
HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION EM MOÇAMBIQUE 

SOBRE NÓS 

HELVETAS Swiss Intercooperation é uma organização suíça presente em Moçambique desde 1979, e adapta as suas abordagens de 
intervenção para garantir resultados duradouros e sustentáveis nos beneficiários dos seus projectos nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e 
Niassa, nas seguintes áreas temáticas: Água, Higiene e Saneamento, Formação Vocacional, Produção agrícola e Segurança Alimentar. Na 
componente de Resposta Humanitária a organização proporciona ajuda imediata à população afectada de forma a salvaguardar os esforços de 
desenvolvimento nas áreas de WASH e segurança alimentar.  Estas áreas temáticas de trabalho fazem parte de diferentes projectos que são 
implementados em estreita colaboração com as autoridades locais, sociedade civil, sector privado e parceiros estratégicos.  



PROJECTO AMCANE 
Tem como foco aumentar a sustentabilidade dos sistemas de produção, aprimorar os meios de subsistência dos pequenos agricultores e 
pequenos empreendedores assim como facilitar a disponibilidade e acessibilidade de alimentos nutritivos e de boa qualidade no mercado local, 
nacional e de exportação. Este projecto abrange os distritos  de Eráti, Meconta, Mogovolas e Monapo, na província de Nampula, e Chiúre, 
Namuno e Balama, em Cabo Delgado. 
 
IDP WASH  
Baseado nas experiências existentes da HELVETAS, o projecto apoiará os planos governamentais em 4 áreas principais: i) actividades 
específicas de resposta rápida destinadas a garantir normas básicas de saneamento com a instalação de latrinas comunitárias; ii) actividades 
destinadas a melhorar e aumentar as condições de Água, Saneamento e Higiene nas comunidades de acolhimento e locais de reassentamento 
estabilizados (reabilitação de pontos de água, instalação de novas bombas AfriDev, Comunidade Liderada por Saneamento Total (CLTS), 
capacitação para comissões e activistas; iii) melhorar o saneamento, o fornecimento de água e a sensibilização para a higiene nas instituições 
públicas (escolas); iv) melhorar a coordenação entre as diferentes organizações e autoridades locais activo nos distritos. 
 
CABO DELGADO SAÚDE 
O objectivo geral do projecto é melhorar as condições de saúde da população de Cabo Delgado, concentrando-se na redução da 
morbimortalidade em mulheres e crianças menores de 5 anos no distritos alvo. Toda a população da província de Cabo Delgado, especialmente 
dos distritos de Ancuabe e Chiúre—grupos vulneráveis, tal como definidos nas políticas sectoriais (mulheres em idade fértil, em particularmente 
mulheres grávidas, crianças com menos de cinco anos de idade, idosos e deficientes) e a pessoa desfavorecida representam um grupo 
importante de acções de promoção da saúde. 
 
HOJE 
Melhorar os meios de subsistência da juventude moçambicana, particularmente dos desfavorecidos homens e mulheres dos 15 a 35 anos, 
proporcionando um melhor acesso ao emprego e ao rendimento através de uma melhor empregabilidade em sectores económicos de elevado 
potencial. 
 
KALAI & ORATTA 
Assegurar que as comunidades tenham acesso à água potável, de forma sustentável e resiliente, estando conscientes do seu papel na 
manutenção das infra-estruturas de água, saneamento e higiene. 
 
RESPOSTA HUMANITÁRIA 
Nesta componente a organização proporciona ajuda imediata à população afectada de forma a salvaguardar os esforços de desenvolvimento nas 
áreas de WASH e segurança alimentar.   

HELVETAS contribui para uma melhoria eficaz e eficiente das condições de vida de mulheres e homens económica e socialmente 
desfavorecidos, tanto nas zonas rurais como nas pequenas cidades, protegidos de choques e para a transição para uma sociedade mais inclusiva 
e resiliente. 

OBJECTIVO DE DESENVOLVIMENTO 

 

PORTEFÓLIO DE PROJECTOS DO PAÍS 

RESULTADOS (2021) 

Economia Sustentável e Inclusiva: Agricultura Sustentável e Desenvolvimento de Sistemas de Mercado: 

 6,894 produtores envolvidos no projecto AMCANE indicaram que utilizam práticas sustentáveis; 

 A Ouro Verde continua a implementar o modelo de negócio. A organização Raízes Profundas têm manifestado interesse e novos actores 
no sul do Niassa estão a revelar a possibilidade de aderir ao modelo de negócio; 

 
Água e Infra-estruturas: Gestão de Recursos Hídricos: 

 Instalados  50 novos pontos de água e reabilitados 61 pontos de água nos nossos nas areas geográficas do nosso trabalho;   

 Apoio aos deslocados internos com melhores serviços de WASH nas zonas de reassentamento dos distritos de Ancuabe e Chiúre; 

 Construímos 6 sistemas de água solar e promovemos a higiene e saneamento entre estas famílias, atingindo mais de 23.000 mulheres e 
homens;  

 No total, em 2021, fornecemos 111.205 pessoas (50.061 homens e 61.144 mulheres) com acesso ao abastecimento de água e 140.436 
pessoas (61.621 homens e 78.815 mulheres) com acesso a saneamento melhorado;  

 
Desenvolvimento de Competências e Educação: 

 Formados um total de 2.998 jovens. Os mesmos receberam também formação em competências para a vida e formação em 
empreendedorismo; 

 Colaboração com o Banco Futuro reforçada e com diferentes startups iniciados. Desenvolvidos 22 currículos e identificou 5 competências 
para resposta à COVID-19 para grupos cooperativos; 


