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B O L E T I M  I N F O R M AT I V O
Programa de Apoio aos Actores Não Estatais 

Financiado pela União Europeia EuropeAid    MZ/FED/2011/022-792

O  Governo da República 
de Moçambique e a União 
Europeia assumiram, através da 
Convenção de Financiamento 
assinada  em Setembro de 
2012, um compromisso de levar 
avante um programa de apoio  as 
Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) em Moçambique, com o 
intuito de estreitar o diálogo entre 
a Sociedade Civil moçambicana 
e as Autoridades Públicas nos 
esforços comuns de promoção 
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do desenvolvimento inclusivo  e 
combate à pobreza.
 
Assim, o Programa de Apoio aos 
Actores Não Estatais (PAANE) 
enquadra-se nos esforços que 
o Governo tem empreendido 
para fortalecer a participação e 
colaboração do cidadão na busca 
de soluções práticas e sustentáveis 
para mitigar e/ou solucionar 
algumas das preocupações de 
cariz social que apoquentam as 
populações, sobretudo das zonas 
mais recônditas do país.

O PAANE é um programa de 
alcance nacional, vocacionado ao 
desenvolvimento socioeconómico 
sustentável e à redução da pobreza 
e envolve maioritariamente 
comunidades de base. Assim, 
foram estabelecidos diversos 
instrumentos e mecanismos para 
nortear a interacção com  as 
OSC e outros actores-chaves na 
implementação deste programa.

É nosso anseio  que o presente 
Boletim Informativo constitua mais 
uma plataforma pioneira e regular 
de  divulgação das actividades 
e feitos até então alcançados, 
para complementar a vasta 
gama de informação disponível 
na página Web do Programa e 
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outros suportes informativos. 

Cientes de que muito poderá  
ser  melhor anunciado e descrito, 
estamos esperançosos em 
receber contribuições de todos 
que ambicionam ver este trabalho 
a evoluir qualitativamente nos 
próximos articulados.
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Cidadania e participação activa 
são os pressupostos chaves 
para envolver os cidadãos nos 
processos de tomada de decisões, 
promovendo uma governação 
participativa e inclusiva. Neste 
contexto, o papel da sociedade civil 
durante as fases de concepção, 
planeamento e acompanhamento 
das políticas sectoriais tem vindo 
a assumir um peso sempre maior 
para o sucesso das políticas e seu 
pleno envolvimento nos processos 
de diálogo com as autoridades 
públicas, tornando-se condição 
incontornável.

É nesta óptica que o Governo da 
República de Moçambique tem 
vindo a promover o PAANE:
Programa de Apoio aos Actores 
Não Estatais, uma iniciativa de 
âmbito nacional visando reforçar 
a responsabilização mútua 
entre Actores Não Estatais, 
Autoridades Públicas e Cidadãos 
em Moçambique.

O Programa, implementado 
pelo Gabinete do Ordenador 
Nacional para a Cooperação 
Moçambique / UE do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação dispõe de 5 Milhões 
de Euros (aproximadamente 205 

milhões de Meticais) financiados 
pelo 10° Fundo Europeu de 
Desenvolvimento.

Com a sua acção, o PAANE 
pretende reforçar o conhecimento 
do conceito de cidadania dos 
jovens moçambicanos entre 9 e 
17 anos, com vista de poderem 
assumir melhor as suas próprias 
responsabilidades e participar 
mais activamente nos processos 
de mudança no futuro.

Por outro lado, o Programa 
visa promover melhoramentos 
concretos e tangíveis nas 
capacidades das Organizações da 
Sociedade Civil, prioritariamente as 
Comunitárias de Base para um seu 
maior e mais activo envolvimento 
nos processos de diálogo a 
nível local, provincial e central. 
 
Para o alcance dos seus 
objectivos o PAANE pretende 
providenciar recursos financeiros 
para as iniciativas dos actores 
não estatais, visando promover 
o reforço do conhecimento e 
exercício da cidadania e melhorar 
os processos de diálogo politico e 
social no País. Para tal, o Programa 
prevê lançar um Convite à 
Apresentação de Propostas 

para atribuir subvenções para a 
implementação de projectos de 
longo prazo, junto com a criação 
dum Mecanismo de Reposta à 
Procura que visa responder de 
maneira flexível às necessidades 
de capacitação das Organizações 
e suportar iniciativas específicas.

O Programa pretende ainda 
fortalecer as capacidades técnicas 
e de governação das organizações 
da sociedade civil através de 
um plano de capacitação em 
favor dos actores não estatais, 
das organizações e dos seus 
trabalhadores. 

O PAANE é executado pelo 
Gabinete do Ordenador Nacional, 
contando com o suporte duma 
Equipa de Assistência Técnica 
(EAT). Actua sob a supervisão 
dum Comité Técnico de Programa 
composto por membros da União 
Europeia, do GON e da EAT e um 
Comité de Direcção do Programa.

Inquiridores dos estudos de base, Cabo Del-
gado

Repartição Orçamental do PAANE (total: 5.000.000,00€)

140,000.00€
350,000.00€

1,420,000.00€

1,320,000.00€

Assistência técnic a

100,000.00€
Actividades resultado 1

Actividades resultado 2

Comunicação e visibilidade

Monitoria, avaliação externa e 
auditoria

Imprevistos

1,670,000.00€

O Programa de Apoio a Sociedade Civil: Cidadania mais activa e melhor 
Diálogo político social como ferramentas de fortalecimento dos actores não 
estatais moçambicanos. 
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O PAANE em breve
Base legal do Programa: Acordo de Financiamento assinado entre a República de Moçambique e a 
União Europeia em 19 de Setembro de 2012
Orçamento: 5 Milhões de EUROS
Duração: 72 meses, até Setembro 2018
Objectivo geral: contribuir para a melhoria da governação e da cidadania em Moçambique visando o 
desenvolvimento socioeconómico sustentável e a redução da pobreza.
Objectivo específico: reforçar a responsabilização mútua entre Actores Não Estatais, Autoridades Públi-
cas e Cidadãos em Moçambique.

Resultados: 
R 1: Melhoria da percepção da noção e do conceito de cidadania entre os jovens, ficando deste modo  
       melhor preparados para exercerem os seus direitos e deveres.
R2: Melhoria do diálogo político e social entre Actores Não Estatais e Autoridades Públicas, através 
       de uma atitude mais pró-activa dos Actores Não Estatais na concepção, planeamento e acompan-
       hamento de políticas, com vista a ganhar legitimidade perante as autoridades e os cidadãos.

Exercício da Cidadania e Espaços de Diálogo em Moçambique.

O conhecimento e exercício da 
cidadania e os espaços de diálogo 
no País foram objecto dum 
levantamento de base levado 
a cabo pelo PAANE durante os 
meses de Novembro 2013 – Abril 
2014. Para tal, dois estudos foram 
realizados, visando fornecer 
orientações sobre prioridades 
sectoriais a fim de elaborar uma 
Estratégia de Implementação 
do Programa que identifique 
áreas temáticas de intervenção e 
ferramentas mais apropriadas de 
implementação. 

Na apresentação pública dos 
resultados dos estudos, que teve 

lugar no dia 08 de Abril 2014 
no hotel Cardoso, em Maputo, o 
Dr. Padil Salimo, encarregado da 
preparação do estudo sobre a 
Cidadania, referiu que o exercício 
da Cidadania em Moçambique 
constitui um processo ainda 
em fase de construção e que se 
encontra a um nível relativamente 
baixo. Este processo deve-se 
confrontar com a escassez de 
oportunidades para uma efectiva 
participação e realização dos 
direitos e deveres que os cidadãos 
gozam à luz da Constituição.

Ainda no evento o Dr. José 
Jaime Macuane, responsável 

Entrevista, estudo Dialogo, Cabo Delgado

Equipa de inquiridores, estudos de base, província de Cabo Delgado

pela elaboração do estudo 
sobre os processos de Diálogo, 
salientou que mesmo existindo 
inúmeros espaços de diálogo 
entre os actores não estatais e 
as autoridades públicas no país, o 
nível  de participação da sociedade 
civil ainda deve ser melhorado, 
estando o atempado e limitado  
acesso a informação e a falta de 
competências técnicas entre os 
maiores factores limitantes.

Os dois estudos junto com todo 
o material relacionado estão 
disponíveis no website do PAANE: 
http://www.paane.co.mz/index.
php/pt/component/content/
article/63.

http://www.paane.co.mz/index.php/pt/component/content/article/63.
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Realização do 2º Comité de Direcção do Programa (CDP)

Financiamentos para a Sociedade Civil

Reuniu-se no dia 23 de Maio de 
2014 o 2º Comité de Direcção 
do Programa, constituído 
em Dezembro de 2013 para 
supervisionar e aprovar a 
orientação global e a estratégia 
do projecto. O órgão é composto 
por representantes do Gabinete 
do Ordenador Nacional (GON), 
da União Europeia, da Sociedade 
Civil, de vários Ministérios e outros 
Parceiros de Cooperação e da 
Equipa da Assistência Técnica 
(EAT).

Na sua segunda sessão, o Comité 
debateu sobre a sua Estratégia 
geral, as regras do Mecanismo 
de Resposta à Procura e as 
linhas orientadoras do Convite 
à apresentação de propostas. 
A próxima reunião do CDP foi 
agendada para o final do Ano 
2014. 

O PAANE vai lançar brevemente 
o seu Mecanismo de Resposta 
à Procura: um programa de 
pequenos fundos para financiar 
iniciativas das organizações da 
sociedade civil moçambicana 
visando responder de maneira 
flexível as suas necessidades 
de capacitação e suportar 
pequenas iniciativas específicas. 
O “Mecanismo” quer suportar 
iniciativas pontuais da Sociedade 

“Este boletim foi produzido com o apoio da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade do Programa de Apoio aos Actores 

Não Estatais, e não pode em caso algum, ser considerado como expressão das posições da União Europeia ou da República de Moçambique.”

O presente boletim foi desenhado pela 4U Multimedia

Civil promovendo eventos de 
formação e capacitação, a 
realização de estudos sectoriais 
e/ou sua publicação/divulgação, 
assim como actividades viradas ao 
reforço da planificação/gestão das 
OSC, visitas de campo e trocas de 
experiência.

O mecanismo representa a 
primeira etapa da estratégia de 
financiamento das Organizações 

da Sociedade Civil que o PAANE 
pretende realizar. A próxima etapa 
será o lançamento de um Convite 
à Apresentação de Propostas 
(CAP), através de um concurso 
público para o financiamento de 
projectos de longo prazo com 
finalidade de contribuir para a 
realização da Campanha sobre a 
Cidadania e reforçar os processos 
de diálogo entre Actores Não 
Estatais e Autoridades públicas.

Para mais informações

PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não 
Estatais
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Gabinete de Ordenador Nacional - GON
Avenida Julius Nyerere, n°1ª
Maputo – Moçambique

Tel: + (258) 21 48 57 46
Fax: + (258) 21 49 27 01
E-mail: info@paane.co.mz
Website: www.paane.co.mz

Financiado pela União Europeia

Implementado pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
e de Cooperação, Gabinete 
do Ordenador Nacional para 
cooperação Moçambique/UE

Assistência técnica

Reunião do CDP, 23.05.2014

http://www.4u.co.mz

