RELATÓRIO ANUAL 2016
RESUMIDO

Janeiro de 2017

1. INTRODUÇÃO:
O programa de Moçambique da HELVETAS Swiss Intercooperation ao longo de 2016
continuou com as suas intervenções nas áreas temáticas i) água e saneamento rural, ii)
agricultura, iii) governação local e iv) apoio às iniciativas culturais, mantendo como
focos geográficos as províncias de Cabo Delgado e de Nampula, na região Norte do
país, e a cidade de Maputo.
Ainda ao longo de 2016 a HELVETAS Swiss Intercooperation manteve operacionais os
seus 3 escritórios (Maputo, Nampula e Pemba), com um total (até 31 de Dezembro de
2016) de 27 colaboradores, dos quais 9 mulheres (33%) e 18 homens (67%), sendo que
do total dos colaboradores, 25 (93%) são nacionais e 2 (7%) expatriados.
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2. AS ACTIVIDADES DOS PROJECTOS EM 2016

2.1.

Segurança Alimentar e Agro-Negócios (SAAN)

O Projecto de Segurança Alimentar e Agro-Negócios (SAAN), iniciado em 2009, é um
projecto na área da agricultura, financiado e implementado pela HELVETAS Swiss
Intercooperation em oito Distritos das Províncias de Cabo Delgado e Nampula, cujo
término é o ano 2016.
O Projecto SAAN visa dar o seu contributo nos seguintes aspectos fundamentais:
1. Disponibilidade de sementes de qualidade com alto potencial como um prérequisito para o aumento da produção e geração de rendimentos.
2. Aumento da produção por meio de assegurar o acesso a sementes de qualidade,
técnicas de produção melhoradas e serviços.
3. Geração de rendimentos com a venda de sementes de qualidade e excedente de
produção.
O projecto trabalha com parceiros para a implementação das actividades. Os principais
são: as Uniões Províncias de Camponeses de Cabo Delgado e de Nampula; a
cooperativa COOSEN, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e os
os Serviços Distrital de Actividades Económicas (SDAE).
As principais actividades do ano 2016 podem ser resumidas assim:
·

Componente de Produção de sementes certificada:
ü 16 associações de produtores, com um total de 273 membros (141 H/132 M),
foram acompanhados na campanha 2015/16;
ü 10 associações, com total de 83 produtores (46H/37M), produziram 18 toneladas
de semente certificada na campanha 2015/16 de milho e de feijão;
ü Treinados 144 produtores (73H/71M) sobre o controlo de qualidade na produção
de sementes certificadas e criação do comité responsável pelo Sistema de
Controle Interno;
ü Em relação a campanha 2016/17 foram preparados 49 hectares para a produção
de semente certificada.

·

Componente de Produção de sementes de qualidade declarada:
ü Na campanha 2015/16, 7 associações, com um total de 299 membros (170
H/129 M) produziram 13.95 toneladas de semente de qualidade declarada de
milho e de feijão;
ü Treinados 227 produtores (111H/116M) sobre o controle de qualidade de
sementes declaradas e criação do comité de controlo de qualidade de semente;

·

Material didáctico e documentação

Sendo o projecto no seu último ano de actividade, foram produzidos documentos de
capitalização das boas práticas e de aprendizagem. Os mais importantes:
ü Manual sobre o Sistema de Controle Interno (SCI) para os técnicos e os
produtores sobre os padrões de qualidade no processo de produção de semente;
ü Brochuras sobre histórias de sucesso e boas práticas do projecto.
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2.2.

Gestão Pós-Colheita (PHM-SSA)

O projecto de gestão pós-colheita na Africa Sub-Sahariana (PHM-SSA) está inserido no
Programa Global de Segurança Alimentar (GPFS) da Cooperação Suíça (SDC) e
implementado pela HELVETAS Swiss Intercooperation em consórcio com a
FANRPAN (Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network),
AFAAS (African Fórum for Agricultural Advisory Services) e Agridea. Os parceiros ao
nível do terreno são o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), as
Uniões Provinciais de Camponeses de Cabo Delgado e de Nampula, a Cooperativa de
Serviços e Negócios (COOSEN) e os Serviços Distrital de Actividades Económicas
(SDAE) de Chiure e Mecuburi.
O principal objectivo é a melhoria da segurança alimentar das famílias dos pequenos
produtores e comunidades, através da redução de perdas pós-colheita de cereais e
sementes, abordando os principais factores de constrangimento na adopção e
disseminação de tecnologias, a partilha de conhecimento, informação e políticas
relacionadas com pós-colheita.
O Projecto com inicio em Abril de 2013 tem a duração de 6 anos sendo a primeira fase é
de 4 anos e a segunda fase é de 2 anos e é implementado em dois países pilotos, Benim
e Moçambique.
Em Moçambique o projecto tem desenvolvido acções em dois distritos: Chiure na
província de Cabo Delgado e Mecuburi na província de Nampula. O projecto tem vindo
a identificar, validar, documentar e promover boas práticas e sistema de Gestão Póscolheita (GPC) com mais foco em 3 culturas alimentares: Milho, Feijão Nhemba e
Amendoim.
O presente relatório debruça as realizações para o ano 2016 orientadas para os três
outcomes do projecto:
Outcome1. Tecnologias melhoradas de maneio e conservação dentro da cadeia de
valores de cereais e feijões beneficiam pequenos produtores.
•
•
•
•
•
•
•

13 Tecnologias de GPC foram validadas e documentadas: 4 Tecnologias de
secagem, 3 tecnologias de debulha e 6 Tecnologias de conservação;
288 campos de demonstrações instalados ao nível das comunidades abrangendo
48 produtores modelos ou lideres;
Realizado um Estudo de Custo/ Beneficio das tecnologias de Gestão póscolheita e resultados preliminares disponíveis;
8 Artesãos em produção de silos metálicos e 2 Masters trainers
treinados/reciclados em controlo de qualidade;
Produzidos 250 silos metálicos;
Elaborados e operacionalizados modelos de negócios para a difusão de 3
tecnologias de GPC;
4,592 produtores treinados em boas práticas de GPC (2,114 Mulheres e 2,478
Homens);

Outcome 2. Boas praticas para redução de perdas pos colheita são documentadas,
disseminadas e massificadas.
•
•
•

Finalizado 1 manual de treinamento sobre GPC;
Realizados 3 programas radiofónicos sobre GPC;
Realizadas 3 semanas de acção/ sensibilização por Província, incluindo as
seguintes actividades: 200 Emissões de Rádio & TV, 12 Projecções de vídeo de
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•

consciencialização, 6 Feiras e exibições de tecnologias de pós-colheita, 12
Apresentações de teatros, 6 dias de campo;
Treinados 32 actores (Técnicos extensionistas e promotores), dos quais 8
mulheres, em boas praticas de GPC;

Outcome 3 Instrumentos legais de regulação (Politicas, normas, padrões e protocolos)
para a redução das perdas pós-colheita na cadeia de fornecimento de alimentos são
introduzidos e implementados ao nível Nacional e Regional e garantido o
financiamento.
•
•

Realizados 6 Diálogos de políticas ao nível dos distritos onde participaram 425
pessoas entre autoridades locais, produtores, sector privado e sociedade civil;
Conduzido 1 estudo de análise de políticas e quadros regulamentares para
normas alimentares relacionadas com a GPC em Moçambique.

2.3.

Governação, Água e Saneamento (PROGOAS)

A HELVETAS Swiss Intercooperation está implementar o Programa de Governação,
Água e Saneamento (PROGOAS, fase 3, 2015-2018), em quatro distritos (Chiúre,
Mecufi na província de Cabo Delgado, Mecuburi e Nacarôa na província de Nampula.
O projecto é co-financiado pela Cooperação Suíça (SDC) e pela HELVETAS Swiss
Intercooperation.
O objectivo geral do projecto é: Melhorar as condições de vida e saúde das populações
rurais nas províncias de Cabo Delgado e Nampula de forma sustentável, através da
participação de homens e mulheres no sistema de governança local e a provisão de
serviços de água e saneamento de qualidade sustentável e responsivo.
O projecto tem duas áreas específicas, uma de Governação, orientada para o ciclo de
planificação e a prestação de contas, e a outra de água e saneamento, orientada para o
fornecimento de serviços.
As actividades a nível distrital são implementadas por quatro organizações parceiras:
AMASI, ama e ASSOCAP.
Na base dos resultados esperados, as principais actividades realizadas em 2016 são
resumidas como se segue:
· Os 4 conselhos distritais organizaram feiras de plano a nível de localidade e
posto administrativo;
· Os 4 conselhos distritais organizaram a apresentação anual do PESOD aos
níveis de localidade e de posto administrativo;
· 30 fontes construídas e 46 reabilitadas nos 4 distritos;
· 36 blocos sanitários construídos em 18 escolas nos 4 distritos;
· Os 4 distritos possuem uma estratégia específica para água, incluindo o
plano anual de implementação, e um banco de dados actualizado das fontes
de água;
· Os 4 distritos possuem uma estratégia específica para saneamento, incluindo
o plano anual de implementação;
· Construídas 2.134 latrinas tradicionais melhoradas;
· 4 plataformas distritais de água e saneamento nos distritos são operacionais.
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2.4.

Abastecimento de
(ORATTA)

Água

e Promoção de

Saneamento

O objectivo geral do projecto é Aumentar o acesso seguro da água através da gestão
sustentável dos pequenos sistemas de abastecimento de água e promoção do
saneamento melhorado para a população em pequenas vilas no Norte de Moçambique,
nomeadamente Ancuabe sede e Metoro no distrito de Ancuabe, e Chai e Mucojo no
distrito de Macomia. O projecto, co-financiado pela Cooperação Suíça (SDC) e pela
HELVETAS Swiss Intercooperation, iniciou em Julho de 2014 por uma duração
prevista de 3 anos.
Na base dos resultados esperados, as principais actividades realizadas em 2016 são
resumidas como se segue:
· Concluídas as obras de reabilitação e ampliação dos Sistemas de Abastecimento
de Água de Ancuabe Sede e Metoro;
· Capacitados 55 líderes comunitários, dos quais 14 mulheres;
· Despertadas 13 comunidades, sendo 5 em Mucojo e 8 e Ancuabe Sede que
abrangeram cerca de 9.888 pessoas das quais 4.746 homens (48%) e 5.142
mulheres (52%);
· Declaradas oito (8) comunidades Livres do Fecalismo a Céu Aberto (LIFECA)
no distrito de Ancuabe, que abrangeram 674 famílias e 3.370 pessoas, das quais
1.618 homens (48%) e 1.752 mulheres (52%);
· Realizadas 24 palestras sobre boas práticas de higiene individual e colectiva,
cuidados a ter com as latrinas e importância de lavagem de mãos onde
participaram 15.114 pessoas.

2.5.

Promoção da Integridade no Sector de Águas (WIP)

Co-financiado pela Cooperação Suíça para o Desenvolvimento (SDC) e a HELVETAS
Swiss Intercooperation, o projecto para a promoção da Integridade no Sector de
Abastecimento de Água e Saneamento (WIP) está ser implementado pela HELVETAS
em parceria com a Water Integrity Network (WIN) em três países, nomeadamente,
Guatemala, Nepal e Moçambique.
Em 2016, segundo ano de implementação da 3.ª fase, o projecto WIP continuou a
desenvolver parcerias e alianças com actores nacionais como viés para melhorar a
transparência, responsabilização e participação em todos os assuntos relacionados com
o sector. Outrossim, ao longo do ano o projecto continuou com o aprofundamento das
ligações com parceiros ao nível das províncias de Nampula e Cabo Delgado, áreas
tradicionais onde a HELVETAS se encontra a implementar outros projectos na área de
água.
O Grupo Moçambicano da Divida (GMD), O Centro de Aprendizagem e Capacitação
da Sociedade Civil/Fórum de Monitoria do Orçamento (CESC/FMO), o Centro de
Formação Profissional de Água e Saneamento (CFPAS), a Comissão do Plano e
Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR), continuaram a ser dos mais
importantes parceiros para a realização de todo um conjunto de acções de lobby,
advocacia e diálogo sobre políticas com especial realce para:
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·
·

·
·

·

·

·

A elaboração de documentos de posição e a participação nos Observatórios
Nacionais e províncias de Desenvolvimento e para a Assembleia Nacional;
A produção e difusão pelo CFPAS de boletins divulgando as acções do projecto
e da 2.ª edição espacial da Revista Água com o título: Promoção da Integridade
Rumo à Boa Governação;
A documentação de boas práticas em matéria de transparência,
responsabilização e participação no sector;
A realização de uma pesquisa sobre Transparência, Responsabilização e
Participação (Social Audit) no Sector de Águas nas províncias de Nampula e de
Cabo Delgado;
A realização de uma Conferência Nacional sobre a Transparência,
Responsabilização e Participação no Sector de Águas em parceria com a
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e a
Water Integrity Network (WIN);
Participação na 16ª Sessão do Observatório Internacional de Democracia
Participativa (OIDP), evento hospedado pelo Município da Matola e realizado
pela primeira vez em Moçambique que contou com a participação de mais de
2000 convidados de mais de 40 países do mundo;
Elaboração de um Manual de Monitoria do Orçamento e Investimentos no
Sector de Águas com foco nas Províncias, Distritos e Municípios;

2.6.

Cultura em Acção (CeA)

O objectivo do projecto, financiado pela Cooperação Suíça, é contribuir para o
desenvolvimento do meio artístico nas províncias de Cabo Delgado e de Nampula. As
principais actividades realizadas em 2016 são:
·
·

Lançamento do concurso para apresentação de proposta de projectos culturais
nas duas províncias e análise das propostas apresentadas;
Financiamento de 23 projectos (12 na província de Cabo Delgado e 11 em
Nampula) nas áreas artísticas da música, teatro, pintura, dança, costura/moda,
artesanato, literatura, xilogravura.
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3. ORÇAMENTO DA HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION
EM MOÇAMBIQUE – ANO 2016
O orçamento total planificado para o ano 2016 foi de 3.412.210 de Francos Suíços.
Estes fundos vêm da Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação - SDC (57%)
e da HELVETAS Swiss Intercooperation (43%), com fundos próprios.
Doadores

Valores em
CHF
1.326.002

Agência Suíça para
Desenvolvimento e
Cooperação

Fundos próprios da
HELVETAS Swiss
Intercooperation

Total CHF

Programas/Projectos
Programa de Governação, Água e Saneamento
(PROGOAS)

167.152

Projecto de Gestão Pós-Colheita

105.005

Programa Promoção da Integridade no Sector de
Águas (WIP)

166.583

Projecto de Abastecimento de Água e Promoção de
Saneamento (Oratta)

191.699

Projecto Cultura em Acção

473.724

Programa de Segurança Alimentar e AgroNegócios (SAAN)

340.000

Programa de Governação, Água e Saneamento
(PROGOAS)

193.014

Projecto de Abastecimento de Água e Promoção de
Saneamento (Oratta)

449.031

Coordenação e supervisão do programa

3.412.210
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