Assessor técnico (Peter 
Bechtel) em colaboraçao com o WWF (Helena Motta, Maputo) e apoio substancial da Cooperação 
Francesa (4.2 mio $).  
O administrador do PNQ parece nao ter conhecimento do projecto E505; esta muitissimo ocupado, 
com o projecto sendo na fase inicial: recrutamentos e capacitaçao (33 fiscais para 6 postos fixos, um 
em cada distrito, 1 coordenador scientifico, outro pessoal administrativo), arrangeo de escritorios 
em Quissanga e Pemba, implementaçao do plano 1° ano. Outras actividades no primeiro ano sao a 
divulgaçao da lei da terra e sobre a agricultura sustentavel, investigaçao dos corais, delimitaçao da 
pesca, colaboraço com a marinha. Conforme as suas palabras esta a se iniciar uma nova aldeia cada 
dia, nao se conhece o numero das aldeias nos 6 distritos (cerca de 50’000 habitantes). 
O administrador continua estar interessado numa colaboração com o CDE em vários âmbitos: E505 
a contiunar com uma lista dos parceiros; zoneamento; capacitação das comunidades e dos técnicos 
(fiscais) (ALS); SIG (monitoreo dos animais e das populaçoes; ver experiencia Quénia); produçao 
de livrete Kuishi pamoja da CETRAD: viver com os animais; contribuiçao ao levantamento bàsico. 
Infelizmente nao apareceu no segundo encontro marcado para discutir mais pormenores de uma 
futura colaboraçao. 
 
Helvetas Pemba 
Projecto piloto de apoio a sociedade civil com financiamento de IFAD termina em Junho; foram 
formados 55 CDCs, dos quais 20 funcionam. Aga Khan Foundation and AAA tem semelhantes 
projectos com abordagens diferentes. A experiência vai ser integrada no PRD. Projectos de fundos 
Helvetas continuem em Ancuabe e Chiure (depois de phasing out, em Namuno), em agua e 
saneamento e educaçao. Helvetas Pemba intenciona continuar de trabalhar com AMA eGecorena na 
implementação do PRD e na capacitaçãono maneio dos recursos naturais. 
 



 

Faculdade de Agricultura de Cuamba 
A nova Faculdade de Agricultura da UCM em Cuamba tem actividades de ensino, investigação, e 
consultoria. Estaria interessada numa colaboração com o CDE para a elaboração de uma maestria 
(início em 2006?): pesquisa, métodos de ensino, extensão, etc. A FAUC liga teoria e pratica (p.e. os 
estudantes tem um lote de terreno para produção que podem vender no mercado local) e da muita 
importancia aos intercambios com as camponeses locais (machambas ao lado das camponenses 
locais, testes de plantas medicinais, p.e. Aloe). Recebe um apoio da Misereor Alema para 
capacitaçao.  
A FAUC sendo relativamente nova ainda necessita consolidar-se, visto que ha muitos cambios de 
Professores estrangeiros frente a um corpo de direcção jovem; equipamento escolar e da pratica 
agricola quasi que não ha; ainda não ha assesso ao Internet, mas està previsto ser instalado. O 
ensino faz-se em Portugues e Ingles. Curriculo: produçao vegetal (sequeira so), agro-economia, 
desenvolvimento rural. Existe a possibilidade de integrar estudantes como estagiarios em estudos no 
Norte de Moçambique. 
Concorda-se a uma abordagem paso por paso. A FAUC vai preparar um esboço de um projecto 
ESAPP possivel.  
 
Forum Terra, Nampula 
O Forum Terra e um dos parceiros no RDP (Muecate, Erati, Mecuburi) e focal point do IUCN. Pede 
apoio técnico na SLM; tem experiencia na gestao de recursos naturais, melhoramento da produçao 
agricola, micro-creditos. 
Tem a intenção de submeter uma proposta de projecto até meade de maio. O apoio pela SDC acaba 
com a primeira fase do RDP.  
Esta planeado de abrir escritorios em Cabo Delgado e Niassa, e oferece possibilidade de apoio 
logistico ao programa ESAPP nestas provinicas. 
 
SNV Nampula 
Foram abordadas questoes da administraçao e avaliaçao do curso E504. A cooperaçao com SNV era 
muito positiva e abre mais possibilidades de colaboraçao, tambem com a Faculdade de Educaçao e 
Comunicaçao da UC (moderadores assistentes).  
 
Helvetas e SDC Nampula: Programa de desenvolvimento rural 
Agenda: TORs do CDE and workplan, orçamento (dois scenarios).  
Devido a um atraso na instalaçao de dois ONGs na Provincia (IBIS e IRAM) participaram so os 
representantes de SDC (Nicolas Randin, Mark Hoechstra), Helvetas (Carsten Schulz) e CDE. O 
encontro não correspondeu ao inicialmente previsto “kick-off”. A possibilidade dum backstopping 
foi de novo discutido do principio. Sob solicitação do SDC, AK deu uma introduçao a competencia 
e experiencia do CDE na abordagem IMA com multiples parceiros, como tambem uma introduçao 
ao metodo (focus no monitoring do contexto de maneira integral).  
Pontos abordados: 

• A gestao dos systemas individuais de monitoring (dos ONG, do governo e dos MDGs) como 
tambem da defasagem de entrada e saida nos districtos dos cinco parceiros vao ser um 
challenge.  

• Havia accordo sobre a extrema importancia do sistema de monitoring, sendo a base para o 
baseline e para as activitdades futuras, e que todos os parceiros tem que participar no talher 
de iniciaçao em Junho para syncronisar o programa, fazer team-building, e chegar a uma 
doctrina communa e ajustada. Isso apesar de dois parceiros de Helvetas ainda nao vao ser 
instalados na regiao.  



 

O logframe tem certos erros de sistematica e tera de ser revistado e talves simplificado. O 
monitoring dos parceiros como tambem objectivos de nivel superior (MDGs, governo) 
devem ser integrados num unico sistema. Os indicadores deverao ser elaborados etestados 
junto com os actores antes de iniciar o baseline study. 

• A Faculdade de Educaçao e Comunicaçao da UCM de Nampula parece ser uma alternativa 
viavel para a FAUC como parceiro no monitoring. 

• Breve revisao dos termos de referencia CDE; constata-se que os comentarios do CDE nao 
tinham chegado à SDC DENO, nem a Helvetas. A recommendaçao da parte de AK no 
sentido de incluir no programa nao so a produçao e comercialisaçao, mas tambem aspectos 
de  gestao dos recursos e impactos sociais foi ignorado. 

• O financiamento do SDC ainda nao esta certo; vai ser discutido entre Maputo e Berna, como 
tambem a forma do mandato (contracto com SDC, ou com Helvetas?); SDC avisará o CDE 
sobre a decisão tomada. 

 
Helvetas Maputo 
Organisou um seminario sobre o uso de recursos florestais; o relatorio ainda nao saiu. Esta a 
preparar um documento sobre eco-turismo. 
 
WWF Maputo 
Barbara Leite, Marine Programme Coordinator, confirme o interes do WWF em colaborar com os 
actores no parque. Acha uma publicaçao como Kuishi pamoja (E411) sera util. O PNQ intende 
formar um comitee de gestao com tudas as organisaçoes trabalhando dentro do parque; CDE vai 
receber convite de partecipar. 
WWF tem  outras actividades em CD: gestao de recursos naturais (concentrado em Ibo, com AMA, 
grupo de teatro, fundos MS - DANIDA) e conflictos elefantes-humanos (com apoio USAID). 
 
Ministerio da Sciência e Tecnologia 
Faculdade de Educaçao –UEM Maputo 
O novo Ministro da Ciencia e Tecnologia, Exc. Venâncio Massingue, como tambem o Director 
adjunto da Faculdade de Educação, Inocente Mutimucuio, querem capacitar o sistema de educação 
em metodos da integração (inter- e transdisciplinaridade) e com focus na realidade das comunidades 
rurais. A Faculdade vai presentar uma ideia de projecto de um curso tipo ALS com os professores, a 
ser realisado en Novembro deste ano. O Director adjunto foi convidade pela CDE de fazer um salto 
na Suiça ligado a sua visita na Polonha em Outobro 2005.   
 
Gecorena 
Foi comunicada a nossa dissatisfação na organisação e a logistica do seminário E504.  
A Gecorena está a passar um momento dificil; o Sr. Nicolau prepara-se a lançar uma reactivaçao em 
Maio, e tentar mobilisar os membros e novos fundos. Nota-se a necessidade de capacitação dos 
parceiros na gestão em geral. 
 
Outras actividades eventuais 
- AMA: sensibilização ao Meio Ambiente (documentário sobre a gestão sustentável dos recursos 
naturais com Mobile Vision?) 
- Umokazi: era a organisaçao criada para tomar a successao de HIVOS em Pemba; teve actividades 
financiadas pela helvetas no programa de agua e saneamento (introduçao de comites de agua, com 
participaçao dos utentes e gestao simples de um fundo de maneio). HIVOS continua de ser o doador 
mais importante, mas com reduçao dos fundos progressiva.. Recentemente houve ums problemas de 



 

gestao financeira e desvio de fundos; depois da saida dos culpados, a actual Presidente està a 
retomar as actividades com muita energia.  
Apoio do CDE pode ser identificado no ambito do empoderamento das comunidades (ALS 
recursos naturais), formaçao dos CDC (comites de desenvolvimento das comunidades, conforme 
um conceito nacional jà existente), divulgaçao das leis, conservaçao da agua e do solo ligada à 
produçao de caju. O proceso poderia ser: a) sensibilisaçao das comunidades sobre os recursos 
naturais e o valor deles, que muitas vezes e ignorado; b) informaçao sobre os textos de leis e c) os 
direitos e possibilidades de defesa das comunidades, d) organisaçao interna e em rede de interesse 
das comunidades (troca de experiencias tematicas e de organisaçao, rede de fiscalisaçao)  para criar 
um grupo de lobby frente ao poder das empresas de madeira. 
- Uma ONG nacional chamada Etica e dedicada ao combate da corrupção e a promoção da 
gobernância acaba de se instalar em Pemba. Possíveis actividades conjuntas poderiam 
eventualmente ser identificadas na aplicação da Lei da terra e dos Recursos naturais. 
 
 
5. INFORMAÇOES UTEIS 

- ADPP: tem professor cooperante na Escola agraria de Bilibiza; ADPP instalou-se desde 1981 e 
esta a actuar em tudas as provincias do Moçambique. Seria eventualmente um parceiro para receber 
e acompanhar estudantes do CDE 
- em Montepuez tem produçao de sumos de frutos e extractos de plantas medicinais de produçao 
biologica para exportaçao (empresa Francesa “amis de l’humanité”?) 
- A cooperaçao Espanola esta a apoiar um programa de SIG dentro do serviço do cadastro em 
Pemba; isso poderia facilitar o zoneamento ou o monitoring do PNQ 
- A Solidarmed aumenta consideravelmente as actividades em Chiure, nas areas de apoio medico, 
construçao de um hospital, saude preventiva publica, treino de animadores com ONG Vivanana 
com foco em malaria e HIV/AIDS 
 
 


