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Executive Summary 
 
The country's natural resources are an asset that should contribute to the economic, social 
and cultural development. It is therefore important that their management and 
exploitation be carried out in a sustainable and transparent manner so that the resulting 
benefits contribute to raising the standards of living of today's Mozambicans and future 
generations. 
 
Although Mozambique is not yet implementing a specific project related to the Gaborone 
Declaration for the Sustainability of Africa (GDSA), some activities that contribute to the 
five expected results are being carried out in different sectors. The priorities of the 
Gaborone Declaration and its five outcomes are synchronized with the Green Economy 
Action Plan (PAEV), which was approved by the Government of Mozambique in 2013 
and the Government's Five Year Program (PQG) for the period 2015 - 2019 which, in the 
final analysis, coincides with the Sustainable Development Objectives (SDG) are being 
implemented. 
 
Regarding Action Statement 1 (Natural Capital Accounting): In Mozambique, the 
valuation of natural capital in national planning systems and in private sector operations 
is a priority for the implementation of the blue-green economy agenda. Since 2012, the 
government of Mozambique has been working in partnership with the African 
Development Bank (ADB) and the World Wildlife Fund for Nature (WWF) to integrate 
natural capital into decisions making and lasting prosperity. 
 
To meet these objectives of national natural capital policy in 2015, the Government's 
Green-Blue Economy Group, which represents more than 10 different government 
institutions, began to develop the National Natural Capital Program. The objective of the 
Natural Capital Program is to optimize investments in built infrastructure, future cities 
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and industry, simultaneously with investments in natural capital assets - ecological 
infrastructure - to strengthen inclusive human prosperity, regional economic productivity 
and climate resilience. 
 
Regarding Action Statement 2: The Country is implementing the Project (SUNRED): 
Sustainable Management of Natural Resources for Resilience and Equitable Growth and 
Development. It intends to contribute to the objectives of sustainable development and 
efficient management of natural resources. The Project specifically aims to work in order 
to achieve four objectives: 
1) Consolidation of policies and legal framework for a coordinated implementation of the 
sustainable management of natural resources for the most disadvantaged. 
2) Better use of science in decision-making processes based on the improvement of 
environmental information systems. 
3) Enable local participation in planning and decision-making processes for sustainability 
in favour of the most disadvantaged 
4) Improved and extensive implementation of sustainability in favor of the most 
disadvantaged through national development programs and budgeting structures. 
 
The main impact that the project intends to achieve is the effective and sustainable 
management of natural resources and disaster risk reduction for the benefit of the entire 
population in Mozambique, particularly the most vulnerable. This impact will be created 
through capacity building at all levels in order to implement policies and that the legal 
framework integrates pro-poor sustainability and resilience objectives by increasing 
financial resources to implement those goals, public participation in the creation, use and 
management of information to facilitate the decision-making process, on the question like 
how the increase of sustainable investment can help achieve the development objectives. 
 
The project places particular emphasis on building sufficient institutional capacity for 
planning, knowledge management, and sustainable pro-poor budgeting and financing that 
are all significant elements for project sustainability. The project is based on a 
participatory approach to be taken during its development and maintained throughout the 
implementation period, in such a way that implementing partners and key ministries are 
fully involved. 
 
Mozambique is also implementing the Integrated Management of Agriculture and Natural 
Resources Project, called SUSTENTA. The purpose of this initiative is to establish a 
policy of intervention by the State in structuring and providing assistance to the farming 
community, increasing productivity and consequently increasing the income of rural 
families within the productive value chain in a sustainable way. SUSTENTA's action is 
based on seven main axes: training, promotion and technical assistance, financial, 
agrarian insurance, infrastructure, restoration of ecosystems, land titling and markets. 
 
Action Statement 3: Was carried out the evaluation of the Social Responsibility Policy, 
for the extractive industry (Resolution 21/2014 of 16 May, the Council of Ministers).  In 
general, the evaluation aimed to analyze the process of implementing the Corporate 
Social Responsibility Policy in the extractive industry in Mozambique, seeking to 
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understand the extent to which the implemented actions meet the previously established 
objectives. 
 
Further, a study was also carried out on the updating of the mapping of Mozambican civil 
society organizations by areas of intervention, including organizations active in the area 
of natural resource management, environment, and climate change and disaster risk 
reduction. 
 
 
Needs and Challenges 
 
Note that although Mozambique is a country with a fortunate legal and institutional 
framework, the issue of intersectional coordination and monitoring is still a major 
concern. The mechanism for implementing (coordination, monitoring and monitoring 
environmental policy and strategies) is a challenge.  
 
The lack of capacity, financial and technicians is a big constraint on the implementation 
of GDSA. For example, it is known that at the level of the Districts,  there are no people 
with the capacity to address various issues with the mining companies with a view to 
assert and demand compliance with the Social Responsibility Policy for the extractive 
industry or any inherent legislation. 
 
The National Council for Sustainable Development (CONDES), as crosscutting 
coordination body for sustainable development in Mozambique plays the role of the 
DGSA Focal Point in Mozambique. Based on the priorities identified in August 2015 at 
the meeting organized by the DGSA secretariat has coordinated the preparation of an 
action plan, involving key sectors in the implementation of the GDSA. Currently,  the 
CONDES isin the process of identifying technical and financial support, in the form of 
donations, for the implementation of the action plan. 
 
In this regard, CONDES would like to request assistance from the GDSA Secretariat on 
identifying potential partners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Introdução 
Os recursos naturais que o país dispõe constituem um activo que deve contribuir para o 
desenvolvimento económico, social e cultural de Moçambique, para tal, é importante que 
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a sua gestão e exploração seja feita de forma sustentável e transparente para que os 
benefícios ai resultantes contribuam para a elevação do nível de vida dos moçambicanos 
de hoje e das gerações vindouras e se evitem legados ambientais indesejáveis.  
 
No que diz respeito aos cinco resultados da DGSA em Moçambique, reconhece que as 
prioridades da Declaração de Gaberone estão sincronizadas com o Plano de Acção para a 
Economia Verde (PAEV), que foi aprovado pelo Governo de Moçambique em 2013 e do 
Programa Quinquenal do Governo (PQG) para o período de 2015 - 2019 que coincide, 
em última análise, com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) que foram 
adoptadas na 70ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
substituição dos ODM’s e que Moçambique subscreveu. Apesar de Moçambique ainda 
não estar a implementar um programa específico a Declaração as actividades que 
concorrem aos cinco resultados esperados estão sendo realizadas em diferentes sectores. 
 
 
 

II. Avaliação do Progresso  
 
 

2.1 Contabilidade do capital Natural  
 

A valorização do capital natural nos sistemas de planeamento nacional e nas operações 
do sector privado é uma alta prioridade para a execução da agenda da economia verde-
azul de Moçambique e igualmente aprovada na Declaração de Gaborone para a 
Sustentabilidade em África (GDSA). Desde 2012, o governo de Moçambique vem 
trabalhando, em parceria, com o Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF) para integrar o capital natural nas decisões de prosperidade 
inclusiva e duradoura. Esta área de interesse nacional foi destacada pela primeira vez no 
Roteiro da Economia Verde em 2012 lançado no Rio + 20 pelo Chefe de Estado, 
juntamente com os líderes do BAD e WWF. Em seguida, foi desenvolvida como uma 
componente - chave de acção no âmbito do Roteiro da Economia Verde aprovado pelo 
Conselho de Ministros em 2014 e depois incorporado no Plano Quinquenal do Governo 
2015-2019. De acordo com o Plano Quinquenal do Governo, a gestão sustentável e 
transparente dos recursos naturais e do ambiente, é uma das cinco prioridades e um 
vector determinante para acelerar o desenvolvimento económico e social inclusivo e 
sustentável; é reconhecida como a base de um crescimento verde inclusivo e resiliente. 
 
Para cumprir esses objectivos da política de capital natural nacional, em 2015, o Grupo 
de Economia Verde-Azul do Governo, que representa mais de 10 instituições 
governamentais diferentes, começou a desenvolver o Programa Nacional de Capital 
Natural. O objectivo do Programa de Capital Natural é optimizar investimentos em infra-
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estrutura construída, cidades futuras e indústria, simultaneamente com investimentos em 
activos de capital natural - infra-estrutura ecológica - para fortalecer a prosperidade 
humana inclusiva, a produtividade económica regional e a resiliência climática. A 
iniciativa está fortemente alinhada com SDG 9 (indústria, inovação, infra-estrutura), SDG 
11 (cidades, comunidades) e SDG 13 (acção climática). O BAD e o WWF apoiaram o 
governo para lançar oficialmente o Programa de Capital Natural na COP23, em Bona. 
 
A partir das províncias do norte de Cabo Delgado e Niassa, o Programa de Capital 
Natural realizará avaliações do capital natural e do clima para valorizar e identificar áreas 
de serviços críticos de capital natural espacialmente explícitos ou "infra-estrutura 
ecológica" (solos, oceanos, água doce, florestas e energia renovável) sob diferentes 
cenários climáticos. As avaliações resultarão na identificação de redes nacionais de infra-
estrutura ecológica resiliente (REINs), que serão um sistema dinâmico actualizado 
regularmente à medida que o clima e outros factores de mudança evoluem. 
 
O governo administrará os REINs para melhorar o crescimento verde inclusivo nos 
sectores de alimentos (agricultura, pesca), água e energia e menores riscos climáticos 
para infra-estrutura construída, cidades, indústrias (extractivas, industriais), comunidades 
e ecossistemas. Os sistemas nacionais de planeamento e orçamentação, as contas 
nacionais, os regulamentos espaciais, a formulação de políticas e os sistemas de 
salvaguarda integrarão os REINs ao teste de estresse e às trajectórias de desenvolvimento 
alternativas para infra-estrutura construída (por exemplo, estradas, barragens, irrigação, 
portos, energia), expansão da actividade económica (por exemplo, agricultura, pesca, 
silvicultura, industria extractiva, turismo) e tendências demográficas associadas. Isso 
permitirá que o governo dê prioridade aos investimentos e ao crescimento do sector 
privado que produza os resultados mais fortes para a prosperidade humana inclusiva, a 
produtividade económica regional e a resiliência climática, mantendo ou melhorando a 
saúde e a produtividade dos activos de capital natural subjacentes. Esses trabalhos 
favoráveis para o meio ambiente visam reduzir a incerteza regulatória, bem como os 
riscos ambientais e sociais, permitindo uma aceleração dos investimentos em projectos de 
infra-estrutura de risco, indústrias, cadeias de valor e serviços humanos básicos. O 
Programa de Capital Natural também promoverá o empreendimento empresarial de 
capital natural e climático de mulheres e jovens e a preparação de projectos de infra-
estrutura construídos totalmente optimizados com REINs. 
 
 
2.2.Planificação do Desenvolvimento Sustentável  
 
O País está a implementar o Projecto SUNRED: Gestão Sustentável dos Recursos 
Naturais com vista à Resiliência e a um Crescimento e Desenvolvimento Equitativo, 
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tenciona contribuir para os objectivos de desenvolvimento sustentável e gestão eficiente 
dos recursos naturais através do apoio ao governo na resolução das lacunas relativas à 
deficiente coordenação, capacidade, fundos e informação que foram identificados como 
os principais problemas na promoção de um desenvolvimento sustentável para beneficiar 
dos mais desfavorecidos em Moçambique (“Relatório sobre a Implementação 
Harmonizada do Desenvolvimento Humano Verde, Projecto Africano de Adaptação 
Climática e Segurança Alimentar, Projecto Economia Verde e a Iniciativa Pobreza e 
Meio Ambiente em Moçambique, 2014”). O Projecto pretende especificamente trabalhar 
de forma a alcançar quatro objectivos: 
1) Consolidação das políticas e do quadro legal com vista a uma implementação 
coordenada da gestão sustentável dos recursos naturais para os mais desfavorecidos. 
2) Melhor utilização da ciência em processos de decisão baseados na melhoria dos 
sistemas de informação ambiental.  
3) Possibilitar a participação local nos processos de planificação e de tomada de 
decisão para a sustentabilidade a favor dos mais desfavorecidos 
4) Implementação melhorada e extensiva da sustentabilidade a favor dos mais 
desfavorecidos por meio dos programas de desenvolvimento nacional e de estruturas de 
orçamentação. 
 
O principal impacto que o projecto tenciona alcançar é a gestão efectiva e sustentável dos 
recursos naturais e redução de riscos de desastres em benefício de toda a população em 
Moçambique, particularmente os mais vulneráveis. Esse impacto será criado através do 
fortalecimento das capacidades a todos os níveis de forma a implementar políticas e que o 
quadro legal integre a sustentabilidade a favor dos pobres e os objectivos de resiliência 
por meio do aumento dos recursos financeiros para a implementação desses objectivos, 
encorajando a participação pública na criação, utilização e gestão de informação para 
facilitar o processo de decisão na questão relativa como poderá o aumento do 
investimento sustentável ajudar a alcançar os objectivos de desenvolvimento. O projecto 
irá contribuir de forma significativa para o alcance dos impactos concretos e desejados. 
Para alcançar os objectivos desejados, existe a necessidade de trabalhar mais nas 
evidências existentes sobre como o desenvolvimento sustentável e a gestão dos RN estão 
interligados com a pobreza, com o crescimento e com a resiliência em Moçambique. 
Existe também a necessidade de aumentar a capacidade para uma coordenação conjunta e 
financiamento para o ambiente a favor dos pobres e a gestão dos recursos naturais e 
mitigação das mudanças climáticas e adaptação em Moçambique. 
 
O projecto coloca particular ênfase na construção de uma capacidade institucional 
suficiente para a planificação, gestão de conhecimento e para uma orçamentação e 
financiamento sustentável a favor dos pobres que são todos elementos significativos para 
a sustentabilidade do projecto. O projecto assenta numa abordagem participativa a ser 
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adoptada durante o seu desenvolvimento e mantida durante todo o período de 
implementação de tal forma que os parceiros de implementação e os ministérios chave, 
estejam totalmente envolvidos. 
 
Garantir a alocação de recursos para programas que concorrem para o desenvolvimento 
sustentável incorporada nos planos e orçamentos nacionais (sectoriais), provinciais e 
distritais. 
Apoiar na capacitação do Ministério da Economia e Finanças para integração dos 
objectivos e interligações entre pobreza, ambiente e recursos naturais (P-ARN) nos 
orçamentos e na monitoria da sua execução 
• % Alocação orçamental codificada como despesa ambiental ou despesa das 
mudanças climáticas.  
• Grau de aplicação dos códigos da função ambiental, incluindo o código das 
mudanças climáticas entre os sectores: 
• Número de código função ambiental utilizados pelo MITADER e por suas 
instituições subordinadas e tuteladas 
• Número de sectores utilizando as funções do código ambiental para assistir os 
programas ambientais 
• Avaliação descritiva dos níveis de aplicação dos códigos das mudanças climáticas 
introduzido em 2013 
 

O País está também a implementar o Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e 

Recursos Naturais, denominado SUSTENTA. Esta iniciativa tem como objectivo 

estabelecer uma política de intervenção do Estado na estruturação e assistência à 

agricultura famílias gerando o aumento da produtividade e por consequência o 

incremento da renda das familiares rurais dentro de cadeia de valor produtiva de forma 

sustentável. A actuação do SUSTENTA assenta em sete eixos principais: capacitação, 

Fomento e assistência técnica, Financeira, seguro agrário, infra-estrutura, restauração de 

ecossistemas, titulação de terra e mercados.  

 

 

 

 

2.3 Engajamento do sector de Negócios 

 



Rua Faustino Vanombe n º81 Tel: 21485812/27-Fax:21 485812 8 

Foi realizada a avaliação da implementação da Política de Responsabilidade Social para a 

indústria extractiva em Moçambique (Resolução n.º 21/2014, de 16 de Maio, o Conselho 

de Ministros.). De forma geral a avaliação pretendia analisar o processo da 

implementação da Política de Responsabilidade Social Empresarial na indústria 

extractiva em Moçambique, procurando perceber até que ponto as acções implementadas 

vão de encontro com os objectivos previamente estabelecidos. 

 

As principais mudanças ocorridas com a implementação da Politica de Responsabilidade 

Social na Indústria Extractiva foram as seguintes: 

1. O país (o governo, as empresas e as comunidades) ganhou mais um documento 

que pretende traçar um quadro orientador da implementação de acções no âmbito 

da responsabilidade social em Moçambique. Esta política veio para harmonizar o 

conceito, princípios e estratégias de Responsabilidade Social Empresarial e 

permitir um melhor apreciação do que tem sido feito nesse âmbito.  

2. As empresas caminham para uma maior consciencialização de que sendo parceira 

do Estado no combate à pobreza e à exclusão social, torna-se necessário elucidar 

as contribuições efectivas que serão geradas por elas. 

3. Com a implementação da Política de Responsabilidade Social para a indústria 

extractiva, constatou-se que o Ministério de Recursos Minerais e Energia 

(MIREME) abriu-se mais para a troca de informações com a sociedade em 

resposta as exigências da própria política.  

4. As organizações da sociedade civil (OSC) dedicadas à advocacia passaram a ser 

mais eficazes na sua intervenção sobre a disseminação de informação sobre a 

Política de Responsabilidade Social para a indústria extractiva e legislação 

inerente às comunidades residentes nas zonas de exploração de recursos, 

contribuindo assim para a formação da consciência dessas comunidades sobre os 

seus direitos e deveres. 

 

Com vista a assegurar a implementação da PRSEIE, foi produzido um Plano que entre 

outras actividades, privilegia a concepção de um Manual de Capacitação dos grupos de 

coordenação, governos provinciais e distritais sobre aspectos da legislação existente 
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relacionada com a PRSEIE, como (Regulamento de Reassentamento, fases dos projectos, 

benefícios dos projectos para o país, etc.). As empresas ficaram mais conscientes da 

necessidade de melhorar a sua actuação em termos de cumprimento da legislação mineira 

assim como as práticas para monitorar resultados, trabalhar com a prevenção de doenças 

e promoção da saúde e tratar incidentes, acidentes e fatalidades. 

A maioria das empresas, sentiu-se obrigada a completar o seu quadro de políticas de 

Responsabilidade Social Empresarial (SER), de Saúde e Segurança, de ambiente, de 

procurement adequando as realidades dos locais de operação tendo como base a actual 

Política de Responsabilidade Social para a indústria extractiva. 

 

Notou-se que a maior parte das empresas movidas pela existência da política, tornou-se 

mais sensibilizada de tal modo que investiu de forma consistente no alcance das 

certificações, tais como: ISO 9.000 e ISO 14.001, estas referem-se, respectivamente, à 

questão da qualidade dos produtos e serviços e ao tema da gestão ambiental nas 

empresas, portanto directamente relacionadas com a RSE e ao Desenvolvimento 

Sustentável; ISO 26.000 norma não certificáveis que tém como principal objectivo, 

estabelecer directrizes sobre RSE e desenvolver métodos que permitam a sua avaliação; 

OSHAS 18.000, é uma norma de saúde e segurança ocupacional, o seu ponto forte é 

estabelecer o comprometimento contínuo das empresas certificadas com a melhoria e 

revisão constante dos processos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores. 

Os processos para registar queixas e reclamações; para promover reuniões sistemáticas 

para informar lideranças locais sobre as suas intervenções e receber feedback; para 

disponibilizar informações sobre impactos actuais e futuros das suas actividades 

envolvendo a comunidade na resolução dos problemas; foram aprimorados como também 

resultado da necessidade que as empresas tiveram no alinhamento com a actual Política 

de Responsabilidade Social para a indústria extractiva.  

 

Nesse âmbito, actualmente, algumas comunidades dispõem de um CallCenter a partir de 

onde colocam as suas preocupações, deixam a sua opinião, etc. Essas empresas também 

possuem programas com Agentes Comunitários (provedores comunitários) com os quais 

desenvolvem um sistema de feedback e retro alimentação de informações úteis para a 
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gestão da RSE. Alguns respondentes comentaram que nos últimos anos o cumprimento 

legal é o maior indutor, mas que a implantação de sistemas de gestão em Saúde e 

Segurança, de Gestão Ambiental fomentados por requisitos corporativos nas empresas 

multinacionais ou pela certificação na norma OHSAS 18001 e ISO 14001 têm estado a 

impulsionar a gestão a partir do lançamento da Política de Responsabilidade Social para a 

indústria extractiva. 

 

Segundo a informação recolhida e analisada referente as intervenções no campo da RSE 

durante o período 2014 – 2016, as empresas são responsáveis por financiar projectos que 

na maioria das vezes não têm cobertura no orçamento (OE) distrital e provincial 

incluindo aqueles que se mostrarem relevantes no momento. O financiamento feito pelas 

empresas que operam no sector da indústria extractiva é um mecanismo de 

financiamento, também entendido como um fundo de complementaridade que visa 

eliminar as lacunas do OE no PES.  

 

As acções planificadas e implementadas com base no financiamento das empresas 

focalizaram-se para o desenvolvimento do capital humano através de intervenções 

pontuais na melhoria da provisão de serviços de saúde e educação através da construção 

de infra-estruturas, formação, equipamentos, bolsas de estudo, e não só, também foram 

financiados projectos de geração de rendimentos e treinamento de empreendedores locais 

para não só iniciarem seus projectos para estimular o auto-emprego e emprego como 

também para a criação de capacidades com vista a serem elegíveis a prestar serviços a 

essas empresas. 

 

Uma boa parte das empresas entrevistadas contribui de forma objectiva para o 

desenvolvimento da capacidade dos fornecedores locais através de acções de capacitação 

na prestação de serviços e fornecimento de bens. Esta acção também contribuiu para que 

se verificasse uma série de mudanças nas regiões onde operam essas empresas, 

principalmente económicas e sociais proporcionando, o emprego, impulsionando o 

mercado local e as iniciativas empreendedoras tornando esses locais, como lugares 

apetecíveis para realizar negócios e buscar oportunidades para melhorar a vida. Também 
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fez aumentar de forma substancial a circulação de pessoas gerando aqui oportunidades 

para aprendizagem e trocas, circulação de dinheiro, de bens e a criação de novos serviços 

e por consequência aumentou a capacidade de arrecadação de impostos por parte do 

Estado. Em alguns distritos visitados foram encontradas evidências de acordos firmados 

através de Memorandos de Entendimento ou algo parecido com acordos de boa 

convivência entre algumas empresas e os comités de co-gestão para algumas e de 

consulta para outras. As actividades de consulta realizadas pela maioria das empresas 

foram aprimoradas como resposta ao cumprimento das exigências legais proporcionando 

por essa via uma maior inclusão das partes interessadas. Isto faz com que a gestão do 

relacionamento com partes interessadas esteja presente em grande parte dos 

empreendimentos da indústria extractiva. 

 

A falta de capacidade a nível dos técnicos locais, por exemplo sabe-se que a nível dos 

Distritos, Posto Administrativos não existem pessoas com capacidades para abordar 

várias questões com as mineradoras numa perspectiva de se fazer valer e e exigir o 

cumprimento da PRSEIE ou de qualquer legislação inerente. Isto é agravado pelo facto 

de o Governo não ter transferido ou desconcentrado profissionais qualificados para 

garantir a boa implementação desta PRSEIE e nem forneceu capacitação nos locais onde 

projectos minerais de grande impacto são implementados. 

Foi possível compreender que a multiplicidade de ferramentas voltadas para a 

sustentabilidade pode confundir os gestores das empresas, uma vez que o processo de 

sistematização e escolha das iniciativas a serem adoptadas pode ser complexo. 

 

Além disso, o diálogo entre as empresas com as organizações não governamentais que 

actuam nas comunidades afectadas tem mostrado ser fraco porque normalmente essas 

organizações são defensoras dos direitos humanos em prol de um ambiente mais saudável 

e de uma sociedade mais justa, e não se deixam alheias aos atropelos aos direitos básicos, 

o que faz das empresas tornarem-se opositoras quando não comungam da mesma 

perspectiva.  
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Apesar da existência da Política de Responsabilidade Social para a indústria extractiva 

ainda existem empresas que apenas adoptam algumas acções sociais isoladas fazem-se 

passar por socialmente responsáveis, mas efectivamente não são, e nem as certificações e 

as políticas que dizem implementar é capaz de evitar esta desonestidade. A PRSEIE 

trouxe consigo um ambiente de muitas expectativas por parte das Organizações da 

Sociedade Civil, assim como das comunidades afectadas e governos locais. Porém, das 

regiões visitadas observou-se que prevalecem obstáculos que inibem o desenvolvimento 

do sector privado local pela manutenção de estereótipos por parte de algumas empresas 

acreditarem que o capital humano local é bastante crítico para viabilizar as relações de 

parcerias com o empresariado emergente. 

 

As comunidades em ambas as regiões visitadas dependem principalmente da agricultura 

de sequeiro para a sua subsistência. Todavia, continuam a ser as empresas, as 

responsáveis por não concluir processos de reassentamento de forma justa em termos de 

compensação de terras que possam ter rendimentos iguais ou superiores. A maior parte 

das comunidades sentem-se defraudadas quanto aos processos que culminaram com a sua 

movimentação de locais onde obtinham maiores rendimentos agrícolas para os actuais 

muitos deles semi-áridos.  

 

Em alguns distritos onde a presença das mineradoras é forte, constatam-se situações em 

que os Governos Locais tendem a atribuir uma maior responsabilidade das empresas a 

fornecerem infra-estruturas sociais e económicas por esta exigir um investimento 

significativo que os mesmos não conseguiriam fazer. Isto pode levar a um entendimento 

de que os governos paulatinamente redimirem-se das suas principais funções e serem 

substituídas pelas empresas, o que iria provocar desacreditação dos mesmos perante as 

comunidades envolventes. 

 

 

Também foi realizado um Estudo sobre a actualização do mapeamento das organizações 

da Sociedade Civil Moçambicanas por áreas de intervenção, incluindo organizações que 
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actuam na área de gestão dos recursos naturais, ambiente, mudanças climáticas e redução 

do risco de desastres. 

 

Constitui objectivo geral da actualização do mapeamento, dotar o Governo e a Sociedade 

Moçambicana, de informação actualizada sobre o número e perfil das organizações da 

Sociedade Civil Moçambicanas que contribuem, com o seu saber, experiência e opinião, 

para o desenvolvimento do País, apoiando ou complementando a acção do Governo ao 

nível nacional e provincial. Constituem objectivos específicos do mapeamento, os 

seguintes: (i) actualizar o número e o perfil das organizações da Sociedade Civil 

Moçambicanas por áreas de intervenção sectorial e suas plataformas temáticas, incluindo 

a gestão dos recursos naturais, ambiente, mudanças climáticas e gestão do risco de 

desastres, e por âmbito de actuação (nacional ou provincial); (ii) actualizar o perfil das 

estruturas de liderança das Organizações da Sociedade Civil e das respectivas 

plataformas; (iii) avaliar as dinâmicas actuais do funcionamento das plataformas da 

Sociedade Civil na sua interacção com o Governo. 

 

As principais conclusões foram:  

1. Heterogeneidade das áreas de intervenção das organizações da sociedade civil: as 

organizações da sociedade civil são heterogéneas em termos de tamanho e 

actuação, variando desde pequenas, a médias, intervindo em mais do que uma 

área de actividade, particularmente para as organizações que actuam na área 

social, macroeconomia, ambiente, gestão de recursos naturais que surgem 

igualmente, como instituições de advocacia e defesa de direitos humanos. Na 

verdade, não há nenhuma organização que intervenha numa única área de 

intervenção. A criação das organizações em função das temáticas de interesse ou 

fontes de financiamento internacional, justifica, em larga medida a natureza 

alargada das áreas de intervenção, como justificação da relevância da 

organização, assim como estratégia da sua própria sobrevivência a longo prazo 

através da atracção de recursos domésticos ou eternos, junto das entidades que 

financiam as causas associadas às áreas de intervenção seleccionadas pela 

organização. Esta diversidade tem influência directa na composição e 
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funcionamento das plataformas da sociedade civil, cujos membros são, em geral, 

os mesmos para as plataformas temáticas que funcionam dentro de uma grande 

área de intervenção; 

2. Prevalência de diálogo desequilibrado e pouco útil entre o Governo e sociedade 

civil que se caracteriza por uma postura oposicionista e inquisitiva da sociedade 

sobre o Governo de quem exige prestação de contas da acção do Estado sem no 

entanto se abrir para um processo recíproco de prestação de contas nem 

contribuir, com soluções construtivas, que possam induzir as mudanças graduais 

do processo de governação, tendo em conta o contexto e realidade actual do país, 

e que não seja um mero transplante das vontades, agendas e políticas “obscuras”, 

das agências internacionais que usam os recursos para pressionar o Governo tendo 

as organizações da sociedade civil, o seu instrumento de acção, através das suas 

plataformas e arenas públicas. O posicionamento favorável da sociedade civil em 

cumprir com as agendas dos seus financiadores, mesmo que não se adaptem ao 

contexto nacional, e não focalizem agenda, prioridade e capacidade de 

intervenção do Estado, tendem a reduzir o interesse do Estado em dialogar, 

continuamente com as organizações da sociedade civil, a quem o Governo olha 

com suspeita como mais um tentáculo de “oposição” ou de uma mão externa 

invisível, e não um parceiro nacional para o desenvolvimento. A ideia 

prevalecente em alguns actores da sociedade civil que percebem o Governo 

“como um actor que não manda na sociedade civil” ou “sociedade civil não é 

parceira do Governo”, dá azo para a construção de muros ou obstáculos para um 

relacionamento são baseado na cooperação, colaboração e prestação de contas 

entre ambas as partes. Esta justaposição de actores, tem sido, por várias vezes, 

motivos do bloqueio dos corredores do poder dentro do Estado que poderiam 

conduzir ao estabelecimento de um diálogo útil, estruturado e regular entre as 

plataformas da sociedade e as lideranças políticas nos sectores do Governo onde a 

sociedade civil gostaria de ver mudanças profundas na governação e nos 

resultados da implementação de políticas públicas; 

3. Ilusória e questionável representatividade e legitimidade da participação das 

organizações da sociedade civil no Observatório de desenvolvimento: a atribuição 
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de apenas 20 lugares para a sociedade civil foi em si um desafio para a própria 

sociedade civil indicar organizações mais credíveis, a corrida das organizações 

para se fazerem representar terá contribuído para a usurpação e concentração de 

assentos num grupo de organizações do G20. Por exemplo, desde a sua fundação 

em 2003, os 20 assentos nunca foram ocupados por igual número de 

organizações, tendo havido organizações do G20 que ocuparam pelo menos 2 

assentos, retirando assim possibilidade de participação de outras organizações. A 

falta de intervenção do Governo para corrigir esta situação, que só se preocupava 

apenas assegurar a organização regular dos Observatórios, terá criado nas 

organizações do G20 a ideia que posse e controlo do Observatório bem como o 

direito de incluir ou excluir as outras organizações da Sociedade, tendo o G20 

atingindo o extremo em 2013, quando na 13ª Sessão do Observatório, admitiu que 

uma organização ocupasse mais de um terço dos 25 assentos reservados à 

sociedade Civil, e outras 3 organizações se apropriassem de 8 assentos. Neste tipo 

de situações, o Observatório deixou de ter valor como espaço de participação, 

tendo agravado à já problemática representatividade e legitimidade das 20 

organizações que participaram na sessão inaugural do observatório de Pobreza, 

em 2003;  

4. Mérito do Observatório de Desenvolvimento como espaço de participação mas 

obsoleto e excludente para as dinâmicas actuais da Sociedade Civil: inicialmente, 

o Observatório uniu o Governo, os parceiros nacionais e internacionais, em torno 

da criação da confiança inspirada na monitoria e avaliação conjunta dos 

progressos no combate a pobreza, e na alocação dos recursos domésticos para o 

investimento. Contudo, no contexto actual, o modelo de participação da sociedade 

civil baseado no G20, imposto pelo Governo em 2003, torna o Observatório num 

espaço fechado, excludente e não representativo para a diversidade de vozes e 

preocupações que o G20 não tem legitimidade para representar, embora a 

representatividade tenha que ser avaliada não apenas pelo número e diversidade 

das organizações que participam no diálogo, mas sobretudo, pela qualidade da 

participação, responsabilidade, prestação de contas mútuas, e cometimento de 

todos os actores. A centralização da gestão, organização e financiamento do 
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Observatório pelo Ministério da Economia e Finanças, tornam o Observatório 

num espaço de consulta e aprovação pela sociedade civil, das propostas o 

Governo na presença dos Parceiros, sem que o Governo crie um outro espaço 

democraticamente gerido pelo Governo e a Sociedade Civil, onde ambos 

parceiros têm poder e responsabilidade partilhada pela formulação da agenda e 

discussão de assuntos de interesse da sociedade moçambicana, e se sintam 

comprometidos em cumprir com as deliberações resultantes do debate; 

5. Possibilidade de alinhamento das Plataformas da Sociedade Civil às prioridades e 

objectivos do Programa Quinquenal do Governo uma vez que as áreas de 

intervenção das plataformas se ajustam facilmente às Prioridades e Pilares do 

programa Quinquenal. No entanto, não há plataformas da sociedade Civil 

actuando na Prioridade I, da Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Defesa da 

Soberania, na Prioridade IV do desenvolvimento de infra-estruturas económicas e 

sociais, e Pilar III, do reforço da cooperação internacional, uma lacuna que urge 

colmatar, particularmente na área de infra-estruturas, dado o seu papel relevante e 

central no desenvolvimento. A lacuna da Prioridade I pode encontrar cobertura 

pelas plataformas que trabalham na área da Governação, desde que as questões 

identificadas para debate com o Governo sejam de âmbito de democracia 

participativa e não assuntos políticos de interesse partidário.  

6. Possibilidade de alinhamento das Plataformas da Sociedade Civil aos Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável no caso das plataformas cujas actividades estão 

ligadas aos Objectivos de combate a pobreza, fome, segurança alimentar e 

agricultura, educação, saúde, crescimento económico e emprego decente, 

ambiente, gestão dos recursos naturais, mudanças climáticas e justiça, sobretudo a 

partir de plataformas. Porém há objectivos sem presença de nenhuma plataforma 

temática, como sejam os casos das infra-estruturas resilientes, energia, cidades, 

assentamentos humanos sustentáveis e parceria global. A criação de novas 

plataformas temáticas nestas áreas ou inclusão clara destes Objectivos nas áreas 

de intervenção das plataformas temáticas já existentes pode ser uma via para 

assegurar que a Sociedade Civil participa em plenitude na implementação e 
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monitoria de todos os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em 

Moçambique; 

 

 

 

III. Necessidades/Constatações 

 

1. O país criou o CONDES para promover a coordenação do desenvolvimento 
sustentável. Contudo, existem sectores governamentais que lidam com mesmos 
assuntos. O Governo precisa criar capacidade de coordenação para a 
sistematização de actividades de desenvolvimento sustentável no país.  

2. O país precisa identificar a linha de base actuar e definir o que é necessário, no 
futuro, para monitorar o ambiente. 

3. No que respeita à demonstração, foi realçada a necessidade do país pôr em prática 
planos de maneio sustentável, 

4. Legislação ambiental do país precisa ser revista para incluir, entre outros aspectos 
a certificação ambiental para o sector privado. Adoptar instrumentos económicos 
para incentivar uma produção sustentável no sector privado, por exemplo, 
certificação, mecanismos de compensação e contrabalanço; e  

5. A Integração do valor do capital natural nos processos, políticas e programas 
nacionais (Contabilidade de Capital Natural) é uma abordagem nova o país 
precisa de uma assistência técnica para a sua divulgação a nível dos principais 
intervenientes. Capacitação em CCN especialmente nas áreas de hidrocarbonetos 
e agricultura 

6.  Revisão da política para da indústria extractiva para incorporar a abordagem de 
Contabilidade de Capital Natural. 
 
 
 

IV. Anexo:  
4.1  DGSA Proposta de Projecto  
4.2 Iniciativas/Actividade em curso 
 

 
 



Programs/Initiatives	under	Outcome	One:	Sustainable	Development	
	
Please	fill	out	the	following	table	for	programs/initiatives/policies	under	Objective	One.	Please	use	a	new	row	for	each	
program/initiative/policy.	Add	additional	rows	if	you	are	reporting	more	than	15	projects.	
	
Name	of	the	
Program/	
Initiative/	
Policy	Name	

Name	of	
the	entity	
leading	
the	
program	

Type	of	entity	leading	the	
program	

Goal	of	the	
program	

Year	of	
inception	

Year	of	
anticipated	
completion	

Size	of	
the	
project	
(USD)	

Internet	
webpage/	
online	
resource	
for	more	
information	

Govt	 NGO	 Private	
sector	

Other	

PASA	II	 MITADER	 	 	 	 	 O	programa	tinha	
como	objectivo	
apoiar	o	sector	do	
ambiente	em	
acções	que	visam	a	
exploração	
sustentável	dos	
recursos	minerais	

2011	 2015	 	 	

Projecto	
MINAMATA/Art.7	

MIREME	-	
INAMI	

	 	 	 	 Tem	como	
objectivo,	a	
redução/Eliminação	
do	uso	do	mercurio	
na	mineração	
artesanal	e	de	
pequena	escala	de	
ouro	

2016	 2019	 	 	

Projecto	SESA	–	
Avaliação	
Ambiental	Social	e	
Estratégica	para	

MIREME	-	
DNGM	

	 	 	 	 Projecto	visa	apoiar	
uma	mineração	
sustentável	através	
da	criação	de	uma	

2013	 2017	 	 	



Minas	e	Gás	
Natural	
	
SESA	Project	-	
Social	and	Strategic	
Environmental	
Assessment	for	
Mines	and	Natural	
Gas	

estratégia	de	
avaliação	de	
aspectos	
prioritários	
ambientais,	sociais,	
de	saúde	e	
segurança	para	
minas	e	gás	bem	
como	através	de	
identificação	de	
lacunas	
governamentais	e	
institucionais	no	de	
modo	a	serem	
consideradas	no	
processo	de	
tomada	de	decisões	
no	
desenvolvimento	
de	projectos	
mineiros	e	de	gás	
natural.	
	

Projecto	de	revisão	
do	regulamento	
ambiental	para	a	
actividade	mineira.	
	
Draft	revision	of	
the	environmental	
regulation	for	

MIREME	-	
DNGM	

	 	 	 	 Melhorar	a	
terminologia	e	
classificação	das	
classes	de	impactos	
ambientais	em	
conformidade	com	
os	critérios	de	
outras	entidades	

2017	 2018	 	 	



mining	activity.	 que	lidam	com	o	
meio	ambiente	
designadamente	
MITADER	e	adequá-
las	ao	IFC.	
	
Improve	the	
terminology	and	
classification	of	
environmental	
impact	classes	in	
accordance	with	
the	criteria	of	other	
entities	that	deal	
with	the	
environment,	
namely	MITADER	
and	adapt	them	to	
the	IFC.	

Monitoria	de	
Implementação	
Boas	Práticas	
Ambientais	
	
Implementation	
Monitoring	Good	
Environmental	
Practices	

	 	 	 	 	 Tem	como	
objectivo,	aferir	o	
uso	de	boas	
práticas	ambientais	
nas	explorações	de	
recursos	minerais.	
	
It	aims	to	measure	
the	use	of	good	
environmental	
practices	in	mineral	
resource	

2011	 Permanente		 	 	



exploration.	
	

Plano	de	revisão	e	
actualização	do	
regulamento	de	
segurança	e	saúde	
nas	minas	
	
Plan	for	the	
revision	and	
updating	of	the	
Mine	Safety	and	
Health	Regulation	

	 	 	 	 	 Rever	e	Actualizar	o	
regulamento	de	
segurança	e	saúde	
nas	minas	bem	
como	adequá-la	
aos	princípios	do	
IFC	
	
Review	and	update	
the	Mine	Safety	
and	Health	
Regulations	as	well	
as	conform	to	IFC	
principles	
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Annex I - Work plan, budget and timetable
LEGISLATIVE	MANDATE:The	2030	

OBS.

I II III Detailed items ( to be developed later) Amount   Implementing agencies

Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

20,000.0

1.1.2

Salary, Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of report

15,000.0CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

1.1.3

Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

30,000.0CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

1.1.5
Travel/DSA 30,000.0 The implementing Sector

1.2.  Increased capacity for 
implementation of Ecosystem-
based Adaptation (EbA)

1.2.1

Demostratives micro-projects, Travel/DSA, SERCT 
(Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

35,000.0CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

1.3.1

Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

30,000.0 CONDES

1.3.2
Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

30,000.0 CONDES/INTER-SECTORAL TASK 
FORCE

2.1.1
Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

15,000.0 CONDES/INTER-SECTORAL TASK 
FORCE

2.1.2

 SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) 

5,000.0 CONDES/INTER-SECTORAL TASK 
FORCE

2.2.1

Travel/DSA 20,000.0 INE/MITADER

2.2.2
Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

20,000.0 INE/MITADER

 Provide guidance and support to mainstreaming Natural Capital 
Accoutinting in relevant economic areas

PROGRAMME: Strengthen National Capacity to implementation GDSA and EBAFOSA Agenda at all Levels as a Contribution to the 2030 Agenda and its Goals  in Mozambique 

 1.1. Methodologies  developed 
and national capacity build for 
the implementation of the GDSA 
and EBAFOSA Agenda , with 
the involvement of core 
stakeholder

1. Sustainable 
development 
planning

The five Autcome 

Consultancy to develop an integrated National Strategy for 
sustaianble development for Mozambique acording the 2030 
Agenda and SDGs and other stratgic programs and plans on going 
in Mozambique

Three regional workshops to shere the resultis of consultancy  

Increased awareness, understanding, political will and support for 
the Ecosystems Based Adaptation for Food Security Assemble 
(EBAFOSA)

Training for government, private sector and civil society in NCA 
(specific key stakeholders ) 

Outputs

1.1.1

Attend strategic events, conferences, short cources and meetings 
on Sustainable Dsevelopment

1.3. Improved enabling 
conditions for a green economy 
and sustainable development

Budget

CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

 Build capacity, governance, and momentum for environmental-
economic accounting in all sectores

 Facilitate the governance and institutionalization of environmental-
economic accounting (into 2019)

WORKPLAN (September  2017 - september  2020)

Activities

National workshops to discuss GDSA  and EBAFOSA workplans 
versus  other sustainable development strategies, plans and tools 
in Mozambique. Participatory workshop to identify issues related to 
policy coherence in the national insustainable developmente 
Agenda , the inclusion of Natural Capital Accoutinfg ( NCA) in 
Sutainable Development in Mozambique, ETC

Timeframe( three Years

 2. 2 Established science and 
decision-making framework for 
flagship central framework 
accounting and ecosystem 
accounting effort

Map ecosystems and their condition across all of the  country 
(Extent and Condition Accounts)  (2019)

 Identify ecosystem account and gather data for flagship 
ecosystem accounting effort (2019)

2. Natural Capital 
Accounting

2.1 Increased capacity for 
implementing environmental-
economic accounting (central 
framework and ecosytem 
accounting) in Mozambique
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OBS.

I II III Detailed items ( to be developed later) Amount   Implementing agencies

 1.1. Methodologies  developed 
and national capacity build for 
the implementation of the GDSA 
and EBAFOSA Agenda , with 
the involvement of core 
stakeholder

1. Sustainable 
development 
planning

The five Autcome Outputs

1.1.1

Budget

CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

Activities

National workshops to discuss GDSA  and EBAFOSA workplans 
versus  other sustainable development strategies, plans and tools 
in Mozambique. Participatory workshop to identify issues related to 
policy coherence in the national insustainable developmente 
Agenda , the inclusion of Natural Capital Accoutinfg ( NCA) in 
Sutainable Development in Mozambique, ETC

Timeframe( three Years

2.2.3
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

20,000.0 INE

2.2.4
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 1,000.0 INE/MITADER/MASA/CONDES CONDES/CORE 

INTER-SECTORAL 
TASK FORCE

Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

20,000.0

2.3.2
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 CONDES

2.4  Ensure sustainability of 
environmental-economic 
accounting (central framework 
accounting and ecosystem 
accounting) in Moz.

2.4.1

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 INE/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.1.1

Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

20,000.0 INE/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.1.2
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.1.3

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 INE/CONDES/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.1.4

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

25,000.0 CONDES/INE/MITADER/Centro de 
Gestão de Conhecimentos

3.1.5
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 INE/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.2.1
Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

10,000.0 MASA/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3.2.2
Expert, Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of report

15,000.0 MASA/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

4.1.1

Demostrative projects, Travel/DSA, SERCT (Room, 
Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous (background 
material, training modules, publish reports, printing costs 
etc.) and Presentation of report

30,000.0 MASA/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

4.1.2
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

30,000.0 MASA/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

4.1.3
Travel/DSA, SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) 
Miscellaneous (background material, training modules, 
publish reports, printing costs etc.) and Presentation of 
report

10,000.0 MASA/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

3. Environmental-
Economic Monitoring 

Implementation of the SEEA and to provide support for the training 
of national accountants, environmental statisticians and national 
technical staff

Develop flagship integrated, online spatially-explicit database/tool 
in Mozambique

 3.1Build capacity for 
sustainable development 
monitoring

Establish a Center of Excellence in Environmental-Economic 
Accounting (2018)

Conduct learning and training workshops to increase 
undersatnding of need for integrated data (2017)

2.3 Enhanced private sector 
environmental-economic 
accounting in Mozambique

Assess capacity and tool for implementing natural capital 
accounting with company  2.3.1 INE/CONDES/MITADER/

 2. 2 Established science and 
decision-making framework for 
flagship central framework 
accounting and ecosystem 
accounting effort

training on the  concepts and tool of  natural capital and 
ecosystem services within the landscape (2017)

Identify the current baseline and define what is needed in future for 
Environmental-Economic Monitoring 

Develop science-based methodologies on an experimental basis 
for ecosystem accounting  as a complement to GDP and corporate 
performance;

 Link accounting to decision making (2020)

            Identify account and gather data for flagship NCA effort in 
Mozambique (2019)

Implement the Natural Capital Protocol with the Private sector (into 
2017)

4.1  Progress toward SDGs 
demonstrated through 
implementing  flagship projects

Expand  Vital signs to Mozambique 

Define  Key Questionsto be answered  via Vital Signs

Sustainable agriculture by integrated planning and management of 
crops, livestock, water, soils, energy, natural capital and 
ecosystem services within the landscape

Sustainable agriculture by integrated planning and management 
agriculture conservation (2020)

4. Demostrations

2. Natural Capital 
Accounting

3.2 Improved decisions for 
sustainable agriculture



15.03.05

OBS.

I II III Detailed items ( to be developed later) Amount   Implementing agencies

 1.1. Methodologies  developed 
and national capacity build for 
the implementation of the GDSA 
and EBAFOSA Agenda , with 
the involvement of core 
stakeholder

1. Sustainable 
development 
planning

The five Autcome Outputs

1.1.1

Budget

CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

Activities

National workshops to discuss GDSA  and EBAFOSA workplans 
versus  other sustainable development strategies, plans and tools 
in Mozambique. Participatory workshop to identify issues related to 
policy coherence in the national insustainable developmente 
Agenda , the inclusion of Natural Capital Accoutinfg ( NCA) in 
Sutainable Development in Mozambique, ETC

Timeframe( three Years

4.2.1

Consultant, Travel/DSA, SERCT (Room, 
Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous (background 
material, training modules, publish reports, printing costs 
etc.) and Presentation of report

15,000.0 CONDES/MITADER

4.2.2

Direct finanil suport, Travel/DSA, SERCT (Room, 
Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous (background 
material, training modules, publish reports, printing costs 
etc.) and Presentation of report

50,000.0 CONDES/Centro de Gestão de 
Conhecimentos

4.2.3

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

20,000.0 CONDES/MEF/MITADER

 5.1 Corporate leaders in 
sustainable development in 
Mozambique  identified and 
strengthened

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

10,000.0 CONDES/FEMA

 5.2 Sustainability standards 
and principles adopted and 
applied in the financial services 
sector

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of repo

10,000.0 CONDES/MITADER

5.3 Sustainability mainstreamed 
into agricultural value chains

Expert/ Consultant, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of repor

10,000.0 MASA/CONDES/EBAFOSA

Expert/ Consultant, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of repor

15,000.0 MASA

Expert/ Consultant, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of repor

25,000.0 MASA

6.1.1

Expert/ Consultant, SERCT (Room, Tea/water/lunch 
etc.) Miscellaneous (background material, training 
modules, publish reports, printing costs etc.) and 
Presentation of repor

10,000.0 CONDES

6.1.2

Expert, Technical capacity, Travel/DSA, SERCT (Room, 
Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous (background 
material, training modules, publish reports, printing costs 
etc.) and Presentation of report

25,000.0 SECRETARIAT/relevant roll 
players

6.2.1
SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of repo

10,000.0 CONDES

Increased awareness, understanding, political will and support for 
the Ecosystems Based Adaptation for Food Security

 Identify flagship sustainability agriculture  initiative in Mozambique 
-RAI (Agriculture Responsible Investiments)(2017)

Implement flagship sustainabilty Agriculture 
initiatives in Mozambique (2018)

 Develop and disseminate annual impact report

Support CONDES, in terms of capacity building to systematically 
coordinate sustainable development activities in the 
country/strengthening of in-country institutional and technical 
capacity for a nation wide sustainability roll out  

6. Institutinal capacity

4. Demostrations

5.4Sustainability practices 
adopted in the agriculture sector

5. Corporate Engagement

Thought paper/policy brief on the roll of CONDES on global 
sustainable developnmet process - Consultance

Promote the review of environmental law to include among other 
things environmental certification for the private sector, Corporate 
Social Responsibility Policy  to guide broader private sector 
engagement and  economic instruments to incentivize sustainable 
production in the private sector e.g. certification, compensation 
mechanisms and offsets. 

 Promote project results, successes and lessons through 
communication channels (into 2018-2020))

Promote the review of environmental law to include among other 
things environmental certification for the private sector, Corporate 
Social Responsibility Policy  to guide broader private sector 
engagement and  economic instruments to incentivize sustainable 
production in the private sector e.g. certification, compensation 
mechanisms and offsets???

4.2 Lessons from Gaborone 
Declaration demonstration 
projects captured and shared 
for uptake, awareness-raising 
and fundraising

6.1 Articulated and Strengthen  
the roll of CONDES in the the 
global processes of Sustainable 
Developnment 

6.2 Increased awareness, 
understanding, political will and 
support for the Gaborone 
Declaration

 Link project implementation and results to Gaborone Declaration 
targets and SDG targets (into 2020)

Provide support to corporate governance for sustainability of the 
country
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OBS.

I II III Detailed items ( to be developed later) Amount   Implementing agencies

 1.1. Methodologies  developed 
and national capacity build for 
the implementation of the GDSA 
and EBAFOSA Agenda , with 
the involvement of core 
stakeholder

1. Sustainable 
development 
planning

The five Autcome Outputs

1.1.1

Budget

CONDES/INTER-SECTORAL TASK FORCE

Activities

National workshops to discuss GDSA  and EBAFOSA workplans 
versus  other sustainable development strategies, plans and tools 
in Mozambique. Participatory workshop to identify issues related to 
policy coherence in the national insustainable developmente 
Agenda , the inclusion of Natural Capital Accoutinfg ( NCA) in 
Sutainable Development in Mozambique, ETC

Timeframe( three Years

6.2.2

SERCT (Room, Tea/water/lunch etc.) Miscellaneous 
(background material, training modules, publish reports, 
printing costs etc.) and Presentation of report

20,000.0 CONDES/MEF/MITADER

Five person directilhy envolvid ( 5 staff) CONDES contribution

6.3.2 Report CONDES Contribution

Total 
410000.00

CONDES6.3.GDSA implementes
properly Final evaluation

Technical and administrative support6.3.1

6. Institutinal capacity

 Establish and implement social media strategy for the 
dissimination of GDSA, EBAFOSA and the 2030 Agenda  and 
SDGs

6.2 Increased awareness, 
understanding, political will and 
support for the Gaborone 
Declaration


