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resumo 

 

 

A presente dissertação que tem como tema “O Papel das Organizações Não 

Governamentais na Implementação de Políticas Públicas de Desenvolvimento 

Sustentável em Moçambique”, tem como objetivo analisar de que forma as 

ONGs têm contribuído na definição e implementação das políticas públicas 

para o desenvolvimento sustentável em Moçambique, num contexto onde 

presenciamos a emergência de várias ONGs no país tanto nacionais, como 

estrangeiras. 

Estas ONGs foram surgindo no país devido a vários fatores económicos, 

sociais, políticos e culturais e muito têm contribuído para o seu 

desenvolvimento através da cooperação entre os diferentes atores 

nomeadamente o Estado e a população. 

Dado o universo das ONGs, a dissertação concentrou os seus estudos nas 

Organizações de carácter ambientalista, especificamente a “Operação Caco”, 

uma ONG nacional que surgiu através de alguns ambientalistas, com objetivo 

de lutar contra a questão do lixo em prol de uma sociedade cada vez mais 

limpa e sustentável. 

O estudo foi guiado pelas seguintes questões de investigação: Em primeiro 

lugar tentamos perceber de que forma a cooperação entre os diferentes 

autores auxilia a implementação de políticas públicas de ambiente para o 

desenvolvimento sustentável; em segundo lugar procuramos perceber o papel 

das ONGs na implementação das políticas públicas de desenvolvimento 

sustentável no país; e por fim, como capacitar as ONGs para fortalecer a sua 

contribuição para uma sociedade justa, pacífica e sustentável. 

Ao longo do trabalho, que se encontra organizado em 5 capítulos, tentamos 

responder a estas questões, onde no primeiro capítulo demos uma breve 

introdução ao nosso tema de pesquisa, do segundo ao quarto capítulo 

desenvolvemos a pesquisa, dando um panorama primeiro internacional e no 

fim nacional acerca do tema em investigação, e finalmente no último capítulo 

demos a nossa conclusão sobre a pesquisa e algumas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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The present dissertation entitled “The Role of Non-Governmental Organizations 

in the Implementation of Public Policies of Sustainable Development in 

Mozambique”, aims to analyze how NGOs have contributed to the definition 

and implementation of public policies for sustainable development in 

Mozambique, in a context where we witnessed the emergence of various 

NGOs in the country, both domestic and foreign. 

These NGOs have emerged in the country due to various economic, social, 

political and cultural factors that have also greatly contributed to their 

development through cooperation between the different actors, namely the 

state and the population. 

Given the universe of NGOs, this study was focused on environmentalist 

Organizations specifically "Operation Caco". Operation Caco is a national NGO 

that emerged through some environmentalists, with the aim of combating the 

issue of garbage for a society cleaner and more sustainable. 

The study was guided by the following research questions: Firstly, we try to 

understand how the cooperation between the different authors helps on the 

implementation of public environmental policies for sustainable development; 

Secondly, we seek to understand the role of NGOs in the implementation of 

public policies for sustainable development in the country. and finally, how to 

empower NGOs to strengthen their contribution to a just, peaceful and 

sustainable society. 

Throughout the work, which is organized in 5 chapters, we try to answer these 

questions. In the first chapter we gave a brief introduction to our research 

theme our research theme from. The second to the fourth chapter we 

developed the research, giving first and international overview about the topic 

under investigation and a national overview at the end, and finally in the last 

chapter we gave our conclusion and some suggestions for future work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dada a intervenção do homem na natureza, assiste-se atualmente a uma grande 

degradação acelerada do meio ambiente, sobretudo desde os anos de 1950, fase a que os 

cientistas chamam de “Grande Aceleração”1. Como consequência, vivemos hoje muitos males que 

se encontram cada vez mais visíveis a diferentes escalas, como as alterações climáticas, a 

acidificação dos oceanos, a perda de biodiversidade e o dano aos ecossistemas (Cândido, 2010). 

Como forma de proteger o ambiente e os recursos naturais torna-se necessário criar 

trajetórias de desenvolvimento dos países, através de um conjunto amplo de políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável, que integrem a proteção do meio ambiente nas demais políticas 

setoriais, de forma a garantir que a geração vindoura e principalmente dos países em vias de 

desenvolvimento não seja prejudicada (Cândido, 2010). 

A tarefa de encontrar o modelo de desenvolvimento adequado é complexa e muito 

controversa, e o próprio conceito de desenvolvimento tem sofrido algumas transformações ao 

longo do tempo. Nesta tentativa de definição do conceito surgiram modelos de desenvolvimento, 

uns focados no mercado, outros centrados nas pessoas, outros dando ênfase ao poder de decisão 

da comunidade (Amaro, 2017b). 

Mais tarde há uma necessidade de englobar outros aspetos na definição do 

desenvolvimento tais como a poluição, a alteração do ambiente, etc., aspetos esses com graves 

implicações na saúde e qualidade de vida das populações. Assim, surgem novas abordagens e 

desafios que visam substituir ou complementar a antiga forma de se analisar o desenvolvimento 

de alguns países (Antunes, 2010). 

O conceito de desenvolvimento sempre foi relacionado com os países europeus, uma vez 

que estes países são considerados como os mais desenvolvidos das sociedades industriais e 

assim sendo, a industrialização era vista como requisito principal que os países menos 

desenvolvidos deveriam ter para alcançar o desenvolvimento (Amaro, 2017). Esta visão 

etnocêntrica do desenvolvimento sofreu algumas críticas dos fazedores da teoria da modernização 

argumentando que o desenvolvimento requer muitas mais variáveis de acordo com cada 

sociedade (Sangreman, 2016). 

O desenvolvimento também foi defendido por muitos autores como sinónimo de 

crescimento económico (medido maioritariamente pelo PIB per capita) e isso fez com que os 

países começassem a utilizar indicadores económicos (como a produção de bens de serviço; a 

 
1 “A revolução industrial, em meados do século XVIII, iniciou um período notável da história das civilizações em que uma 
parte crescente da humanidade melhorou muito as condições e a qualidade de vida. A mais fácil acessibilidade à energia, 
à água, à medicina e aos cuidados de saúde, à segurança alimentar, a melhores condições de habitação, ensino e 
formação profissional e a múltiplas aplicações da ciência moderna contribuíram para a aceleração do crescimento da 
população humana global que aumentou por um fator de dez nos últimos três séculos. Esta aceleração intensificou-se no 
século XX durante o qual a população mundial cresceu por um fator de quatro. A partir do final da Segunda Guerra Mundial 
registou-se um crescimento muito acentuado da atividade económica, do comércio internacional, da produção e do 
consumo de bens, do uso de recursos renováveis e não-renováveis, da mobilidade e dos transportes, dos fluxos de 
comunicação e informação, do conhecimento científico e das aplicações tecnológicas” (Santos, 2008, p.63) 
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distribuição do emprego por setores de atividade, entre outros) para a classificação de países 

desenvolvidos e não desenvolvidos (Sangreman, 2016). 

Mas, esta visão economicista de desenvolvimento sofreu muitas críticas levando assim ao 

surgimento de uma abordagem mais ampla do conceito de desenvolvimento. Em 1972 realiza-se 

uma conferência organizada pelas Nações Unidas em Estocolmo trazendo para esse debate uma 

consciência dos problemas ambientais que começavam a tornar-se visíveis (Amaro, 2017). 

Nos anos seguintes realizaram-se diversas cimeiras e conferências sobre desenvolvimento 

sustentável, como exemplo, a cimeira da Terra em 1992, realizada no Rio de Janeiro, a 

conferência mundial sobre o desenvolvimento sustentável realizada em 2002 em Joanesburgo e a 

Conferência do Rio+20, em 2012. Estes eventos foram criados em prol das lacunas observadas 

nas várias abordagens sobre o desenvolvimento que não respondiam aos problemas do mundo 

atual, principalmente nos países menos desenvolvidos, como Moçambique, que será o país por 

nós estudado neste trabalho (Santos, & Braga, 2012). 

País do continente Africano, Moçambique fica localizado na costa oriental da África Austral 

e possui uma área total de cerca de 799.380 Km2 e aproximadamente 2700 km de linha costeira. 

A sua capital chama-se Maputo e tem 11 Províncias com uma população maioritária negra. Tem 

como língua oficial a língua portuguesa, mas assim como acontece em vários países africanos 

com diferentes etnias, possui diferentes línguas nacionais provenientes da língua Bantu 

(Fernando, 2012). 

Moçambique possui uma população de cerca de 29 milhões de habitantes, sendo que 

29.8% é considerada urbana e 70.2% rural. Depois de ter sido colonizado por Portugal, a 25 de 

junho de 1975 torna-se independente. De 1976 a 1992 Moçambique passou pela guerra Civil, 

conhecida pela ‘Guerra de 16 anos’ entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a 

Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), tendo culminado com o acordo geral da Paz, 

assinado a 4 de outubro de 1992, momento em que o país assumiu o multipartidarismo. As 

primeiras eleições multipartidárias foram realizadas em 1992, e em 1998 as primeiras eleições 

autárquicas (Fernando, 2012). 

Em Moçambique, vários projetos de cooperação internacional foram criados em prol do 

desenvolvimento sustentável, como é o caso da cooperação Sueca para o desenvolvimento, 

Ministério das Relações internacionais da Suécia (2015), que visam a utilização e exploração 

sustentável de recursos naturais, bem como iniciativas a nível social, económico e ambiental. 

Visam também ajudar as pessoas a contribuir e beneficiar do desenvolvimento democrático e 

económico, olhando para a situação da pobreza. A nível nacional alguns projetos ambientais 

foram criados como a cooperativa de educação ambiental Ntumbuluku (CEAN), organização não 

governamental (ONG), criada em 2014 com o objetivo de contribuir para a educação ambiental da 

sociedade no geral (Marchiori Buss et al., 2012). 

A cooperativa Ntumbuluku realiza várias atividades, sendo uma delas a “Operação Caco”, 

uma atividade realizada em parceria com algumas ONGS, organização Estatal e sociedade civil, 
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que visa a preservação do meio ambiente através de limpeza nas praias, nas ruas e escolas, 

como forma de reduzir a quantidade de resíduos que são despejados nestes locais. 

Ė sobre este projeto (Operação Caco) que irá ter como enfoque o nosso estudo, tendo 

como objetivo analisar de que forma este projeto contribui na definição e implementação das 

políticas públicas para o desenvolvimento sustentável em Moçambique. Nesse sentido, as 

questões de investigação deste trabalho são: 

● De que forma a cooperação entre os diferentes atores auxilia a implementação 

de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável? 

● Qual o papel das ONGs na implementação dessas políticas? 

● Como capacitar as ONGS para fortalecer a sua contribuição para uma 

sociedade justa, pacífica e sustentável? 

A escolha deste projeto (Operação Caco) deve-se ao facto de este envolver algumas 

organizações governamentais e não governamentais, enquanto tem também um envolvimento da 

comunidade, fazendo com que esta participe nas atividades desenvolvidas pelo projeto. Isto dá 

oportunidade a comunidade de ter um contacto com a realidade, fator que permite com que 

tenham uma maior perceção dos problemas ambientais, e dos perigos, ajudando assim numa 

melhor resolução destes problemas. 

A metodologia usada neste estudo será o estudo de caso (Operação Caco) com uma 

abordagem qualitativa. Segundo alguns autores como Becker (1999) apud Martins, Ferraz, & 

Costa (2006) argumentam que o estudo de caso surgiu da medicina e psicologia por um estudo de 

um caso individual. O método também é usado nas áreas das ciências humanas e sociais nas 

pesquisas qualitativas, nas áreas como educação, administração, assistência social, entre outras 

(Yin, 2001). Este estudo pressupõe a obtenção de resultados de um certo fenómeno estudado a 

partir de um único caso de estudo (Martins et al., 2006). 

Para Goode e Hatt (1969) apud Bressan (2000), o método de estudo de caso é uma forma 

de organização de dados de modo que o objeto de estudo não perca seu valor.  Yin (2000) 

considera este método como um processo de investigação empírica em que compreende um 

planeamento, recolha, e análise de dados. Portanto, o autor considera que o estudo de caso se 

preocupa com fenómenos específicos e não generalizados. 

O nosso método de recolha de dados é a realização de entrevistas semiestruturadas feitas 

a atores relevantes do projeto da Operação Caco, assim como alguns funcionários do governo 

envolvidos no projeto. 

Muito usado nas ciências sociais, a abordagem qualitativa é um conjunto de técnicas que 

nos permite descodificar diferentes significados. Tem como objetivo interpretar o mundo social 

(Godoy, 1995). Com esta abordagem será possível adquirir uma compreensão maior dos factos. 

Desta forma, esta tese estrutura-se em 5 capítulos. No capítulo seguinte, capítulo um da 

tese, iremos refletir acerca de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, onde 

começaremos a fazer a discussão em torno do conceito de desenvolvimento e a seguir, as suas 

dimensões e, posteriormente, trataremos de falar sobre as políticas públicas para o 
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desenvolvimento sustentável. No segundo capítulo abordaremos sobre as ONGs e o processo de 

desenvolvimento. Em seguida, no terceiro capítulo, faremos uma caracterização dos desafios 

sociais e económicos de Moçambique, focando as ONGs no país e o processo da ajuda externa. 

As questões metodológicas serão abordadas no quarto capítulo. No quinto capítulo faremos a 

discussão dos dados, onde iremos mostrar como surgiu a Operação Caco, os seus atores 

principais, o seu papel no desenvolvimento sustentável do país, bem como o papel do Estado no 

desenvolvimento sustentável. As Conclusões da tese resumem o estudo e sumariam as principais 

respostas às questões de investigação deste trabalho, procurando deixar algumas recomendações 

para o reforço da capacidade das ONGS e para o fortalecimento da cooperação entre diferentes 

atores na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do país. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 

1.1.  Definição Do Termo Desenvolvimento e as suas Dimensões 

 

A palavra desenvolvimento significa o ato ou efeito de desenvolver; significa avançar, 

crescer, progredir. Esta palavra surge na biologia designando as técnicas evolutivas dos seres 

vivos até chegar a forma apropriada (Santos et al., 2012). 

No século XVII, com o darwinismo social, o termo desenvolvimento (transformação) deixa 

de ser usado apenas na biologia e passa a ser um termo usado também em sociedade. Em 

sociedade, o termo desenvolvimento (progresso, crescimento) passou a ser visto como bem-estar, 

que as sociedades ocidentais conseguiram atingir, motivo pelo qual estas sociedades passaram a 

ser vistas como sociedades desenvolvidas, sociedades capazes de gerar mecanismos para o seu 

bem-estar (Sangreman & Santos, 2012). 

Nos séculos XVIII e XIX, com as filosofias progressivas, este conceito junta-se com a ideia 

otimista da capacidade da sociedade como fazedora da sua própria história e a luta por um mundo 

melhor, quer através do senso comum, quer através da experimentação e razão. Isso fez com que 

o mundo se transformasse num laboratório com a utilização de métodos científicos, o que deu 

grandes avanços nos estudos e na melhoria na vida das pessoas; assim sendo, o conceito de 

desenvolvimento também passou a ser sinónimo de mudança, processo, movimento (Siedenberg, 

2012). 

Desta forma, desenvolvimento passou a significar autoconhecimento, processo de 

mudança capaz de fazer progredir uma sociedade, levar a um nível totalmente superior e tornou-

se público no século XX (embora muito antes já se falava do termo desenvolvimento). Foi graças 

ao trabalho do economista e cientista político austríaco Joseph Alois Schumpeter (ed.1934) que 

escreveu sobre ‘Teoria do desenvolvimento’ que este conceito ganhou maior enfoque 

(Sangreman, 2016). 

Assim como outros economistas, Schumpeter procurou estudar a sociedade capitalista, 

mas este difere dos outros economistas pelo facto de não considerar o crescimento da população, 

aumento da produção e o acúmulo de riquezas como condição do desenvolvimento económico. 

Temos ainda outros marcos que ajudaram na definição do conceito de desenvolvimento como o 

discurso do Presidente Wilson em 1918 e no ano seguinte a Carta Constitutiva da Sociedade das 

Nações. Nesta carta, o discurso que prevalecia sobre o desenvolvimento era a articulação deste 

conceito com o conceito de bem-estar e de subdesenvolvimento, aliás o conceito de 

desenvolvimento foi visto assim durante muito tempo (Sangreman, 2016). 

Em 1938, num memorando da Sociedade das Nações, ao conceito de desenvolvimento é 

acrescentada a componente económica, a ideia do progresso, do bem-estar através do produto 

interno bruto (PIB). Encontramos como um dos pioneiros desta abordagem Arthur Lewis 

(Sangreman, 2016). 
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Definir o desenvolvimento sob perspetiva económica fez com que os indicadores do 

desenvolvimento passassem a definir o nível de desenvolvimento de cada País e o crescimento 

económico passou a ser uma condição necessária desse desenvolvimento (Amaro, 2017). 

A ideia de se classificar o desenvolvimento de um País por critérios económicos inclui 

outro fator: a industrialização. Assim, os países industrializados passaram a ser considerados 

como desenvolvidos, já que o processo de industrialização ocorreu primeiro nestes países ditos 

desenvolvidos (Amaro, 2017). 

Por causa da industrialização, as sociedades tradicionais passaram por um processo de 

transição, ou seja, passaram a ser ocidentalizadas a nível cultural, político e económico, com o 

objetivo de alcançar o mesmo nível de desenvolvimento ocidental. Este fator ficou conhecido como 

“modernização” (Siedenberg, 2012). 

Como conceito, modernização é definida como o processo de substituição das formas e 

estilo de vida tradicionais para modernas. A modernização teve muita influência em algumas áreas 

de saber como a sociologia, e a política logo após a segunda guerra mundial e foi a perspetiva 

dominante nesta época. Com este paradigma o subdesenvolvimento, a tradição, o campo e os 

meios rurais passaram a ser visto como um atraso e barreira contra a modernização (Amaro, 

2017). 

O conceito de desenvolvimento já sofreu muitas transformações. A nível histórico e 

semântico e essa constante transformação do conceito é o que o torna vital e importante. A nível 

epistémico-sistemático começou a verificar-se em meados do século XIX o conceito 

desenvolvimento associado aos conceitos como humano, social, eco sustentável, estabelecendo 

desta forma uma relação entre os conceitos meio ambiente, governança global, e modelos de 

médio alcance, o que fez com que o conceito de desenvolvimento entrasse em grandes debates 

na academia nas políticas públicas, nas grandes organizações, e nos media (Siedenberg, 2012). 

As secções que se seguem, pretendem debater as diferentes dimensões deste conceito, e 

mostrar o quanto estão interligadas. 

 

1.2. Etapas e dimensões do desenvolvimento 

 

Podemos destacar três dimensões do desenvolvimento: a ambiental, a económica e a 

social (Nascimento, 2012). Outros autores como Santos et al. (2012), acrescentam uma outra 

dimensão, a dimensão política. Por sua vez, Estender & Pitta (2008), acrescentam a vertente 

cultural. O nosso estudo considera a vertente cultural de forma transversal nas outras dimensões. 
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1.2.1. A dimensão económica do desenvolvimento 

 

A preocupação com o conceito de desenvolvimento é um fator antigo que deu início com a 

ciência económica. Para Salles (2011), desenvolvimento é um conceito denso quer a nível da sua 

história, quer a nível institucional. 

Autores como Adam Smith (1776), Thomas Malthus (1798), David Ricardo (1817) e Karl 

Marx (1867), entre outros deram grande contributo com os seus trabalhos sobre desenvolvimento 

no sistema capitalista. Adam Smith na sua obra “A Riqueza das Nações” (1776), defendia que o 

desenvolvimento de um País só seria possível se os agentes económicos conseguissem satisfazer 

as necessidades do povo. Para o autor, a sociedade funciona com base na troca, uma sociedade 

mercantil onde o homem deve obter cada vez mais lucro com objetivo de produzir mais excedente 

de produção o que tornaria uma mais valia para a sociedade “a mão invisível” (Santos et al., 

2012). 

Na mesma linha de pensamento, Ricardo na sua obra “Princípios de Economia Política e 

Tributação (1817)”, defende que a distribuição da riqueza numa sociedade deve ser dividida entre 

lucros, salários e rendas. Para ele são os lucros e a renda da terra que fazem a riqueza de uma 

sociedade e aqueles que são maiores detentores de capital ficariam com a maior parcela da 

riqueza (Hoff, 2008). 

Karl Marx também deu um grande contributo na construção do conceito de 

desenvolvimento com o conceito de mais valia. Assim como outros defensores desta teoria, Marx 

defendia a acumulação primitiva de capital, que aumentaria a eficiência da produção como 

também do consumo (Nascimento, 2012). 

Santos et al. (2012) afirmam que foi a partir desse período que começou a existir a 

distinção entre “centro/periferia”, onde o centro seriam os países industrializados e desenvolvidos 

que dominam a periferia, e a periferia os países não industrializados e dominados. Para Marx o 

imperialismo e o desvio do excedente são a causa principal do subdesenvolvimento e a única 

forma de se reverter esta situação é através de uma revolução operária. 

Por sua vez Fernandez (2011) traz uma nova abordagem de desenvolvimento, através do 

contributo dos neoclássicos. Para estes, a condição primordial para o desenvolvimento, seria um 

crescimento económico ilimitado. 

O debate sobre o desenvolvimento faz com que surja mais tarde, depois da segunda 

guerra mundial (1939-1945), uma disciplina dentro da ciência económica – a economia do 

desenvolvimento. Esta disciplina tinha como objetivo observar, explicar e descrever o processo de 

desenvolvimento e desde então o desenvolvimento passa a ser uma questão de investigação. A 

sua análise centra-se sobretudo nos problemas sociais que assolam os países menos 

desenvolvidos, tentando dessa forma responder a seguinte questão: “Como é que os países 

menos desenvolvidos tendo uma economia de baixa renda podem alcançar um desenvolvimento 
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económico sustentado, de modo que consigam reduzir a pobreza e, alcancem o mesmo nível de 

desenvolvimento económico dos países desenvolvidos? (Moreira & Crespo, 2012). 

As respostas desta questão surgem à luz de quatro teorias: a teoria da modernização, a 

teoria da dependência, a teoria do sistema-mundo e a contrarrevolução neoclássica (Sangreman, 

2016). 

A teoria da modernização surge a partir da discussão entre o tradicional e o moderno, em 

que a sua transição permitiria que fatores como as rendas monetárias e o PIB das sociedades, 

baixo índice da população mais carenciada e os ganhos em produtividade parassem de se 

promover, e dessa forma, dariam propostas de desenvolvimento dos países considerados menos 

desenvolvidos ((Buss et al., 2012). 

(Machado, 2001), no seu trabalho “Alcance e Limites da Teoria da Modernização”, refere 

que a teoria da modernização considera dois tipos de sociedade humana: a sociedade tradicional, 

que se caracteriza fundamentalmente por ser uma sociedade estável, e dos países menos 

desenvolvidos; e a sociedade moderna, que apresenta como característica principal, mudanças 

sociais, pertencente a sociedade Ocidental. Segundo o autor, tanto a sociedade tradicional como a 

moderna, são vistas como estados sendo que, a sociedade tradicional seria o estado mais 

atrasado a nível de evolução social, e a sociedade moderna, vista como sociedade de mudança e 

de desenvolvimento, seria um fim a alcançar pela sociedade tradicional. 

Machado (2001), resume a sua abordagem sobre a teoria da modernização nos seguintes 

pontos: “a) Sociedade tradicional e moderna são constituídas, cada uma, por um conjunto de 

variáveis sociais, políticas e econômicas. cujo inter-relacionamento não é definido. b) Os estados-

nações são independentes, e as relações internacionais não são relevantes para caracterizar o 

desenvolvimento e o subdesenvolvimento. c) O subdesenvolvimento ou estado de tradicionalidade 

é um estado de origem que não admite explicação. d) O conceito de modernização pressupõe 

transformações na organização econômica, social e política cujos efeitos atingem todas as 

camadas da população. e) A modernização é um processo sempre no mesmo sentido, 

independente de tempo e espaço. f) Desde que os valores tradicionais sejam superados, ocorrerá 

a evolução social modernizante” (Machado, 2001 p. 7). 

De acordo com Carcanholo (2013), a teoria de dependência, defendida por Karl Marx, 

surge em contraposição da conceção positivista e moralista de se olhar o desenvolvimento. O 

desenvolvimento na concessão positivista é visto como uma trajetória que tende a progredir 

passando de um momento pior para outro melhor. Para Marx, essa trajetória do “pior para o 

melhor” não faz sentido. Para o autor, o desenvolvimento só faz sentido se obedecer a uma 

“trajetória histórica”, ou seja, o desenvolvimento é um processo em construção. Assim, o autor 

afirma: 

“No caso do desenvolvimento histórico dentro do modo de produção capitalista – o que nos 

permite entender uma historicidade do e no capitalismo, a noção de desenvolvimento significa o 

desenrolar contraditório, dialético, das leis de tendência do modo de produção capitalista. A noção 

de dependência defendida pela teoria marxista toma isso como base e entende o processo de 
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acumulação em escala mundial como uma unidade dialética entre o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento” (Carcanholo, 2013 p. 193). 

A teoria do sistema mundo, foi desenvolvida por Immanuel Wallerstein (1974 e 1979). Esta 

teoria surge como herança da teoria de dependência, mas também como crítica a esta teoria e a 

teoria da modernização. Wallerstein mostra uma nova forma de se olhar para o conceito de 

desenvolvimento: ele propõe uma visão sistémica do desenvolvimento mostrando a historicidade 

do sistema-mundo que compreende três “mundos”: o centro, a periferia e semiperiferia (Moreira & 

Crespo, 2012). 

A contrarrevolução neoclássica surge a partir das abordagens neoclássicas do 

desenvolvimento. Os neoclássicos defendem que o desenvolvimento de um país depende do 

crescimento económico. Neste sentido, o desenvolvimento económico é a fator determinante do 

desenvolvimento (ibidem). 

As diversas ideologias do mundo capitalista da época fizeram com que a economia do 

desenvolvimento sofresse uma crítica. Como afirma Hirschaman (1981) apud Santos el al. (2012) 

apesar de se ter verificado um certo crescimento económico nos países desenvolvidos não houve 

uma distribuição da riqueza gerada. 

É através desta crítica que se lançam como alternativa dois modelos de desenvolvimento: 

o ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável (Santos et al., 2012). 

Para Vallejo (2015) apud Sangreman (2016), o ecodesenvolvimento ou crescimento zero 

nasce como uma forma de melhoria de vida a nível económico, e dos habitantes, de modo a 

proteger o ambiente. Tem como foco as áreas rurais dos países em desenvolvimento, e como 

método, enfatiza um sistema de planeamento que consiste em unir esforços para que em cada 

eco-região2 sejam valorizadas várias necessidades como habitação, saúde, alimentação e 

educação. 

Por sua vez, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente, sem que para isso as necessidades das gerações vindouras sejam 

comprometidas. A partir da Conferência das Nações Unidas que se realizou em Estocolmo (1972), 

e mais tarde em Nairobi e Rio de Janeiro (1992), foram promovidos planos de ação e estratégias a 

favor do meio ambiente (Sangreman, 2016). 

 

1.2.2. A dimensão política do desenvolvimento 

 

Na política, o termo Desenvolvimento surge pela primeira vez em 1949 num discurso de 

tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos da América Truman onde anunciou uma nova 

fase que o mundo se encontrava, a fase do desenvolvimento. Desta forma, o conceito de 

desenvolvimento começou a ser mais estudado e sistematizado nas ciências sociais, 

 
2“Entende-se como eco-região uma divisão baseada nas características do espaço natural e cultural. Valoriza o homem, 
considera que a gestão dos recursos deve ser solidária com as gerações futuras, tem uma política de aproveitamento de 
subprodutos, explora fontes locais de energias disponíveis, desenvolve técnicas apropriadas ou eco técnicas, depende de 
um processo educacional preparatório e respeita diferenças culturais” (Vallejo, 2015 p. 5) 
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nomeadamente na sociologia, antropologia, economia, e ecologia, onde passou a ser visto como 

um processo, como sinónimo de bem-estar, de progresso, crescimento (humano e económico), e 

mais tarde como um equilíbrio ecológico (Santos et al., 2012). 

Podemos analisar o conceito de desenvolvimento na dimensão política em três perspetivas 

distintas: 

● Desenvolvimento como Produto do mundo Ocidental: surge com a crítica do 

Sociólogo Alemão Ulrich Beck, contra a sociedade ocidental. O autor parte das teorias dominantes 

sobre o desenvolvimento, e olha para a questão do meio ambiente para entender a sociedade.  

Para Beck, hoje estamos numa sociedade de risco, de incerteza, devido aos riscos ambientais 

provenientes da ideia do progresso/ desenvolvimento da sociedade Ocidental (Guivant, 2016). 

● Desenvolvimento como Movimento de cooptação Política: o conceito de 

desenvolvimento nesta vertente nasce no âmbito da guerra fria, onde verificamos duas formas 

diferentes de olhar o desenvolvimento: por um lado temos um conceito de desenvolvimento virado 

para o liberalismo moderno, um desenvolvimento com uma orientação individualista, num Estado 

provedor, numa democracia social, e na propriedade privada, e por outro lado, um conceito de 

desenvolvimento virado para o marxismo, numa propriedade estatal, num Estado centralizado e 

que tenha uma justiça social. Esta disputa, fez surgir um Estado (de bem-estar social), que pauta 

para o bem-estar da sociedade com serviços tais como habitação, educação, saúde, entre outros 

(Santos et al., 2012). 

● Desenvolvimento como Orientação Teórica: de acordo com Escobar (2005) 

apud  Santos (2008), o conceito de desenvolvimento passou por três etapas: a primeira centrou-se 

na teoria da modernização, sobretudo na economia política clássica e neoclássica. A teoria da 

dependência é a segunda etapa, que se verificou nos anos sessenta e setenta e defendia a 

dependência extrema e a exploração interna como as origens do subdesenvolvimento, 

descartando assim a falta de capital, tecnologia ou valores modernos como centro do 

subdesenvolvimento (Santos, 2008). 

 

1.2.3. Dimensão social do desenvolvimento 

 

O desenvolvimento na dimensão social preocupa-se com o homem, e na sua qualidade de 

vida (o bem-estar). Defende que a riqueza em si é importante, mas não o suficiente. É necessário 

que o homem tenha acesso aos serviços básicos (saúde, segurança, alimentação, água e 

saneamento, entre outros). O desenvolvimento social pressupõe crescimento estável da 

população, o que pressupõe uma distribuição de serviços de forma equitativa (Bellen, 2010). 

É desta forma, que em 1990 a ONU aposta no desenvolvimento sustentável, fazendo 

deste o grande desafio a enfrentar. Como afirma Nascimento (2012) “Uma sociedade sustentável 

supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e que ninguém 

absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam prejudiciais a outros. Isso significa 

erradicar a pobreza e definir o padrão de desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e 
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máximos de acesso a bens materiais. Em resumo, implantar a velha e desejável justiça social” 

(Nascimento, 2012 p. 56). 

 

1.2.4. A dimensão ambiental do desenvolvimento 

 

A introdução do conceito de desenvolvimento como parte ambiental deve-se a vários 

fatores, entre eles a teoria Malthusiana desenvolvida no início do século XIX. A teoria Malthusiana 

em homenagem ao seu defensor o economista Thomas Malthus, defendia a problemática da 

sobrepopulação, que não ia de acordo com o aumento da produtividade dos alimentos (Guivant, 

2016). 

Nesse sentido, como afirma Oliveira (2002), verificava-se um maior crescimento da 

população, e fraca produtividade dos alimentos, o que segundo Malthus podia pôr em causa a 

sobrevivência da humanidade. Ou seja, para Malthus, o desenvolvimento só seria alcançado, pelo 

equilíbrio entre o número de nascimentos e os meios de produção. 

Segundo Oliveira (2002), o postulado de Malthus é posto em causa mais tarde com o 

Clube de Roma3  pois, o autor não tomou em conta que outros aspetos como as inovações 

tecnológicas pudessem fazer com que a produtividade no mundo agrícola fosse maior, e a 

redução das taxas de natalidade pudesse controlar a população. Diante disto, o Clube de Roma, 

contribuiu com esta discussão acrescentando alguns elementos como o aumento acelerado da 

industrialização, o aumento do crescimento da população, os indicadores da desnutrição, 

deterioração do meio ambiente, entre outros, introduzindo assim para a discussão do conceito de 

desenvolvimento a questão da sustentabilidade. 

São princípios do desenvolvimento sustentável: satisfazer as necessidades básicas, a 

solidariedade da geração vindoura, o envolvimento da população, os recursos naturais e do meio 

ambiente devem ser preservados, a garantia social do emprego, apoio a educação, e segurança 

social (Santos et al., 2012). 

Assim, em prol destas quatro dimensões de desenvolvimento analisadas, surgem novas 

designações do conceito de desenvolvimento. Estas designações são: desenvolvimento local, 

desenvolvimento participativo, desenvolvimento humano, desenvolvimento social e 

desenvolvimento integrado (Amaro, 2017a). 

Segundo Amaro (2003), o desenvolvimento local preocupa-se com a melhoria de vida da 

comunidade, de modo a satisfazer as suas necessidades, assim como promover melhores 

condições de vida. Já o desenvolvimento participativo para o autor pressupõe uma metodologia 

participativa, de mudança e avanço das condições de vida das pessoas. Isto é feito em várias 

etapas, com o objetivo de alcançar a cidadania. 

 
3 O Clube de Roma é uma Organização de carácter informal, fundada em 1968, que tem como objetivo discutir assuntos 
com grande impacto na sociedade como assuntos económicos, naturais, sociais e políticos (Bellen, 2010). 
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Martins et al., (2006) define o desenvolvimento humano como a dimensão que se 

preocupa com a valorização das pessoas. Assim, o crescimento económico não define o 

desenvolvimento, mas, serve como meio para o seu alcance. Como definição, o autor apoia-se da 

definição do Programa das Nações Unidas (PNUD), que define Desenvolvimento Humano como 

sendo “um processo de ampliar escolhas (no sentido de oportunidades) das pessoas, bem como 

de elevar o nível de bem- -estar” (Human Devol.Rep., 1997, p. 15 apud  (Martins et al., 2006)p. 

174). 

Surgido na Conferência de Copenhaga em 1995, o Desenvolvimento Social surge também 

a partir do debate acerca do desenvolvimento. Nesta conferência, foram discutidas várias formas 

de se assegurar o bem-estar social nos diferentes níveis como saúde, educação, salário mínimo, 

entre outros. Assim sendo, pode-se definir o desenvolvimento social como o desenvolvimento que 

se preocupa com o bem-estar da sociedade (Amaro, 2003). 

Por último temos o Desenvolvimento Integrado. Podemos definir este tipo de 

Desenvolvimento como sendo o processo interdisciplinar que conjuga as várias áreas como a 

ambiental, social, cultual e política, bem como o local e o global, o feminismo e masculino, a 

investigação e a ação, entre outras (Amaro, 2017a). 

Kieckhofer( 2005), refere que existe uma unanimidade entre os autores em afirmar que o 

desenvolvimento sustentável se assemelha com o desenvolvimento integrado no que concerne 

aos seus princípios e metas – o melhoramento das condições de vida da comunidade. 

Entretanto, Amaro (2017) explica dos novos desafios para o Desenvolvimento face aos 

problemas que vivemos hoje, e foi a pensar nestes problemas que as Organizações das Nações 

Unidas (ONU) realizaram uma cimeira em setembro de 2000, que participaram 189 Países tendo 

definido os ‘Objetivos do Milénio’. 

 

1.3. Os objetivos do milénio e os objetivos do desenvolvimento sustentável 

 

Os objetivos de desenvolvimento do milénio (ODM) foram definidos na cimeira dos 

dirigentes dos 189 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, 

de 6 a 8 de setembro de 2000 e tinham como objetivo criar um mundo mais justo, solidário e 

melhor para viver (Cândido, 2010). 

Foi um tratado entre as nações para ajudar os Países menos desenvolvidos a acabar com 

a pobreza, para isso criaram um acordo bem definido que englobava 8 objetivos principais e 18 

metas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Os Objetivos do Milénio e as suas Metas 

 

 

Objetivos METAS 

1. Erradicar a pobreza extrema e a 

fome 

- Reduzir para metade a proporção de pessoas que auferem 

rendimentos diários inferior a 1 USD entre 1990 e 2015. 

- Emprego e trabalho para todos. 

- Reduzir a fome 

2. Alcançar o ensino primário 

universal 

- Ensino primário completo até 2015 

3. Promover a igualdade de género 

e o empoderamento das mulheres 

- Eliminar a disparidade entre ambos sexos em todos graus de 

ensino até 2015 

4. Reduzir a mortalidade infantil - Até 2015 reduzir em dois terços a taxa de mortalidade infantil 

de crianças com idade inferior a 5 anos 

5. Melhorar a saúde materna - Reduzir em ¾ entre 1990 a 2015 a taxa de mortalidade 

materna 

- Alcançar o acesso universal à saúde reprodutiva até 2015 

6. Combater o VIH/SIDA, a malária e 

outras doenças 

- Diminuir a propagação do VIH/SIDA, e garantir o seu 

tratamento 

- Inverter a tendência da incidência da malária e outras 

doenças 

7. Assegurar a sustentabilidade 

ambiental 

-Integrar os princípios de desenvolvimento sustentável e 

inverter a tendência para a perda de recursos ambientais; 

- Reduzir para metade a proporção de populações que não 

têm acesso permanente à água potável; 

-  Até 2020 melhorar de modo significativo as condições de 

vida de pelo menos 100 milhões de habitantes que vivem em 

bairros degradados 

-Desenvolver um sistema comercial e financeiro multilateral 

aberto, previsível e não discriminatório 

8. Desenvolver uma parceria global 

para o desenvolvimento 

-Satisfazer as necessidades especiais dos países menos 

desenvolvidos 

-  Tratar de forma integrada o problema da dívida dos países 

em desenvolvimento, de modo a tornar as suas dívidas 

sustentáveis a longo prazo; 

-Implementar estratégias que permitam aos jovens alcançarem 

um trabalho condigno e produtivo; 

-Acesso a medicamentos essenciais à saúde aos países em 

desenvolvimento; 

- Tornar acessíveis os benefícios decorrentes das novas 

tecnologias de informação e comunicação 

 

 

Fonte: ONU (2000) 
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Os ODM de uma forma geral visavam ajudar os países em desenvolvimento a lutarem 

contra a pobreza, analfabetismo, fome, a falta de instrução, desigualdade de género, a 

mortalidade infantil e materna, e os cuidados com o meio ambiente (Sanches, 2006 apud Antunes 

2009b). 

Estes objetivos deveriam ser alcançados até 2015, mas claramente revelaram-se muito 

difíceis de alcançar. Esta dificuldade deveu-se também ao facto de não se ter avaliado os 

indicadores de País para País, ou seja, os Países foram avaliados como se estivessem no mesmo 

nível de desenvolvimento socioeconómico. Teria sido necessário um conhecimento prévio sobre a 

situação socioeconómica dos países, de modo a conhecer com maior profundidade os contextos 

de partida e para que se possa avaliar os resultados das políticas implementadas. Este facto deve-

se, em primeiro lugar, porque os dados estatísticos de cada país surgiram de fontes diferentes, em 

segundo lugar porque as definições dos ODM variaram de país para país, entre outras (Ibidem). 

Portanto, passamos agora a analisar o alcance dos ODM nos países menos desenvolvidos 

como Moçambique, de acordo com o Relatório das Nações Unidas em 2015. 

• Erradicação da pobreza extrema e a fome: De acordo com o Relatório das 

Nações Unidas de 2015, houve uma descida em relação ao nível de pessoas vivendo em pobreza 

extrema, de 1,9 milhões em 1990, para 836 milhões em 2015, tendo se registado em 2015 uma 

descida de 14% relativamente ao ano 1990, onde mais da metade da população vivia com menos 

de 1,25 USD por dia. Houve também uma diminuição de quase metade da população subnutrida 

de 23,3% registado entre 1990 a 1992, para 12,9% registado entre os anos 1014 a 2016. 

 

 

 

F 

 

Fonte: ONU (2015) 
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Figura 1 - Taxa de pobreza extrema nos países em vias de desenvolvimento 

Gráfico 1- Número Global de pessoas em pobreza extrema nos países em vias de desenvolvimento 
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• Alcançar a educação primária universal: em 2015 houve registo de uma 

melhoria na taxa de matrícula no ensino primário em relação ao ano de 2000. Em 2015 a 

percentagem foi de 91% e em 2000 83%. Igualmente houve melhoria no número de crianças não 

escolarizadas a nível do ensino primário, tendo se registado no ano de 2015 cerca de 57 milhões 

comparativamente ao ano 2000, que se registou cerca de 100 milhões, e na taxa de alfabetização 

dos jovens entre os 15 e 24 anos que aumentou consideravelmente, ficando com uma 

percentagem de 91% entre os anos 1990 a 2015 que era de 83%. 

 

• Promover igualdade de género e capacitar mulheres: segundo o relatório das 

Nações Unidas (2015), este objectivo foi quase que 100% alcançado nos países em vias de 

desenvolvimento. Hoje podemos verificar muitas mais mulheres a frequentar a escola, facto que 

não acontecia a 15 anos. 

 

• Reduzir a mortalidade infantil: o relatório das Nações Unidas nos mostra que 

houve uma redução da taxa de mortalidade infantil, de crianças com menos de 5 anos. Tendo esta 

diminuído para 12,7 milhões para 6 milhões respetivamente nos anos 1990 a 2015. 

 

 

 

 

1900 -12,7 milhões 

 

2015 - 6 milhões 

 

 

Fonte: ONU (2015) 

 

 

 

• Melhorar a saúde materna: para o melhoramento da saúde materna nos países 

em desenvolvimento, houve uma melhoria. Registrou-se um aumento de percentagem das 

mulheres grávidas que frequentavam as consultas pré-natais, de 50% em 1990, para 80% em 

2014. 

 

• Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças: em relação a este objetivo, 

o relatório da ONU (2015) diz que por causa do tratamento antirretroviral 7,6 milhões de mortes 

por SIDA foram evitadas nos anos 19995 e 2013. Do mesmo modo, foram evitadas também, mais 

de 6,2 milhões de mortes em África, principalmente infantis por malária, nos anos de 2000 e 2015. 

O fornecimento de redes mosquiteiras com o devido tratamento, esteve no sucesso desta 

Figura 2 - Número de mortes de 

crianças com menos de 5 anos em 

países em vias de 

desenvolvimento 
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paragem de mortes infantis. 37 milhões de vidas foram salvas pelo tratamento de tuberculose nos 

países africanos em vias de desenvolvimento. O número de mortes por esta doença decresceu a 

45% entre os anos 1990 e 2013, e a taxa de prevalência também decresceu para 41% no mesmo 

período. 

 

• Assegurar a sustentabilidade ambiental: Houve uma melhoria de vida da 

população que vivia em bairros de lata nos países subdesenvolvidos. A taxa desceu de 39% para 

29,7% entre os anos 2000 e 2014. 

 

Portanto, fazendo uma análise do alcance dos ODM nos países em vias de 

desenvolvimento segundo o relatório da Nações Unidas (2015), podemos afirmar que de modo 

geral houve grande melhoria no nível de vida desses países entre os anos 1990 a 2015. Mas, 

apesar dessa melhoria, os objetivos não foram totalmente alcançados nestes países e no geral em 

todo o mundo pois, o relatório faz menção dos resultados os ODM a nível mundial. Mas, nós 

somente nos focamos nos países em vias de desenvolvimento, especificamente Moçambique 

porque este país é o foco do nosso trabalho. 

Por isso, houve a necessidade de redefinir esses objetivos. A redefinição dos ODM deu-se 

com a nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a qual teve a 

aprovação de líderes mundiais na cimeira da ONU em Nova Iorque em setembro de 2015 e que 

entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2016. A Agenda 2030 é constituída por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas que devem ser implementadas até ao ano 2030. 

Os ODS têm como finalidade não deixar ninguém para trás e revelou-se uma Agenda 

poderosa a nível internacional. Estes objetivos são os novos desafios mundiais de 

desenvolvimento. Estes são os novos ODS: 
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Figura 3- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas 
 

 
 

 

Fonte: ONU (2015) 

 

Para este trabalho, o nosso objetivo não é analisar todos os objetivos do desenvolvimento 

sustentável, mas aqueles que tratam de questões ambientais, nesse caso temos os objetivos 2 

(fome zero e agricultura sustentável), 6 (água potável e saneamento), 7 (energia limpa e acessível, 

11 (cidades e comunidades sustentáveis), 13 (ação contra a mudança global), 14 (vida na água), e 

o objetivo 15 (vida terrestre).  Foram escolhidos estes objetivos e não os outros porque estes são 

os que vão de encontro com os objetivos da associação CEAN assim como do projeto caco. 
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1.4. Políticas públicas para o desenvolvimento sustentável 

 
 

1.4.1. Definição e implementação de políticas públicas 

       

Segundo Souza (2006), as políticas públicas surgem como disciplina académica nos 

Estados Unidos como subárea da ciência política. Como disciplina, estudava essencialmente 

aspetos relacionados com ação do governo. Na europa, a política pública surge através dos 

trabalhos realizados nos Estados Unidos, ou seja, trabalhos acerca do papel do governo e do 

Estado. 

O seu estudo nasce com dois pressupostos: o primeiro dá conta que as decisões do 

governo são sujeitas a uma formulação científica; e o segundo pressuposto é que estas decisões 

devem ser analisadas por investigadores independentes. Como Ciência que trata das decisões do 

governo, surge como resultado da guerra fria e da tecnocracia com Robert McNamara mas, é 

considerado como fundador, o autor: H. Laswell (1936) que cria a expressão ‘policy analysis’ ou 

seja análise da política pública com objetivo de fazer uma ligação entre o conhecimento científico 

e empírico dos governos de forma a criar diálogo entre cientistas sociais, entre os governos e 

entre os grupos de interesse (Ibidem). 

A política pública tem várias definições. Para Saraiva (2006), a política pública é um 

conjunto de decisões públicas, que tem como objetivo trazer mudanças sociais. Para Mead (1995) 

apud Souza (2006) a política pública é um campo da política que tem como objetivo analisar o 

governo através das questões públicas. Lynn (1980) apud Souza (2006) define a política pública 

como as diferentes atividades feitas pelo governo com objetivo de criar efeitos específicos.  O que 

o governo faz ou não faz é a definição de política pública adorada por Dye (1984) apud Souza 

(2006). 

De acordo com Lima & D’Ascenzi (2013), a produção da política pública não é caso 

exclusivo do governo. Mas, envolve também organizações privadas, que podem ser tanto locais 

como nacionais, com o objetivo de trazer alguma mudança perante problemas globais. Para a sua 

implementação, os autores destacam duas abordagens: a primeira dá primazia ao processo de 

formulação da política pública, em que a política pública é caracterizada por apresentar fases 

distintas na sua elaboração, e a segunda destaca aquilo que são os constituintes, as atividades 

para a realização de uma política pública, ou seja, a implementação. 

Saravia & Ferrarezi (2019) defendem que a formulação das políticas públicas passa pelas 

seguintes etapas: 

• A primeira etapa trata-se da definição da agenda, onde se analisam os diversos 

problemas sociais relevantes, que possam constituir como agenda de debate público. Kingdon 

(1984 apud (Luiza Viana, 1996) destaca três tipos de agenda: a primeira é a agenda do tipo 

sistémica (não governamental), que se caracteriza por apresentar assuntos relevantes da 

sociedade, e que constituem matéria de preocupação para toda sociedade. O segundo tipo de 
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agenda, é a agenda do tipo governamental. Nela são colocados assuntos de urgência da 

sociedade, de modo que sejam resolvidos pelo governo. O último tipo de agenda mencionada pelo 

autor, é a agenda do tipo de decisão. Esta agenda contém assuntos que merecem uma resolução 

urgente. 

• A segunda etapa que o autor faz menção é a elaboração. Esta etapa consiste 

na verificação de um determinado problema de interesse geral, e na elaboração de possíveis 

soluções, como também na sua avaliação quer a nível de custos, como também de prioridades. 

• A formulação da política pública é a terceira fase, que consiste em selecionar 

os aspetos mais relevantes, como também a delimitação dos seus objetivos. 

• A quarta etapa é a implementação da política pública. Esta etapa, consiste na 

preparação e elaboração de planos e projetos da política pública, desde a parte financeira, 

administrativa, e tecnológica, que permitam a sua realização. 

• A realização da política através de um conjunto de atividades, a fim de alcançar 

os objetivos anteriormente definidos, forma a execução, que é definida como a quinta etapa do 

processo de formulação de políticas públicas. 

• Feita execução da política pública, é indispensável o acompanhamento, que 

forma a sexta etapa. Esta etapa resume-se a supervisão e execução das ações, que trazem 

informações indispensáveis para a sua implementação no caso de possíveis alterações. 

• Por fim temos a avaliação, que constitui a sétima etapa do processo de 

formulação de políticas públicas. Nesta etapa, faz-se a estimação, a análise, dos resultados da 

implementação das políticas na sociedade, como também as suas consequências. 

 

Do mesmo modo, Frey (2000) analisa o ciclo político em cinco estágios: 

● Perceção e definição do problema; 

● Definição da agenda 

● Elaboração de programas e decisão; 

● Implementação de Políticas; 

● Avaliação das Políticas e as devidas correções. 

Mais à frente, iremos analisar de que forma as ONGs vão contribuindo para estas 

diferentes fases do processo de formulação da política pública em Moçambique. 

 

1.4.2. Tipos de políticas públicas e sua importância para o desenvolvimento 

sustentável 

 

Para Teixeira (2002), as políticas públicas são meio ou formas de ação do poder público, 

são normas para a ligação entre o poder público e a sociedade e uma forma de fazer com que a 

sociedade e o estado interajam quer em formas de leis, programas, e financiamento conduzidas 

por certas ações. Fazer uma política pública é saber quem decide, o que decide, quando decide, 
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com quem decide e para quem decide. Faz-se de acordo com o regime e a cultura política em que 

se vive e de acordo com a organização da sociedade civil. 

Quanto ao seu tipo, o autor afirma que as políticas públicas se subdividem em: 

Quanto à natureza ou grau da intervenção: 

a) estrutural – este tipo de política pública é aquele que interfere em certos tipos de 

relações tais como rendimento, emprego, propriedade entre outras. 

b) conjuntural ou emergencial – é o tipo de política pública que tem como objetivo de 

abrandar uma dada situação provisória, imediata. 

Quanto à abrangência dos possíveis benefícios: 

a) universais – é um tipo de política pública destinada para todos os cidadãos; 

b) segmentais – destinada para uma porção da população, é caracterizado por fatores 

como: idade, condição física, gênero entre outros; 

c) fragmentadas – são políticas públicas orientadas a grupos sociais dentro de cada 

porção; 

Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel nas relações 

sociais: 

a) distributivas – são políticas que distribuem privilégios individuais e geralmente são 

operacionalizados pelo clientelismo; 

b) redistributivas – Tem a função de fazer a redistribuição dos recursos entre os grupos 

sociais, para isso tiram recursos de um grupo para favorecer o outro com o objetivo de alcançar 

uma certa equidade o que origina um certo conflito; 

c) regulatórias – definem regras e procedimentos que orientam o comportamento dos 

indivíduos como forma de alcançar interesses gerais da sociedade. Este é o tipo de política 

pública que o nosso estudo faz parte, pois, é um tipo de política que tem como objetivo incentivar 

a sociedade a mudar o seu comportamento em relação ao meio ambiente. 

 

Como vimos nos capítulos anteriores em torno da discussão sobre o surgimento do 

conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento não é sinónimo de crescimento, mas sim, um 

conjunto de diversos fatores, que vão de encontro com as necessidades daquela sociedade. 

Scantimburgo (2011) enfatiza a importância das políticas públicas para o desenvolvimento. 

Segundo o autor, qualquer tipo de política pública implementada numa sociedade, quer seja 

sociais, políticas ou económicas, deve contribuir para o desenvolvimento da mesma. 

A questão ambiental e o desenvolvimento sustentável são hoje um dos temas mais 

debatidos na sociedade e um dos temas mais apostados no desenvolvimento de políticas a nível 

mundial. Nesse sentido, é necessário falar de políticas públicas que visem mitigar estes problemas 

(Araujo & Arruda, 2010). 

As políticas ambientais devem ser importantes meios de proteção do meio ambiente, 

proporcionando desta forma, um alto nível de qualidade de vida Salheb et al., (2009). Como refere 
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Fernando (2012), elas respondem as agressões a nível ambiental geradas através da ação não 

sustentável da sociedade. 

É nesse âmbito que hoje, várias ONGs internacionais, em conjunto com outros atores 

(empresas, universidades, entre outras), têm consolidado esforços com os atores públicos no 

desenho e implementação de políticas em prol de uma sociedade mais sustentável. No próximo 

capítulo iremos olhar mais de perto para o papel das ONGs nestes processos. 
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2. AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS) E O PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 
2.1. Definição e história das Ongs 

 

Como ficou exposto nos capítulos anteriores, o conceito de desenvolvimento por muito 

tempo foi visto como sinónimo de crescimento económico e, baseado no modelo ocidental. 

Contudo, este conceito sofreu várias alterações ao longo do tempo, pois verificou-se que seria 

necessário englobar outras áreas nesta definição para além da dimensão económica, um 

desenvolvimento que de facto contribuísse para o melhoramento da sociedade, no qual o 

desenvolvimento sustentável faz parte. Desta forma, a abordagem do desenvolvimento passou a 

envolver aspetos sociais, políticos, com o envolvimento do Estado e da organização da sociedade 

civil em prol de um desenvolvimento cada vez mais centrado na preocupação com a sociedade 

(Alexandra & Abrantes, 2006). 

 

As Organizações não Governamentais (ONGs) fazem parte do terceiro setor, elas não 

fazem parte do Estado e nem são o mercado, ou seja, elas fazem parte do setor privado, mas 

também são de carácter público na medida que se preocupam com os interesses públicos. São 

formadas por associações, fundações, institutos, cujo objetivo comum é o interesse da 

comunidade e o bem comum (Herculano, 2000). 

As ONGs são conhecidas pelas diferentes, mas interrelacionadas, formas de atuar na 

sociedade. Elas são importantes prestadoras de serviços para camadas carenciadas da população 

e têm também um papel muito importante na divulgação de informação e ação que ajudam de 

certa forma na transformação da sociedade, na vertente política, ambiental, direitos humanos, 

entre outras (Hamilton et al., 2010). 

 

De acordo com Mauri (2013), as ONGs existem há bastante tempo, mas elas aumentaram 

em número de uma maneira significativa nos anos de 1980 e 1990. Não se sabe ao certo quantas 

ONGs existem a nível mundial, mas segundo a autora, podemos contar com cerca de um milhão 

de organizações tanto formais como informais. Elas foram reconhecidas pela primeira vez 

internacionalmente nos Estados Unidos, na conferência das Nações Unidas sobre Organizações 

internacionais a 25 de Abril de 1945, onde participaram todos signatários da declaração de 

Washington. Esta conferência tinha como objetivo pautar pela paz e segurança internacional, já 

que o mundo acabava de sair de uma grande guerra (a segunda guerra mundial). 

Esta guerra provocou grandes danos a nível mundial deixando dessa forma o mundo 

instável. Um dos exemplos dos danos causados pela guerra foi a dificuldade que os refugiados de 

guerra tiveram na sua orientação para o processo de pacificação, o que deu origem a 

organizações que tinham como objetivo velar pela pacificação destes povos e também dos mais 
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desfavorecidos. Como uma forma de caridade, tornou-se necessário a criação de uma carta de 

carácter universal que pautasse pelos direitos, liberdade e respeito do homem (Ibidem). 

Para Vieira (1996) apud Mauri (2013), a criação de ONGS teve várias origens. Mas, foi a 

procura de suporte financeiro dos missionários europeus logo após a independência dos Estados 

Africanos nos anos de 1960, que segundo o autor, foi uma das causas principais do seu 

surgimento, uma vez que esses missionários se encontravam sem nenhum apoio logístico que 

outrora recebiam pela administração colonial. 

Desta forma, foram surgindo algumas associações católicas que tinham como objetivo a 

sensibilização dos indivíduos acerca dos problemas dos Países do Sul, como por exemplo o fraco 

desenvolvimento, que mais tarde, passa a ser conhecido a nível internacional (Mauri, 2013). 

Segundo Ribeiro (1995) apud Hamilton el al., (2010), as ONGs surgiram nos anos de 1970, 

e esta mesma emergência (e até proliferação), gerou a necessidade de serem qualificadas. Mais 

tarde, o estudo das ONGs levou à análise mais aprofundada da evolução das práticas das 

organizações não governamentais, conduzindo assim ao aparecimento das organizações voltadas 

para o desenvolvimento “ONGD”. Não existe uma definição certa do conceito de ONG, pois o seu 

conceito é totalmente complexo e socialmente construído, como afirma Sorj (2005) as ONGs não 

possuem uma realidade fixa, a sua realidade está sempre em mutação. E, ainda como argumenta 

Lewis (2009), “as ONGs desempenham papéis diferentes e tomam diferentes formas dentro e 

entre diferentes sociedades. Como resultado, a ONG como uma categoria analítica permanece 

complexa e obscura” (Hamilton et al., 2010 p. 2). 

 

“Existem muitas definições sobre o mesmo, e não existe uma que seja universal” 

(Lourenço, 2015 p. 8). Mas, existe uma unanimidade entre os atores de que elas são entidades 

formais preocupadas com o interesse público, são organizações independentes e não estatais, 

não possuem fins lucrativos, e são diversificadas com várias instituições (Araujo & Arruda, 2010) 

Araújo & Arruda (2010), para além de definir as ONGs como associações sem fins 

lucrativos, enfatiza o carácter de solidariedade social nestas organizações. Por sua vez Bascones 

(2005) define ONGs como “uma entidade privada sem fins lucrativos que, prioriza recursos sólidos 

e altruístas, com objetivo de proporcionar um benefício social, através da defesa e promoção de 

valores e da oferta, de ajuda e serviços, destinados beneficiários coletivos mais desfavorecidos” 

(Bascones, 2005, p.24). 

Sorj (2005), caracteriza as ONGs como organizações da sociedade civil (clubes culturais e 

esportivos, organizações profissionais e científicas, grupos maçônicos, instituições filantrópicas, 

igrejas, sindicatos, grupos em diáspora, associações comunitárias...) viradas para as causas 

sociais e que não dependem dos seus supostos representantes. 
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Quanto a sua estrutura Hamilton et al., (2010) classifica as ONGs em três categorias 

principais: 

● Formais ou informais; 

● Grandes ou pequenas; 

● Burocráticas ou flexíveis. 

O autor ainda fala da distinção que existe na literatura entre os vários tipos de ONGs quer 

no que concerne a sua definição, quer em termos das suas características entre as chamadas 

ONGs do Norte 4, e as ONGs do Sul5.  Segundo o autor, elas podem se chamar de Organizações 

de apoio às bases (GSOS – as Organizações de base comunitária), e formas intermediárias de 

ONGs (que fazem o seu trabalho fora da comunidade). Podem ter pessoal altamente treinado em 

termos profissionais, e também pessoal dependente de voluntariado e/ou outros tipos de apoio. 

Umas podem ser de carácter caridoso e paternalistas, enquanto outras podem tentar adquirir 

mecanismos radicais. Algumas ONGs ainda se preocupam com situações urgentes, outras 

situações a longo prazo. Mas, é de salientar que podem existir algumas ONGs que englobem 

todos estes fatores ao mesmo tempo. 

 

2.2. Papel das ongs no processo de desenvolvimento – a ajuda externa 

 

Assim como a definição do próprio conceito de desenvolvimento é bastante controverso, a 

definição do termo cooperação internacional para o desenvolvimento (CID) também foi alvo de 

alguns debates. 

Ayllón (2006), refere que em muita literatura, principalmente a literatura norte-americana, o 

termo cooperação para o desenvolvimento aparece como “ajuda externa” sendo sinónimo de 

“assistência ao desenvolvimento” por um lado, e por outro, trata da assistência militar que nem 

sempre tem como objetivo o desenvolvimento. Por conseguinte, ao falarmos da cooperação para o 

desenvolvimento, falamos da assistência ao desenvolvimento, uma iniciativa onde temos por um 

lado um doador, e por outro um recetor. 

Tomesani (2017), aponta que este debate acontece porque quando as agências de 

cooperação internacional de desenvolvimento começaram a operar nos países do Norte, tinham 

como finalidade só a questão da cooperação internacional para o desenvolvimento. Mas, nem 

sempre a ajuda ou os recursos doados pelos países passam pelas agências (cooperação 

multilateral em oposição à cooperação bilateral), e apesar disso, continua a considerar-se como 

ajuda externa. 

 

Hoje a CID encontra-se em transformação e mudança que faz com que os seus objetivos, 

fundamentos e instrumentos sejam revistos. Essa revisão passa por responder os desafios atuais 

do mundo globalizado pós-guerra fria, de modo a alcançar um desenvolvimento humano 

 
4 São chamadas ONGs do Norte todas aquelas que têm as suas origens nos países ditos desenvolvidos ou industrializados 
5 ONGs originárias dos Países menos desenvolvidos  
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sustentável e uma relação Norte-Sul mais justa. Nesse sentido, a cooperação para o 

desenvolvimento coopera com os atores públicos e privados nos diferentes países com diferentes 

níveis de renda, com o objetivo de contribuir para o avanço económico, social e sustentável destes 

países (menos desenvolvidos, ou simplesmente países do Sul), e também pautar pela estabilidade 

e segurança dos habitantes a nível internacional (Ayllón, 2006). 

O autor faz menção na semelhança do conceito de ONG com o conceito de cooperação 

para o desenvolvimento, que segundo o autor também não tem uma única definição. O conceito 

de cooperação para o desenvolvimento tem verificado mudanças ao longo de tempo e lugar, é um 

conceito socialmente construído. Assim, podemos definir cooperação internacional para o 

desenvolvimento (CID) como sendo: 

“Conjunto de atuações de caráter internacional realizadas pelos atores públicos e privados, 

entre países de diferentes níveis de renda, para promover o progresso econômico e social dos 

Países em Vias de Desenvolvimento (PVD), e conseguir um progresso mais justo e equilibrado no 

mundo, com o objetivo de construir um planeta mais seguro e pacífico. Estas atuações se situam 

no quadro das relações internacionais, das quais constituem um âmbito específico e perseguem 

metas comuns baseadas em critérios de solidariedade, equidade eficácia, interesse mútuo, 

sustentabilidade e coresponsabilidade. A finalidade primordial da Cooperação ao Desenvolvimento 

deve ser a erradicação da pobreza e da exclusão social e o incremento permanente dos níveis de 

desenvolvimento político, social, econômico e cultural nos países do Sul” (Ayllón 2006 p. 7) 

Como afirmam Sangreman & Santos (2012), a cooperação internacional para o 

desenvolvimento formou-se basicamente em dois princípios: o princípio da economia do 

desenvolvimento, e o domínio das relações internacionais. Passamos a seguir a analisar a 

cooperação internacional a nível destes dois princípios. 

 

2.2.1. A cooperação internacional para o desenvolvimento vista pela economia 

 

A teoria da economia do desenvolvimento é analisada sob a perspetiva das várias teorias 

que foram evoluindo com o tempo, elas olham para o desenvolvimento como algo em 

transformação, o que envolve outras variáveis na análise do desenvolvimento. Nesta perspetiva, a 

sociedade Ocidental era vista por muitos autores como um modelo de sociedade a seguir pelos 

países não desenvolvidos. Desta forma, era o papel da CID proporcionar a estes países meios 

para o alcance do bem-estar, dentro de um período mais curto em relação aos países 

industrializados (Sangreman, 2008). 

As estratégias para o desenvolvimento traçadas pela CID foram influenciadas em alguns 

países africanos e anteriores colónias, é o caso das colónias belgas, as colónias francesas e 

inglesas, que o seu processo de independência coincidiu com as teorias de desenvolvimento. Mais 

tarde estas teorias foram criticadas por alguns autores defendendo que os países menos 

desenvolvidos não dispõem do mesmo capital em diversos setores. Portanto, a teoria económica 

através dos autores Chenery et al. (1974) apud Sangreman (2016) tentou mostrar as 
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preocupações do desenvolvimento na sua vertente social, mostraram que não podemos definir o 

desenvolvimento como crescimento equitativo. 

Apesar de hoje se assistir a um enfoque maior nos novos paradigmas da cooperação (por 

exemplo o paradigma do desenvolvimento do milénio, que surgiu no século XXI), eles surgiram 

muito antes. Nas décadas de 1960 e 1970 nasce o paradigma dos projetos sectoriais, juntando-se 

a estes os modelos de Haris-Todaro e o modelo dos dois défices tendo o título do primeiro grande 

paradigma da cooperação para o desenvolvimento dos anos de 1960 (Faria, 2014). 

Segundo Sangreman (2008), este paradigma surgiu através da junção de diferentes 

setores, e através do processo de dívidas dos Países subdesenvolvidos, adquiridas como 

resultado de concessão de capital. 

 

Faria (2014) acrescenta uma variável para além desta variável mista que ficou conhecido o 

projeto setorial por envolver diversas áreas, este paradigma também promovia um carácter 

“perfecionista” porque acreditava-se num modelo de desenvolvimento e ajuda universal para os 

Países em desenvolvimento de acordo com as necessidades de cada um deles. 

Mais tarde, este projeto passou a incluir várias áreas como saneamento, educação, 

infraestruturas, telecomunicações, energia, transportes, projetos de desenvolvimento rural 

integrado, entre outras. Todas estas áreas foram expandidas graças à ajuda dos Países doadores, 

com o objetivo de ajudar no desenvolvimento e bem-estar destes Países (subdesenvolvidos). A 

revolução verde, projeto desenvolvido através do projeto de desenvolvimento rural e integrado, foi 

um marco muito importante pois contribuiu para a o estudo da genética das plantas. O que 

contribuiu para o aumento da produção de cereais, reduzindo desta forma a insegurança alimentar 

(Sangreman, 2008) 

 

Este cenário ficou revertido após a crise da dívida externa, vindo com ela o aumento do 

preço do petróleo, o que contribuiu para a predominância das teses neoliberais que defendiam o 

alcance do desenvolvimento através da economia (Sangreman 2008). O autor afirma que diante 

desta situação a CID tentou criar um equilíbrio macroeconómico e financeiro tomando medidas 

como consolidação de ajustamento estrutural e boa governação. “Sendo que nesta altura, e face a 

este cenário, o FMI recomendava «o fim do controle de preços e medidas de restrição de procura, 

através da redução das despesas públicas, desvalorização, subidas das taxas de juro e abolição 

dos subsídios” (Alves, 2002, p. 18 apud Faria 2014). 

 

Estas medidas permitiriam o não endividamento dos países em desenvolvimento por um 

lado, e por outro a absorção do impacto dos créditos não cobrados do sistema bancário. Assim, 

nasce o consenso de Washington (Washington consensus) em novembro de 1989 em virtude da 

cooperação para o desenvolvimento, onde tiveram como participantes representantes do governo 

e do Banco Central dos Estados Unidos, Fundo Monetário de Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (Alves, 2002). 
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Esta reunião tinha como objetivo, estudar as reformas económicas implementadas nos 

países da América Latina que se resumiram em 10 medidas que são:  “disciplina fiscal, 

liberalização financeira, reforma fiscal, criar competitividade com a taxa de câmbio, liberalização 

comercial, liberalização do investimento direto estrangeiro, privatizações, abolição de barreiras ao 

comércio externo,  garantia dos direitos de propriedade individual e reorientação das propriedades 

das despesas públicas para áreas com mais rentabilidade económica, e com potencial para 

melhorar a distribuição de rendimento, tais como cuidados de saúde primária, educação básica, e 

infraestruturas” (Faria 2014 p. 11). 

Contudo, apesar dos esforços feitos através dos programas de ajustamento estrutural 

realizados pelas Organizações internacionais, os resultados não foram muito satisfatórios. 

Segundo os relatórios do Banco Mundial, da UNICEF e de organizações governamentais, e 

mediante a crise que se vivia, chegou-se a conclusão de que os resultados do programa não 

conseguiram alcançar as espectativas esperadas, pelo contrário, aumentou a taxa de pobreza 

nestes países. Entretanto, como forma de ultrapassar essa situação, o FMI e o BM traçaram um 

plano de mudança de conceção de ajuda a todos os países que não possuíam condições de se 

desenvolver por causa da dívida. Assim, a meta do objetivo da cooperação internacional passou a 

ser a luta contra a pobreza e melhoria do bem-estar. Esta estratégia ficou a ser conhecida como 

Consenso de Monterrey (Sangreman, 2008). 

 

Foi nos dias 21 e 22 de março de 2002 que se realizou a conferência de financiamento 

para o desenvolvimento em Monterrey, que passou a ser conhecido como Monterrey Consensus, 

onde participaram mais de 50 chefes de Estado e 3 organizações internacionais que também 

participaram no Consenso de Washington tais como BM e FMI. Esta conferência, ou simplesmente 

Monterrey Consensus teve como fundamento a Declaração do Milénio com os seus objetivos 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM), como vimos atrás. Tanto os países 

desenvolvidos, como os não desenvolvidos participaram nesta conferência com o objetivo de unir 

forças para lutar contra a pobreza (Pires et al., 2014). 

 

Faria (2014) acrescenta que o Consenso não tinha somente como objetivo a luta contra a 

pobreza, mas também, colocar em evidência o desenvolvimento sustentável e o crescimento 

económico. Portanto, nota-se aqui a volta do debate acerca do Desenvolvimento do Milénio depois 

de 2 anos da sua definição, sendo que as suas metas não foram totalmente atingidas.  Desta 

forma, o debate entra em campo nesta conferência onde os chefes de Estado e de Governo 

presentes defenderam compromissos, como forma de reverter a situação do desenvolvimento do 

século XXI.  Assim, o desenvolvimento do século XXI seria, um desenvolvimento para todos. 

Os compromissos defendidos no Consenso de Monterrey foram: 

● “Adotar políticas racionais; 

● Promover a boa governação a todos os níveis; 

● Estado de Direito; 
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● Mobilizar recursos internos; 

● Desenvolver esforços para atrair fluxos internacionais (de forma a 

desenvolver/a fomentar o comércio internacional como motor do desenvolvimento); 

● Aumentar tanto a cooperação técnica como a financeira; 

● Assegurar o financiamento sustentável da dívida; 

● Diminuir os níveis de dívida externa; 

● Reforçar a consistência e a coerência dos sistemas internacionais (monetários, 

financeiros e comerciais)” (United Nations, 2003, p. 5 apud Faria 2014 p. 99). 

 

2.2.2. A cooperação internacional para o desenvolvimento vista pelas relações 

internacionais 

 

No domínio das relações internacionais, o estudo da cooperação internacional feito por 

autores como Hans Morgenthau, David Baldwin, Steve Hook, Samuel Huntington e Kalevi Holsti6, 

têm o seu foco na ação do Estado e as suas relações no sistema internacional, com especial 

atenção na união do Estado doador no que se refere a ajuda e interesse nacional (Ayllón, 2006). 

No princípio, os estudos da cooperação internacional para o desenvolvimento analisavam 

os Estados como atores únicos e racionais, que lutavam para uma sobrevivência política e não só. 

Essa luta acontecia entre os chamados detentores do poder militar e económico-financeiro, e os 

que não possuíam tais poderes. Deste modo, a cooperação internacional diante das relações 

internacionais passou a ser fundamentada na maximização dos interesses absolutos dos Estados, 

considerando-os sempre como os principais atores (Ibidem). 

 

A CID é hoje conhecida por diversos autores como Krasner como um fenómeno que faz 

parte da política externa. Estes autores defendem ainda que os Estados criam regimes 

internacionais, como forma de proporcionar uma cooperação internacional a favor de toda 

população. Estes regimes são definidos como uma espécie de regras, processos e decisões, que 

tem como objetivo pautar pela redução dos custos do processo da cooperação. Sendo herdeiros 

da literatura sobre a CID dos anos de 1980, os institucionalistas afirmam que a cooperação pode 

sofrer estimulação das instituições devido a redução de incertezas, dos custos das transações, 

dando informações e também, fazem estabilização de espectativas, o que transforma a relação 

custo/benefício (Sangreman & Santos, 2012). 

 

Embora o conceito de desenvolvimento varie de acordo com a realidade, as ONGs são 

muito importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Elas são vistas como um meio de 

ajuda externa, um meio de cooperação para o desenvolvimento. Esta cooperação é feita tanto 

com o setor público como o privado, para o alcance do desenvolvimento económico, social, 

político e sustentável dos países (ibidem). 
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No próximo capítulo, vamos analisar os desafios de desenvolvimento de Moçambique, e 

das ONGs nos processos de implementação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável 

do país. Vamos tentar perceber o papel das ONGs nas diferentes fases socioeconómicas e 

políticas do país, e da ajuda externa.

 
6 Este que avançou mais o assunto, analisou a cooperação para o desenvolvimento numa perspetiva política e mais sistêmica 
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3. OS DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO DE MOÇAMBIQUE E AS ONGS 

 
3.1.  Caracterização económica social e política do país 

 

País do continente Africano, Moçambique fica localizado na costa oriental da África Austral 

e possui uma área total de cerca de 799.380 Km2 e aproximadamente 2700 km de linha costeira. 

A sua capital chama-se Maputo e tem 11 Províncias com uma população maioritária negra e tem 

como língua oficial a língua portuguesa, mas assim como acontece em vários países africanos 

com diferentes etnias possui diferentes línguas nacionais provenientes da língua Bantu (Fernando, 

2012). 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                            

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.eisa.org.za/aprm/images/countries-mozambique.gif 

 

O País faz fronteira marítima com oceano Índico e com alguns países de expressão 

inglesa tais como: Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Tanzânia, Swazilândia e África do Sul. Possui 

cerca de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sendo que 29.8% é considerada urbana e 

70.2% rural (INE, 2017 apud Fernando 2012). Depois de ter sido colonizado por Portugal a 25 de 

junho de 1975 torna-se independente (Dionizio, 1998). 

 

Figura 4- Mapa de África 

 
Figura 5 - Mapa de Moçambique 

https://www.eisa.org.za/aprm/images/countries-mozambique.gif
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Gráfico 2- População de Moçambique 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2019) 

 

Entre 1976 a 1992, Moçambique passou por uma guerra civil, conhecida pela ‘Guerra de 

16 anos’ entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência Nacional 

Moçambicana (RENAMO), tendo culminado com o acordo geral da Paz, assinado a 4 de outubro 

de 1992, momento que assumiu o multipartidarismo. As primeiras eleições multipartidárias foram 

realizadas em 1992, e em 1998 as primeiras eleições autárquicas (Fernando, 2012). 

Desde a independência até aos nossos dias, Moçambique sofreu algumas mudanças a 

nível social e económico. Logo após a independência, Moçambique tenta construir um modelo 

socialista de desenvolvimento a nível social, económico, onde foram realizadas algumas reformas 

neste âmbito, como também a nível político (Matsinhe, 2011). 

Verificou-se a nível socioeconómico uma situação mais ou menos proveitosa nas 

diferentes áreas, como saúde, agricultura e literacia. A nacionalização dos serviços sociais como 

educação e saúde, bem como o setor produtivo que foi possível através do processo da 

centralização da economia em 1977, originou aquilo que foi chamado de aldeias comunais, que se 

encontravam nas mãos do Estado, bem como a planificação central da produção (Dionízio, 1998). 

Nas décadas de 1970 a 1980, houve uma melhoria nas condições económicas e sociais 

como o término das autoridades comunitárias dada a sua aproximação com o poder colonial; as 

propriedades privadas que faziam parte de comunidades estrangeiras, nomeadamente indianos e 

portugueses foram nacionalizadas, com o objetivo de aumentar a produção e a produtividade 

agrícola, e substituir o denominado xibalo (termo usado para definir o trabalho forçado) com um 

trabalho mais honesto; a produção rural passou a ser organizada em cooperativas; assinou-se a 

cooperação com a URSS assim como com outros países pertencentes ao bloco do leste. Com 

estas medidas, houve um aumento de produção de 83% entre os anos 1977 e 1981. Mas também, 

nos anos de 1980 dois grandes acontecimentos marcaram o país negativamente. Estamos a falar 
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da seca que se fez sentir não só em Moçambique, mas também em muitos países africanos, e a 

crise do petróleo que teve muito impacto na economia moçambicana. Nos anos seguintes, 

Moçambique enfrentou uma crise devido a dívida externa de 120% do PIB, facto que fez com que 

o país aderisse ao Fundo Monetário Internacional (FMI), ao Banco Mundial (BM) e à Convenção 

de Lomé7. Também nesta altura, Moçambique assina o acordo de Nkomati8, e faz-se a 

apresentação do Programa de Ação Económica (Ibidem). 

Este programa, tinha entre outras as seguintes medidas: estimulação para atividades como 

a agricultura, e com este programa, iniciou-se a questão da privatização, e liberalização do 

mercado (que ficou mais acentuado em 1985). De salientar que mesmo com estas medidas, os 

indicadores a nível económico e social continuaram não muito otimistas, tendo agravado a 

situação do país em 1986 (Matsinhe, 2011). 

 

 

Gráfico 3 - PIB Per Capita - Moçambique 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2019) 

 
7 É chamada por Convenção o acordo assinado entre a União Europeia e os chamados países da ACP, que são países da 
Árica, países das Caraíbas e países do Pacífico 
8 Acordo de Nkomati foi um pacto de não agressão feito entre Moçambique e a vizinha África de Sul  
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Gráfico 4 - Taxa de Crescimento do PIB - Moçambique 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2019) 

 

Face a este cenário, em 1987 o Governo introduz o Plano de Reabilitação Económica 

(PRE), sob orientação do FMI e o BM, tendo como medidas: “liberalização gradual dos preços, 

maior suporte ao setor privado, privatização das empresas estatais, como também encerramento 

das empresas endividadas, desvalorização do metical, diminuição das restrições à transação da 

moeda estrangeira, cortes substanciais no orçamento e restrição da expansão monetária” 

(Dionísio 1998 p. 67). 

Desta forma, houve uma melhoria de alguns indicadores económicos do país nos anos que 

se seguiram. Mas, em contrapartida a nível social a situação ainda não era boa.  Como meio de 

responder a estes problemas sociais, e principalmente ao problema da pobreza que se vivenciava, 

o PRE passa para PRES (Programa de Reabilitação Económica e Social). Este programa, trouxe 

uma maior demanda de ajuda externa para os serviços sociais por conta do abandono dos 

grandes investimentos do país. Mas, mais uma vez os indicadores económicos e sociais voltam a 

decrescer entre os anos 1989 e 1990 (Ibidem). 

Mauri (2013) aponta dois fatores importantes para o decréscimo dos indicadores: primeiro 

é que Moçambique enfrentava um período de guerra civil entre a FRELIMO e a RENAMO. Esta 

guerra trouxe muitas consequências negativas para o país, uma das consequências foi a seca que 

se fez sentir neste período – este é o segundo fator do decréscimo dos indicadores apontado pela 

autora. 

Podemos verificar essas mudanças socioeconómicas e políticas na seguinte tabela: 
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Tabela 2- Fases da evolução socioeconómica e política de Moçambique 
 

FASES   CARACTERÍSTICAS  

Anos 

80 

-Redução da taxa de 

literacia dos adultos 

-Aldeias comunais 

oriundas da coletivização 

das terras 

-Em 1987 deu-se a 

introdução do Programa de 

Reabilitação Económica 

(PRE) 

-Em 1980 a 1982 Houve 

degradação das condições 

sociais e económicas 
 

- Sistema de Saúde débil 

- Nos anos 80 houve seca em alguns 

países africanos 

- Melhoria em alguns indicadores 

económicos  

- Mais da metade da População vivia 

na pobreza absoluta, baixa produção 
 

- Predominância de agricultura 

familiar 

- A economia baixou devido a 

crise mundial 

- Maior índice de desemprego, 

destruição de infraestruturas; 

Período de fome 

 

 

 
 

Anos 

90 

- Em 1990 alteração do 

Programa PRE para PRES 

(Programa de Reabilitação 

Económica e Social) 

- Moçambique torna-se membro da 

Commonwealth 

- Em 1992 dá-se o Acordo Geral 

da Paz, que culminou com as 

primeiras eleições gerais em 1994. 

 

Anos 

2000 

 

- 2007 Moçambique perde 

quase 100 pessoas devido à 

explosão do paiol de 

Malhazine 

- Em 2013 começam com 

ataques no centro do país 

que culminou com dezenas 

de mortes. 

- Em 2016 Parlamento cria 

uma comissão de inquérito 

para averiguar a situação 

das dívidas ocultas  

- Em março de 2019 a zona 

centro e Norte do país é 

devastada pelos ciclones 

Idai e kenneth matando mais 

de 700 pessoas 

- Afonso Dlakhama, presidente da 

RENAMO instala uma base militar em 

Gorongosa 

- Moçambique entra em crise contraída 

pela EMATUM. 

- Os ataques contra civis intensificam-

se na Província de Cabo Delgado em 

2017  

- Moçambique assina novo acordo da 

paz, dirigida pelo Presidente da 

República Filipe Nyusse e pelo 

Presidente da RENAMO Ossufo Momad 

- Dlakhama é desarmado numa 

emboscada que culminou com 20 

mortes. 

- Em 2015 Guebuza deixa de ser 

Presidente do País, entrando 

Filipe Nyusse. 

- Realizaram-se as eleições 

gerais autárquicas em 2018 

 

- Dia 15 de Outubro de 2019 

decorre as eleições presidenciais 

e autárquicas, onde vence a 

FRELIMO e o seu líder Jacinto 

Nyussi 
 

 

Fonte: Dionísio (1998); Mazula (2003); Américo (2019). 

 

Podemos observar através da tabela acima exposta, que Moçambique passou por diversas 

fases de crises, guerras, e inúmeras tentativas de recuperação do sistema sócio económico. É 

neste contexto que nascem as ONGS em Moçambique. Abordaremos com mais detalhes a 

atuação das ONGS em Moçambique nos próximos capítulos. No entanto, podemos observar 

alguns indicadores do país: 
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Gráfico 5- Taxa de desemprego em Moçambique 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2019) 

 

 

Gráfico 6 - Salários mínimos em Moçambique 

 

Fonte: MITESS (2019)
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      3.2. Ongs em moçambique e a ajuda externa 

 

A origem das ONGs nos países do Sul, mais concretamente em África, data dos anos de 

1980, sendo que em Moçambique começam a surgir mais tarde. Vários são os autores que se 

debruçam sobre a origem das ONGs internacionais em Moçambique. Para Dionízio (1998), a 

origem destas organizações no país deve-se em primeiro lugar a fatores de ordem política e 

económica; em segundo lugar a fatores humanitários; em terceiro lugar a questões religiosas; e 

em quarto e último lugar ao declínio do sistema socialista. 

As ONGs surgem por vários fatores tanto a nível interno, como externo como vimos no 

capítulo anterior. Atualmente, devido as catástrofes naturais, problemas de desemprego, a 

prevalência de doenças como VIH-SIDA, fraca mão de obra, entre outros vários aspetos, torna-se 

cada vez mais visível a predominância das Organizações da Sociedade Civil em Moçambique. 

Segundo Castel et al., (2008) as primeiras ONGs nacionais em Moçambique que tiveram como 

objetivo ajudar na economia do país, como também no seu desenvolvimento político, económico e 

social, surgem nos anos 1990. Elas surgem como forma de ultrapassar o cenário vivenciado 

outrora, e contribuir para o processo do desenvolvimento do País. 

Uthui (2001) apud Dionízio (1998), aponta os seguintes fatores que contribuíram para o 

surgimento destas organizações no país: 

● “A crescente incapacidade do Estado em promover e organizar o 

desenvolvimento como ator único; 

● A pressão dos doadores sobre o Estado, que, e já na onda das políticas 

neoliberais, se vê obrigado a criar abertura e espaço para a existência de organizações 

moçambicanas privadas, capazes de intervir no desenvolvimento económico e social do país; 

● A tendência dos doadores, agências multilaterais e bilaterais, e ONG 

internacionais a transferir o foco da sua ajuda das instituições estatais para o setor civil; 

● A existência de cidadãos moçambicanos com vontade e disponibilidade para se 

aventurar na criação de uma ONG nacional” (Dionízio, 1998 p.12). 

 

Nipassa (2009), refere que Moçambique é considerado um dos países africanos com alto 

nível de ajuda externa, sendo que algumas fontes afirmam que esta ajuda chega a cobrir metade 

do orçamento do Estado Moçambicano. Como afirma Castel-Branco (2011), podemos dizer que 

Moçambique é altamente dependente de ajuda internacional nos vários setores, como também no 

desenvolvimento do próprio país, na economia do país, e nas ações das instituições políticas9. 

De acordo com o portal do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação de 

Moçambique (MINEC), existem no país 430 ONGs estrangeiras. O relatório da embaixada da 

França em Moçambique de 2005, aponta que Moçambique possui ainda pequenas organizações 

 
9 Caso específico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que continuam como fortes doadores nas 
políticas macroeconómicas. 
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comunitárias, formadas pela população, e que não dispõem de nenhum acompanhamento do 

estado a nível do seu desenvolvimento. 

Muassuruco & Pimenta (2000), defendem que as primeiras ONGs estrangeiras nascem em 

Moçambique no período de emergência10 com alguns programas de segurança alimentar, e 

algumas atividades como doação de alimentos, vestuário, e instrumento de trabalho. Também 

ajudaram com programas de assistência médica e nutrição, na capacitação da população para 

aquisição de habilidades (empowerment), e na reconstrução de algumas infraestruturas de 

carácter social, sendo que foram as guerras, que o autor chama de “emergência humana” nome 

que reflete o período, que provocou a intensificação destas instituições no país. Para além da 

guerra, os autores apontam para a classificação económica dos países, como uma das causas 

para a intervenção das ONGS no país. 

Sendo Moçambique classificado como um país em desenvolvimento, e baixa economia, as 

ONGs surgem como forma de ajudar o país essencialmente na luta contra a pobreza. Portanto, a 

guerra em Moçambique trouxe muitas consequências como descreve o autor Arminõ (1997) apud 

(Matsinhe, 2011) na sua análise sobre os resultados da guerra. O autor refere que a guerra foi 

uma das maiores catástrofes que aconteceu em África, deixou marcas profundas. Provocou muita 

miséria e fome a mais da metade da população, desequilibrando assim totalmente o país. Como 

consequência, verificou-se no país um grande êxodo da população para os países vizinhos, como 

forma de procurar melhores condições de vida. 

Matsinhe (2011) aponta ainda que o êxodo rural provocou uma insegurança alimentar 

caracterizada pela fome que afetou quase toda a população e uma “paralisia da economia” nos 

vários setores, o que afetou a produção e o comércio no país. Para o autor, estes acontecimentos 

fizeram com que surgissem as primeiras ONGs no país como a Oxfam, as cáritas, a Save the 

Children, a UNICEF entre outras. 

As ONGs também tiveram grande importância no período de desenvolvimento do país 

(período posterior ao de emergência).  De acordo com Muassuruco & Pimenta (2000), esta nova 

fase caracteriza-se por dar continuidade a fase de emergência, ou seja, ela vai complementar os 

programas a priori começados na fase de emergência 

 

 
10 Período de grandes catástrofes naturais, que destruíram o país e que provocou a morte de milhares de pessoas. 
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Gráfico 7 - Instituições sem fim lucrativos e seu estabelecimento por Província em Moçambique 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2014-2015) 

 

O gráfico acima exposto nos mostra os resultados do censo de 2014 – 2015 realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE). Estes dados, foram obtidos através do 

questionário do Censo de Empresas, onde houve envolvimento de várias instituições. Os dados 

são referentes aos anos 2014 e 2015, onde existiam 11 178 instituições sem fins lucrativos em 

Moçambique, nas quais na sua maioria localizava-se na Província de Inhambane, tendo um total 

de 2922 unidades como podemos ver no gráfico acima. Também, segundo a mesma fonte, quanto 

aos serviços oferecidos destas instituições, os dados mostram que as instituições de meio 

ambiente são as que menos serviços foram prestados nos anos 2014-2015, como nos mostra o 

gráfico abaixo. Sendo que, a religião ocupa o primeiro lugar dos serviços mais prestados das 

ONGS. Este facto fez com que autores como Vilanculos (2010), afirmarem que as primeiras ONGs 

formadas em Moçambique pós-independência foram ONGs de carácter religioso, constituídas 

pelas Igrejas Católica e Protestante. O conselho Cristão de Moçambique e as Cáritas 

Moçambicana, são dois exemplos de ONGS religiosas no País. Estas instituições, tinham como 

objetivo ajudar o país com programa de redução da pobreza e desenvolvimento humano através 

de vários programas nas áreas de educação, habitação, aberturas de furos de água, saúde, na 

área agrícola, entre outras (Vilanculos, 2011). 
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Gráfico 8 - Distribuição de ONGs quanto aos serviços prestados 
 
 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2014-2015) 

 

De acordo com a JOINT11 existem no país cerca de 322 ONGs nacionais, que se 

encontram distribuídas nas diversas províncias nomeadamente Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, 

Sofala e Gaza, como poderemos ver no anexo. Na província de Niassa, encontramos um total de 

12 ONGs das diversas áreas e âmbito de atuação, mas nenhuma do setor do meio ambiente. Na 

Província de Nampula temos cerca de 12 ONGs, nas quais 3 fazem parte do meio ambiente. 

Zambézia é a província com mais ONGs, podendo estas chegar a um total de 189 sendo que, 36 

fazem parte da área ambiental. 

Destas 189 ONGs localizadas na província da Zambézia, muitas delas não possuem 

dados das áreas, assim como o âmbito de atuação, o que nos leva a concluir que muitas destas 

ONGS não se encontram ativas. 

A Província de Tete apresenta um total de 14 ONGs, nas quais fazem parte do setor 

ambiental apenas 5. Sofala é a segunda Província que possui um elevado número de ONGs, 

estamos a falar de um total de 79 ONGs, mas o número de ONGs ambientais ainda continuam 

reduzidos (8) como em outras Províncias. Por fim, temos a Província de Gaza que tem um número 

total de 16 ONGs, e um total de 4 ONGs ambientais. 

Como podemos observar através do gráfico, como também pela distribuição das ONGs a 

nível do país, Moçambique possui um número de ONGs bastante acentuado. A observação de 

MAZULA, & MBILANA (2003) embora antiga, faz todo sentido no Moçambique de hoje. O autor 

 
11 A JOINT é uma ONG que foi criada em 2007, que tem como objetivo a união e o melhoramento dos serviços das demais 
ONGS para o bem comum, e um melhor entendimento entre o governo e as ONGS. 
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refere que as ONGs em Moçambique aparecem em forma de democracia e desenvolvimento local, 

contribuindo desta forma para o alcance dos direitos políticos e sociais da comunidade. 

A preocupação da maior parte delas como verificam os autores, consiste na realização de 

programas públicos, que envolvam de facto a população nas áreas da saúde, educação, 

assistência social, e cultura. Mas, apesar disso ainda verificamos um défice de ONGS a nível 

ambiental no país, como veremos posteriormente das respostas colhidas nas entrevistas (Ibidem). 
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 4. METODOLOGIA 

 

Este estudo tem um carácter qualitativo, baseado numa metodologia de estudo de caso 

(Operação Caco). Surgido na medicina e psicologia, o método de caso de estudo é geralmente 

usado nas áreas das ciências humanas e sociais nas pesquisas qualitativas, para a obtenção de 

resultados de um certo fenómeno estudado a partir de um único caso de estudo (Nascimento, 

2012). 

O estudo de caso é conhecido por herdar as características das análises qualitativas. 

Deste modo, este método segue todos os passos da pesquisa qualitativa. Mas este facto, não 

isenta o estudo de caso de utilizar quando necessário o método quantitativo (Meirinhos & Osório, 

2010). 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa surge através de abordagens sociológicas e 

antropológicas em meados do século XIX, com autores como Frédéric Le Play (1806-1882) e 

Henry Mayhew.  Ela preocupa-se com aquilo que chamamos de mundo empírico dos fenómenos 

sociais, valorizando desta forma o contacto direto entre o investigador e a realidade social, tendo 

como objetivo descrever e descodificar significados através das várias técnicas e de um 

determinado tempo e espaço escolhidos pelo próprio pesquisador (Neves, 1996). 

Para este trabalho, as entrevistas semiestruturadas foram o método de recolha de dados 

por nós escolhido, que tiveram como grupo alvo algumas pessoas que são consideradas como 

chaves do projeto Operação Caco e também, membros do governo representados pelo Ministério 

de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER). 

 

A escolha deste tipo de entrevista deveu-se ao facto de nos ter permitido uma maior 

compreensão dos factos, uma vez que neste tipo de entrevista há uma maior “abertura” entre o 

entrevistador e o entrevistado, devido a flexibilidade e dinâmica das questões que vão surgindo 

naturalmente por meio de outras questões já estabelecidas. 

Pretendia-se também fazer entrevistas à comunidade no geral para tentar perceber qual a 

perceção deste grupo alvo em relação ao projeto Operação Caco. Mas, devido ao tempo que 

começou a tornar-se escasso, e à distância de Moçambique em relação a Portugal, não nos foi 

possível recolher estas informações. 

Primeiramente, pretendia-se fazer no total 10 entrevistas. No entanto, apenas 5 é que 

foram feitas. Assim, entrevistamos o fundador e dois membros do projeto Operação Caco. Os dois 

membros da operação Caco também são ambientalistas, e estão a trabalhar nesta causa desde o 

seu início. Por isso, a nossa escolha em entrevistá-los. igualmente entrevistamos dois funcionários 

do Ministério da Terra e Ambiente que têm trabalhado com projetos similares a Operação Caco, 

que velam para um desenvolvimento sustentável no país. Daí entendemos que a colaboração 

deles seria de extrema importância para o nosso estudo. Só foi possível fazer estas entrevistas 

devido a uma série de fatores. O projeto em estudo tem a sua atuação em Moçambique, e, 
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portanto, o grupo alvo escolhido para a realização das entrevistas também se encontra em 

Moçambique. Assim sendo, algumas entrevistas foram realizadas via Skype (o que não é muito 

flexível e apresenta, por vezes, alguns problemas técnicos). Outro fator foi a falta de 

disponibilidade de alguns entrevistados. Entretanto, por alguma sorte nossa, uma das principais 

entrevistas foi realizada presencialmente. O fundador do projeto Operação Caco esteve em 

Portugal em missão de serviço, o que nos permitiu entrevistá-lo pessoalmente. 

O período temporal do trabalho, incide sobre desde o surgimento do projeto, portanto de 

2014, até 2019. E, temos como questões de investigação as seguintes: 

● De que forma a cooperação entre os diferentes atores auxilia a implementação 

de políticas públicas de ambiente para o desenvolvimento sustentável? 

● Qual o papel das ONGs na implementação dessas políticas? 

● Como capacitar as ONGs para fortalecer a sua contribuição para uma 

sociedade justa, pacífica e sustentável? 

Como hipóteses temos: 

● A cooperação entre os diferentes atores auxilia a implementação de políticas 

públicas de ambiente de desenvolvimento sustentável na medida em que criam esforços para a 

promoção de estratégias comuns para o desenvolvimento sustentável. 

● As ONGs têm um papel extremamente importante na implementação de 

políticas públicas de meio ambiente para o desenvolvimento sustentável. Elas servem como meio 

influenciador na participação do poder político/ poder de decisão da população, que é feito através 

da aproximação das ONGs e da população. 

• O processo de desenvolvimento sustentável e o alcance de uma sociedade 

justa e pacífica, só terá resultados positivos na medida em que houver uma maior cooperação 

entre as ONGs, e o estado/governo nas políticas implementadas, bem como na sua execução. 

Dada as nossas questões de pesquisa e as respetivas hipóteses, vamos no capítulo 

seguinte na análise e discussão de dados, tentar perceber como surgiu a Operação Caco, seus 

objetivos e funcionamento, de modo que possamos responder as nossas questões de pesquisa. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 
5.1. Surgimento da operação caco 

 

Sobre a origem da Operação Caco, procuramos saber através da entrevista àquele que é 

considerado o pioneiro deste grande projeto, o Professor Carlos Serra. Carlos Serra é 

moçambicano, ativista social, jurista, e professor universitário, no que nos foi respondido que a 

ideia deste projeto surge em meados de 2014 num café, movido por uma trajetória de cidadania 

muito anterior ao projeto. 

Assim, nos finais de 2014, o ativista afirma ter sentido a necessidade de fazer algo na área 

da limpeza, porque havia um historial anterior de experiências de luta sem vitória. Um historial 

movido por um sentimento de fracasso, por não ter sido capaz de contribuir para uma mudança a 

nível social através do “movimento amigos da floresta” em que foi líder por dois anos. 

 

O movimento era constituído por várias organizações que lutavam contra a exploração 

ilegal e contra a insustentabilidade dos recursos florestais combinando também aspetos como 

queimadas causadas pela agricultura itinerante12 e o carvão. Portanto, segundo Serra, o 

movimento não deu em nada, eles não estavam preparados para aquela realidade, e a 

consciência ambiental era muito baixa. 

Diante destes fatores, os ativistas aperceberam-se que o país não estava preparado para 

tamanha cidadania, que permitisse ter sucesso nesta área. Antes, iriam gastar as suas energias 

para uma causa que a priori já mostrava que não iria dar certo, que não iria dar em nada. 

O Professor Carlos Serra era o ponto focal da coligação das várias ONGs que faziam parte 

diversos países, isso permitiu que ele viajasse para vários países. Viajou para China, Malawi, 

Vietname, Índia, Indonésia por cinco anos consecutivos. Estas viagens, permitiram uma maior 

perceção da realidade em torno do problema em causa, permitiu perceber que nenhum destes 

países incluindo Moçambique apresentava indicadores positivos. Moçambique não apresentava 

moldura humana suficiente, não apresentava bloco a nível de sociedade civil suficientemente forte, 

era pequeno demais para conseguir bons resultados. 

 

Diante disto, Serra viu-se obrigado a fazer algo mais pela educação ambiental, pese 

embora muita gente pensar que a grande luta pela educação ambiental seja uma zona de 

conforto, o que não constitui realidade “…, mas não há conforto nenhum na luta que estamos a 

fazer, na verdade é um grande desafio…”, sublinhou Serra. 

Assim, ainda com ideias muito vagas, nasce a vontade de criar uma organização. No início 

era apenas um grupo de pessoas (na altura eram cinco) que se deslocava para determinados 

 
12 Muito usada nos países do terceiro mudo, a agricultura itinerante é o tipo de agriculta que consiste essencialmente em 
fazer queimadas como forma de tratar para então seguir com o processo de sementeira. 



55 
 

lugares como Goba13, Macaneta14, Marracuene15, Ponta de Ouro16, para os mangais à volta da 

cidade de Maputo. Nessas viagens descobriram lugares muito bonitos o que motivou a vontade de 

fazer programas para as redes sociais e para as televisões sobre eles. 

Na medida que iam filmando, a vontade de fazer algo mais para o ambiente foi crescendo, 

como afirma Serra: 

“… não conseguia ficar quieto, porque os lugres que filmávamos eram muito bonitos e 

estavam ameaçados, a ameaça não era só a nível de floresta, como também por exemplo nos 

casos dos mangais a presença de quantidade que eu não imaginava de lixo, as quantidades de 

plástico eram inadmissíveis, então a minha consciência foi-se consolidando e comecei a perceber 

que o maior problema neste momento em escala urbana é a poluição…”. 

Entretanto, nesse período (2014), Serra é convidado a liderar uma pequena ação de 

limpeza no Instituto Superior Monitor (ISM)17,  no qual teve vínculo de curta duração, mas antes 

disso também já tinha participado de uma ação de limpeza na praia Miramar (onde tiveram o 

recorde do número de garrafas recolhidas durante a ação, 450 garrafas de vidro encontradas) a 

convite de uma ONG. Algumas atividades também já tinham sido realizadas na Universidade 

Eduardo Mondlane,18 a convite de uma colega de docência com estudantes da Faculdade de 

Direito. Assim, começam a surgir (embora amadoras) algumas ações em prol da educação 

ambiental. 

Serra teve o privilégio de liderar todas estas ações, que por coincidência todas tiveram o 

mesmo indicador comum: Os espaços escolhidos para a realização da limpeza encontravam-se de 

tal maneira poluídos, que os resultados se resumiram em nada. 

 

O número de garrafas de vidro encontradas na praia despertou atenção e a consciência do 

grande problema ambiental, dos perigos e dos grandes desafios que posteriormente encontrariam. 

Assim, começam a pensar em trabalhar numa coisa centrada no vidro, uma vez que o 

vidro não era recolhido nas praias porque é algo que nas suas características é pequeno, 

perigoso, e rasgam os sacos de lixo. Daí nasce a ideia da limpeza e recolha de vidro nas praias e 

a propagação destas atividades através das redes sociais, com o objetivo de impactar as pessoas 

“despertar as pessoas da cegueira” e do quanto é errado não fazer nada. 

A consciencialização das pessoas, iria também ajudar na melhoria do setor turístico, uma 

vez que as praias são uma das maiores atrações turísticas do país. Assim, nasce o nome da 

“Operação Caco”. Unido a esse projeto, Serra estava também a dar os primeiros passos para a 

 
13 Goba é uma pequena vila, situada ao Sul do País no distrito de Namaacha na Província de Maputo 
14 A localidade de Macaneta fica localizado a Sul do País, no distrito de Marracuene na Província de Maputo. É famoso por 
possuir uma lindíssima praia de atração turística com o mesmo nome. 
15 Marracuene é um distrito que fica localizado na vila de Marracuene na Província de Maputo. Tem como limite os distritos 
de Manhiça ao norte, Moamba e Matola a oeste, e finalmente Maputo ao sul  
16 Localizada no extremo Sul do país, a praia da ponta do Ouro faz fronteira com a província Kwazulu-Natal localizada na 
vizinha África do Sul. É uma das praias mais procuradas de Moçambique tanto pelos próprios moçambicanos, como 
também pelos turistas, principalmente em épocas festivas. 
17 O Instituto Superior Monitor é uma instituição de ensino Superior particular localizado na Capital do país (Maputo). O 
instituto vem promovendo o ensino a distância no país especialmente nas áreas técnicas profissionais. 
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criação da Cooperativa de Educação ambiental Ntumbuluku. A Cooperativa Ntumbuluku tinha 

entre vários objetivos consciencializar a sociedade através de campanhas e programas de 

televisão educativos (Minutos Ntumbuluku), que nunca foram ao ar. 

“Portanto, ficávamos horas e horas de gravação que nunca terminaram em lado nenhum, e 

logo percebemos que estávamos a nos dispersar demasiado, enquanto que tínhamos que nos 

concentrar em uma única coisa, e o tempo mais tarde nos mostrou que de facto o projeto que 

estava a começar a surgir poderia se transformar no programa mais organizado” afirmou Serra. 

 

5.2. Principais atores da operação caco 

 

Como vimos, a Operação Caco surgiu primeiramente com o objetivo de uma ação, e não 

uma campanha ou movimento. Surge com um objetivo muito concreto: fazer a maior ação de 

limpeza alguma vez feita em Moçambique (pós-guerra), algo que criasse um precedente na 

história, e impacto na sociedade. Foi assim que os ativistas resolveram lançar um evento no 

Facebook, já com a cooperativa Ntumbuluku constituída. Algumas Organizações foram 

identificadas para participar neste evento, organizações que já faziam parte do mesmo círculo, 

dada as ações anteriores, como por exemplo a marcha pelo elefante e rinoceronte. Dessa forma, 

começaram a pensar em como colocar a questão do lixo na agenda política nacional. 

 

A primeira ação realizou-se em diferentes praias simultaneamente em 2014. A equipa 

através do google desenhou o mapa, onde escolheram 6,5 km, e teve a participação de algumas 

ONGS americanas, visto que esta ação foi realizada no dia da Terra, que é o dia do ambiente dos 

americanos. O objetivo da ação como vimos anteriormente era de criar um impacto muito grande 

na sociedade, de modo que trouxesse uma consciência ambiental, sensibilizar o cidadão, e reduzir 

o número de acidentes na praia. 

De facto, os objetivos foram alcançados, a ação teve a presença de 1200 pessoas que 

estavam muito bem organizadas, algumas ONGs também participaram como o Automóvel & 

Touring Clube de Moçambique (ATCM), que ajudou com transportes e rádios que serviu para a 

comunicação do pessoal distribuídos nas diferentes praias. O governo participou nas pessoas da 

vice-ministra da terra e ambiente, e o edil da cidade de Maputo e muitos diretores nacionais. 

 

Embora com algumas dificuldades na gestão dos resíduos recolhidos, a operação foi um 

sucesso. Segundo Serra, o resultado foi assustador pois a quantidade de cacos encontrados nas 

praias era enorme. “…no fim do dia tínhamos um camião cheio de cacos…”. 

Foi assim que nos meses seguintes a operação começou a abranger outras províncias. O 

período de 2015 a 2017 foi um período de muita ação, pode-se dizer que foi o auge da Operação 

 
18 Universidade Eduardo Mondlane é a maior instituição pública de ensino superior em Moçambique. A sua sede fica 
localizada na Província de Maputo e na mesma cidade sendo que se encontra distribuída pelas várias províncias do país. 
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Caco, em que foram feitas pelo menos 10 ações de limpeza por ano, o que foi muito positivo. As 

ações de limpeza foram um sucesso, houve muita participação dos munícipes. 

Dado o sucesso destas ações, a cooperativa Ntumbuluku passou a se especializar 

somente em campanhas de limpeza, mas mais focado num programa de sensibilização com o 

slogan “Lixo no chão não” que teve apoio da Heineken com o projeto “Praia Zero”, um projeto 

também virado para a questão do lixo. O projeto teve apoio da organização dos vendedores, com 

a componente “Retoma” para colher, tratar e revender vidros e plásticos. Portanto, “Lixo no chão 

não” é a mensagem que o programa tentava transmitir, que se podia pôr em prática de diversas 

maneiras, através de programas de televisão, debates, palestras, porta a porta, e limpezas 

educativas. 

A vontade era também que as autoridades governamentais não só assistissem, mas que 

também participassem, fossem realmente preparadas para isso e sentissem. E também nesse 

aspeto foi positivo, a grande maioria dos municípios participou e continuam a participar até hoje, 

ajudando no que podem quer em termos de participação nas ações, na ajuda de algum material, 

como também os municípios se ajudam entre si. Temos como exemplo na última ação feita o 

município de Maputo ajudou o município de Marracuene com meios para limpar aquele município. 

Portanto, a ação nestes três anos foi muito positiva. 

 

Outra pessoa importante que deu cara ao projeto, vestiu a camisola e muito contribuiu foi a 

Diana de Carvalho19 com as suas campanhas através do Facebook, palestras e debates. 

Como Diana de Carvalho, houve e há muita gente envolvida no projeto que mesmo sem 

dar a cara tanto fizeram e fazem para que este projeto vá cada vez mais longe.  Como resultado, a 

Operação Caco acabou por ter pontos focais distribuídos em várias capitais provinciais e distritais 

como em Tete, Nampula e Marracuene. E isso, foi um “trampolin” para a campanha “Let’s do It” 

pois, o projeto Operação Caco começou a crescer. Desse modo, a cooperativa Ntumbuluku 

precisou de ser redesenhada e mais estruturada, e isto implicava também procurar algum 

financiamento de fora. Foi assim que se realizou uma assembleia geral que culminou com a 

dissolução da cooperativa Ntumbuluku, e com os avanços dos papeis da criação da “Repensar”, 

que ficou hospedeira do dia mundial da limpeza em 2017. 

Na verdade, o Let’s do it foi uma continuidade da operação caco, mas um projeto mais 

abrangente. Este projeto teve a sua primeira ação em 2018, no dia mundial da limpeza. Portanto, 

o Let’s do It é um projeto mundial, que visa uma ação de limpeza de uma forma geral, mas mais 

voltada para o caco. 

A campanha que por coincidência foi a última de 2018 foi um grande sucesso, culminou na 

mobilização de 100 mil pessoas, no dia 15 de setembro. A presença do governo em algumas 

províncias foi fraca e em outras não e, o desafio ainda de tentar mudar as mentes das pessoas, 

fortalecer a componente da educação e sensibilização, e buscar apoios para o desenho de 

soluções era ainda maior. 
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O projeto Let’s do It começou o ano 2019 muito mais organizado, teve apoio financeiro da 

embaixada da Noruega. O apoio não foi para a limpeza, a limpeza continua a ser feita no contexto 

de cidadania e da responsabilidade social, mas foi para o funcionamento básico da organização. 

Todos estes intervenientes foram e são muito importantes para a implementação de 

políticas públicas de ambiente para o desenvolvimento sustentável. Como referência Friedmann 

(1996), é necessário que haja um desenvolvimento alternativo, um desenvolvimento focado nas 

pessoas e que as preste contas. Assim, o Estado juntamente com outras instituições deve 

privilegiar o desenvolvimento local. 

 

 

5.3. Papel da operação caco e das ongs no desenvolvimento sustentável do país 

 

Os projetos Operação Caco e posteriormente Let’s do It surgem para criar impacto na 

sociedade Moçambicana. É desta forma que, no âmbito da Operação Caco, as atividades 

começam a abranger as escolas. Portanto, as atividades deixam de se focar somente nas praias, 

que como vimos, ajudou na melhoria do setor turístico do país neste âmbito. 

As ações nas escolas começam em 2017, e em 2018 o projeto tinha 7 escolas sem muito 

apoio de outras ONGs, somente algum apoio das Cervejas de Moçambique (CDM). Portanto a 

Operação Caco leva para 3 objetivos. 

● A primeira componente trata-se das escolas: esta componente entra na 

operação caco devido ao fraco desempenho do ensino formal em relação a educação ambiental. 

Como refere um dos entrevistados do MITADER: … “a introdução da educação ambiental nas 

escolas foi muito importante para aquilo que infelizmente é a nossa educação, uma educação 

tanto primária como secundária em crise…”. 

Não foi possível implementar o projeto em todas as escolas devido ao número das escolas 

e o fraco apoio que o projeto teve. Estamos a falar de 13 mil escolas primárias e 300 secundárias. 

O objetivo era de ter muitas mais escolas de preferência nas capitais provinciais onde se aplicaria 

o modelo da operação caco. Este modelo é resultado de um esforço muito grande de 

aprendizagem, e também, de inovação. 

 

Neste momento as escolas têm 14 educadores e 3 voluntários mais a coordenadora que 

faz o total de 18 pessoas a trabalhar nas 7 escolas de segunda a sexta-feira a tempo inteiro. 

Mais uma vez os resultados foram satisfatórios, começam a observar-se grande sucesso 

na implementação das ações ambientais nas escolas. Assim, surge a ideia da criação da “Escola 

Ecológica Sementes para o Futuro”, com a campanha “Lixo no chão não”. Esta campanha, 

mobiliza todas as crianças de todas as escolas a recolherem o lixo espalhados nas escolas 

diariamente. 

 
19 Membro fundadora da cooperativa Ntumbuluku 
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É assim que o projeto consegue um novo apoio financeiro de uma ONG sueca, depois de 

muita luta e insistência. Este apoio foi muito importante para suprir algumas necessidades dos 

voluntários como transporte (visto que na sua maioria os voluntários são jovens e muitos deles 

estudantes, sem transporte próprio), e alimentação. 

Neste momento, os suecos estão a apoiar todas as escolas, fornecendo formação e 

estágios a jovens voluntários das escolas em coordenação com o Ministério do Trabalho, Emprego 

e Segurança Social (MITESS), e brevemente a Nestlé irá se juntar para apoiar algumas escolas. 

● A segunda componente trata-se da educação ambiental não formal: a vertente 

da campanha “Lixo no Chão não” nesta componente é mais virada para a sociedade. Isto é feito 

através da televisão, das redes sociais em particular o Facebook onde se encontra a página da 

cooperativa de educação ambiental “Repensar” e a pagina do Let´s do It Moçambique, na 

participação de eventos, e através da componente praia que continua a ser um sucesso20 , desde 

janeiro foram sensibilizadas cerca de 23 mil pessoas na praia com 5 educadores de praia. 

● A terceira componente é o desperdício zero: consiste em dar um destino a tudo 

que é resíduo, pensar na redução de resíduos visto nas praias, mangais, no chão, etc. através de 

medidas para a redução desses componente. 

Portanto, o projeto está organizado agora para responder a educação formal, não formal, 

para o desperdício zero, e a investigação para de facto fornecer todas as soluções para esta 

preocupação. 

 

Como podemos constatar, uma única ação feita inicialmente fez surgir um programa 

permanente, enquadrado naquilo que já é uma abordagem institucional que tem como objetivo 

contribuir para a sensibilização e educação do cidadão e para o desperdício zero. 

O desafio mais importante não é a limpeza em si, mas, é o risco da rotina. O que se 

conseguiu fazer no final do dia ou daqui a 5 anos. Não é apenas recolher o lixo e evitar acidentes, 

mas sim, provocar mudanças nas pessoas, evitar que o lixo pare no chão. Por isso, é muito 

importante ter um envolvimento da comunidade através de palestras, sensibilização de modo a 

verificar o que pode estar a faltar naquela comunidade. 

E de facto, em termos do envolvimento da comunidade nas ações, segundo Serra e todos 

os entrevistados, este objetivo está cada vez mais alcançável. Ainda há muito trabalho por fazer, 

mas hoje as ações são realizadas em quase todo o país, as ações agora são formais, e a 

comunidade aos poucos vai criando a consciência do “Lixo no chão não”. 

Hoje os ativistas são convidados por várias empresas a participarem em alguns eventos 

como palestras e campanhas de sensibilização. Dessa forma, as pessoas vão ganhando mais 

confiança e começam a se verificar maiores resultados. 

 

 
20 A praia da Costa do Sol era considerada a praia mais suja da Cidade de Maputo, hoje esse cenário mudou. Antes o foco 
era só limpar e hoje é evitar que o lixo apareça. 
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Sobre se o projeto da operação caco tem ajudado no desenvolvimento sustentável do país, 

perguntamos aos entrevistados e a resposta foi quase totalmente unanime. De acordo com os 

entrevistados, quando o governo que está no poder tomou posse, e foi aprovado o programa 

quinquenais do governo houve uma esperança de que o ambiente se tornasse um dos cinco 

pilares da governação, pois nos programas anteriores verifica-se que o ambiente era um assunto 

transversal, não era prioridade. 

Com o novo governo, fala-se da gestão racional dos recursos naturais e do ambiente, e de 

certa forma o desenvolvimento sustentável se encontra presente e, portanto, vira-se o MITADER 

para responder a esta causa. Mas, segundo os entrevistados, infelizmente isso não passou de 

questões políticas, no terreno muito pouco aconteceu em matéria de desenvolvimento sustentável. 

E, segundo um dos entrevistados, este facto deve-se a alguns fatores como: 

● A crise que afetou Moçambique nos anos de 2015, no que levou o governo a 

se focar na recuperação da crise do que propriamente na governação em termos do 

desenvolvimento sustentável; 

● Apesar do MITADER surgir da junção de componentes de quatro Ministérios 

diferentes (MICOA, Direção Nacional de Terra e Florestas, Direção Nacional de Desenvolvimento 

Rural, e a ANAC do Turismo), o desenvolvimento rural acabou por se tornar a área mais abraçada 

no setor. Começam a surgir programas de desenvolvimento virados para o desenvolvimento rural. 

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável continua a ser uma miragem, um objetivo a 

alcançar. 

 

Segundo Serra, a Operação Caco contribuiu para pelo menos colocar na agenda, na 

atenção, no foco a temática do ambiente e do lixo. O movimento que foi resultado do esforço de 

várias pessoas hoje tornou-se uma bandeira, nunca como agora há tanta atenção em matéria de 

resíduos no país. 

Por outro lado, as ONGs têm contribuído muito para que Moçambique seja um país justo, 

pacífico e sustentável. Elas têm ajudado na formação e capacitação das crianças e jovens nas 

escolas em matéria de sustentabilidade, como é o caso de um projeto de uma ONG sueca. 

 

5.4. Papel do estado no desenvolvimento sustentável do país 

 

A questão do desenvolvimento sustentável em Moçambique ainda não faz parte 

concretamente da política económica do país. Assim sendo, há uma necessidade de o Estado 

intervir cada vez mais nesta área, embora que o Estado tem sido uma peça fundamental nas 

ações da operação caco. Mas, segundo os nossos entrevistados, há muito mais que o Estado 

possa fazer para a questão da sustentabilidade no país. 

Para os entrevistados, o grande “calcanhar do Aquiles” do Estado para o desenvolvimento 

sustentável é a educação. Está escrito na política nacional do ambiente desde 1995 que o país 
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tinha de avançar na educação formal e não formal ambiental. De facto, houve uma mudança a 

nível curricular nas escolas primárias, foram inseridas algumas disciplinas de educação ambiental. 

Mas, isso não foi suficiente. A consciência ambiental ainda não estava incutida nas 

crianças e, isto deve-se em primeiro lugar pela falta de consciencialização dos próprios 

professores, em segundo lugar, pela falta de plano ambiental da própria escola, portanto, não 

havia nas escolas nada que obrigasse que a escola funcionasse ambientalmente. 

Desta feita, para Serra é essencial que a escola necessite de Kits de regras básicas de 

meio ambiente que permita que estas regras funcionem com ou sem apoio de terceiros. Também, 

a formação de professores públicos como privados contribuiria muito para a questão do 

desenvolvimento sustentável. 

Outro fator ligado a educação é a cultura da própria comunidade. De acordo com a 

resposta de um dos entrevistados quando perguntamos acerca do trabalho que tem feito em prol 

do desenvolvimento sustentável em certos bairros da cidade, respondeu que a educação 

influencia muito na consciencialização do meio ambiente. Por exemplo em algumas regiões do 

nosso país não se plantam árvores porque a população entende que o plantio de árvores 

resultaria em morte de alguém da família. 

 

Portanto, fica claramente visível que a educação deveria constar no plano estratégico do 

Estado para a consciencialização das pessoas, quer a nível das escolas, quer a nível dos bairros. 

Nos bairros, esta consciencialização poderia ser feita através de palestras, campanha porta a 

porta, ação de limpeza entre outros. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa que originou esta tese de mestrado, tornou possível a 

recolha de informação de grande importância para a compreensão e análise do papel das 

Organizações não Governamentais para o desenvolvimento sustentável em Moçambique. De 

salientar que durante a pesquisa tivemos algumas dificuldades na recolha de alguns dados, uma 

vez que a pesquisa se realizou distante do seu campo de pesquisa. Mas, apesar destas 

limitações, constatamos algumas informações muito relevantes que nos ajudaram a atingir os 

nossos objetivos de pesquisa. 

Moçambique, assim como vários países do terceiro mundo, luta dia após dia para alcançar 

um desenvolvimento social, económico, político e sustentável, e apesar dos resultados do grande 

esforço feito e os resultados positivos alcançados para se atingir a esse desenvolvimento, ainda 

há muito que fazer. 

Como vimos, Moçambique passou por várias fases no âmbito social, económico e político. 

E durante essas fases de altos e baixos, o país fez grande esforço para se erguer. Esse esforço 

foi feito com ajuda de outros países – ajuda externa. Pois, Moçambique sendo um país pobre 

precisaria de cooperar com outros países para o alcance dos seus objetivos a nível social, 

económico e político. 

A cooperação de Moçambique com ONGs de outros países teve, de facto, resultados 

positivos, embora continuar a enfrentar muitos desafios. Um dos grandes desafios atuais do país é 

criar políticas públicas que ajudem o país no alcance do desenvolvimento sustentável. 

Observamos durante a dissertação que Moçambique possui várias ONGs nacionais que 

segundo Guambe (2009), nascem para desenvolver o país a nível social, económico e político. E, 

tem tido apoio de várias ONGs internacionais, que surgiram essencialmente no período de 

emergência, período em que Moçambique enfrentou grandes catástrofes naturais. Estas ONGs 

atuam em diversas áreas como saúde, educação, assistência social e cultura nas diferentes 

províncias do país. Constatamos também que na área de meio ambiente existem poucas ONGs a 

atuar no país. 

Um dos maiores desafios atuais de Moçambique reflete-se na criação e implementação de 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Criada por um grupo de ambientalistas, a 

Operação Caco surge com o objetivo de intervir neste âmbito. Iniciou primeiramente com o 

objetivo de fazer uma ação (limpeza especificamente nas praias), que impactasse as pessoas. 

Hoje, o projeto conta com a participação de diversos autores (ONGs nacionais como 

internacionais, o Estado e a própria população), que juntos lutam para a sustentabilidade do país. 

As ONGs têm contribuído para a implementação de políticas públicas para o 

desenvolvimento sustentável no país através de apoio técnico, ajudando na formação e 

capacitação da comunidade em matéria de consciencialização ambiental, bem como em apoio 

financeiro. 
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A população tem sido peça crucial neste processo. Ela tem ajudado nas diversas ações de 

limpeza em diferentes partes do país e na divulgação da mensagem “Lixo no chão não”. 

O Estado embora não muito participativo, também vem dando o seu contributo nesta 

causa. Com a introdução de algumas disciplinas de educação ambiental houve alguma melhoria 

na questão do desenvolvimento sustentável, os alunos adquiriram algum conhecimento sobre o 

facto. Mas, isso não foi suficiente. Há uma necessidade de unir a teoria e a prática. 

 

A consciencialização e educação da população através de escolas ou de programas 

específicos seria uma das políticas recomendadas para que o governo possa implementar. Esta 

educação ou consciencialização deveria abranger não só as crianças como a “Repensar” tem feito 

nas escolas, mas também em adultos, dado o sucesso que tem sido as ações de limpeza nas 

escolas primarias e a dificuldade que a população tem em manter a cidade limpa e sustentável. 

Portanto, pensamos que políticas de educação seriam uma boa estratégia implementada 

pelo governo com o apoio das ONGs tanto nacionais como estrangeiras, como uma forma de 

ultrapassar a questão do lixo na sociedade moçambicana e pautar para uma sociedade 

sustentável. Estas ONGs assim como o Estado, teriam de ter cada vez mais uma aproximação da 

população, de modo a tentar perceber a sua maior dificuldade em matéria de questões ambientais. 

De igual modo, dado o comportamento das pessoas em algumas zonas do nosso país 

como referimos anteriormente, pensamos que seria importante aprofundar através de outras áreas 

das ciências sociais, sobre a questão da influência cultural no comportamento da população em 

relação ao lixo e na sua perceção sobre o desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO 1 

Guião de entrevista 

 

1- Consegue explicar-me em que consiste a Operação Caco? 

2- Há quanto tempo surgiu este projeto? 

3- Quais são os objetivos da Operação Caco? 

4- Quais são as atividades que a Operação Caco faz? 

5- As atividades relacionam-se com as questões ambientais ou com que outras questões? 

6- Em que locais são realizadas essas atividades? 

7- Porque estas atividades são realizadas nestes locais? 

8- A Operação Caco tem Parceiro? Se sim, quais são? 

9- Acha que a Operação Caco trouxe algum benefício para a sociedade moçambicana? 
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ANEXO 2 

Fotografias de algumas atividades feitas pela Cooperativa Repensar 

 

 

Fotografia 1- Separação de tampinhas de garrafa PET para reciclagem 

 

 

 
 
 
 
 
Fotografia 2 - Recolha de lixo na praia 
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Fotografia 3 - Campanha do dia mundial da limpeza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 4 - Exposição feita com material reciclado 
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ANEXO 3 

 

 

 Nome da ONG País de Origem Zona de   Pedido de Inscrição Data de Despacho Data de  Observação 

Tabela 3- ONGs intrernacionais a atuarem em Moçambique 

1 Associação Sottosopra  Itália Ass. Sociedade, Género, Saúde, 

Educação, Mei. Ambiente., 

Agricultura, Água 

Sofala, Nampula Cabo 

Delgado  

 10.12.2005 10.12.2005  Não existe  

2 AAR-Japan-Association for Aid 

and Relief, Japan 

 Japão Desenv. Sócio Económico Chokwé, Gaza  24.11.2000 24.11.2000  Terminou a missão em 

15.07.2002 

 

3 AMURT-Ananda Marga Universal 

Relief Team 

 Kenya Educação e Água Gaza, Manica e Tete  09.09.2005 08.01.2010    

4 AFSC-American Friends Service 

Committee 

 E.U. A Educação, Agricultura e Água Manica   08.07.2010    

5 Acão Contra Fome  França Agricultura e água Sofala  17.09.1999   Não consta pedidos de 

pareceres 

 

6 AIFO-Associação Italiana "Amici 

Di Raoul Fullereau 

 Itália Assistência Social e Saúde Cidade de Maputo, 

Inhambane, Manica, 

Nampula. 

 05.05.2008 31.08.2011    

7 ACS-Associação de Cooperação 

para o Desenvolvimento 

 Itália Assistência Social Nampula 24.11.1997 07.01.2000   Não tem informação  

8 AFLDD-associação Franco 

Lusófona para o Desenvolvimento 

 França Cultura Nampula  03.08.2004   Não tem informação  

9 ACCORD-Agência de Cooperação 

e Pesquisa para o 

Desenvolvimento 

 UK Ass. Sociedade, Saúde, Agricultura, 

Educação, Meio Ambiente. 

Inhambane e Niassa  22.07.2005 11.11.2008    

10 Awepa_ European Parlament For 

Africa 

 Holanda Democratização, Boa Governação 

Direitos Humanos 

Gaza e Cabo Delgado  30.04.2007 30.04.2007    

11 Al Maktoum Foundation  Emi. 

Árabes. 

Un. 

Assist.Social. Educação, Género, 

População 

Cidade de Maputo, Gaza, 

Nampula 

 25.03.2008 25.03.2008    

12 ACAV- associação Centro ajudas 

voluntarias 

 Itália Saúde e Agricultura Maputo Província, Cabo 

Delg. Zambézia.  

 19.12.2002 19.12.2002  Não tem informação  

13 AJAP- associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal  

 Portugal Educação e Agricultura Todo País  14.05.2002 14.05.2002  Não tem Informação  

14 AFVP-associação Francesa de 

Voluntários do Progresso 

 França Saúde e Agricultura Província de Maputo  06.11.2003 06.11.2003  Nao tem informacao  
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15 Africa Muslim Agency  Kwait Assistência Social e Educação Maputo Prov. Cabo 

Delgado, Niassa e Nampula 

 19.08.2008 06.10.2011    

16 Acão Agraria Alemã  Alemanha Assist. Soc. Saúde, educação, 

Agricultura, Água e População 

Inhambane, Zambézia e 

Cabo Delgado  

 19.02.2009 19.02.2009    

17 Austrian Serv. For Development - 

encerrado 

 Encerrado         

18 AMREF   Kenya Saúde e Género Província de Maputo, 

Inhambane e Sofala 

 Encerrado Encerrado  Nao tem informacao  

19 AISPO- associação Italiana para 

Solidariedade entre os Povos 

 Itália Saúde   Sofala e Maputo Cidade  22.04.2008 14.10.2010    

20 ASIDH- associação para a Saúde 

Integral e Desenvolvimento 

 Espanha Saúde  Cidade de Maputo  09.11.2007 22.12.2010    

21 VITAE-associação de 

Solidariedade Desenvolvimento 

Internacional 

 Portugal Assistência Social e Saúde Maputo Província  22.03.2004 22.03.2004  Nao tem informacao  

22 AGRICOOP   França Educação, Saúde e Meio Ambiente Maputo Província  Encerrado Encerrado  Encerrado  

23 Amigos sem Fronteira  Portugal Educação Zambézia  Encerrado Encerrado  Encerrado  

24 African Wildlife Foundation  Suíça Educação e Turismo Província de Gaza  09.11.2007 04.07.2011    

25 Australian Volunteers 

International (OSB) 

 Austrália Educação, Saúde e Agricultura Sofala e Niassa  29.11.2001 29.11.2011  Nao tem informacao  

26 Amazon-Africa Aid  EUA Saúde  Província de Maputo  06.02.2006 06.02.2006    

27 American Institute for Research   EUA Assistência Social, Educação e 

Agricultura 

Tete  23.05.2008 06.02.2006    

28 APOPO  Bélgica Desminagem Inhambane e Gaza  10.12.2005 31.08.2011  Aguarda parecer do 

MPD, IND, Inhambane e 

Gaza 

 

29 AAIS-African American Institute 

of State 

 EUA Educação Niassa e Cabo Delgado  06.10.2006 06.10.2004  Nao foram solicitados os 

pareceres 

 

30 associação para a cooperação e 

Desenvolvimento-OPIS 

 Portugal Educação Província de Maputo  18.03.2009 18.03.2009      

31 Action Aid  UK Ass.Soc. Genér. Educ. Saud. Agric. 

Meio Amb. 

Prov. Map.Sof.Zamb.Cab 

Del Namp. Tete. Map 

Cidade 

 16.07.2007 30.06.2010    

32 associação Ciência para o 

Desenvolvimento - Encerrado 

 Encerrado     03.09.2007    

33  (ADAP)-associação para o 

Desenvolvimento das Áreas 

Protegidas 

 Suíça Educação, Meio Amb. Agricultura, 

População 

Província de Maputo  14.04.2003 14.04.2003  Nao tem informacao  
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34 ASF- Arquitetos sem Fronteira  Espanha água, Género, M. Ambiente, 

Melhoramento de Infraestruturas 

Sanitárias 

Inhambane e Cabo Delgado   01.12.2011  Extensão em Cabo 

Delgado 

 

35 ADRA Moçambique - Passou para 

nacional 

 EUA Ass. Soc. Educ. Agric. Água  Map. Prov. Gaza, 

Inhambane e Zambézia 

05.10.2007  03.09.2010    

36 ACDI/VOCA  EUA Sector Informal, Género e Agricultura Manica   16.02.2011    

37 Aid To Artisans  EUA Educação e Sector Informal Maputo Cidade   30.04.2007    

38 APN-Ajuda Popular da Noruega  Noruega Ass.Soc. Gén. Agric. Educ. Meio 

Amb. E água 

Sofala, Manica, Tete e 

Niassa 

 26.02.2008 10.02.2012    

39 Aldeia de Crianças SOS  Áustria Educação e Assistência Social Maputo, Tete, Inhambane e 

Pemba 

 08.04.2009 08.04.2009    

40 Africare Moçambique  EUA Saúde e Agricultura Manica  30.04.2007 05.05.2010    

41 Associação Internacional de 

Voluntários Leigos- LVIA 

 Itália Assistência Social, Água e Meio 

Ambiente 

Maputo e Inhambane  22.03.2006 18.03.2004    

42 ALISEI-Associação de 

Cooperação Internacional e Ajuda 

Humanitária 

 Itália Saúde, Agricultura, Género e água  Map.Prov., Sof.Zamb. Cab. 

Del.Namp., Man. Tete 

 12.04.2004 12.11.2004    

43 AIR SERV International  EUA Aeronáutica Civil Todas as Províncias  06.10.2006 06.10.2006    

44 Bazarutio Archipelago School 

Fund 

 RSA Educação, Meio Ambiente e 

Agricultura 

Inhambane   22.01.2002   Aguarda pareceres de 

Educacao, Meio Amb. E 

Inhambane 

 

45 BADES  Itália Ass.Soc., Sector Informal Género E 

Meio Ambiente.   

Sofala e Manica  02.09.2007 22.11.2010    

46 Burnet Institute - encerrou  Austrália Saúde  Manica, Tete e Cidade de 

Maputo 

 31.10.2007 11.03.2011    

47 British Leprosy Association 

(Lepra Saúde em Ação) 

 UK Saúde  Maputo Província e Cidade, 

Gaza e Zambézia 

 23.06.2007 02.11.2010  Fechou os escritorios  

48 CIC-Conselho Interhospitalar de 

Cooperacao 

 Espanha Saúde Cabo Delgado. Nampula. 

Zambézia, Inhambane, M. 

Cidade 

 08.08.2005 12.08.2010    

49  Fundação CEAR-HABITÁFRICA / 

Fundacao Alianza por la 

Solidaridad-Aps 

 Espanha Educação, Agricultura e Águas Gaza 24.07.2007 03.12.2008 13.09.2011    

50 Ce.L.I.M.MI-Volunt'arios para um 

Servico Intrnacional 

 Itália Educação, Agricultura, Água e 

Turismo 

Inhambane e Zambézia  15.10.2009 15.10.2009    

51 CONCERN Worldwide   Irlanda Educação, e Descentralização 

Urbana 

Manica, Zambézia e 

Nampula 

 30.04.2007 18.06.2010    



74 
 

52 Casa do Gaiato  Portugal Ass. Soc. Saúde, Educação, Meio 

Ambiente, Agricultura, População. 

Maputo Província  21.05.2007 21.01.2011    

53 CAM- Consorcio Associações 

com Moçambique 

 Itália Ass.Soc. Gén. Saud. Educ. Mei.Amb. 

Agricultura, água 

Sofala  22.12.2009 22.12.2009    

54 CCS-Centro de Cooperazione 

Sviluppo 

 Itália Saúde, Educação e Água Maputo Inhambane e Sofala   29.06.2008    

55 COSV-Comitato di Coordinamento 

delle Organizzazioni per il 

Servizio Volontario 

 Itália Assistência Social e Água Maputo Província e Cidade 

e Zambézia 

 03.12.2009 03.12.2009    

56 CUSO-Canadian University 

Service Overdseas 

 Canada Agricultura e Sector Informal Maputo província, Gaza, 

Sofala Manica e Nampula 

 28.06.1999 22.03.2004    

57 CARE International em 

Moçambique 

 Bélgica Sector Informal, Género, Mei. Amb. 

Agric. Água 

Inhambane, Nampula e 

Cabo Delgado 

 26.01.2009     

58 Centro de Iniciativas para la 

Cooperacion  Batá 

 Espanha Agricultura e População Maputo província e Gaza  21.05.2007 17.12.2010    

59 Church World  Servisse  EUA Ass. Social e Saúde Gaza, Inhambane e 

Zambézia 

 Encerrado Encerrado  fechou os escritorios  

60 Centro Cooperativo Sueco-SCC - 

WE EFFECT 

 Suécia Género, Educação, M. Amb.  

Agricultura, Assistência Social 

Niassa, Maputo e Cidade 

de Maputo. 

 26.08.2009 31.10.2011    

61 Cooperação Canadá COCAMO  Canada Educação Nampula e Inhambane  22.12.2009 22.12.2009    

62 Christian Aid  UK Assistência Social e Agricultura Maputo província, Gaza e 

Zambézia 

 Encerrado Encerrado  Nao tem Informacao  

63 CIC-Portugal- Associação para 

Cooperação Intercâmbio e Cultura 

 Portugal Assistência Social, Saúde, Agric.  

Educação 

Províncias de Maputo, 

Gaza e Niassa 

 03.09.2002 03.09.2002  Nao tem Informacao  

64 CESVITEM  Itália Assistência Social Maputo cidade e Nampula  02.04.2008 21.01.2011    

65 Centro Internacional Crocevia  Itália Educação e Agricultura Todo o país  05.09.2002 05.09.2002  Nao tem Informacao  

66 Centro Internacional para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

 Portugal Assistência Social Todo o país  24.11.2000 24.11.2000  Nao tem Informacao  

67 CESVI-Cooperazione e Sivilupo  Suíça Agricultura e Meio Ambiente Província de Maputo  09.09.2004 13.05.2011    

68 Corpo Financeiro Missão 

Evangélica Rural 

 RSA Assistência Social Manica e Sofala  23.05.2011 23.05.2011    

69 CESTAS-Centro de Educação 

Sanitária e Tecnologias 

Apropriadas Sanitárias 

 Itália Saúde Maputo cidade  26.01.2009 26.01.2009    

70 COOPI-Cooperazione 

Internazionale 

 Itália Saúde Sofala  Encerrado Encerrado  Cancelou as suas 

actividades no 

Pais(15.03.2010) 

 



75 
 

71 Concern Universal  UK Ass. Social, Género Saúde, 

Agricultura e água 

Niassa e Maputo   27.06.2010    

72 Centro de Pesquisa e de 

Documentação da África Austral 

SARDC 

 Suíça Assistência Social Maputo província  23.02.2008 23.02.2008    

73 CIDAC-Centro de Informação e 

Documentação Amilcar Cabral 

In 

formação  

Portugal Assistência Social Todo o país  05.11.1999 05.11.1999  Nao tem Informacao  

74 Christian Outreach Relief and 

Development 

 UK Saúde e Agricultura Niassa   24.06.2002 24.06.2002  Nao tem Informacao  

75 Centro Mundialitá Sviluppo 

Recíproco 

 Itália Agricultura Inhambane  03.09.2002 03.09.2002  Nao tem Informacao  

76 Centro Informazione Educazione 

Allo  Svilupo-CIES 

 Itália Saúde, Agricultura e Educação Maputo cidade e Manica  31.10.2007 31.10.2007    

 

77 Coordenation Libertees  Franca Meio Ambiente, Agricultura e Habitação Todo o país  Encerrado Encerrado Nao tem Informacao 

78 ChildFund Mozambique (Ex. 

Christian Children's Fund) 

 EUA Assistência Socia, Saúde. Educ. Agricultura Inhambane, Manica Cidade 

de Maputo. província. 

 15.10.2009 09.11.2011  

79 Comunidade de Santo Egidio  Itália Assistência Social, Saúde e Educação M.Provincia e Cidade,Sofala, 

Gaza, Namp. Zamb. 

 10.07.2008 10.07.2008  

80 CAL-Câmara de Agricultura 

Lusófona  

 Portugal Assistência Social Todo o país  19.02.2001 19.02.2001 Nao tem Informacao 

81 CIDIC-Canadian International 

Demining Corps 

 Canada Desminagem Manica  04.06.2001 04.06.2001 Nao tem Informacao 

82 Care for Life  EUA Assistência Social, Saúde Agric. e Educação Sofala  11.12.2009 11.12.2009  

83 Clinto Foundation Health Acess 

Initiative Inc. 

 EUA Saúde Sofala, Nampula e Maputo 

cidade 

         a) 31.10.2010 17.12.2010 a)mudanca de designacao 

84 CUAMM  Itália Saúde Inhambane, Sofala e 

Nampula 

 02.08.2010 02.08.2010  

85 DAMIEN FOUNDATION BELGIUM  Bélgica Saúde Sofala e Tete   16.02.2011  

86 DORCAS- Internacional  Rei. Países 

Baixos 

Assistência Social, Agricultura e Água Sofala  21.01.2011 21.01.2011  

87 DIAKONIA  Suécia Assistência Social e Género Maputo Cidade e Zambézia  27.12.2010 27.12.2010  

88 Doctors for life international  África do 

Sul 

saúde Inhambane  05.05.2008 31.08.2011  

89 Douleurs S. Frontiere  Franca Saúde, Assistência Social, e Educação Maputo cidade, Inhambane, 

Manica 

 03.07.2008 09.11.2011  

90 Dignidade  Espanha Assistência Social, Educação  Maputo província, Zambézia  07.03.2009 07.03.2009  
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e Nampula 

91 Die Johanniter  Alemanha Assistência Social Todo Pais  31.07.2000 31.07.2000 Nao tem Informacao 

92 EDC-Educavtion Development 

Center 

 EUA Assistência Social Todo País  17.09.1999 17.09.1999 Nao tem Informacao 

93 Environment Africa /323   nr.323   Pedido de 

Insc 

   

94 ESSOR  Franca Assi. Soc. Sec. Infor., Saud. Educ. Agric.  Sofala e Nampula  01.12.2009 01.12.2009  

95 ENMED Partnerships for Children  EUA Assi. Soc, Saud., Educ. E Género Zambézia, Nampula, Sofala 

e Gaza 

 16.05.2008 16.05.2008  

96 EGPAF-Elisabeth Glaser Pediatric 

Aids Foundation 

 EUA Saúde Maputo cidade, Gaza, 

Nampula e Cabo Delgado 

 16.03.2010 16.03.2010  

97 Farmacêuticos Mundi  Espanha Saúde Gaza  22.07.2005 22.07.2005 Não tem informação 

98 Fauna e Flora International  UK Meio Ambiente e População Niassa e Cabo Delgado  04.08.2008 04.08.2008 Aguarda parecer de Cabo 

Delgado 

99 Fundação Privada Olhos do mundo  Espanha Saúde Maputo cidade e Inhambane  18.03.2009 15.03.2012 Aguarda pareceres de 

Maputo cidade e Saúde 

100 Fundação Privada Olhos do mundo  Portugal Saúde Nampula  16.11.2004 16.11.2004 Não tem informação 

101 FOS-Fundo de Cooperação ao 

Desenvolvimento 

 Bélgica Agricultura Maputo cidade, Manica e 

Tete 

 19.02.2008 31.08.2011  

102 Fundação Konrad Adenauer em 

Maputo 

 Alemanha Educação cívica e promoção da Democracia Maputo cidade e Nampula  06.11.2009 06.11.2009  

103 FINCA-Projeto de Instalação e 

Consolidação em Moçambique 

 EUA Assistência Social Todo Pais  29.05.2000 29.05.2000 Não tem Informação 

104 Fundação Aga Khan  Portugal Saúde, Agricultura, Educação, Água e Género Todo Pais  17.11.2009 17.11.2009  

105 fundação Clínica de Barcelona  Espanha Saúde Todo Pais   25.01.2011  

106 FIC-Simpocaf  Áustria Educação Sofala  11.04.2000 11.04.2000 Não tem Informação 

107 FAD-fundação Americana para o 

Desenvolvimento 

 EUA Assistência Social Todo Pais  03.06.1999 03.06.1999 Não tem Informação 

108 FH- Food for the Hungry   Tailândia Saúde Sofala  18.03.2003 18.03.2003  

109 Federação Mundial Luterana                                                                   Suíça Ass.Soc.Sa.Agr.Sec.Infor.Educ.Águ.Gen.Amb. 

Pop. 

  06.08.2010 06.08.2010  

110 Federação das Mulheres para Paz 

Mundial 

 EUA Educação Maputo cidade, Sofala e C. e 

Delgado 

 14.04.2010 14.04.2010  
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111 FHI-Family Health International  EUA Saúde Sofala, Niassa, Nama, 

Zambézia e Cabo Delgado 

  14.06.2010  

112 Friedrich Ebert Stiftung  Alemanha Saúde e Educação Todo país  08.01.2010 08.01.2010  

113 FIS-Funds to Support International 

Projects of Selfdevelopment 

 Suíça Educação, Agricultura Assistência Social Todo país  14.02.2002 14.02.2002 Não tem Informação 

114 FOCUS-Cooperacion  Espanha Assistência Social Todo país  24.11.2000 24.11.2000 Não tem Informação 

115 Friends in Global Health LLC  EUA Saúde Zambézia  10.02.2010 10.02.2010  

116 AFRIKAGRUPPERNA  Suécia Saúde, Educação e Meio Ambiente Cabo Delgado, Nampula e 

Maputo cidade 

 05.10.2007 05.10.2007  

117 (Asas que Curam) Grace Fellowship 

Church 

 RSA Agricultura Maputo província   15.10.2010  

118 Gregory C. Carr Foundation  EUA Turismo Sofala  11.03.2010 11.03.2010  

119 Grupo de Voluntariado Civil                                                                   Itália Assistência Social, Agricultura e Educação Maputo cidade e Zambézia, 

Cabo Delgado e Maputo 

província 

 03.12.2009 03.12.2009 Aguarda parecer de 

Educação e Zambézia 

120 GOAL  Irlanda Saúde e Agricultura Inhambane  03.03.2006 03.03.2006 Encerrou as Atividades em 

22.12.2007 

121 Global Intraction  Áustria Educação Niassa  29.05.2011 29.05.2011  

122 HIVOS  EUA Assistência Social e Género Nampula  14.10.2010 14.10.2010  

123 Human Relief Foundation  UK Ass. Social, Pop., Educ. Saúde, Água Todo Pais  23.02.2004 23.02.2004 Não tem Informação 

124 Humana People to People ADPP  Suíça Educação Maputo província   27.06.2010  

125 Heifer International  EUA Agric. Género e Meio Ambiente Zambézia e Nampula  22.01.2010 22.01.2010  

126 Habitat For Humanity International  EUA Assistência Social Manica, Maputo província 

cidade e Gaza 

 06.06.2008 09.11.2011  

127 Hope 87  Áustria Assistência Social Todo Pais  07.07.1998 07.07.1998 Não tem Informação 

128 Helen Keller International  EUA Saúde, Educação Nampula, Niassa, Zambézia, 

Sofala e Manica 

  22.11.2010  

129 Handicap International  Franca Assistência Social e Desminagem Inhambane, Sofala e Manica  02.06.2010 02.06.2010  

130 HELPAGE INTERNACIONAL  UK Assistência Social e Saúde Maputo, Gaza, Tete    14.10.2010  

131 Helvetas  Suíça Assistência Social, Agricultura e Água Gaza, Cabo Delgado, 

Nampula e Maputo cidade 

  14.10.2010 Mudança de Designação 

10.02.2012 (Despacho) 
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132 Health A.International (HAI)  Suíça Saúde Maputo cidade, Sofala e 

Manica 

 21.07.2008 21.07.2008  

133 Hunger Project  EUA Saúde, Agricultura, Educação e Género Maputo e Gaza  19.02.2008 19.02.2008  

133 Hunger Project  EUA Saúde, Agricultura, Educação e Género Maputo e Gaza  19.02.2008 19.02.2008  

134 Hilfswerk Moçambique  Áustria Saúde Sofala  11.11.2009 01.03.2012  

135 ITER-Insendiament-Umanie 

Territorio Human 

 Itália Educação Todo o país  12.03.2002 12.03.2002 Não tem Informação 

136 EISA-Instituto Eleitoral para a Africa 

Austral 

 RSA Promoção da Democracia  Maputo cidade   14.09.2010  

137 Instituto Holandês para a 

Democracia (NIMD) 

 Holanda Des. Institucional dos partidos políticos Todo o país  25.08.2009 30.09.2011  

138 Intermon Oxfam  Espanha Agricultura, Educação, Género e População Prov. Maputo, Sofala, Niassa 

e Cabo Delgado 

 22.05.2008 21.06.2011  

139 International Fair Trust  Zimbabwe Assistência Social, Saúde, Educação   30.04.2009 30.04.2009 Aguarda pareceres 

140 IRIS Ministry  EUA Assistência Social, Saúde, Educação Maputo Província, Sofala e 

Cabo Delgado 

 14.12.2008 14.12.2008  

141 IBIS-Moçambique  Dinamarca Assistência Social, Saúde e Educação Nampula, Zambézia e 

Niassa 

 18.06.2010 18.06.2010  

142 ISCOS-Instituto Sindical para 

Cooperação ao Desenvolvimento 

 Itália Ass. Soc.Sect.nfo. Saúde, e Agricultura Tete  14.12.2009 14.12.2009  

143 IFDC-International Fertilizer 

Development Center 

 EUA Agricultura  Sofala, Manica e Nampula  17.07.2008 17.07.2008 Aguarda parecer da Beira 

144 Instituto Marquês de Vale Flôr  Portugal Ass.Soc, Educ., Agr. e Saúde Maputo Província, 

Inhambane e Zambézia 

 08.05.2009 08.05.2009  

145 ISCOD-Instituto de Sindical de 

Cooperação para o 

Desenvolvimento 

 Espanha Educação e Formação Sindical Todas Províncias  22.07.2005 22.07.2005 Não tem Informação 

146 IEPALA-Instituto de Estúdios 

Políticos para America Latica e 

Africa  

 Espanha Agricultura   Maputo Província, Gaza e 

Cabo Delgado 

 06.02.2010 06.02.2010  

147 ITDG-Intermediate Technology 

Development Group 

 UK Ass.Soc. Agri. Meio Ambiente e Género Todas Províncias  19.05.2004 19.05.2004 Não tem Informação 

148 ICDP-International Child 

Development Programmes 

 Noruega Assistência Social e Educação Maputo província e cidade, 

Sofala, Manica  

 11.12.2007 11.12.2007  

149 IRD-International Relief and 

Development, INC 

 EUA Assistência Social Zambézia  11.12.2009 11.12.2009  

150 Inter Aide  Franca Saúde, Educação, Agricultura e Água Nampula  14.12.2009 14.12.2009  
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151 JAM-Joint Aid Management    RSA Educação  Gaza, Inhambane, Sofala e 

Manica 

  02.06.2010  

152 John Snow Incorporated  EUA Assistência Social e Saúde Maputo cidade e Niassa  11.03.2010 11.03.2010  

153 JHPIEGO  EUA Saúde Todas as províncias  03.09.2010 03.09.2010  

154 JACANA  EUA Assistência Social Todas as províncias  21.07.2008 21.07.2008 Aguarda pareceres de  

 

 155 Johns Hopkins University, Centro de 

Programas de Comunicação, Escola de Higiene e 

Saúde Pública     

EUA Saúde Maputo cidade, Sofala e Zambézia  11.03.2011 11.03.2011  

 156KEPA- C ENTRO DE Serviços de Cooperação 

para o Desenvolvimento 

Finlândia Assistência Social Maputo cidade e Cabo Delgado 03.07.2008 03.07.2008  

 157Fundacao Kyeema  Canada Agricultura e População Sofala, Manica e Gaza 15.10.2009 08.03.2012  

 158Light For the World Áustria Assistência Social, Desporto, Saúde e 

Educação 

Nampula, Tete, Niassa, Delgado e 

Zambézia 

05.05.2008 09.11.2011  

 159Landmine Survivors Network EUA assistência Social, Saúde  Maputo província, Inhambane e 

Zambézia 

10.02.2006 10.02.2006 Nao tem Informacao 

 160Mobil Vision África Holanda Género, Meio Ambiente e Cultura Cabo Delgado 22.07.2005 22.07.2005 Nao tem Informacao 

 161Mozambique Schools and Walfare Fund UK Educação Todas as Províncias 16.11.2004 16.11.2004 Nao tem Informacao 

 162Malária Consortium Mozambique UK Saúde Maputo cidade, Inhambane, e Cabo 

Delgado 

09.12.2009 09.12.2009  

 163MSPH Mozambique LLC EUA Saúde  Maputo província e cidade, Gaza e 

Inhambane 

02.13.2008 07.07.2011  

 164Mennonite Central Committee EUA Saúde, Educação e Agricultura Sofala e Manica 10.12.2005 10.12.2005 Nao tem Informacao 

 165MENCAP UK Assistência Social Maputo província 16.06.2002 16.06.2002 Nao tem Informacao 

 166MAIS- associação pelo Autodesenvolvimento, 

Intercambio e Solidariedade 

Itália Formação Profissional Nampula 21.07.2004 21.07.2004 Nao tem Informacao 

 167Médicos Del Mundo- Espanha Espanha Saúde Maputo província e Cidade e Cabo 

Delgado 

31.10.2010 31.10.2010  

 168MPDL-Movimento pesla Paz, Desarmamento e a 

Liberdade  

Espanha Educação Maputo província e Sofala 22.01.2002 22.01.2002 Nao tem informacao 

 169Média Support Partnership-Mocambique UK Assistência Social Maputo província Man, Sofala 

Zambézia, Tete, e C Delgado 

07.03.2009 07.03.2009  

 170MEDA-Mennonite Economic Development 

Associates of Canada 

Canada Agricultura e Micro finanças Maputo cidade e Inhambane 18.11.2008 18.11.2008  

 171MSH-Management Sciences for Health EUA Saúde Maputo província, GAZA, Sofala, 

Zambézia e Nampula 

22.07.2005 22.07.2005 Nao tem informacao 
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 172MSF-Médicos Sem Fronteiras Bélgica Bélgica Saúde Maputo cidade e Tete  17.12.2010  

 173Malteser-RFA Alemanha Saúde Sofala 20.02.2004 20.02.2004 Nao tem informacao 

 174Missao Contra a Lepra/The Leprosy Mission 

International-TLMI 

UK Assistência Social e Saúde Cabo Delgado 12.08.2009 12.08.2009 Nao tem informacao 

 175MGM-Menschen Gegen Minen Alemanha Assistência Social e Desminagem Todo Pais 19.12.2002 19.12.2002 Nao tem Informacao 

 176Medicins Du  Monde Franca Assistência Social Todo Pais 12.05.1999 12.05.1999 Nao tem Informacao 

 177MdM-P-Médicos do Mundo-Portugal Portugal Assistência Social e Saúde Maputo Província 06.06.2008 12.09.2011  

 178Medicos Sem Fronteiras Luxemburgo Bélgica Saúde Maputo cidade e Tete 07.03.2009 07.03.2009  

 179Medicusmundi Espanha Saúde Maputo Província, Gaza, Nampula e 

Cabo Delgado 

22.12.2009 22.12.2009  

 180Médicos Sem Fronteiras Suíça Suíça Assistência Social Saúde Maputo cidade e Província de Niassa 04.07.2011 04.07.2011  

 181Movimondo Itália Agricultura e Água Maputo província, Gaza e Niassa 30.04.2007 30.04.2007  

 182MS-associação Dinamarquesa de Cooperação 

International 

Dinamarca Ass. Soc.Educ, Meio Ambiente e 

Agricultura 

Nampula, e Cabo Delgado 24.09.2007 24.09.2007  

 183Progetto Mondo -MLAL Movcimento Leigos 

America Latina 

Itália Sistema prisional Nampula 16.05.2010 16.05.2010  

 184MAF-Mission Aviation Felllowship EUA Transporte Aéreo Zambézia, N ampula, Niassa e Cabo 

Delgado 

03.09.2002 03.09.2002 ja fechou os escritorios 

 185MCD-International EUA Saúde Niassa 26.12.2000 26.12.2000 Nao tem informacao 

 186MEDAIR Suíça Desenvolvimento Rural Gaza, Chokwe 31.07.2000 31.07.2000 Nao tem informacao 

 187Muslim World League-RABITA Arabia 

Saudita 

Assistência Social e População Maputo Província, Zambézia e 

Nampula 

03.09.2002 03.09.2002  

 188MDI-Munazamat Aldawa Al Islâmia Sudão Ass. Soc.Educ. Ambiente, Água, e 

População 

Maputo Província, Gaza e Nampula 12.07.2007 01.12.2011  

 189Mont De Dieu/Lowveld Centre for Life Long 

Learning 

RSA Educação Todo Pais 22.05.2007 22.05.2007  

 190Medicus Mundi Aragon Espanha Saúde Cabo Delgado 17.09.1999 17.09.1999 Nao tem Informacao 

 191Medicus Mundi Catalunha Espanha Saúde Gaza e Cabo Delgado 31.10.2003 31.10.2003 Já nao existe 

 192Missionárias da Caridade de Madre Teresa de 

Calcutá 

India Assistência Social, Educação e Saúde Maputo cidade e Nampula  30.07.2010  

 193NSJ Dinamarca Formação dos Mídias da Africa Austral Todo Pais 20.02.2007 20.02.2007  

 194NABP Noruega Assistência Social, Saúde e Educação Maputo Província Sofala e Manica 05.11.1999 05.11.1999 Nao tem Informacao 

 195NORD-SUD Áustria Assistência Social Maputo Província Sofala  28.06.2005 28.06.2005 Nao tem Informacao 

 196NOVA FRONT Itália Educação, Saúde e Meio Ambiente Maputo Província, Zambézia e Cabo 

Delgado 

17.09.2001 17.09.2001 Nao tem Informacao 
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 197NDI EUA Capacitação Institucional dos Partidos 

Políticos 

Todo Pais 22.01.2002 22.01.2002 Nao tem Informacao 

 198NRL-Netherland Leprosy Holanda  Saúde Nampula e Niassa 02.11.2009 02.11.2009  

 199OXFAM.BELG Bélgica Género, Agricultura e Água Cabo Delgado e Niassa  22.12.2006 22.12.2006  

 200OXFAM.CANADA   Canada Género e Agricultura Maputo cidade 06.07.2009 06.07.2009  

 201OXFAM.UK UK Saúde, Educação e Agricultura Manica, Zambézia e Niassa 07.03.2008 07.03.2008  

 202OIKOS Portugal Agricultura Maputo Província, Gaza, Nampula, 

Niassa e C. Delgado 

06.06.2008 24.10.2011  

 203SOLIDAR Suiça (OSEO-Organizacao Suica de 

Entre-Ajuda Operária) 

Suíça Ass.Soc.Sec. 

Inf.Gen.Sa.Ed.MB.Agri.Agu.e Pop 

Sofala, Manica e Tete 06.06.2008 06.06.2008  

 204OXFAM-AUSTRALIA Austrália Saúde, Agricultura, Assistência Social e 

Género 

Maputo Província e cidade, 

Inhambane, Sofala, Tete 

03.12.2008 03.12.2008  

 205OXFAM-AMERICA EUA Saúde, Agricultura, Género Maputo cidade 30.04.2007 30.04.2007 Nao tem informacao 

 206OSSREA Etiópia Educação, Assistência Social M. cidade, Nam Sofa C.Delgado e 

Zamb 

28.08.2003 28.08.2003 Nao tem informacao 

 207OPAC-Organização Pentecostal das 

Assembleias do Canadá 

Canada Ass. Soc. Saúde, Educação Maputo Província e Cidade, Gaza, e 

Zambézia 

03.08.2004 03.08.2004  

 208PHOENIX Alemanha Desminagem Gaza, Chicualacuala 06.01.2000 06.01.2000 Nao tem Informacao 

 209PSI EUA Saúde Inh Sofal. Map.Man Zam.Tete, Niassa, 

Nampula 

19.08.2008 19.08.2008  

 210PROGETTO MUNDIALITA Itália Saúde e Agricultura Maputo Província 02.09.2007 02.09.2007  

 211PROGETTO SVILUPPO Itália Agricultura Zambézia 19.02.2008 19.02.2008  

 212PACT-Moçambique - Não Renovou EUA Desenvolvimento Rural Todo Pais 06.11.1998 06.11.1998 Nao tem In formacao 

 213PROGETTO SUD UIL Itália Assistência Social   Todo Pais 28.06.1999 28.06.1999 Nao tem In formacao 

 214PATHFINDER INTERNATIONAL EUA Saúde, Educação e Juventude e 

Desporto 

Gaza, Inham, Sofala, Nampula, 

C.Delgado e Map. Cidade 

14.10.2010 14.10.2010  

 215PEACE PARKS FOUNDATION RSA Turismo Maputo Província e Gaza 07.12.2009 07.12.2009  

 216PLAN INTERNATIONAL UK Ass. Social, Sa., Agr. Just. Educ., Água Maputo Província Inhambane 22.07.2005 12.09.2011 Aguarda pareceres da 

Saude 

 217PROGETTO MOZAMBICO ONLUS Itália Assistência Social, Saúde e Educação Zambézia 21.06.2011 21.06.2011  

 218POWER INTERNATIONAL UK Assistência Social Todo Pais  03.9.2010  

 219PROJECTO HOPE MOCAMBIQUE EUA Assistência Social e Saúde Gaza   22.06.2010  
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 220PLANET AID EUA Saúde. Edu, M.Ambiente, Agric. e 

População 

M.Província, Sofala, Man, Zambézia, 

Nampula, Niassa C.Delgado 

29.10.2005 29.10.2005 Nao tem Informacao 

 221PSI-Population Services International EUA      

 222Projecto SUNY EUA Assistência Social Todo Pais 22.05.2001 22.05.2001 Nao Tem Informacao 

 223RIGHT TO PLAY Canada Saúde, Educação e Género Província e Cidade, Zambézia, Gaza, 

Sofala e Inhambane 

10.05.2005 10.05.2005 Aguarda pareceres  

 224REDD BARNA Portugal Assistência Social  Encerrou Encerrou  

 225REMAR Portugal Assistência Social, Educação Maputo Província, Gaza e Sofala 25.01.2008 01.03.2012  

 226"RE-TE" Associação de Técnicos para a 

Solidariedade Internacional 

Itália Formação Profissional Cidade de Maputo 24.09.2007 24.09.2007 Encerrou 

 227SOLIDAR MED Moçambique e 203-Solidar 

Suíça 

Suíça Assist. Social, água, Saúde Tete,Manica,Sofala e Cabo Delgado 08.07.2009 15.11.2011  

 228SIL Sociedade Internacional de Linguística  EUA Educação Sofala, Tete, Zambézia, Nampula e 

Cabo Delgado 

09.09.2005 09.09.2005 Nao tem Informacao 

 229Sociedade de Apelo Islâmico Internacional Líbia Ass. Soc. Água, Educ., Saúde e Água Inhambane, Nampula e Niassa 26.07.2009 26.07.2009  

 230SAT-Southern African Aids Trust RSA assistência Social Gaza, Inha, Sofa Ma, Tete e Maputo 

cidade 

06.02.2008 06.02.2008  

 231SRF- Self Reliance Foundation EUA Assistência Social, Sector Informal e 

Educação 

Sofala 19.02.2008 19.02.2008  

 232Skillshare International Moçambique EUA Saúde, Educação e Produção Alimentar Nampula e Niassa 30.04.2007 30.04.2007  

 233Save the Children UK UK Ass.Soc. Gen. Educ. Saúde e Pop. Maputo cidade e Zambézia 12.07.2007 12.07.2007  

 

 234Save the Children Internacional USA EUA Ass Soc.Sec.Infor.Educ.Sau.Gen.Agr. 

Água e Pop. 

Gaza, Nampula 11.12.2009 11.12.2009  

 235Samaritan's Purse International Relief EUA Ass. Soc. Saúde, Agri. Água e Edu. Gaza e Inhambane 26.07.2009 26.07.2009  

 236S. O.S Children Espanha Assi.Soci.Sau.Agri. e Educ. Maputo Província e Inhambane 06.10.2006 06.10.2006  

 237Soul City RSA Saúde Maputo cidade Encerrou Encerrou Aguarda Pareceres 

 238Saúde em Português Portugal Assistência Social, Saúde e Educação Maputo Cidade e Gaza 13.06.2003 13.06.2003 As suas Actividades nao 

sao Reconhecidas 

 239SNV-Organização holandesa para o 

Desenvolvimento 

Países 

Baixos 

Govern. Local e Apoio de Sector Privado Gaz., Inha, Sofala, Manica. Zamb. 

Namp. 

05.04.2011 05.04.2011  

 240TIOS-Treinamento Internacional para Órfãos e 

sua Sobrevivência 

EUA Assistência Social Manica 22.05.2008 22.05.2008  
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 241Terre des Hommes-Alemanha Alemanha Ass Soc.Sau Educ Agri e Água Map .Prov. Gaz., Inham. Man. Namp.  03.09.2010  

 242Todas as Nações EUA Assistência Social e Religiosa Maputo Provincia 30.04.2007 06.10.2011  

 243Terre Dês Hommes Schweiz Suíça Assistência Social Maputo cidade Zambezia, Manica 22,04.2008 22,04.2008  

 244TROCAIRE-Regional e TROCAIRE Irlanda Ass.Social, Sau  Agri, Educ e Genero Maputo Província, Sofala, Zambézia e 

Nampula 

26.07.2009 02.03.2012- 

R 

 

 245The Futures Group International INC 

(CONSTELLA GROUP) 

EUA Saúde Maputo Província, Manica, Tete e 

Niassa 

28.06.2005 28.06.2005 Encerrou o escritorio 2010 

 246Technoserve INC Moçambique EUA Agricultura e Meio Ambiente Maputo Província, Manica e Nampula 29.08.2003 29.08.2003 Aguarda parecres 

 247Fundacao Terre des Hommes-Itália Itália Assistência Social Maputo Província 02.09.2007 31.02.2012  

 248The International HIV/AIDS Alliance  UK Assistência Social Sofala, Manica e Tete 11.12.2009 11.12.2009 fechou os escritorios 

 249Terre des hommes-Fundação Suíça Assistência Social Gaza, Sofala e Manica 30.04.2007 30.04.2007 Aguarda pareceres 

 250USA Clusa EUA Agricultura Nampula, Zambézia e Niassa 15.07.2010 15.07.2010  

 251VISES-Voluntarios para Iniciativas de 

Desenvilvimento Economico e Social 

Itália Assistência Social Maputo Província 19.08.1999 19.08.1999 Nao tem Informacao 

 252VSO-Voluntary Service Overseas UK Ass. Social, Gen, Educ Agr.e M 

Ambiente 

Map.Prov.Inham.Sof. Zamb.Nam.C. 

Del.Nias. 

03.01.2010 03.01.2010  

 253Visão Mundial EUA Ass.Soc, Sau, Educ. Agr.  M. Ambiente Gaz. Inham.Sof. Man.Tete, 

Zamb.Namp. 

22.01.2010 22.01.2010  

 254VET AID UK Agricultura Maputo Província 29.06.2010 29.06.2010  

 255Village Reach EUA Saúde Maputo, Niassa, e Cabo Delgado  06.08.2010  

 256VIDA Portugal Agricultura  Maputo Província 09.08.2007 29.07.2010  

 257Volti-Onlus Itália Assistência Social e Género e Saúde Cabo Delgado 12.07.2006 12.07.2006  

 258WERKHOF Darmstadt Alemanha Educação Manica 27.01.1997 27.01.1997 Nao tem Informacao 

 259Water Aid UK Água e Saneamento Maputo Província, Zambézia e Niassa 22.12.2010 22.12.2010  

 260W.W.F-World Wide Fund for Nature Suíça Meio Ambiente Inham, Zamb.Namp.C. Del.Nias. 07.08.2009 07.08.2009  

 261world Relief International EUA Ass. Soc, Sau, Educ.,Agri e Micro 

Credito 

Maputo Prov.e cidade Gaz. 

Inhambane, Sofala, Nampula 

06.02.2008 06.02.2008  

 2623FÁfrica Autral Moçambique Dinamarca Capacitação Institucional dos Sindicatos Maputo Cidade 25.01.2008 25.01.2008  

 263Horizon 3000 -Organização Austríaca de 

Cooperação ao Desenvolvimento 

Áustria Saúde e Educação Manica e Sofala 07.08.2009 07.08.2009  
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 264Save the Children Norway - Encerrado Encerrado   Encerrou Encerrou  

 265Vida Fundação Cristã RSA Assistência Social Maputo Província 29.08.2008 29.08.2008  

 266World Hope International EUA Fomento Pecuário e Água Gaza, Inhambane e Sofala 10.12.2008 10.12.2008  

 267Aventura Solidaria Espanha Saúde e Educação Maputo Província 27.06.2010 27.06.2010  

 268Ehime Global Network Japão Ass.Soc.Sec Info.Gen.Educ.M.Amb. Agr 

Ag.e Pop. 

Maputo Província   Aguarda pareceres 

 269ONGAWA-Engenharia Sem Fronteiras-

Associação para o Desenvolvimento (ESP-APD) 

Espanha Saúde Cabo Delgado  14.10.2010  

 270AED-Academy For Educational Development EUA Assistência Social, e Saúde M.Prov.Gaz.Inham.Sof. Man.e Zamb. 14.06.2010 14.06.2010  

 271Fundação Mundukide Espanha Agricultura Niassa e Cabo Delgado 31.07.2009 13.09.2011  

 272Associação Catalã  de Engenharia Sem 

Fronteiras 

Espanha Saúde e Água Inhambane  22.06.2010  

 273KFHI-Korean Food The Hungry 

International/Mozambique 

Korea Educação e Agricultura Maputo Província 30.04.2007 30.04.2007  

 274Arquitetos Sem Fronteiras Espanha Saúde Inhambane 20.02.2007 20.02.2007  

 275COSPE Itália Agricultura e Pesca Inhambane 01.12.2007 01.12.2007  

 276Svillupo 2000 Itália Agricultura e Pesca Inhambane 30.11.2007 30.11.2007  

 277Institut de Recherches et d' Aplications dês 

Méthodes de Développment-IRAM 

Franca Microfinanças Maputo Província, Nampula e Cabo 

Delgado 

03.07.2008 03.07.2008  

 278CAFOD- Agência Católica para o 

Desenvolvimento Internacional 

UK Assistência Social e Agricultura Maputo Cidade  03.09.2010  

 279fundação IBO Espanha Saúde, Educação, e População Cabo DELGADO  17.12.2010  

 280Instituto para a Democracia Multipartidária-

IDM 

      

 281Movimento Desportivo Internacional-MDI Portugal Desporto Maputo cidade 20.04.2011 20.04.2011  

 282associação AMOR  - Encerrado Encerrado Saúde e Educação Sofala 12.06.2007 12.06.2007  

 283Sight Savers International UK Saúde Nampula 15.10.2009 15.10.2009  

 284Riders UK Saúde Nampula 09.08.2007 09.08.2007  
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 285AFRICARTE Angola Assistência Social, e Agricultura Maputo Província e cidade  02.07.2010  

 286WWM-World Without Mines Suíça População Maputo cidade, Gaza, Manica   03.09.2010  

 287Christoffel-Blindenmission International CBMI Austrália Assistência Social Sofala  18.12.2003 18.12.2003 Nao tem Informacao 

 288GEASPHERE RSA Meio Ambiente Maputo cidade e Niassa 13.05.2011 13.05.2011  

 289AidGlobal Portugal Agricultura, Educação (Biblioteca) Gaza 04..07.2011 04..07.2011  

 290ARK-ABSOLUTE Return for Kids UK Saúde Maputo Província 11.12.2007 11.12.2007  

 291LO/FTF COUNCIL Dinamarca Catividade Sindical Maputo Província e cidade  03.09.2010  

 292associação Helpo Portugal Assistência Social, Género, e Educação Nampula  08.12.2010  

 293Practical Action Mozambique Franca Meio Ambiente e População Zambézia 08.07.2009 08.07.2009  

 294Fundação Internacional para a Proteção da 

Fauna (IGF) 

França Turismo  16.05.2008 16.05.2008  

 295International Medical Corps (IMC) EUA Assistência Social, Género e Saúde Niassa 25.05.2008 25.05.2008 Fechou os escritorios 

 296TEARFUND  UK Assistência Social Maputo cidade          a) 14.10.2010 31.10.2010 a)extensao em Matutuine 

 297Mani Tese Itália Assistência Social e Agricultura Zambézia 05.01.2010 05.01.2010  

 298I -TECH Moçambique  EUA Saúde  Todo Pais 10.05.2011 8.07.2010  

 299Instituto de Higiene e Medicina Tropical Portugal Saúde Gaza Cancelado Cancelado  

 300RTI- Internantional EUA  Saúde  Maputo Província e Cidade 20.09.2012  14.10.2010  

 301Movimento e Acão dos Jesuítas Italianos para 

o Desenvolvimento MAGIS 

Itália  Agricultura Maputo Cidade   Aguarda Pareceres 

 302Nexus Emília Romagna Itália  Agricultura Zambézia-Morrumbala 08.12.2008 01.12.2011  

 303Movimento África 70 Itália  Meio Ambiente Sofala 18.12.2008 18.12.2008  

 304Amizade Junts Amb Moçambique Espanha Assistência Social e Educação Sofala    

 305Afro Desenvolvimento Internacional (AFRODI 

CONSULTORES) 

Zimbabwe Sector Informal, Educação, Agricultura, 

Água e Meio Ambiente 

Manica, Sofala, Nacala, Tete, Niassa, 

Nampula e C. Delgado 

  Pendente 

 306Cidadãos do Mundo Associação Portugal Saúde, Educação, Género, Meio 

Ambiente e População 

Saúde, Educação, Género, Meio 

Ambiente e População 

  Sem informacao 

 307Share Onlus Itália  Assistência Social, Maputo cidade e Província 18.12.2008 18.12.2008  
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 308Mothers2Mothers RSA Saúde e Género Nampula e Niassa 31.07.2009 31.07.2009  

 309DKT-International- Não renovou desde 2008 EUA Saúde  Maputo Cidade   Aguarda Parecer da Saúde 

 310Foundation Privada NEPP Espanha  Assistência Social Gaza-Chokwè 29.07.2009 29.07.2009  

 311PARTENAIRES França  Saúde, Educação e Agricultura Nampula 22.12.2009 22.12.2009  

 312Fundação Privada Main Espanha Assistência Social e Educação Maputo e Sofala 29.07.2009 29.07.2009  

 

313 Tillers International  EUA Agricultura  Manica    Aguarda Pareceres 

314 Fundação Kanimambo  EUA Assistência Social, Saúde, Educação e 

Meio Ambiente 

Maputo  26.07.2009 26.07.2009  

315 Fundação Sementes de Esperança  Espanha Assistência Social Cabo Delgado   14.10.2011  

316 Panos Institute Southern Africa 

Limited 

 Zâmbia Comunicação e Média Maputo e Gaza 08.08.2010    

317 Citzens Network for Foreign Affairs 

(CNFA INC)  

(CNF INC) USA Agricultura  Sofala, Manica e Nampula  26.07.2009 08.03.2012  

318 Christian Reformed World Relief 

Committee (CRWRC) 

 EUA Assistência Social, Saúde, Agricultura e 

Educação 

Tete  26.07.2009 26.07.2009  

319 URB-África-Associação para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Urbano 

 Portugal Saúde e Educação Maputo cidade e Província    Aguarda pareceres 

320 Children's Cup   EUA Assistência Social Maputo e Gaza  11.12.2009 11.12.2009  

321 Asociacion Reto A La Esperanza  Espanha Assistência Social Maputo Província    Aguarda Pareceres 

322 Southern Africa HIV and AIDS 

Information Dessemination Service 

(SAFAIDS) 

 RSA Género e Saúde Maputo província e Cidade   06.11.2009 06.11.2009  

323 International Environment Africa 

Foundation/93 

 Zimbabwe Educação, Agricultura e Meio Ambiente Manica   02.06.2010  

324 Focal Integrity Team  Nairobi Educação Maputo  03.01.2010 03.01.2010  

325 DVV  Alemanha Educação Maputo Cidade  31.12.2009 31.12.2009  

326 Veterinários Sem Fronteiras  Alemanha Agropecuária Por Indicar     Aguarda pareceres 

327 Stichting IDA Solutions  Países 

Baixos 

Saúde Maputo Província, Zambézia    Aguarda Pareceres 
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328 The Africa-América Institute  EUA Educação Maputo   06.08.2010  

329 NEMA Foundation   Reino 

Unido 

Assistência Social, Saúde, Educação, 

Meio Ambiente e Água 

Cabo Delgado   12.08.2010  

330 Westminster Foundation for 

Democracy 

 Reino 

Unido 

Capacitação Institucional Cidade de Maputo  03.05./2010 03.05./2010  

331 TESE-associação para o 

Desenvolvimento 

 Portugal Assistência Social Maputo cidade e Província 27.06.2010    

332 Bioconomy Africa  Etiópia Desenvolvimento Economico Rural Província de Maputo  02.06.2010 02.06.2010  

333 Um Pequeno Gesto Uma Grande 

Ajuda 

 Portugal Assistência Social Xai-Xai e Chokwe     

334 IntraHealth International  Estados 

Unidos 

Saúde Cidade de Maputo   16.02.2011  

335 fundação Fontes                                                                   Noruega Educação Cabo Delgado  20.04.2011 20.04.2011  

336 CRESAM-Centro de Reprodução 

das Espécies Selvagens Africanas 

Ameaçadas  

 Franca Meio Ambiente Inhambane 22.11.2010    

337 Golden Tulip  Polonia Educação Província de Maputo   16.02.2011  

338 IDE-International Development 

Enterprises 

 EUA Agricultura, Água e Meio Ambiente  23.05.2011    

339 fundação Gracias  Espanha Assistência Social, Género, Saúde e 

Educação 

Gaza    Aguarada Pareceres 

340 Leigos para o Desenvolvimento  Portugal Assistência Social, Saúde e Educação  Niassa (Cuamba e Lichinga)     

341 fundação AVSI  Itália Saneamento Urbano Cidade de Maputo  27.12.2010 27.12.2010  

342 MTI-Medical Team International  EUA Assistência Social Sofala e Manica 10.02.2012   Aguarda Pareceres 

343 IIDI-Instituto Inter Americano sobre 

Deficiencia e Desenvolvimento 

Inclusivo 

 EUA Assistência Social, Género e Saúde Maputo Cidade, Gaza e 

Zambézia 

   Aguarda Pareceres 

344 Fundacion Etorno Slow  Espanha Saúde e Educação Cabo Delgado    Aguarda Pareceres 

345 Uniamo Le Mani- Onlus  Itália Justiça Nampula (Ilha de 

Moçambique) 

  12.09.2011 Registo para Nampula 

346 Gender Links                 RSA Comunicação Social Nampula (Ilha de 

Moçambique) 

  05.04.2011  

347 Bosque Y Comunidad   Espanha Género, Meio Ambiente e Agr. 

Ambiente e Agricultura 

Maputo e Gaza     
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348 Agribusiness Systems International 

(ASI)   

 EUA Agricultura Manica e Sofala 02.03.2012    

349 The Ratel Trust  Sul 

Africano 

Fauna Bravia Niassa     

350 OIKOCREDIT, Ecumnical 

Development Co-operative Society 

U.A                                         

 Holanda Desenvolvimento de Moçambique Diversas áreas de 

desenvolvimento de 

Moçambique 

15.08.2011    

351 Organização Fraternidade Sem Fronteiras                                                                                                                                           Brasil Assistência Social Gaza, Distrito de Chockwé      

352 LAND O`LAKES, International Development     

Antonieta 

EUA Agricultura Manica     

353 fundação Canadiana Conta Fome - CHF     

Modesta 

Canada Assistência Social, Saúde e Agricultura Manica     

354 THE BIG HAND Portugal Educação Manica 02.03.2012    

355 Venture Strategies Innovations(VSI) EUA Saúde Nampula, Zambézia ,Gaza e 

Inhambane 

    

356 Serviço Colaboração Assistência Internacional 

Piamatino-SCAIP                                                   

Itália Agricultura e Educação Inhambane     

357 fundação Africana para Desenvolvimento da 

Educação (ADEF)                                                

Malawi Educação Cidade de Maputo 15.02.2012    

358 Stichting Oxfam Novib  Holanda Agricultura e Género Zambézia, Nampula, Niassa, 

e Cidade de Maputo 

08.03.2012    

359 Center For Human Services- CHS EUA saúde Gaza, Zambézia e Cabo 

Delgado  

    

360 American International Health Alliance (AIHA)                                                                                        EUA saúde Maputo Cidade e Sofala     

361 SONçA INTERNATIONAL Suíça Educação e de intercambio cultural Sul-Sul, Norte-Sul     

362 PROSALUS Reino da 

Espanha 

Educação e Saúde Maputo      

363 ICEI-ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA                                                                                                             Itália Agricultura e Educação Nampula  23.12.2011    

364 SIM-associação de Solidariedade Internacional 

Moçambique                                                  

Portugal Saúde, Educação Inhambane 16.02.2012    

365 Programa para Tecnologia Adequada na Saúde 

- PATH                                                                             

EUA Saúde e Educação Província de Maputo 20.03.2012    

366 FUNDACAO RAPHAEL ONLUS                                                                                                                                          ITÁLIA Assistência Social Cidade de Maputo 21.03.2012    

367 JEMBI HEALTH SYSTEMS                                                                                                                                                   Africa do 

Sul 

Saúde Província de Maputo 21.03.2012    
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368 NEPAD BUSINESS FOUNDATION (NBF)                                                                                                                        África do 

Sul 

Agricultura, Género, Educação, Meio 

Ambiente, Água e População 

Sofala, Tete e Manica 26.03.2012    

369 FUNDACAO PRIVADA CONTOS PARA O 

MUNDO                                                                                                               

Reino da 

Espanha 

Educação Cidade e Província de 

Maputo 

26.03.2012    

370 MEDICUS MUNDI ITÁLIA (MMI)                                                                                                                                              Itália Saúde Inhambane 09.04.2012    

371 Fundação Fé e Cooperação Portugal Assistência a Social, Capacitação Gaza     

372 fundação da Assistência Médica Internacional 

(AMI) 

Portugal Saúde Gaza 29.05.2012    

373 YOUNG LIFE EUA Educação Sofala  

11.06.2012 

   

374 DESTINY RESCUE Austrália Assist. Social, Educ. e Agricultura Sofala e Zambézia 05.07.2012    

375 IREX EUA Comunicação Social Cidade de Maputo 31.07.2012    

376 ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÁ E SVILUPPO 

(ASES) 

Itália Saúde Sofala 02.08.2012 ……………………    

377 WOrld Education, inc. (WEI) EUA Educação Nampula e Zambézia 14.08.2012    

378 Sociedade Para Conservação da Fauna - WCS EUA Turismo Niassa     

379 Noi Di Bussolengo-Olus Itália Assistência Social e Educação Zambézia, Maputo Província 

e Cidade 

30.10.2012    

380 Swiss Non-Profit Microfinance                                                                                Suíça Educação e Microcrédito Nampula 01.11.2012    

381 ZAM ZAM FOUNDATION Malawi Assistência Social, Educação e Água Maputo, Nampula e 

Zambézia 

11.10.2012    

382 PACT,Inc EUA Saúde Maputo, Sofala e Tete 06.11.2012    

383 Associação TIE GLOBAL Moçambique                                                                                                                                                       

Hélio 

Alemanha Assistência a Organização da 

Sociedade Civil 

Maputo 24.01.2013    

384 Progress Links INTERNATIONAL ACTION NETWORK                                                                                                                                                                       

EUA 

Assistência Social e Educação Beira 25.02.2013    

385 HANDS AT WORK                                       

Antonieta 

África do 

Sul 

Assistência Social, Educação e Saúde Manica, Sofala e Tete 25.02.2013    

386 AFRICAN FERTILIZER AND AGRIBUSINESS 

PARTNERSIP(AFAP) 

África do 

Sul 

Agricultura Cidade e Prov.  de Maputo, 

Sofala e Nampula 

22.03.2013    

387 REPSSI África do 

Sul 

Assistência Social Cid Mapt, Prov.Mapt, 

Gaz,Sof, Tete, 

Man.Zamb,Namp, C.Delg, 

Niassa 

22.03.2013    
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388 Swisscontact Fundação Suíça para 

Cooperação de Desenvolvimento Técnico                                                     

Suíça Agricultura Nampula 22.04.2013    

389 Pyxera Global,Inc(CDS Development Solutions, 

Inc) 

EUA Capacitação Institucional Maputo e Cabo Delgado 19.04.2013    

390 Instituto Oikos-ONLUS Itália Educação e Meio Ambiente Cabo Delgado 09.05.2013    

391 ALIANCA GLOBAL PARA UMA MELHOR 

NUTRICAO 

Suíça Saúde Cidade de Maputo 14.05.2013     

 

 392Fundação Gil Move holanda Assistência Social e Género Nampula 24.05.2013 

 393CESAL Reino da 

Espanha 

Desporto  Maputo Cidade 03.06.2013 

 394Associação IES-Instituto de Empreendedorismo 

Social 

Portugal Educação  Maputo Cidade  22.07.2013 

 395Solidaridad Souther áfrica África do 

Sul 

Agricultura  Maputo Prov. 30.07.2013 

 396G.A. S Porto- Grupo de Acção Social do Porto Portugal Saúde, Assistência Social, Educação e 

Água 

 Gaza 05.09.2013 

 397Mundo a Sorrir Portugal Sade  Maputo Cidade e Prov. 05.09.2013 

 398Management Sciences For Healh (MSH)   = 171 EUA Saúde  Maputo Cidade 15.11.2013 

 399fundação Amigos de Moçambique Espanha saúde Prov. de Maputo 06.11.2013 

 400Servizio Volontario Internazionale (SVI) Itália Agricultura  Inhambane 22.01.2014 

 401Fundazione Gtiuseppe Tovini (Fontov) Itália Educação  Inhambane 22.01.2014 

 402fundação SIPEC (FONSIPEC) Itália Agricultura e Educação  Inhambane 22.01.2014 

 403ISCOS Emilia Romagna Itália Agricultura e Género Zambézia, Tete 25.02.2014 

 404BUILDING MARKETS LTD EUA Capacitação, Assistência Social Maputo cidade e Província 27.4.2014 

 405Good Neighbors International Coreia Assistência Social Maputo cidade e Província 13.03.2014 

 406Fundação ACRA-CCS Itália Saneamento na Cidade de Maputo Cidade de Maputo 21.05.2014 

 407ARCS-Arci Cultura e Sviluppo Itália Género Zambézia 06.06.2014 

 408Voices of the World EUA Assistência Social e Saúde Província de Maputo 03.07.2014 

 409Asociacion Jerezana de Ajuda afectados do VIHA Espanha Assistência Social, Saúde, Agricultura e 

Educação 

Sofala 08.07.2014 

 410Solidariedade e Serviços Onlus Itália Assistência Social e Saúde Cidade de Maputo 12.08.2014 

 411Mission  Educate Austrália Assistência Social e Educação Inhambane e Sofala 30.09.2014 

 412HJF Medical Research International INC Reino da 

Espanha 

Saúde Sofala, Maputo e Cidade de 

Maputo 

14.10.2014 

 413CEFA, Comitato Europeo per la Formazione e 

L´AGRICULTURA Onlus 

Itália Agricultura, Educação, Água e Meio 

Ambiente 

  

 414AMEND EUA Educação, Transporte e Comunicação   
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 415World University Service of Canadá Canadá Educação Maputo, Maputo Cidade, 

Tete e Cabo Delgado 

23.01.2015 

 416RARE EUA Assistência Social, Meio Ambiente e 

Pescas 

Cabo Delg, Nampula, Gaza, 

Maputo e Cidade de Maputo 

24.03.2015 

 417DMI Reino 

Unido 

Saúde Cidade de Maputo 15.04.2015 

 418 Fundação Futebol da Força Suécia Assistência Social, Género, Educação, 

Saúde e Desporto 

Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza, Maputo e Cidade de 

17.04.2015             

 419Apoiar Portugal Assistência Social, Saúde, Educação e 

População 

Sofala, Gaza e Niassa 08.05.2015 

 420Confederação Alemã das Cooperativas Raffeisen 

(DGRV) 

Alemanha Agricultura Inhambane e Sofala 27.08.2015 

 421Thembalethu Development África do 

Sul 

Assistência. Social, Saúde, água e 

Agricultura 

Gaza 14.07.2015 

 422ALLIANCE FOR A GREEN REVOLUTION ÁFRICA EUA Agricultura Maputo 31.08.2015 

 423By THE WAY EUA Agricultura Gaza 08.10.2015 

 424ATIA Franca Assistência Socia, Sector Informal e 

Microcrédito 

Cidade de Maputo 05.10.2015 

 425DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY 

Dubai Comércio e Indústria Cidade de Maputo 08.10.2015 

 426ETC TERRA França Meio Ambiente Zambézia 03.11.2015 

 427Global Programs For Research And Training EUA saúde e educação Cidade de Maputo, Sofala, 

Zambézia, Niassa e 

Inhambane 

09.11.2015 

 428CISP - Comitato Internacional per lo Sviluppo dei 

Popoli 

Itália Agricultura    Manica e Sofala 15.02. 2016 

 429The Endangered Wildlife Trust África do 

Sul 

   

 430Opportunity International United Kingdom   Reino 

Unido 

   

 

 
 

 

Fonte: Portal do Governo de Moçambique 

 

 

 

 


