RELATÓRIO ANUAL
2008

FINANCIADO PELA FUNDAÇÃO W. K. KELLOGG
Av. Eduardo Mondlane, nº 1637,1º Esquerdo Telefax: +258 21 329473 E-mail:kuwuka.jda@tdm.co.mz, kuwuka.jda@gmail.com
Moçambique

Nossa Visão
Comunidades locais capacitadas para a autogestão e participação num processo de
desenvolvimento comunitário integrado com equidade social, económica e do género,
particularmente na gestão sustentável dos recursos naturais e com capacidade de estabelecer
parcerias com diversas instituições do sector público, privado e sociedade civil para combater
a pobreza e promoção da justiça social

Nossa Missão
Contribuir para o desenvolvimento comunitário integrado e sustentável através
sensibilização, capacitação e educação dos jovens e da comunidade sobre a importância
gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, participação equitativa
género na tomada de decisões e estabelecimento de parcerias para a promoção
desenvolvimento local

da
da
do
do

Mensagem do Conselho de Direcção
Este é primeiro relatório anual também do primeiro ano de vida da Associação KUWUKA
JDA legalmente registada como organização estratégica da sociedade civil, embora a
associação ter siso fundada em 2001/2002. Sentimo-nos que começamos a dar os primeiros
passos como um bebé que está a iniciar os seus primeiros passos e satisfeitos por poder
partilhar o caminho trilhado para responder aos objectivos que a organização traçou.
Movidos pelo espírito de contribuirmos para o desenvolvimento comunitário integrado,
justiça social, económica e ambiental como actores activos e influenciando a participação e
envolvimento de todos através de estabelecimento de parcerias. Aqui, queremos espelhar os
passos seguidos e os que gostariamos de seguir. Cientes das dificuldades, constragimentos e
desafios próprios do nosso país; empenhemo-nos cometidos e comprometidos para que os
desafios sejam transformados em oportunidades rumo ao desenvolvimento sustentável social,
económica e ambiental do nosso belo Moçambique.
Agredecemos a todos os membros, colaboradores e parceiros pelo empenho, conseguindo
atingir e ultrapassar as metas previstas. Agredecimento especial à Fundação W.K. Kellogg
pelo suporte financeiro, ao Cruzeiro do Sul - Instituto de Investigação para o
Desenvolvimento José Negrão pelo suporte institucional; ao governo do distrito de Matutuine
pela colaboração e facilitação no trabalho de campo e às comunidades locais sem as quais
não teriamos resultados aqui descritos. Bem hajamos todos!

Camilo Nhancale
Presidente do Conselho de Direcção
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Sumário
O presente relatório espelha de forma sintética as actividades realizadas pela Associação
KUWUKA JDA de Janeiro a Dezembro de 2008. Com o financiamento da Fundação
Kellogg, a Associação KUWUKA JDA é hospedada desde 2007 pelo Cruzeiro do Sul Instituto de Investigação para o Desenvolvimento José Negão, para o seu estabelecimento
legal e capacitação como uma instituição estratégica para “fortalecimento das comunidades
locais para gestão dos recursos naturais em Matituine”.
Foram estabelecidos três objectivos principais: 1) Fortalecer e estabelecer institucionalmente
(legalmente) a Associação KUWUKA JDA; 2) estabelecer a KUWUKA JDA como uma
organização da sociedade civil e 3) implementar o projecto piloto para o fortalecimento das
comunidades locais para a governação participativa no maneio sustentável dos recursos
naturais no distrito de Matutuine.
As actividades do projecto incluiram: preparação, discussão e aprovação dos estatutos da
associação; registo legal; realização da assembleia constituinte e assembleia geral, eleição dos
órgãos sociais; visitas e contactos com instituições governamentais e não governamentais a
nivel nacional, provincial, distrital e local; visitas a comunidades locais, organizações
comunitárias de base e grupos de interesse no distrito de Matutuine para a identificação de
áreas para actividades futuras; implementação do projecto piloto; capacitação e
empoderamento dos membros e colaboradores da associação e do pessoal afecto ao projecto
através de cursos de curta duração; apetrechamento do escritório e montagem do sistema
admnistrativo e de gestão do projecto.
Os resultados atingidos em 2008 foram: 1) realização da assembleia constituinte e da 1ª
assmebleia geral incluindo a eleição dos órgãos sociais e directivos; 2) registo legal da
associação e publicação dos estatutos no Boletim da República; 3) realização de sessões de
capacitação institucional dos membros e colaboradores da associação; 4) capicitação do
pessoal do projecto, membros e colaboradores através da sua participação em diversos cursos
técnicos, incluindo gestão administrativa e técnica; 5) visitas e contactos com diferentes
parceiros incluindo governo, agências internacionais, organizações não governamentais
nacionais e internacionais, organizações comunitárias de base, comunidades locais; 6)
estabelecimento de parcerias locais com OCBs, governo local e instituicões público/privadas
e participação em redes e coligações de organizações da sociedade civil; 7) implementação
do projecto piloto; 8) identificação de áreas para intervenção futura; 9) elaboração de
projectos para concursos públicos submetidos para financiamento, tendo sido aprovado um
dos projectos para capacitação das comunidades e desenvolvimento comunitário em Catuane
com financiamento do GEF/SGP gerido pelo PNUD; 10) elaboração participativa do plano
estratégico para cinco anos; 11) participação em fóruns internacionais e nacionais; 12)
participação num curso internacional (SADC) sobre a justiça económica e social, políticas e
ambiente ; 13) advocacia através da realização de debates públicos; 14) estabelecimento de
contactos com parceiros internacionais para o financiaento das actividades; 15) divulgação e
disseminação da KUWUKA JDA e suas actividades através de entrevistas nos órgãos de
informação (rádio, televisão e jornais), boletim informativo “Wuka Môçambique” editado e
distribuido em “hardcopy” e electronicamente para parceiros e instituições públicas.
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1. Fortalecimento e estabelecimento institucional e legal da KUWUKA JDA
O estabelecimento legal da KUWUKA JDA como uma entidade estratégica teve como
primeiros passos a realização de trêss sessões de discussão dos drafts dos estatutos que
culminou com a sua aprovação na assembleia constituinte realizada no dia 16 de Janeiro de
2008, tendo se seguido o procedimento para registo da associação no Ministério da Justiça. A
associação teve o seu reconhecimento jurídico através do despacho ministerial do dia 7 de
Março de 2008 e a publicação no Boletim da República III série Número 38, no dia 17 de
Setembro de 2008 (www. O seu registo definitivo na conservatória de registo de entidades
legais foi no dia 12 de setembro de 2008.
A assembleia geral que culminou com a eleição dos órgãos sociais e directivos foi realizada
no dia 16 de Agosto de 2008. A KUWUKA JDA foi constituida por desasseis membros
fundadores que subscreveram a assembleia constituinte, destes onze são mulheres,
representando 69% do total dos membros. Do quadro do pessoal do pessoal do projecto, três
são mulheres, reprentando 75% do total do pessoal. Destas, duas benefeciaram e estão a
beneficiar de cursos e treinamento de curta duração (secretariado e relações públicas,
operadores de computadores e inglês) para melhorarem os seus prestimos nas suas funções.
As sessões de capacitação institucional e empoderamento da KUWUKA JDA foram
assistidas por todos os membros e colaboradores; desasseis dos vinte e dois membros e
colaboradores, são mulheres, representando 73% do total.
A capacitação e fortalecimento institucional serve para que os membros e colaboradores
ganhem habilidades e capacidades para melhor desempenhar as suas funções. A secretária e
admnistrativa financeira benefeciaram e continuam banefeciando de cursos de curta duração
em secretariado, relações públicas, informática na óptica de utilizadores e linguas (inglês).
Foi contratado um consultor que orientou as sessões de capacitação institucional
participativa, tendo sido realizadas oito sessões de capacitação/treinamento onde foram
abordados os seguintes temas: 1. Estratégia de Organização Institucional; 2. Excelência no
Associativismo; 3. Elaboração do Plano Estratégico (planificação estratégica participativa);
4. Mobilização de Recursos (fund-raising); 5. Direitos Humanos, Advocacia e Lobbying.
A experiência da capacitação institucional participativa o grupo teve como lição importante
que o processo participativo é tão importante por sí, quão é o resultado; que uma associação
deve-se reger pela governação participativa interna onde todos os membros contribuiem com
ideias e opiniões para a tomada de decisão dos destinos da organização, sendo que a acção
colectiva é muito importante e determinante para a vida da associação. É um processo
moroso, todavia, tão importante tanto como o resultado.
Cinco dos membros benefeciaram de cursos/capacitação. Dois membros e colaboradores
participaram no 11˚ curso de paralegais na áreas do Direito do Ambiente, Recursos Naturais e
Desenvolvimnto, ministrado pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ)
certificando-os para exercerem actividades de advocacia junto às comunidades
desfavorecidas e assisti-las para correcta aplicação da Lei, na procura de um desenvolvimento
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local sustentável, equitativo e produtivo pata todos bem como a implementação do sistema de
justiça pelas comunidades e pelos cidad~aos ao nível local, em caso de ilegalidade e abuso de
seus direitos. Estes membros da associação são parte de uma rede de paralegais a nível
nacional e colaboradores do CFJJ, em caso de dúvidas ou dificuldades no exrecício das suas
actividades contactam o CFJJ que lhes presta a devida atenção. Actualmente são oficiais e
assistente respectivamente do projecto de capacitação das comunidades locais e
desenvolvimento comunitário em Catuane, financiado pelos fundos do GEF/SGP geridos
pelo PNUD. Dois outros membros foram formados e capacitados em Citizen Journalism
(Jormalismo do Cidadão) ministrado em Maputo pela Hivos Johannesburg com a facilitação
do CTV cujo objectivo é dar “voz aos que não tem voz” através de reportagens de assuntos
que acontecem na comunidade que não tem acesso aos órgãos de informação e divulgando na
rede através de tecnologias de informação web. O programa Citizen Journalism é uma rede
de organizações nacionais e regionais que fazem a troca de informação, publicam e
compartilham as actividades das respectivas organizações e organizam debates entre os
membros sobre temas que cada organização trabalha neles. Um membro participou num
curso internacional ( e Social, políticas e ambiente em Durban, no âmbito da parceria com a
OSISA (Open Society Innitiative for Southern Africa), o curso foi ministrado pelo Centro
para a Sociedade Civil da Escola de Desenvolvimento da Unicersidade de Kwazulo Natal.
2. KUWUKA JDA estabelecida como instituição da sociedade civil
Uma das estratégias adoptadas pela KUWUKA JDA como uma organização da sociedade
civil recém-estabelecida, procurando-se firmar, ganhar terreno, reconhecimento do seu
trabalho, divulgação das suas actividades, ganhar experiências e criar sinergias é o
estabelecimento de redes. Desta feita foram estabelecidas parcerias e redes com um número
considerável de instituições a todos os níveis: nacional, provincial, distrital, local e até
internacionais, organizações não governamentais e organizações comunitárias de base,
particularmente as que trabalham no desenvolvimento juvenil, desenvolvimento rural e
advocacia ambiental. As redes e parcerias estabelecidas são:
2.1. Parceria com os Serviços Distritais de Actividades Económicas de Matutuíne, que é
estratégica para a implementação do projecto piloto, identificação, planificação e elaboração
de proposta de actividades que se enquadrem dentro do plano estratégico distrital. Espera-se
que com esta parceria a KUWUKA JDA possa contribuir no apoio a equipe técnica de
planificação distrital no processo de planificação e implementação da estratégia de
desenvolvimento distrital. A parceria confere experiência e credibilidade à KUWUKA JDA
no distrito para as futuras intervenções.
2.2. Participação no comité de coordenação (faltando aceitação formal) da ROADS – Rede de
Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é uma coligação nacional
de ONG’s para o ambiente e desenvolvimento sustentável para advocacia e lobbying como
Av. Eduardo Mondlane, nº 1637,1º Esquerdo Telefax: +258 21 329473 E-mail:kuwuka.jda@tdm.co.mz, kuwuka.jda@gmail.com
Moçambique

voz comum da sociedade civil junto a tomada de decisoões na definição de políticas e
consideração e incorporação de assuntos ambientais no plano económico e social.
2.3. Membro do movimento “Amigos das Florestas”, uma coligação de organizações não
governamentais e instituições académicas para advogar pelo uso sustentável dos recursos
florestais no contexto do desenvolvimento sustentável e combate a pobreza onde todos os
cidadãos deviam sentir-se incluidos e responsáveis. O movimento defende esforços
conjugados da sociedade civil para parar a pilhagem, corrupção, falta de transparência e
outros males que afectam a base do combate à pobreza e promoção do maneio sustentável
dos recursos florestais.
2.4 Parceria com a Rádio Indíco e produção de programas radiofónicos para a educação
ambiental e desenvolvimento sustentável; tendo produzido um programa radiofónico semanal
denominado “espaço verde” que abordou muitos temas sobre desenvolvimento e meio
ambiente; educação ambiental, reportagem, legislação ambiental e dicas ambietais. A Rádio
Índico é também recém estabelecida e em franco crescimento pelo país. Desta forma, a
KUWUKA JDA contribuiu para a educação, sensibilização, formação e participação dos
cidadãos, advocacia e influenciar os processos de tomada de decisão através da divulgação da
Lei e dos direitos do cidadão bem como infracções à legislação e divulgando também da
associação.
2.5 Parceria com MAPA – Matola Acção Pró-Ambiente, um Clube Ambiental da Escola
Secundária da Matola. A MAPA é parceira na mobilização e estabelecimento de núcleos
ambientais em oito escolas da cidade da Matola que são colaboradores directos e indirectos
da KUWUKA JDA. Foi realizado um debate público na escola secund’aria da Matola sobre a
poluição industrial, direitos e deveres das comunidades à luz da lei do ambiente,
sensisiblizando os jovens e a comunidade sobre a necessidade do equilibrio entre
desenvolvimento e meio ambiente. Plantio de árvores fruteiras nas escolas primárias de
Malhanpwene e Tsalala do município da Matola.
2.6. Plano Estratégico – Um dos resultados fundamentais, se não o mais importante da
capacitação participativa era a elaboração de um instrumento que orientasse e fosse a base as
futuras intervenções e actividades da associação - o plano estratégico - todos os membros e
colaboradores através de grupos de trabalho formados durante as sessões de capacitação
participativa contribuiram na sua elaboração. A direcção executiva com a assessoria técnica
do consultor compilou o plano estratégico harmonizando as contribuições dos grupos de
trabalho. O documento foi circulado para comentários e acréscimo e apresentado e aprovado.
O exercício foi moroso mas quão importante como o seu resultado.
2.7. Elaboração de projectos - Respondendo a dois councursos públicos nacionais anunciados
no jornal; um da GEF/SGP (Global Environmental Facility/Small Grant Program) gerido pelo
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projectos foram elaborados e submentidos e um concept respondendo a um concurso público
internacional também foi submetido, tendo sido aprovado e financiado apenas o da GEF/SGP
que tem como finalidade a capacitação das comunidades locais para a gestão dos recursos
naturais e desenvolvimento comunitário em Catuane. O concept aguradava ainda pela
resposta.
2.7. Visitas e contactos com parceiros – Foram feitas várias visitas a várias organizações da
sociedade civil nacionais e internacionais, instituições do governo e de cooperação, para a
apresentação da KUWUKA JDA e procura de possíveis parcerias e participação em redes. Os
contactos e visitas às organizações resultaram na participação em fóruns, redes e coligações
com organizações da sociedade civil ao nível local, nacional e internacional (regional SADC) descritos acima, bem como nos convites para a participação em cursos de capacitação
ao nível nacional e internacional (regional).
2.8. Advocacia – Para além da participação em redes e coligações que são grupos de pressão
para advocacia, a KUWUKA JDA realizou dois debates públicos sendo um sobre o “papel da
comunicação social na preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e saúde
pública” no auditório do Museu da História Natural e outro na escola secundária da Matola
sobre “o papel da comunicação social na promoção do desenvolvimento sustentável,
preservação do meio ambiente e saúde pública: o caso do parque industrial da Matola; ambos
debates bastante concorridos pelos jovens

e estudantes para além de organizações da

sociedade civil.
2.9. Dessiminação e divulgação – para a dessiminação e divulgação das actividades da
associação foram concedidads várias entrevistas à rádio (rádio cidade, rádio índico e emissão
nacional), jornal zambeze bem como na tv (tvm, miramar e stv) e editado o boletim
informativo “Wuka Mhôçambique” que foi distribuido pelos parceiros electronicamante e em
hardcopy.

3. O projecto piloto
O projecto piloto foi implementado em nove comunidades do distrito de Matutuine,
nomeadamente: Macassane, Caiado, Santaca-Tinonganine, Santaca-Brazil, Nguenha,
Xihatlho, Maduvula, Tchutcha e Manhangane, onde a presença e participação da mulher foi
notória. Nestas nove comunidades foram identificados quatro associações (grupos de
interesse), sendo associação de camponeses de Caiado (produtores de arroz), associação de
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camponeses de Manhangane (produtores de hortícolas), associação dos apicultores de
Maduvula e a associação dos pescadores de Txutxa. Nestas associações há uma necessidade
de se prestar atenção particularmente na criação de capacidade organizacional, governação,
gestão e assistência técnica.
De uma maneira geral o projecto piloto identificou que há uma necessidade de segurança da
posse da terra pelas comunidades locais nas áreas de investimento para permitir que entrem
em parceira “joint-venture” com o sector privado. Assegurando a posse da terra e o direito de
uso e aproveitamento da terra e dos recursos naturais lhes encorajará a fazer o maneio
sustentável dos recursos naturais com partilha de benefícios para a erradicação da pobreza e
desenvolvimento comunitário.
As comunidades locais em Matutuine são pobres; o distrito é um dos mais pobres da
provincia de Maputo e de Moçambique, embora seja rico em biodiversidade e recursos
naturais e com potencial eco-turístico e agro-pecuário. Este potencial leva com que muitos
investidores na área do turismo e agro-pecuária concorram para as terras do interior e as do
litoral com beleza cénica das praias e as maiores dunas do mundo. A seca associada às
mudanças climáticas tem afectado o distrito.
As comunidades locais não estão informadas sobre os seus direitos à terra e aos recursos
naturais e ainda não estão suficientemente capacitadas para se organizarem e defenderem os
seus direitos e interesses. Existem investidores privados de pequena e média escala na área
agro-pecuária (gado bovino). As comunidades locais não benefeciam de tais iniciativas nem
em postos de trabalho assim como em parcerias. Os investimentos não estão centrados para o
desenvolvimento local, mas sim para lucros.
Os grupos de camponeses identificados tem dificuldades devido à falta de capacidade
institucional e organizacional, tem constrangimentos materiais e financeiros a reabilitação de
sistemas de irrigação. Os desafios identificados na implementação do projecto piloto foram
transformados em oportunidades para o trabalho da associação e estão incorporados nos
objectivos específicos do plano estratégico, assim como nos projectos elaborados e
submetidos a finaciadores.
4. Planos futuros
- A associação aposta na contínua elaboração de programas/projectos de desenvolvimento
integrado (educação, saneamanto, geração de rendimantos, criação de cadeia de valores,
advocacia e lobbying) e identificação de parceiros financeiros e mobilização de recursos.
- Previlegiar o estabelecimento de contactos com parceiros para a divulgação do plano
estratégico e angariação de parceiros financeiros para o financiamento do plano estratégico.
- Realização de uma “conferência” de doadores para apresentação do plano estratégico para a
angariação de financiamento ao plano estratégico.
- Aposta no estabelecimento de parcerias a todos os níveis e trabalhar em redes ou coligações.
- Concorrer nos concursos públicos anunciados para projectos da sociedade civil no âmbito
de programas de desenvolvimento comunitário.
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- Disseminação das actividades do projecto usando diferentes fontes (internet, boletim
informativo, brochuras, órgãos de comunicação social, encontros, etc.), para dar visibilidade
a organização.
- Apostar na contínua capacitação dos membros e colaboradores da associação.
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