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Lote 2 – Os Direitos de Acesso a informação 

e Liberdade de Expressão 

	



Titulo do Projeto: Monitoria comunitária local sobre a 

implementação dos Programas de Proteção Social 

Co-Requerente 

Conselho Cristão de Moçambique 



O.G: Melhorar a qualidade e o impacto dos programas de proteção social em 

Moçambique e promover a sua transparência, através da consciencialização, 

acesso a informação e participação dos cidadãos nos programas de proteção 

social. 

O.E 1: Estabelecer 

um mecanismo de 

monitoria dos 

programas de 

proteção social em 

Moçambique, a nível 

das comunidades. 

O.E 2: Recolher evidências 

e lições para alimentar o 

aperfeiçoamento para um 

sistema de monitoria 

independente e contribuir no 

diálogo sobre uma proteção 

social acessível e adequada 

O.E 3: Capacitar os membros 

das comunidades para 

participação efetiva na 

monitoria dos programas de 

proteção social 

R1: Melhorada a informação sobre os programas de proteção social com evidências 

documentadas produzidas, discutidos, disseminados e usados nos processos de 

advocacia nacional, regional e internacional sobre a Proteção social e Moçambique 

R2: Um sistema de monitoria independente estabelecido e em funcionamento em 3 

províncias, 6 distritos com 3 organizações da sociedade civil e 24 monitores 

comunitários, recolhendo opiniões de pelo menos 750 famílias, 3750 pessoas, sobre 

a qualidade da provisão dos serviços e impactos do PSSB, em colaboração com o 

INAS. 

R3: A PSCM-PS e 3 OSCs representando cada província, com 24 monitores 

comunitários, representados 4 por distrito, com capacidade para recolher, analisar e 

usar dados e evidências sobre a implementação e impactos dos serviços de 

protecção social e estão activamente envolvidas no diálogo com o governo distrital, 

provincial e nacional. 



Orçamento Total da Ação: EUR 389.799,00  

Provínci

a 

Distrito Implementador 

Maputo Maputo 

Cidade e 

Namaacha 

 

Rede de Assistência as Vitimas de Minas - 

RAVIM 

Tete Mángoé e 

Moatize 

 

Associação de Proteção do Idoso de Tete - 

APITE 

Niassa Mandimba e 

Lago 

 

Fórum das Associações Moçambicanas dos 

Deficientes – FAMOD Niassa 

Duração da Ação: 3 anos - 36 meses 

Área Geográfica: 

 



Titulo do Projeto: Monitoria da aplicação da Lei de 

Direito à Informação em defesa dos direitos da 

população no sector de indústria extractiva em 

Moçambique. 

	

Associados 

	



Descrição do Projecto 

Itens Descrição 

Nome do 

Projecto 

Monitoria da aplicação da Lei de Direito à Informação em 

defesa dos direitos da população no sector de indústria 

extractiva em Moçambique. 

Objectiv

os do 

Projecto 

Geral: 
 

Divulgar e impulsionar o uso da Lei de Direito à Informação 

nas plataformas provinciais em particular no sector da 

Indústria Extractiva em Moçambique; 

 

Específicos: 
 

Promover a divulgação da Lei no seio das plataformas 

provinciais e a sua utilização no seio dos membros; 

 

Promover a participação das comunidades nos debates 

sobre as  decisões relevantes sobre a Indústria Extractiva 

junto com as Autoridades Locais e o Sector Privado. 

 



Itens Descrição 

Resultados 

do Projecto 

 Os membros das plataformas provinciais e a 

população conhecem a Lei e a utilizam exercitando o 

próprio direito de cidadania; 

 

 Existência de espaços de participação funcional e que 

prevaleçam além da duração do projecto, na 

aplicação da lei para o sector da indústria extractiva. 

Área 

Geográfica 

de actuação 

 Província de Cabo Delgado (Distritos de Palma e 

Montepuez); 

 Província de Tete (Distritos de Moatize e Mutarara); 

 Província de Inhambane (Distritos de  Inhassoro e 

Funhalouro). 

Orçamento 

total 

399.999, 51 Euros 

Parceiros de 

Implementaç

ão 

 Joint – Liga das ONGs em Moçambique 

 Moçambique em Acção 

 Fórum das Rádios Comunitárias 

Duração 2 anos – 24 meses 



Co-Requerente 

Titulo do Projeto: Promoção dos direitos de acesso 

à informação e liberdade de expressão através da 

melhoria dos processos democráticos e 

participativos de planificação, orçamentação, 

transparência e prestação de contas 



O.G: Participar na melhoria da governabilidade democrática através 

da promoção dos direitos de acesso a informação e liberdade de 

expressão  

 

O.E: Reforçar a prestação de 

contas entre a Sociedade 

Civil e as Administrações 

Públicas por meio da 

participação dos cidadãos 

nos processos de 

planificação e com a 

divulgação de informação 

 

R1: Capacitada a plataforma formada 

por 15 OSC para exercer o direito de 

acesso a informação em processos de 

planificação  

 

R2: Melhorado o desenvolvimento de 

processos de planificação participativos 

e democráticos  

 

R3: Facilitado o acesso à informação 

sobre a situação dos processos de 

planificação e melhorada a prestação 

de contas 

 

Descrição do Projecto 



Duração da 

Ação 

Co-

Requerente 

Outros Parceiros 

 

 

 

24 meses 

 

 

 

ACIDECO 

Governo Distrital da 

Manhiça; 

 

Serviços Distritais de Saúde, 

Educação e Planificação e 

Infra-Estruturas de Manhiça; 

 

Conselho Muncipal da Vila 

da Manhiça 

 
ORÇAMENTO TOTAL: 300.599 Euros 

ÁREA GEOGRÁFICA: Distrito de Manhiça e Vila Municipal de 

Manhiça, Provincia de Maputo 


