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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente estudo sobre governação em Nampula foi encomendado pelo Governo da 
Província de Nampula, em parceria com a Embaixada do Reino dos Países Baixos, e tem como 
objectivo analisar a situação actual do processo de governação, evidenciando as boas 
práticas, fraquezas e ameaças, com vista a trazer recomendações que permitam a 
consolidação e o aperfeiçoamento da boa governação na Província de Nampula. O estudo 
deve prestar particular atenção às componentes de participação cívica, planificação e 
orçamentação participativa, monitoria da implementação e prestação de contas.  

Na prossecução do trabalho, foi usada como metodologia a revisão bibliográfica e realização 
de entrevistas em profundidade, de acordo com uma proposta submetida ao Governo da 
Província de Nampula e à Embaixada da Holanda. No rol dos entrevistados constam 
individualidades naturais de Nampula, políticos, académicos, representantes da sociedade 
civil, do Governo Provincial, dos Governos distritais e dos municípios; técnicos das direcções 
provinciais e de serviços distritais; membros de conselhos consultivos e das comunidades 
locais; líderes comunitários e religiosos. A pesquisa de campo foi realizada no mês de Janeiro 
de 2010, na cidade de Nampula, e nos distritos de Mogovolas, Angoche e Ribáuè, sendo que 
nos últimos dois o estudo incidiu sobre o governo distrital e municipal. O estudo cobre o 
período de governação referente aos últimos dez anos (de 2000 a 2009), com particular 
enfoque para as questões de descentralização e governação local, com destaque para o 
Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas (PPFD), a Reforma do Sector Público e 
o PARPA.  

Introdução: o Contexto da Governação em Nampula 

A geografia, a história, a população e a condição socioeconómica de Nampula são elementos 
importantes para a compreensão das dinâmicas actuais de governação.  

A localização geográfica e a etnicidade jogaram um papel de relevo ao nível Político, 
nomeadamente no estabelecimento de relações entre o Estado e as elites políticas no poder e 
os Macuas. A estrutura de parentesco deste grupo sofreu uma grande modificação com o 
desenvolvimento acelerado do comércio à longa distância e o comércio de escravos. A 
escravatura não só contribuiu para desestruturar económica, política e socialmente este 
grupo, mas contribuiu também na construção de relações conflituais duradoiras entre as 
sociedades Macuas costeiras esclavagistas e as sociedades Macuas escravizadas do interior. A 
constituição do sistema de clivagens entre as diferentes linhagens e chefaturas locais com o 
poder colonial português é também uma das consequências da escravatura.   

Nos anos 1940, muitos régulos ao serviço dos portugueses foram considerados verdadeiros 
chefes tradicionais e nos casos em que os portugueses substituíram muitos Mamwenes por 
régulos não proclamados, os chefes depostos mantiveram os atributos e as funções inerentes 
à sua condição anterior, tendo continuado, porém, a ser para os respectivos membros das 
suas comunidades os seus chefes familiares e políticos.  

As relações entre a autoridade tradicional e os poderes institucionalizados vão mais tarde 
conhecer nova dinâmica: Primeiro, no período da luta anti-colonial, quando a Frelimo 
defendia a ideia de que em Moçambique estrutura tradicional devia, portanto, ser combatida; 
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depois no período pós-colonial, com a tentativa de sua destruição e substituição pelos 
secretários dos bairros e pelos grupos dinamizadores, o que resultou na sobreposição de 
estruturas comunitárias. A guerra civil que se seguiu em particular na região Macua, foi 
também, dentre outros factores, o reacender violento do conflito entre as antigas chefias 
dominantes e as novas formas de domínio adoptadas após a independência. Depois da guerra 
civil em 1992, o relacionamento entre o Estado e as autoridades tradicionais em Nampula 
conheceu uma dinâmica diferente. A maior parte das autoridades tradicionais prestou apoio 
eleitoral à Renamo nas 1as eleições Gerais de 1994, e recusaram-se muitas vezes a colaborar 
com o sistema administrativo Estatal implantado nas zonas sob seu antigo domínio. Em 
Agosto de 1995 foi convocada uma reunião com todas as Autoridades Tradicionais de 
Nampula, para discutir a sua situação e seu futuro na nova conjuntura político administrativa 
do país. Foi uma reunião determinante na aprovação do Decreto 15/2000, de 20 de Junho, 
relativo à articulação dos órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias.  

A democracia multipartidária veio a dar outros contornos às dinâmicas acima descritas. Em 
termos eleitorais, até as eleições gerais de 1999 a província de Nampula era fortemente 
dominada pela Renamo. Esse domínio culminou com a vitória eleitoral nas eleições locais de 
2003. Mas, a partir de 2004, esta tendência de forte domínio político da Renamo na Província 
começou a inverter-se a favor do partido Frelimo.  

Ao nível económico, de 2001 a 2006, a província respondia por 13,7% do PIB nacional e 
tinha registado um crescimento médio de 8%. Nos últimos anos o volume de negócios e o 
fluxo de investimentos públicos e privados, nomeadamente no CDN e Areias Pesadas de 
Moma, conheceram um incremento significativo. Muitas unidades económicas (5.278 em 
2004), que empregavam cerca de 7,5% da população activa do país, foram construídas e 
funcionavam em Nampula. Contudo, a província apresenta um dos índices de Pobreza 
Humana mais elevados do país (50,6%), um dos mais baixos índices de desenvolvimento 
humano do país (0,402), um dos piores índices de esperança de vida (0,329) um dos piores 
índices de Educação (0, 390), um dos piores índices de esperança de vida à nascença (44,7) 
uma das piores taxas de analfabetismo de adultos (36,1), a pior taxa de combinação de 
escolaridade (44,7). Estes elementos e o acesso limitado ao mercado de trabalho por parte da 
população constituem os nós de estrangulamento no desenvolvimento da província de 
Nampula. 

Posto isso, cabe questionar como os vários elementos aqui indicados influenciam na 
governação e como esta tem implicações nos sucessos e desafios que ainda são enfrentados 
pela Província na implementação das estratégias de desenvolvimento. Este exercício passa 
por uma análise das boas práticas existentes na governação, os desafios e ameaças a 
enfrentar, como base para a apresentação de recomendações para a melhoria da governação 
na Província. 

Boas Práticas de Governação em Nampula 

As experiências de governação local participativa em Nampula iniciam nos meados de 90 
com a implementação do Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas (PPFD). As 
práticas relacionadas com a governação local participativa foram largamente influenciadas 
pelo programa e com ela se confundem. Para permitir melhores formas de participação 
comunitária  foram criados (Comités de Desenvolvimento Local – CDL), órgãos de articulação 
e diálogo entre comunidades e os governos distritais no âmbito da planificação e 
desenvolvimento económico local. A criação dos CDLs foi impulsionada pelas ONGs. Estas 
estruturas nunca tiveram uma cobertura formal embora reconhecidas pelas autoridades 
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governamentais. Em 2003 são criadas as Instituições de Participação e Consultas 
Comunitárias (IPCCs), órgãos com uma natureza formal que passam a conviver com os CDLs.  

Na abordagem de governação local participativa de Nampula, nasceram algumas práticas 
importantes, pelo facto de i) constituírem elementos que favorecem práticas de boa 
governação, e ii) terem servido de base para a inspiração de um modelo nacional de 
governação local participativa. E se destacam os seguintes:  

 Abertura dos governos distritais para dar voz às comunidades na tomada de decisões 
sobre assuntos de seu interesse;  

 Criação de instituições e mecanismos locais de consulta que viabilizam o processo 
participativo (primeiro os CDLs e depois as IPCCs);  

 Abertura do governo a nível provincial e distrital em cooperar, coordenar e dialogar 
permanentemente com as organizações da Sociedade Civil (SC); 

 Crescimento embora não muito significativo, da consciência cívica das comunidades 
locais para o controlo e responsabilização das acções dos seus governantes; e 

 Efeito replicador da experiência de governação participativa, primeiro para algumas 
províncias e depois para o país todo.   

A criação e o funcionamento dos Conselhos Consultivos Locais (CCLs) são realidade em 
Nampula, e é reforçada por um histórico de experiência de funcionamento dessas instituições 
já antes da sua constituição formal em 2003. Um dos resultados importantes da planificação 
distrital participativa em Nampula foi a elaboração dos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Distrital (PEDD) e os Planos Económicos, Sociais e Orçamento Distrital 
(PESOD).  

A existência de uma unidade específica de coordenação e articulação dos parceiros da 
sociedade civil e de monitoria das estratégias e planos da província – a UCODIN – é um passo 
positivo na tentativa de consolidar práticas participativas de governação e promoção do 
desenvolvimento, seguindo uma tradição da província. O nível de diálogo e articulação entre 
as comunidades, grupos da sociedade civil, ONGs e o governo, tornaram Nampula exemplo de 
planificação descentralizada. A criação do CEGOV, para capitalizar o rico histórico de práticas 
de governação participativa, é um passo importante para consolidar a reprodução do 
conhecimento adquirido ao longo dos anos na Província e será importante na replicação dos 
sucessos e na exploração de novos campos de inovação neste domínio. Nampula também 
experimentou a implementação do Barómetro de Boa Governação (BBG) no distrito de 
Mogovolas. O BBG é um excelente instrumento de avaliação do desempenho do governo e 
tem a particularidade de ter sido desenvolvido numa parceria entre o governo e uma 
organização da sociedade civil. 

Aspectos Críticos da Governação em Nampula 

Constitui algo de particular estranheza o facto de que apesar do pioneirismo e do sucesso da 
Província na planificação participativa, pode-se dizer que se a nível interno isso tem 
contribuído para dar voz às demandas da comunidades, a nível agregado, a situação 
socioeconómica da província acaba por se colocar entre as piores do país. As falhas são 
partilhadas tanto pelo governo central como pela província. Por um lado, há fragilidades no 
processo de alocação de recursos ao nível local, relacionados à ausência de fórmulas 
equilibradas na correlação entre nível de privação e as alocações do orçamento às províncias. 
O processo de planificação apesar de ser em princípio ascendente e participativo, com 
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envolvimento das comunidades desembocando na elaboração do PEDD e os encadeamentos 
posteriores que levam ao PESOD, na verdade ainda enfermam de lacunas na articulação entre 
os vários instrumentos. Estudos alertam para a falta de alinhamento entre os fundos dos 
sectores das estradas, da educação e das águas, aos PESODs e aos planos de actividades. Os 
cerca de 15 anos de experiência de governação participativa impulsionada pelo governo 
provincial através do PPFD não foram absorvidos a nível dos municípios da Província. 

O reconhecimento das autoridades tradicionais está a ser feito em Nampula, mas as relações 
destas com os partidos e o Governo ainda são ambíguas. Também é preciso prestar particular 
atenção à influência excessiva destas autoridades nas escolhas políticas dos cidadãos, 
principalmente em períodos eleitorais, uma vez que a vontade política destes acaba sendo 
subvertida.  

Nos últimos anos cresceu a percepção de que as IPCCs estão a ser politizadas, colocando-as 
ao serviço do partido no poder. Vários estudos sobre a matéria confirmam essa tendência. 
Portanto, apesar de a Província de Nampula ter sido pioneira na criação destas instituições, 
ainda não as consolidou suficientemente a ponto de se ter uma estrutura sólida, estável e 
isenta. Com o lançamento do OIIL em 2006 a natureza de trabalho das IPCCs começou a 
sofrer fortes constrangimentos. O envolvimento dos CCLs na elaboração e implementação 
dos PEDDs e PESODs ficou fragilizado aos vários níveis e parece que as equipas técnicas 
distritais assumiram esse papel, e não há clareza sobre como os projectos estão a ser 
priorizados. A ambiguidade da relação partido no poder/instituições, sejam elas das 
comunidades (IPCCs) como as de Estado, pode ter como efeito uma certa desmobilização dos 
actores, tanto do Estado como da sociedade civil, na promoção dos valores da (boa) 
governação local, pondo assim em perigo aspectos como participação, inclusividade e 
igualdade dos cidadãos, e no limite levará a inviabilização da consolidação dos sucessos 
obtidos na governação local.  

Embora a constituição da UCODIN tenha sido um ganho importante para a província em 
termos de consolidação dos processos de monitoria e avaliação, este órgão não tem ligação 
formal com os Conselhos Consultivos Locais, que permitiria um melhor fluxo de informação 
sobre a governação local. Não existe um sistema sólido, integrado e eficaz de monitoria e 
avaliação para um efectivo acompanhamento das actividades e dos processos mais amplos de 
governação. As fragilidades na monitoria integrada também têm implicações na 
sistematização de boas práticas, na sua comunicação e disseminação. Esta lacuna deve-se 
mais a questões de fraca capacidade do que de concepção, pois, a sistematização das lições e 
boas práticas constitui uma das principais áreas de acção do PPFD. A criação do CEGOV 
poderá responder a este importante desafio. No entanto, a mudança de actores chave e 
dinamizadores do processo de criação do CEGOV pode ser um factor de risco para a sua clara 
estruturação, consolidação e sustentabilidade.  

A experiência do processo de implementação de reformas do sector público na província 
mostra que há falta de seguimento de algumas iniciativas da reforma, que para além do 
desperdício de recursos, é uma perda de oportunidade de introdução de melhorias que 
podem ter um impacto significativo na melhoria da prestação de serviços públicos e 
prestação de contas. Por exemplo os resultados BBG de Mogovolas, embora tenha sido 
realizado há dois anos, ainda não foram divulgados e a experiência nunca mais foi replicada 
em outros distritos. A proposta de simplificação de procedimentos de concessão do Direito 
de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) realizada em 2006/7 também não foi usada para 
estimular as melhorias necessárias nesse campo. Outra questão crítica é a sustentabilidade 
dos processos de participação local e da capacitação dos actores locais. Os distritos ainda não 
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possuem incentivos para a atracção de recursos humanos qualificados, que são um factor 
importante para o desenvolvimento dos distritos. Os CLs mostram uma certa dependência 
das organizações que fazem a capacitação, mesmo depois de sucessivos anos de capacitação.  

Conclusões  

Relativamente à participação cívica, no contexto deste trabalho ela foi analisada nas 
seguintes vertentes: pela via de da acção de grupos cívicos, através da participação pela via 
dos conselhos locais e através da sua participação intermediada pelos seus representantes, 
que tanto podem ser os membros dos CLs como as autoridades comunitárias, devido ao seu 
poder de intermediação.  

No que concerne ao primeiro aspecto, facto interessante é que em alguns municípios de 
Nampula, como Angoche, Nacala-Porto e Ilha de Moçambique, há um histórico de 
participação de grupos cívicos nas eleições, em alguns casos com um relativo sucesso. 
Contudo, isso não se reflecte numa sistemática participação de grupos cívicos na governação 
municipal, ao menos de que se tenha registo significativo. Os processos participativos 
também são vulneráveis à personalidade e boa vontade das lideranças locais (no caso os 
administradores de distrito), o que denota uma frágil institucionalização.  

Quanto às autoridades comunitárias, o seu enquadramento é um problema de âmbito 
nacional, mas em Nampula toma contornos específicos, devido a história da Província. É 
importante n~o se descurar a “captura da cidadania” que algumas lideranças promovem, 
induzindo ao voto de sua conveniência. Esta influência extravasa o âmbito das competências 
dessas lideranças e não contribui para o fortalecimento da democracia e da boa governação 
local.  

Relativamente à planificação e orçamentação participativa, a experiência de Nampula nesta 
área está a ser um diferencial positivo na implementação das políticas de descentralização, 
como o exemplo da gestão dos fundos sectoriais sugere. Contudo, ainda é necessário 
descentralizar a sua gestão das direcções provinciais aos distritos, para garantir uma maior 
celeridade e participação na definição de prioridades de prestação de serviços. Há um hiato 
entre a pujante prática participativa local e a sua réplica nas decisões tomadas a nível central 
e que afectam a Província. Isso contribui para limitar o impacto da descentralização na 
prestação de serviços em Nampula e para tornar esta num actor silencioso na discussão de 
aspectos estratégicos da descentralização (como as transferências intergovernamentais) no 
País, apesar da sua experiência largamente reconhecida e adoptada em programas nacionais 
da descentralização.  

Apesar de grandes avanços de Nampula na planificação participativa, não há um sistema 
sólido de monitoria do desempenho dos distritos e dos Conselhos locais na planificação 
participativa. Isso se deve à fraca integração das várias iniciativas de monitoria levadas a 
cabo pelo Governo e pelos parceiros. Em suma, não há um sistema integrado de monitoria, e 
esta tende a ser feita de forma isolada pelo parceiros e pelos distritos, muitas vezes para 
atender a fins específicos das suas áreas de actuação, do que para se obter uma visão mais 
geral do ponto de situação da governação local.  

A relação entre os municípios e distritos ainda não é cooperativa, chegando a ser conflituosa 
nos casos em que o município é controlado pelo partido da oposição. Isso teve como 
consequências, em alguns casos, na aplicação tendenciosa da legislação sobre a mobilidade 
de pessoal, tendo-se aplicado a medida inversa de enfraquecer ao invés de fortalecer os 
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municípios. A falta de mecanismos institucionalizados de diálogo e articulação entre os 
distritos e municípios, não pode ser vista como um problema que se acirra apenas em 
situações em que o governo central (que nomeia os representantes do Estado e os titulares 
dos órgãos locais do Estado) e os municípios são controlados por partidos diferentes.  

Finalmente, a prestação de contas tanto dos administradores dos distritos para os Conselhos 
locais, como dos membros destes e das suas subestruturas (por exemplo, as comissões) para 
os próprios e as comunidades ainda são frágeis. O sistema de monitoria coordenado pela 
UCODIN é baseado em informação dos sectores e dos distritos posteriormente sistematizada 
em relatórios a ser apresentados nas sessões do ODP, que são anuais. Dessa forma, não há 
muitas oportunidades para a prestação de contas aos cidadãos.  

Recomendações  

No que concerne à participação cívica, a governação municipal tem recebido menos atenção, 
tanto por parte da sociedade civil, como no que concerne à sua articulação sistemática com 
os distritos. Neste contexto, é pertinente estimular a criação e a capacitação de movimentos 
cívicos voltados à vida municipal, o que pode ocorrer tendo como ponto de partida os 
mecanismos existentes, que seria a criação de uma rede temática que se debruçaria 
especificamente sobre este assunto. Também é de capital importância que se desenvolvam 
formas de articulação entre os distritos e os municípios no processo de planificação.  

Quanto à planificação participativa, a criação do Centro de Governação (o CEGOV) e o seu 
enfoque na disseminação de experiências de governação local pode contribuir para a criação 
de uma memória institucional sobre a experiência de Nampula e consolidação dessa 
província como um actor e interlocutor incontornável no debate sobre a descentralização no 
País. Aqui reside também uma boa oportunidade de intervenção dos parceiros nos próximos 
anos: apoiar no reforço das capacidades para a criação de uma memória institucional e do 
fortalecimento dos vários fóruns e mecanismos existentes, como o Observatório do 
Desenvolvimento, os Parceiros do PPFD, as redes temáticas, de modo que se crie um capital 
político que continue a impulsionar a descentralização na província. Um dos pontos de 
entrada pode ser o fortalecimento dos parceiros na elaboração do Cenário Fiscal de Médio 
Prazo provincial, de modo a melhorar a previsão dos recursos a serem alocados à província e 
também negociar a adopção de critérios mais justos de alocação, tendo em conta a posição 
relativa da província no que concerne aos índices de pobreza humana.  

O CEGOV, pela sua natureza, também pode ser um actor central na sistematização da rica e 
complexa história de Nampula, que serviria de referência e inspiração para a gestão de 
alguns processos complexos da governação da província.  

Relativamente às autoridades comunitárias, a par do seu reconhecimento formal é 
importante que se estimule a adopção de uma cultura democrática (nestas autoridades) de 
relação com as comunidades e intermediação dos interesses destas com o Estado, que devem 
substituir as formas de mobilização para apoiar as suas opções políticas, como ocorre em 
alguns processos eleitorais e que certamente tem implicações também na participação nos 
conselhos locais.  

No que diz respeito à monitoria, há que reforçar os sistemas existentes, provendo-os de 
informação e procedimentos de elaboração de relatórios que permitam monitorar de forma 
integrada a governação na província. Neste âmbito, a informação de monitoria produzida 
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pelos vários actores poderia ser sistematizada na base de dados gerida pela UCODIN, que 
seria sistematicamente alimentada pelo governo e pelos parceiros da sociedade civil.  

Finalmente, no que concerne aos recursos humanos, há experiências do PPFD em outras 
províncias que estão a resolver este problema com soluções criativas. Uma delas cuja base já 
existe em Nampula, é a construção de habitação com materiais de baixo custo, que pode ser 
levada a cabo pelas comunidades e pelas microempresas que estão criadas nos distritos. A 
integração de iniciativas e a troca de experiências com outras províncias podem fornecer 
uma base boa para mitigar a falta de condições nos distritos que põem em perigo a 
sustentabilidade dos esforços de capacitação. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente estudo, denominado governação em Nampula, enquadra-se no âmbito do 
Memorando de Entendimento entre o Governo do Reino dos Países Baixos e a Província 
de Nampula, para o apoio a esta província. Este tem como um dos seus focos a promoção 
da governação local participativa e democrática, bem como a promoção daquilo que se 
pode chamar a prestação de contas e responsabilização local (‘domestic accountability’).  

1.1. Objectivos do Estudo 

Segundo os Termos de Referência, constitui objectivo geral do Estudo analisar a situação 
actual do processo de governação, evidenciando as boas práticas, fraquezas e ameaças, 
com vista a trazer recomendações que permitam a consolidação e o aperfeiçoamento da 
boa governação na Província de Nampula. 

Por sua vez, são objectivos específicos do estudo: 

1. Analisar a situação actual dos diferentes componentes do modelo de 
governação, com enfoque para:  
a) o grau de envolvimento da Sociedade Civil e dos cidadãos no processo de 

governação; 
b)  o funcionamento das estruturas existentes para facilitar o diálogo (CCLs, 

ODP, incluindo redes temáticas) e do grau de articulação entre os 
diferentes níveis de diálogo até ao nível nacional;  

c) as ligações entre as Assembleias Municipais e as Organizações da  
Sociedade Civil (OSC); 

d) a articulação entre autarquias e distritos nos domínios da planificação;  
e) os mecanismos de interacção entre os diferentes actores numa área 

geográfica específica (distrito);  
f) os mecanismos de monitoria/prestação de contas aos cidadãos e aos 

CLLs. 
2. Analisar a governação como um factor dinamizador na melhoria da prestação 

de serviços, e no desenvolvimento económico, incluindo a aplicação do OIIL, 
com destaque para: 

a) o envolvimento dos CCLs;  
b) a disseminação da informação; 
c) a transparência na aplicação dos recursos disponibilizados; e  
d) a monitoria e a prestação de contas dos órgãos locais do Estado pelos 

CCLs. 
 

Com base nisso, propor/definir propostas de acção de governação, das quais fazem 
parte as componentes: a participação cívica, a planificação e orçamentação participativa, 
a monitoria da implementação e a prestação de contas sobre os serviços de cada actor. 
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1.2. Metodologia  

A metodologia do trabalho consistiu na revisão bibliográfica e na realização de 
entrevistas em profundidade, de acordo com a proposta submetida ao Governo da 
Província de Nampula e à Embaixada da Holanda. Os entrevistados incluíram várias 
individualidades oriundas de Nampula, políticos, académicos, representantes da 
sociedade civil, do Governo Provincial, do governo distrital e dos municípios; técnicos 
das direcções provinciais e dos distritos; membros dos conselhos consultivos e das 
comunidades locais. Em Janeiro de 2010 foi realizada uma pesquisa de campo nos 
distritos de Mogovolas, Ribáuè e Angoche, sendo que nos últimos dois o estudo incidiu 
sobre o governo distrital e municipal. A selecção destes distritos/municípios obedeceu 
aos seguintes critérios: 

 Distritos onde existe uma experiência de coabitação entre órgãos 
descentralizados e desconcentrados no processo de governação local (municípios 
e OLE);   

 Localização geográfica dos distritos/municípios; 

 Distrito/município onde se verificaram processos de alternância política e que 
representam um peso considerável na economia da província; 

 Distrito/município cuja tendência em termos de inclinação política em relação a 
uma ou outra das principais forças politicas (Frelimo/Renamo), sejam opostas; 

 Distritos com experiência de parceria com organizações nacionais e 
internacionais na implementação de projecto no âmbito da governação local. 

Com estes critérios espera-se captar o maior número possível de elementos relevantes 
para a compreensão das dinâmicas de governação em Nampula. Contudo, mesmo que 
não se pretende fazer generalizações teóricas neste estudo, é pertinente reconhecer que 
o número reduzido de distritos (ditado pela escassez de recursos, dentre os quais o 
tempo) em si é uma limitação, pois restringe a amplitude de experiências necessária 
para uma reflexão mais profunda da realidade da província. 

1.2.1. Âmbito do Estudo 

Sem ser de forma rígida, o estudo cobre o período de governação referente aos últimos 
dez anos (de 2000 a 2009), com particular enfoque para as questões de descentralização 
e governação local, com destaque para o Programa de Planificação e Finanças 
Descentralizadas (PPFD). Este iniciou  em Nampula em 1998,  expandido para todo o 
País a partir de 2003/2004 . Neste âmbito, particular atenção é dada às estruturas de 
governação local, com destaque para os Conselhos Locais (CLs) e o Observatório de 
Desenvolvimento Provincial (ODP) e as equipes técnicas de planificação e os processos 
de planificação participativa. A análise destes está enquadrada nos processos locais e 
políticas nacionais com impacto na governação, com destaque para a reforma do sector 
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público e a implementação do Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta, o 
PARPA II 2006-2009. 

 

1.2.2. Aspectos Analíticos  

Na análise privilegiou-se o cruzamento da informação factual, de percepções de 
entrevistados e a busca de explicações na história e na cultura da população da 
província. Três abordagens para explicação e interpretação da realidade orientam o 
estudo, nomeadamente, i) factores históricos-culturais da vida local, (factores que 
podem ter reflexos no comportamento dos actores e nas dinâmicas de governação); ii) 
factores estruturais, com foco nas instituições, formais e informais, de âmbito social e 
político que influenciam na governação; e, iii) factores da economia política da 
governação assentes na análise das motivações e interesses estratégicos dos actores 
envolvidos no processo de governação e que potencialmente podem influenciar 
dinâmicas, relações de poder e mudanças políticas. 

Em síntese, a abordagem aqui proposta se enquadra na tradição analítica do chamado 
novo institucionalismo, que dá primazia às instituições, a cultura a história e às 
motivações dos indivíduos na explicação da dinâmica política (Hall e Taylor, 2003).  

1.2.3. Limitações do Estudo 

Apesar de o estudo combinar a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo, a riqueza e a 
complexidade da província de Nampula dificilmente podem ser captadas num trabalho 
de um âmbito modesto como este. Alem disso, alguns elementos explicativos aqui 
apresentados reflectem percepções individuais e perspectivas da realidade com um 
certo cunho pessoal. Por essa razão, alguns elementos analisados poderão suscitar 
diferentes interpretações, em função das informações e experiência que os leitores terão 
sobre a província de Nampula. Neste estudo, sempre que possível, confronta-se a 
informação documental e a que foi recolhida nas entrevistas, como uma forma de 
identificar consistências, inconsistências e com isso apontar tendências que permitam 
tirar ilações fundamentadas sobre a governação em Nampula. 

Embora existam alguns estudos científicos (etnográficos, antropológicos, históricos, 
sociológicos, etc.) sobre Nampula, muitas das dinâmicas culturais aqui descritas e 
analisadas e que explicam a dinâmica de governação da província não foram, regra geral, 
alvo de estudos mais recentes e certamente precisam de maior aprofundamento, que 
requereria mais tempo de investigação do que o disponível para este estudo. Por essa 
razão, algumas dessas reflexões devem ser entendidas como um mapeamento de 
questões pertinentes que devem ser levadas em conta na análise da governação em 
Nampula, mas cujo papel ainda demanda maior reflexão. 

O estudo também se deparou com uma dificuldade conceitual no que concerne à 
definição de boas práticas. Esta constitui um exercício complexo e por vezes antagónico, 
uma vez que depende muitas vezes de como o avaliador se coloca perante a realidade; 
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ou então, da forma como os beneficiários ou implementadores dos programas percebem 
os seus efeitos. Por outro lado, a “boa pr|tica” pode derivar de um processo de an|lise 
comparada entre uma determinada prática num determinado espaço ou lugar, com uma 
outra. Há, no entanto, duas formas para determinar se uma prática pode ser considerada 
melhor do que uma outra. A primeira forma é aquela que compara uma prática à outra, 
em dois (ou mais) programas semelhantes, na base de critérios ou indicadores 
anteriormente estabelecidos. Através da comparação e medição dos valores ou 
qualidades dos critérios seleccionados pode se identificar objectivamente a prática que 
tem uma pontuação melhor no conjunto das que estão a ser analisadas. No presente 
estudo esta abordagem não é considerada muito viável, por ela estar basicamente fora 
dos Termos de Referência, que não prevêem um estudo comparativo e devido ao tempo 
reduzido disponível para a sua execução. O segundo método para determinar uma “boa 
pr|tica” é aquele que recorre { opini~o da comunidade deontológica, por exemplo, dos 
“experts”, incluindo os directamente ou indirectamente afectados pelo 
programa/intervenção em análise, avaliadores, etc. Esta forma foi a alternativa aqui 
adoptada, que consistiu na indicação das boas práticas de acordo com os estudos 
existentes, as opiniões dos stakeholders envolvidos e também da análise feita pela 
equipa que realizou o estudo, tendo em conta a informação existente que consubstancia 
a satisfação dos beneficiários o alcance dos objectivos e a consistência na abordagem das 
intervenções em análise.  

A falta de informação sobre alguns processos também foi um constrangimento para a 
elaboração de uma análise mais consubstanciada. Por exemplo, a equipa teve acesso a 
documentos sobre os processos participativos, tais como os Conselhos Locais, os 
mecanismos de articulação do Governo com a sociedade civil e inclusive realizou 
algumas entrevistas para aprofundar o conhecimento destes assuntos. Contudo, a falta 
de análises dos processos acabou sendo uma forte limitação para entender o ponto de 
situação de alguns processos. Por exemplo, como será referido adiante, a equipa não 
teve acesso a uma análise da evolução dos CLs desde a criação até agora, para avaliar 
que avanços foram feitos de forma mais ampla, tendo assim se restringido à análise de 
situações particulares, como a dos casos estudados de forma mais directa. Neste âmbito, 
algumas ilações podem não ser necessariamente replicáveis ao resto da Província, mas 
assim mesmo foram apresentadas como forma de identificar questões sobre a 
governação da Província que demandam atenção presente e futura. 

Finalmente, de referir que este trabalho tenta responder aos objectivos definidos nos 
Termos de Referência e as recomendações feitas nos encontros preliminares com a 
Embaixada da Holanda e representantes do Governo Provincial de Nampula. Enquanto o 
escopo dos Termos de Referência é restrito, após os encontros supracitados o âmbito do 
estudo revelou-se mais amplo. Isto exigiu da equipa um esforço de análise muito grande, 
uma vez que teve que conciliar os temas definidos nos TdR com outros que foram 
sugeridos, que nem sempre foram de fácil integração neste estudo. A equipa tentou 
manter apenas aqueles assuntos que não punham em causa a coerência do texto, mas é 
pertinente dizer que a variedade de assuntos analisados é uma fraqueza, porque pode 
reduzir o espaço para o aprofundamento das questões apresentadas ao longo do 
trabalho.  
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1.3. Organização do relatório 

O relatório é composto por quatro capítulos principais. No Capítulo 2 é feita a descrição 
geral da província de Nampula, sua história, cultura e aspectos políticos relevantes. No 
Capítulo 3 é apresentado o histórico de governação e boas práticas de Nampula, com 
enfoque para a experiência do PPFD e a influência que o seu legado deixou em várias 
áreas de governação, a reforma do sector público e a prestação de serviços públicos. O 
Capítulo 4 aborda os principais aspectos críticos e desafios da governação na província. 
Finalmente, são apresentadas as conclusões e as principais recomendações no Capítulo 
5.   
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2. INTRODUÇÃO: O CONTEXTO DA GOVERNAÇÃO EM NAMPULA 

Para uma melhor contextualização da governação em Nampula, é pertinente analisar os 
aspectos estruturantes das relações sociais, políticas e económicas que caracterizam a 
província e como estes têm implicações no lugar que Nampula ocupa no contexto da 
governação do País. Nesta parte será analisado como a geografia a história, a população, 
as relações sociais, políticas e a situação socioeconómica daí decorrentes são 
importantes para entender as dinâmicas de governação que se desenvolvem em 
Nampula. 

 

2.1. Geografia, População e História de Nampula 

Uma análise mais atenta da Província de Nampula revela que a sua geografia, a sua 
população e a sua história têm relações intrínsecas e complexas entre si, o que torna 
difícil a descrição de cada um destes elementos de forma isolada. Desta forma, nesta 
secção os elementos acima indicados serão analisados de forma integrada e inter-
relacionada, de forma a se captar a forma como os mesmos influenciaram na governação 
da Província, tanto no passado como no presente. 

2.1.1. A Localização Geográfica e Seus Contornos Políticos 

A Província de Nampula, que corresponde ao antigo Distrito de Moçambique (durante a 
era colonial) e tem como capital a Cidade de Nampula. Situada no Nordeste de 
Moçambique e com uma superfície de 81606 km2; correspondente a cerca de 10% do 
território moçambicano (799.380km2), Nampula é limitada a Este pelo Oceano Indico, ao 
Sul pela Província da Zambézia, ao Norte pela Província de Cabo Delgado e a Oeste pela 
Província de Niassa. Nampula é constituída por 21 distritos e 6 cidades e vilas que se 
tornaram municípios, à luz das leis 2/97 e 3/2008. É uma das três províncias1 que não 
faz fronteira com nenhum outro país. A localização de Nampula teve uma grande 
influência na relação da província tanto com o regime colonial como com a Frente de 
Libertação de Moçambique (Frelimo) tanto como movimento de libertação, assim como 
Governo depois da Independência em 1975. 

A luta anticolonial que tinha começado na província de Cabo Delgado tinha sido 
programada para tomar a direcção Norte-Sul em direcção à Nampula, uma das 
províncias mais habitadas e onde habitava a etnia Macua, a maior e a mais homogénea.2 
No entanto, o sucesso político-militar da Frelimo nas zonas mais a Norte, não se repetiu 

                                                             

1 As outras duas províncias de Moçambique que não fazem fronteira com nenhum outro país são 
Inhambane, no sul e Sofala, no centro do País.   
2 De acordo com o recenseamento da população de 1950, viviam na província 1. 317. 631 pessoas 
seja 22, 95% da população da colónia (INE, 1970). 
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em Nampula. Este ‘insucesso’ foi interpretado pela polícia secreta portuguesa, a PIDE, 
nos seguintes termos:  

“Um dos principais factores que contribui para o insucesso da Frelimo a 
cumprir com seus objectivos, penetrar e começar a luta armada no distrito de 
Moçambique é, sem alguma dúvida, o facto de a etnia mais representativa do 
distrito ser a Macua, que até este momento se revela muito fiel aos 
portugueses e est| pouco impressionada com as ideias da subvers~o”3    

Um aspecto importante para a não entrada da Frelimo tinha sido a estratégia usada 
pelas autoridades coloniais, que tinham tudo feito para proteger a Província de 
Nampula, considerada por elas seu berço. A associação Comercial e Agrícola e Industrial 
de Nampula dizia:  

“Nosso distrito é o símbolo de Moçambique. Em seus pés chumbaram todas 
tentativas de subversão, graças à Portugalidade e à lealdade de suas 
populações. Nampula é também a capital militar da província.”4 

Para Monteiro (1993), a atitude hostil apresentada pela Frelimo em relação às 
autoridades tradicionais, desde os primeiros anos da luta anti-colonial tinha sido 
também determinante para este fracasso. Mas, as acções de ordem psicológica e as 
medidas político-administrativas e militares operadas pelos portugueses, 
nomeadamente a mudança em 1967 do Quartel-general do exército colonial Português 
de Lourenço Marques para a Província de Nampula, contribuíram também para reduzir 
as possibilidades de os naturais de Nampula se juntarem à luta armada de libertação 
nacional. Um dos mais destacados combatentes da luta de libertação nacional de origem 
Macua, o actual General Eduardo Nihia, conta que só foi possível juntar-se à Frelimo 
porque na altura o fez via Niassa, onde se encontrava. 

Seja como for, a reduzida presença dos naturais de Nampula na luta anticolonial ainda 
teve repercussões na forma como a província era vista pela Frelimo nas vésperas da 
independência nacional, quando após o 25 de Abril de 1974 Nampula mergulhou num 
caos social, político e económico: como uma província onde o colonialismo se tinha 
profundamente enraizado; por isso, havia dificuldades do novo regime se instalar 
politicamente, tornando assim necessário encontrar formas de impor a ordem (Notícias 
da Beira, n.° 9204, 4 de Junho de 1974).  

Esta visão não era (e nem é) compartilhada por alguns naturais desta província. Por 
exemplo, para os “Democratas de Nampula”, um grupo progressista actuante nos anos 
70,5 a suposta aversão dos naturais de Província em relação à Frelimo era um mito 

                                                             

3 PIDE-Delegação de Moçambique, Assunto : situação geral. Oficio Urgente n.° 1259/A-4 de 17 de 
Julho de 1970 da Repartição do Gabinete Geral de Moçambique, Lourenço Marques 21 de Julho de 
1970.  
4 Associação Comercial industrial e Agrícola de Nampula, Exposição feita pela Associação, ao Exmo. 
Senhor Governador da província, Nampula 26 de Julho de 1969.  
5 Os « Democratas de Nampula » eram um grupo multirracial constituído por Brancos, mestiços e 
negros assimilados e ideologicamente heterogéneo constituído por elementos de formação 
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construído pelos “reaccion|rios” de forma a colocar os Macuas contra o novo poder; 
diziam eles:  

“Os Macuas apresentam uma certa passividade que deriva de factores 
particulares de ordem histórica e geográfica. Ao longo de toda a história os 
Macuas tinham sido sempre escravizados pelos invasores, cujos últimos 
tinham sido os portugueses. Isto era ligado a seu relativo isolamento 
geográfico, sem fronteira com o estrangeiro, e pelo facto de os Macuas, 
entanto que etnia oprimida, terem um certo comportamento e características 
particulares”.6 

Esta explicação é ainda corroborada por alguns dos nossos entrevistados, que explicam 
a aparente passividade dos Macuas como uma defesa que os mesmos criaram em função 
da sua exposição histórica a outros povos, muitas vezes em condição de subalternidade e 
dominação. Nestas circunstâncias, teriam se desenvolvido formas subtis de resistência, 
que consistem num aparente colaboracionismo com o poder, mas que no fim das contas 
n~o o é. No dizer de alguns, “o macua n~o sabe dizer não; mas pode aceitar alguma coisa 
e depois n~o fazer”.  

Apesar da argumentação dos Democratas de Nampula, a província de Nampula 
continuava a ser considerada por Samora Machel “o protótipo do modelo militar - um 
dos sectores mais reaccionários da burguesia colonial portuguesa”, devido { grande 
concentração de tropas militares.7 Para a Frelimo, a província de Nampula era uma zona 
que durante os anos 1940-60 tinha constituído um centro de escravatura, porque a 
população era obrigada a trabalhar nas plantações de algodão, de tabaco, de cana-de-
açúcar, nos campos de arroz e outra parte da população era deportada para S. Tomé. Isto 
era devido ao facto de a província não ter fronteira com nenhum país, o que obrigava a 
população a vender sua força de trabalho aos latifundiários8.  

Por outro lado, a instalação da sede do exército colonial português nesta província foi 
vista como tendo resultado na destruição da personalidade da população de Nampula – 
com a instalação da prostituição, do alcoolismo e com o recrutamento de muitos 
naturais de Nampula para servir a polícia secreta portuguesa9 (Tempo, 1976).  

“…Instalaram casas de prostituiç~o, onde havia prostitutas para o sargento, o 
oficial e o soldado […] em segundo lugar havia o alcoolismo e a droga. Ligava-
se a isto o terror, o banditismo, os assassinatos, a vagabundagem. […], todo o 
tipo de corrupção material, moral, política e ideológica […] e quando estavam 

                                                                                                                                                                        

marxista e de católicos progressistas. Tinham como objectivo esclarecer à População de Nampula 
sobre a linha política e objectivos da Frelimo e preparar a população para a Independência.   
6 Democratas de Nampula: Makwuas apoiam Frelimo. Não adesão é um mito criado pela 
propaganda reaccionária, Tempo, n° 205, 25 de Agosto de 1974.  
7 De facto, durante a guerra colonial, a província de Nampula constituía o mais grande centro logístico, 
operacional e militar do exército português (quase cerca de 8500 militares estavam lá concentrados).  
8 S. Machel em Nampula «Cultura Moçambicana já retomada: é o sol que sempre nasce, é o sol que 
nunca desce». Noticias da Beira,  n° 9204, 4 de Junho de 1974 : 1-2.  
9 Segundo Samora Machel, cerca de 35 000 Nampulenses tinham sido recrutados para servir o 
exército português.  
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drogados e alienados, diziam que tinham atingido a civilização – o civilizador 
tinha também conseguido sua missão de transformar o homem de Nampula 
num animal brutalizado” […] Homens que serviam a PIDE. E um homem que 
serviu a PIDE n~o tem consciência … merecem uma educaç~o revolucion|ria 
[…] devemos identific|-los, isolá-los e depois aniquilá-los… […] a presença 
portuguesa em Nampula, foi o câncer que envenenou, que corroía e destruía o 
povo de Nampula.”10 

Ainda segundo Samora Machel, dois tipos de Administração tinham sido exercidos pelas 
autoridades portuguesas na Província de Nampula: a administração directa, onde as 
populações se confrontavam directamente com o colonialismo e a administração 
indirecta, com a preservação do feudalismo, com a entrega do poder aos régulos, cabos 
de terra, chefes tradicionais e nas plantações, aos capatazes, intermediários que 
representavam indirectamente os interesses do portugueses na província (Noticias da 
Beira, 1974). Estes elementos serão desenvolvidos nas subsecções seguintes, quando se 
analisa a população, a etnicidade e como estes elementos influenciam na relação da 
província com as elites políticas do poder em vários momentos históricos. 

2.1.2. População 

Segundo o Relatório do Censo Populacional de 2007 Nampula possui 3 985 285 
habitantes ou seja 19,7% da população do País, o que faz dela a província mais habitada 
de Moçambique. A maior parte da população pertence ao grupo étnico Macua, que é do 
ponto de vista numérico o mais importante de Moçambique e o mais homogéneo 
(Pelissier, 1984). Segundo Prata (1970), o etnónimo Macua provém da palavra nkhuwa 
(plural makhuwa), que significa grande extensão de terra, sertão, selva, deserto, etc., 
mas esta palavra teve, até ao século XX, uma acepção pejorativa até injuriosa ou 
ofensiva, sendo utilizada pelos islamizados do litoral com o significado de “rude”, 
“selvagem”, “atrasado”.  

Fazendo uma análise da organização sócio-linhageira dos Macuas, Medeiros (1995) 
afirma que esta sociedade estava organizada em grupos de pequenos segmentos 
linhageiros sobre um território limitado a Este pelo Oceano Índico, a Oeste pela fronteira 
com o Malawi, ao Norte pelo rio Messalo e ao sul pelo rio Lualua. Mas este povo se 
estendia também pelas terras da margem esquerda dos rios Zambeze e Shire. As guerras 
de ocupação que ocorreram entre os Séculos XVIII e XIX provocaram migrações e 
ocasionaram a formação de novos complexos socioculturais e a constituição de outras 
comunidades Macuas, fora de Moçambique. É por isso que actualmente podemos 
encontrar comunidades Macuas originárias de Moçambique na Tanzânia e no Malawi, 
nas Ilhas das Comores e Reunião e Madagáscar, nestes últimos países como resultado do 
tráfico de escravos no oceano Indico.  

 

                                                             

10 S. Machel em Nampula «Cultura Moçambicana já retomada: é o sol que sempre nasce, é o sol que 
nunca desce», Noticias da Beira,  n° 9204, 4 de Junho de 1974 : 1-2.  
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2.1.3. Etnicidade e História 

Do ponto de vista histórico e antropológico não existem estudos aprofundados sobre a 
formação dos diferentes grupos étnicos Macua. Os poucos existentes datam do século XX 
e resultam de autores coloniais, da acção missionária e de alguns autores 
contemporâneos. A Colonização política e moderna não tomou em conta a complexidade 
deste grupo, de tal forma que muitos autores que trabalharam na zona operaram uma 
classificação arbitrária, partindo apenas de certos traços culturais artificiais, verificados 
na altura da ocupação portuguesa (Medeiros, 1995). Para Rita-Ferreira (1975) os 
Macuas constituem um único e grande conjunto étnico, apesar de marcado por 
particularidades locais, constituindo assim diferentes subgrupos: 

a) O primeiro subgrupo é constituído pelos Acherimas, que segundo, Fernandez 
(1976) é o mais importante do grupo étnico Macua, pelo seu número e pela 
posição geográfica que ocupa. Este subgrupo pode ser encontrado nos distritos 
de Malema e Ribáuè.  

b) O segundo subgrupo é formado pelos Macuas propriamente ditos, 
nomeadamente os “Eratis”, que ocupam uma parte do distrito de Namapa, 
Nacarôa e Muecate; os “Chakas”, instalados no posto administrativo de Alua e de 
Mirrote e no distrito de Memba; os Namarrais que se encontram no distritos de 
Mossuril e de Monapo. Os “Namarrais” se tornaram célebres pelas sucessivas 
derrotas que infligiram aos portugueses durante as guerras de pacificação. 
Finalmente, encontram-se os “Mogovolas”, que vivem no distrito de Mogovolas. À 
semelhança dos “Namarrais”, os “Mogovolas” distinguiram-se pela sua resistência 
aos portugueses. No início do século XX, seu chefe, Kubula-muno, tinha lhes dado 
uma certa unidade política.  

c) O terceiro subgrupo é constituído pelos Macuas que vivem na zona costeira e que 
se auto-intitulam de “Amakhas”. S~o Macuas que sofreram uma grande influência 
islâmica e que se distinguem dos outros por possuírem nomes diferentes de 
acordo com a sua situação geográfica. Para Conceição (1999), a denominação 
“Amakha” designa uma zona geogr|fica – o meio costeiro e marítimo. Este 
critério geográfico e não étnico, ou biológico é o primeiro elemento de distinção. 
O Amakha é o costeiro, que n~o vive da mesma maneira que “as pessoas do 
interior”. É muçulmano, geralmente sabe ler e escrever em caracteres |rabes. Em 
oposição aos do continente, “saídos do mato”, o Amakha é “saído do mar – donde 
vem a civilizaç~o”. O Amakha possui seu próprio ambiente natural, sua própria 
cultura, seu universo. Ser Amakha significa, socialmente, não fazer parte ou não 
pertencer mais aos grupos animistas do interior. Pinto Coreia dizia a propósito 
deste grupo:  

“Os indígenas desta regi~o […] possuem um certo tipo étnico, conceitos e 
h|bitos de vida que lhes distinguem da maioria dos Bantos […], se auto-
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designam “Amakhas” para se diferenciarem dos “Macuas” seus vizinhos do 
interior”11 

Desta forma, na zona costeira encontram-se os “Matibanes”, que habitam a zona de 
Nacala Porto, Matibane; “Naharas”- que habitam nas regiões ao Norte do distrito de 
Mogincual, distrito de Mossuril e todos aqueles que de uma ou de outra forma se 
consideram originários do distrito da Ilha de Moçambique; os “Amassangage”, situados 
na península de Sangage no distrito de Angoche. Os Ampamelas ou Imbamelas (O nome 
“Ampamela” era usado pelos Macuas do interior de maneira a exprimir um regionalismo 
em relação aos Macuas da Costa) estavam instalados no actual posto administrativo de 
Boila. Os Morevones se encontravam a partir de Naburi, distrito de Pebane na Zambézia, 
Moma e no litoral de Angoche, e finalmente os “Kotis” habitantes das ilhas de Angoche e 
todo o território em frente às mesmas ilhas. Os Amakhas são uma sociedade homogénea, 
ocupam toda a zona costeira de Nampula.  

De acordo com Castro (1950) os Macuas são associados a um território específico como 
seu local ancestral, os montes Namuli (Morrumbala), situados a Nordeste da província 
da Zambézia. Esta etnia está organizada em grupos de parentesco matrilinear e 
exógamo, que são constituídos pela mãe, (matriarca- piamwene), os filhos, netos e 
outros descendentes da linha feminina. A unidade social é constituída pela família 
matrilinear, o nihimo – unidade espiritual, permanente e eterna que une todos os 
indivíduos descendentes de uma mesma mãe e com capacidade de associar os 
antepassados mortos e os descendentes vivos na mesma comunidade (Branquinho, 
1969; Machado, 1910).  

A estrutura de parentesco Macua sofreu uma grande modificação com o 
desenvolvimento acelerado do comércio à longa distância e o comércio de escravos. A 
Macuana, a terra dos macuas, é a região que mais sofreu do tráfico de escravos, devido à 
sua proximidade com a costa, bem como os raids escravistas de vizinhos, nomeadamente 
sob a dinastia Mataka dos Yao (Galli, 2003: 23). O aumento explosivo do tráfico 
esclavagista nos meados do século XIX forneceu aos grandes chefes Macuas mais 
próximos do litoral oportunidades sem precedentes para reforçarem o seu poder à 
expensas de tribos rivais e transformou-se no principal motivo de contenda entre os 
maiores potentados, tendo dado origem a uma grande centralização do poder político 
nas sociedades Macuas (Rita Ferreira, 1982). Contudo, a escravatura, bem como 
períodos prolongados de seca, contribuíram também para a desestabilização da 
estrutura económica, social e política. Isto significava que os recursos do trabalho 
passaram a ser controlados e coordenados pelo clã e pelos chefes das linhagens mais 
fortes. Esta situação levou a conflitos com linhagens mais novas, em que alguns, em 
contacto com os muçulmanos do Sultanato de Angoche e dos yao (no Lago), adoptaram o 
islão (Alpers, 1974).  

A influência exercida pelo Islão vai jogar um papel determinante nas sociedades macuas 
da zona costeira. Ao nível económico, a sociedade macua muda sua economia doméstica 

                                                             

11 A. E. P. Correia, Relatório da Inspecção ordinária às circunscrições do distrito de Moçambique. 
Volumes I-II, 1936-1937, Lourenço Marques, 5 de Abril de 1938, AHM-ISANI, Caixa n° 76, 1938: 35.   
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baseada principalmente sobre a agricultura tradicional do sorgo e da ameixoeira, 
passando a produzir o arroz e o cajueiro, culturas introduzidas pelos Árabes e pelos 
Swahilis; passando a exercer progressivamente a actividade comercial, tirando 
vantagem da sua integração na zona costeira e nos circuitos mercantis internacionais 
(Alpers, 1962). Outras actividades, como a navegação, a construção naval, a pesca, 
secagem do peixe, extracção do sal se tornam importantes, sobretudo no comércio com o 
interior. Em cada grupo social de tipo Xeicado ou sultanato, a autoridade política 
exercida pelo Sheikh ou pelo sultão, fortemente influenciada pela patrilinearidade, 
passou a coexistir com a estrutura linhageira e matrilinear, mas a complexa hierarquia 
clânica foi progressivamente eliminada.   

A partir do segundo quartel do século XVIII houve um grande desenvolvimento da 
“escravatura” doméstica e uma grande fragmentação dos clãs Macua. Durante o longo 
período do comércio de escravos, as linhagens batiam-se com particular violência pela 
supremacia política, pelo fortalecimento demográfico e pelo monopólio dos produtos do 
comércio. A escravatura marca profundamente as relações sociais fundamentais na 
sociedade Macua, na medida em que contribui para a integração das formações sociais 
costeiras numa economia de tipo mercantil, e participa na constituição de relações 
conflituais de longa duração entre as sociedades Macuas costeiras esclavagistas e as 
sociedades Macuas escravizadas do interior. Apesar do facto de as famílias alargadas 
actuais absolverem produtores de origem cativa, as diferenças sociais entre os de 
origem Swahili (a classe dominante que melhor se aproveitou da escravatura) e as 
populações de origem servil, são ainda hoje visíveis (Conceição, 1995). Na fase pós-
independência, entre 1975 e 1980, o Governo tentou romper com estas relações e em 
alguns casos conseguiu, embora de forma parcial.  

Face à ocupação efectiva Portuguesa em Moçambique, as elites locais Macuas do interior 
e Macuas da costa estavam divididas. Esta divisão era originada pelo papel que cada uma 
destas entidades étnicas tinha jogado durante o tráfico de escravos dos anos 
precedentes. Alguns tinham apoiado a ocupação portuguesa, enquanto outros se tinham 
abertamente oposto. A rivalidade entre os diferentes grupos jogou um papel 
determinante na adopção de uma atitude de colaboração ou de resistência (Pelissier, 
1984), na tentativa de ocupação de Moçambique, que na ausência de um poder colonial 
forte, fora essencialmente conquistado por soldados africanos. Entre 1910-1913, a costa, 
organizada em pequenos sultanatos esclavagistas que pilhavam ainda o interior, 
ofereceu uma resistência determinada às tropas Portuguesas. Portugal foi obrigado a 
recrutar massivamente auxiliares africanos, nesse mesmo interior, que destruíram 
grandemente esses sultanatos e provocaram, segundo Pelissier (1984), a perda de quase 
metade de sua população. Estavam reunidas as bases para um conflito de longa duração 
entre a costa e o interior, determinante para o estabelecimento de relações conflituais 
duradoiras, que perduram até os dias de hoje.  
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2.2. Etnicidade, Estado e Política em Nampula 

De acordo com Medeiros (1995), com a ocupação colonial no fim do século XIX, as 
grandes chefaturas foram derrotadas e os seus territórios foram divididos 
arbitrariamente e transformados em vários regulados que passaram a constituir outras 
tantas chefaturas administrativas. Estas novas unidades políticas da administração 
colonial agrupavam um número mais pequeno de linhagens e deram origem a uma 
reestruturação política da organização linhageira, à frente da qual passaram a estar os 
régulos. Os régulos impostos pela administração portuguesa nem sempre eram 
Mamwenes, embora pertencessem quase sempre às linhagens locais dominantes. 
Quando o régulo era simultaneamente Mwene, isto é, quando era ao mesmo tempo o 
decano (proclamado) da linhagem, as suas funções tradicionais eram reforçadas e o seu 
poder sobre a organização linhageira tornava-se muito maior. Nestes casos, ele passou a 
ser designado Mpewe (grande senhor) em muitas regiões do país Macua. No caso da 
discordância entre as duas funções, a contradição conflituosa estava sempre presente, 
tendo sido aproveitado pelos portugueses no primeiro período da ocupação imperialista 
e resolvida em favor dos régulos desde os anos 40 deste século. 

Algumas vezes, principalmente no começo da ocupação estrangeira, a aristocracia local 
fazia nomear um cativo ou um homem plebeu para o cargo de régulo com objectivo de se 
defender da brutalidade colonial e “observar” a administraç~o através dessa “esteira 
furada” que era o régulo fantoche. Esta soluç~o tinha sido adoptada outrora quando a 
luta entre pretendentes à sucessão era intensa; e a prática foi reactivada muito mais 
tarde, nos primeiros anos da independência, em Nampula, Zambézia e Cabo Delgado, 
quando a velha estrutura política e as linhagens dominantes infiltraram alguns 
elementos no aparelho local do Estado e das organizações democráticas de Massas.12 
Mas foi a partir dos anos 40 que muitos régulos ao serviço dos portugueses foram tidos 
por estes como verdadeiros chefes tradicionais.13 Nos casos em que os portugueses 
substituíram muitos Mamwenes por régulos não proclamados, os chefes depostos 
mantiveram os atributos e as funções inerentes à sua condição anterior.  

Se em regra o Mwene ou o Mpewe, senhor grande, “rei” passou a ser conhecido por 
régulo e, mais tarde, por regedor, dentro da estrutura administrativa colonial 
portuguesa, já o mesmo não sucedeu aos pequenos Mamwenes, os quais na generalidade 
não passaram a chefes de povoação. Alguns passaram a ser conselheiros dos regedores, 
outros não tiveram qualquer tipo de função no aparelho administrativo, tendo 
continuado, porém, a ser para os respectivos membros das suas comunidades os seus 

                                                             

12em muitos círculos e células de Corrane, Namapa, Montepuez, Namuno, Balama, Maúa e Cuamba, 
os secretários dos grupos dinamizadores de aldeias e bairros pertenciam, em 1976 e 1978, à 
linhagem do regulo deposto. Só por si este facto não quer dizer tudo, mas a estes personagens 
estava sempre associada uma pwiamwene, o que significava, claramente, a reprodução do poder 
tradicional.  
13 Segundo a tradição recolhida por Eduardo de Couto Lupi, no dobrar do século XIX para o século 
XX, na região de Angoche, os chefes territoriais  mais importantes do interior próximo faziam -se 
descender dos reis Lundu, e deles detinham o poder sagrado (Angoche -breve memoria sobre uma 
das capitanias-mor do distrito de Moçambique; Lisboa: Ministério dos negócios da Marinha e do 
Ultramar, 1907, 123) 
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chefes familiares e políticos.14 A marginalização/manipulação da legítima estrutura 
tradicional durante o período colonial conheceu sua continuidade na província de 
Nampula ao longo do tempo:  

 Primeiro, no período da luta anti-colonial, quando a Frelimo defendia a ideia de 
que em Moçambique não havia estruturas políticas tradicionais, mas um sistema 
de autoridade que se reflectia no sistema administrativo perpetuado pelos 
Portugueses15, uma estrutura tradicional que devia, portanto, ser combatida; 

 Depois, no período pós-colonial, com a tentativa de sua destruição. Até a 
independência, por questões de ordem táctica, nas zonas libertadas e semi-
libertadas, o discurso do Governo do dia foi ambivalente. A nível da teoria 
nacionalista, o que contava era o progresso, a modernização, a luta contra o 
tribalismo e contra todas as formas de opressão e de obscurantismo. Foi o tempo 
do entusiasmo nacionalista de cariz progressista, do Estado-Nação supra-étnico, 
do ensino obrigatório em português, modernista e laico. Na maior parte dos 
casos, as autoridades tradicionais legítimas foram substituídas pelos secretários 
dos bairros, grupos dinamizadores, estruturas que estavam ao serviço do partido 
Frelimo. Daí resultou a sobreposição da autoridade política ligada ao partido no 
poder com as autoridades tradicionais locais.  

Em 1977, o comité central da Frelimo convoca o 3° congresso, que marca oficialmente a 
passagem do então movimento de libertação a um partido Marxista-leninista, de 
vanguarda. Posteriormente, estabelecem-se os grupos dinamizadores, grupos de 
enquadramento, com a função de enquadrar toda a população, de forma que todos os 
moçambicanos pudessem se identificar com os princípios fundamentais da política do 
partido Frelimo (Frelimo, 1983).  

Neste período o poder era reservado aqueles que tinham participado na derrota do 
sistema colonial. Por exemplo, nas eleições de 1980, nas escolhas de membros para 
deputados às assembleias locais, as populações indicavam seus líderes tradicionais que 
consideravam seus representantes legítimos, dotados de competências para falar em seu 
nome e para defender seus interesses particulares, mas as brigadas centrais rejeitavam 
estes candidatos. A província de Nampula foi onde um grande número de candidatos a 
membros das Assembleias Provinciais foi excluído (Assembleia Popular, 1980). Esta 
exclusão se explica pela necessidade de impedir que o poder caísse de novo nas mãos de 
antigos detentores. Os deputados deviam ser representantes da Frelimo junto das 
populações e não mais representantes das populações junto do Estado. As bases de uma 
crise social nas comunidades foram então criadas a partir das políticas adoptadas após a 
independência, justamente para suprimir a opressão colonial. Desta forma, o fenómeno 
da ‘esteira furada’ repetiu-se (Ivala, 1999: 163).  

                                                             

14 Idem:265. 
15 Entrevista de Eduardo Mondlane, publicada na Revista Tricontinental, n°12, Maio -Junho de 1969, 
248-250.  
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A guerra civil16 que se seguiu em particular na região Macua, foi também, dentre outros 
factores, o reacender violento do conflito entre as antigas chefias dominantes e as de 
novas formas de domínio adoptadas após a independência. A Renamo, durante a guerra 
civil, deu a possibilidade aos chefes tradicionais de reconquistarem sua identidade que 
tinha sido negada depois da independência. De acordo com (Geffray, 1990), a 
valorização das culturas comunitárias e as religiões locais constituíam uma forma de 
alguns segmentos sociais se distinguirem do ateísmo exacerbado praticado durante o 
período da Revolução.   

Depois do fim da guerra civil em 1992, o relacionamento entre o Estado dirigido pela 
Frelimo e as autoridades tradicionais em Nampula conheceu uma dinâmica diferente em 
relação às restantes províncias do país, não só pelo facto de terem prestado apoio à 
Renamo, durante a campanha eleitoral para as 1as eleições Gerais de 1994, mas também 
por se terem na maior parte das vezes recusado a colaborar com o sistema 
administrativo Estatal implantado nas zonas sob seu antigo domínio. A atitude das 
autoridades tradicionais em Nampula resultou na mudança de estratégia do governo do 
dia. Ao nível sociopolítico, o momento mais significativo, foi a convocação em Agosto de 
1995 da primeira grande reuni~o “com todas as Autoridades Tradicionais, Dignit|rios 
religiosos, Régulos, Reais, Rainhas da província de Nampula” com o objectivo de 
“discutir a situaç~o e o futuro das Autoridades Tradicionais na nova conjuntura político-
administrativa do país” (GPN, 1995). Esta reuni~o foi determinante nas discussões que 
resultaram futuramente na aprovação do Decreto 15/2000, de 20 de Junho, relativo à 
articulação dos órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias. Mas, como 
observa Ivala (1999:165), neste processo, muitas das vezes eram os antigos régulos do 
tempo colonial que reclamavam o estatuto de chefe ou de autoridade tradicional com 
uma função administrativa, junto do governo local. Assim, de certo modo, repetiu-se a 
din}mica colonial que ‘diluiu e procurou esvaziar do seu verdadeiro conteúdo as chefias 
tradicionais, que eram basicamente comunit|rias’.  

Contudo, a implementação do Decreto 15/2000 não resolveu o problema da Autoridade 
tradicional em Nampula. A maneira como é apresentada a noção de Autoridades 
Comunitárias neste Decreto é controversa. Se, de um lado, a noção recupera alguns 
chefes tradicionais e régulos marginalizados no período colonial e na altura da 
independência e também os secretários de bairros ou de aldeia instituídos depois da 
independência, de outro lado, não incluiu uma multiplicidade de autoridades 
tradicionais e chefes religiosos reconhecidos legitimamente pelas populações ao nível 
local.   

As deficiências no reconhecimento e legitimação destas autoridades lhes impedem de 
preencher cabalmente a sua função de representação ao nível dos Conselhos Consultivos 
Locais, o que, no entender de alguns, faz do discurso de “inclusão de todos os segmentos 

                                                             

16 A denominação do conflito que opôs o Governo e a Renamo tem sido alvo de muitas polémicas, 
sendo que para alguns deveria ser denominada de guerra de desestabilização, guerra de agressão, 
para outros era uma luta pela democracia. Neste trabalho não se vai entrar nes sa discussão 
semântica, muitas vezes com um forte fundo ideológico e o conflito em causa será denominado de 
guerra civil ou conflito armado de 16 anos.  
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sociais um mero discurso político”17, na medida em que uma parte da população é 
excluída de participar activamente neste fórum para a identificação, discussão e 
aprovação de projectos de desenvolvimento das comunidades que representa.18 

As peculiaridades e a complexidade da relação do Estado com as comunidades e as 
autoridades tradicionais, bem como as relações entre os vários grupos sociais de 
Nampula, são importantes para se entender aspectos cruciais da governação local na 
Província, como será discutido adiante.  

 

2.3. Nampula no Contexto da Democracia Multipartidária 

A democracia multipartidária veio a dar outros contornos às dinâmicas acima descritas. 
Em termos eleitorais, até o fim da década passada a província de Nampula era 
fortemente dominada pela Renamo. Em 1994 a Renamo obteve 32 dos 54 assentos na 
Assembleia da República (AR) no círculo eleitoral de Nampula (Província) com cerca de 
40,66 % de votos expressos. Em 1999 dos 50 mandatos a Renamo obteve 26 contra 24 
do partido Frelimo, mas desta vez com cerca de 44% dos votos expressos. Com outras 
palavras, até  2004 o partido dominante na Província era a Renamo.  

Em 2003 no segundo processo de eleições locais, realizadas em 33 municípios que 
tinham adquirido o estatuto de Autarquia (Lei 2/97 de 18 de Fevereiro), a Renamo 
conquistou três municípios, nomeadamente Nacala, Ilha de Moçambique e Angoche, 
todos situados na região costeira da Província; contra apenas dois da Frelimo, situados 
no interior (Monapo, Nampula Cidade).19 Mas, a partir de 2004, esta tendência de forte 
domínio político da Renamo na Província começou a inverter-se. Em 2004 a Frelimo 
conseguiu, pela primeira vez, obter uma maioria de assentos na província de Nampula, 
elegendo 27 dos 50 mandatos disponíveis. As eleições municipais de 2008 e as Gerais de 
2009 vieram confirmar esta tendência de domínio da Frelimo na cena política da 
província (nas eleições legislativas para a Assembleia da República a Frelimo conquistou 
32 assentos e a Renamo apenas 13 assentos).  

Após os pleitos eleitorais acima indicados, a cartografia eleitoral de Nampula revela 
situações interessantes, com uma forte e às vezes ambígua relação com os aspectos 
históricos e culturais acima descritos. Por exemplo, até as eleições autárquicas de 2003 a 
Renamo tinha mais apoio eleitoral no litoral do que no interior da província de Nampula, 
onde a votação da Frelimo era mais forte. Duas questões chamam atenção nesta 
tendência de voto: a primeira é que a Frelimo era mais forte nas zonas outrora ocupadas 
pela Renamo (as do interior) e tinha menos votação nas zonas do litoral, historicamente 
mais contestatárias do regime. A segunda é que estas tendências de voto parecem 

                                                             

17 Entrevista realizada em Angoche, 28 de Janeiro de 2010.  
18 Entrevistas com, Ribáuè, Angoche e Mogovolas.  
19 Actualmente uma sexta vila, de Ribáuè, foi promovida à categoria de Município, no quadro da 
aplicação do gradualismo (Lei 3/2008 ). Nas eleições autárquicas, de 2008, a Frelimo ganhou a 
maioria.  
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replicar a dicotomia entre o litoral e o interior acima descrita. Nas eleições autárquicas 
de 2008 a Frelimo venceu em todos os municípios de Nampula, mas há que ter em conta 
que foi nos municípios do litoral,  principalmente na Ilha de Moçambique e em Nacala 
Porto, onde as eleições foram mais renhidas e/ou tensas, sugerindo ainda a existência de 
uma forte clivagem interior-litoral, com contornos claros na competição eleitoral.  A 
confirmação da reversão do quadro de domínio da Frelimo nas eleições gerais e 
provinciais de 2009 pode sugerir uma mudança desse quadro, cuja explicação está para 
além do escopo limitado deste trabalho. 

Seja como for, quando se olha para a história política da província fica claro que as 
questões de etnicidade e as relações entre as populações do interior e do litoral com o 
Estado e as estruturas governamentais sugerem que estes elementos não podem ser 
ignorados na análise da governação na província. 

  

2.4. Economia e Desenvolvimento Socioeconómico de Nampula 

De 2001 a 2006, a província respondia por 13,7% do PIB nacional, superado apenas pelo 
da província de Maputo (14,7%) e da cidade de Maputo (19,5%). No mesmo período, o 
PIB da província registou um crescimento médio de 8%, abaixo da média nacional de 
8,7%, tendência seguida pelo PIB per capita, que se manteve abaixo da média nacional, 
conforme se pode ver na figura 1. 

Figura 1: 
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Fonte: PNUD (2009). Relatório de Desenvolvimento Humano 2008. 

Nos últimos anos, o volume de negócios e o fluxo de investimentos públicos e privados, 
nomeadamente no CDN (Corredor de Desenvolvimento de Nacala) e projecto de Areias 
Pesadas de Moma (o maior investimento estrangeiro feito na província de Nampula), 
conheceram um incremento significativo e muitas unidades económicas (5.278 em 
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2004),20  que empregavam cerca de 7,5% da população activa do país, foram construídas 
e funcionavam em Nampula.  

Contudo, apesar do crescimento económico verificado e da redução significativa da 
pobreza, conforme a figura 2 atesta, Nampula apresenta um dos índices de Pobreza 
Humana mais elevados do país (50,6%) ocupando o quarto lugar entre as províncias 
mais pobres do país, depois da Zambézia (53,6), Cabo Delgado (52,9) e Niassa (50,9).  

Entre 2001 e 2006 a província de Nampula registou um crescimento acumulado do IDH 
(índice de desenvolvimento humano) de 20,8%, acima da média nacional, que foi de 
17,3%. Em 2007 a província tinha 1 médico para 46.000 habitantes, a taxa de letalidade 
por malária estava em torno de 6,7%, enquanto a taxa de seroprevalência se situava em 
8%. A taxa de analfabetismo da província era de 45%. Contudo, a província ainda regista 
os mais baixos índices de desenvolvimento humano do país (0,402), um dos piores 
índices de esperança de vida (0,329) um dos piores índices de Educação (0, 390), um 
dos piores índices de esperança de vida à nascença (44,7) uma das piores taxas de 
analfabetismo de adultos (36,1), a pior taxa de combinação de escolaridade (44,7) 
(PNUD, 2007; MEC, 2008a e 2008b; PNUD, 2009, Governo da Província de Nampula, 
2009; CEMPRE 2004). 

Figura 2: 
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Fonte: PNUD (2009). Relatório de Desenvolvimento Humano 2008. 

Estes elementos e o acesso limitado ao mercado de trabalho por parte da população 
constituem os nós de estrangulamento no desenvolvimento da província de Nampula. 
 

                                                             

20 De acordo com o Censo das Empresas de 2004 (CEMPRE 2004), das 48, 148 unidades económicas 
registadas em Moçambique, 5.278 correspondente a 11% situava-se na província de Nampula e 
empregavam cerca de 7.5% da população economicamente activa do país, colocando a Província de 
Nampula na quarta posição, depois de Sofala (7,8%), Maputo Província (8,3%) e Maputo cidade (42,7%).  
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2.5. Relacionamento Província de Nampula – Estado central  

 
As secções anteriores mostram que a Província de Nampula reúne características 
peculiares que têm importância política e económica no contexto nacional em geral e 
para a governação a escala nacional. Em outras palavras, a formação e a dinâmica 
socioeconómica da província colocam desafios para a gestão política das relações 
Governo Central – Província. Neste contexto, há que destacar as seguintes 
características: 
 

 A província de Nampula é a mais populosa do País; porém, com um alto grau 
de homogeneidade étnica, que, no passado, apenas tinha representação 
política simbólica ao nível dos órgãos supremos do estado e do partido 
Frelimo;  

 Até 2004 o eleitorado do círculo eleitoral de Nampula, com o seu apoio 
sistemático à oposição, mostrava uma dinâmica própria que parece 
representar aquilo que Serra (1999) chama um ”eleitorado incaptur|vel”. Isto, 
de certa forma, era reflexo da avaliação nem sempre positiva da governação 
por parte substancial dos cidadãos desta província. Este cenário mudou, mas é 
pertinente reflectir sobre os elementos críticos que determinaram esse padrão 
de apoio à governação cujo epicentro é o Governo Central;  

 Apesar de a economia da província contribuir substancialmente para o PIB 
nacional, parte substancial dos indicadores socioeconómicos ainda está entre 
os mais baixos do País; 

 Ainda no âmbito económico, a Província alberga o “coraç~o” do chamado 
Corredor de Desenvolvimento do Norte, composto pelo Porto de Nacala, e uma 
rede de linha férrea que liga o interior da Região Norte e os países vizinhos do 
hinterland, com destaque para o Malawi, o que faz dela o centro comercial e 
económico de toda a região Norte e, consequentemente de grande importância 
(geo)estratégica para o País.  

 
Estas características mostram que a governação da Província de Nampula tem fortes 
implicações à escala nacional, devido à sua importância económica e política (em termos 
de magnitude eleitoral). 
 
 

2.6. O Contexto da Governação em Nampula e o Enfoque do Estudo 

Os vários elementos aqui apresentados mostram como a geografia, as características da 
população, o comportamento eleitoral e as estruturas de poder tradicionais 
contribuíram para a existência de uma história política complexa, caracterizada por 
relações ambíguas e conflituosas entre as elites políticas locais e estas com o poder 
central, em vários momentos históricos. A isso junta-se o facto de a Província ser 
pioneira nos processos de planificação participativa, o que a coloca como uma referência 
em governação local no País. 
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Posto isso, cabe questionar como o contexto em que a governação ocorre, com enfoque 
para a história e os aspectos sociais e políticos apresentados nesta parte introdutória, 
tem implicações nos sucessos e desafios que ainda são enfrentados pela Província na 
implementação das políticas de combate à pobreza adoptadas pelo País. Por outro lado, 
é importante questionar como as boas experiências já existentes podem servir de 
referência e trampolim para a consolidação da boa governação na província. Para tal, 
serão analisadas as experiências de governação da Província nos últimos anos, 
destacando-se os pontos fortes e os aspectos críticos e desafios, como ponto de partida 
para a reflexão sobre que aspectos positivos vale à pena reproduzir e reforçar, assim 
como que aspectos críticos e desafios devem ser levados em conta, para que Nampula 
continue a ser referência em governação no País e que melhor possa enfrentar os 
desafios que se colocam na luta contra a pobreza, rumo ao desenvolvimento 
socioeconómico da província. Estes aspectos serão discutidos nos próximos dois 
capítulos, seguidos das conclusões do trabalho e das recomendações daí decorrentes. 
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3. BOAS PRÁTICAS E PROGRESSOS NA GOVERNAÇÃO LOCAL EM NAMPULA 

Em vários estudos realizados por pesquisadores nacionais e internacionais e nos 
documentos de consultorias sobre governação, descentralização e processos 
participativos, a Província de Nampula é repetidamente mencionada como sendo o 
centro das experimentações de processos inovativos no campo da governação.21 Devido, 
em parte, à propagação de documentos que dão conta de experiências de governação 
local participativa e dos resultados que têm sido indicados e recomendados, decorrentes 
das experiências de Nampula, a província tem sido nos últimos dez anos palco de 
intensas visitas de estudo e também de busca e partilha de experiências com outras 
províncias, incluindo com equipas de trabalho vindas de outros países. Neste capítulo 
serão descritas alguma dessas experiências, principalmente ligadas ao processo de 
descentralização e ao PPFD em particular, e outras experiências de acções na área de 
governação, para além do PPFD, que também contribuem para a promoção da boa 
governação. Deste modo, o capítulo é constituído de seis secções, sendo que três se 
debruçam sobre o percurso histórico do PPFD, de como este inspira processos nacionais 
e de acções ou boas práticas ligadas a este programa. Duas secções falam de progressos 
em outras áreas de governação, com enfoque na Reforma do Sector público, na 
prestação de serviços e no combate à corrupção. O capítulo fecha com uma síntese dos 
principais pontos apresentados.  

  

3.1. A Experiência Pioneira do PPFD em Nampula – História, Avanços e 

Legado 

Após a assinatura do Acordo de Paz em 1992 e o consequente fim do conflito armado, foi 
adoptada a abordagem participativa e “micro-geogr|fica”, envolvendo as comunidades 
nas actividades de reconstrução das infra-estruturas destruídas pela guerra.22  Em 1993 
o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Capital  (UNCDF) 23 iniciou um 
projecto no quadro do programa nacional de reconstrução. Dois outros projectos foram 
implementados em Nampula, nomeadamente, o projecto MOZ/93/C01 “Fundo de 
Desenvolvimento Local”, que decorreu no período 1995-1997”, e o projecto 
MOZ/98/001 “Projecto de Planificaç~o e Finanças Distritais”, que decorreu de 1998 a 
2001”24. Em paralelo e complementando o Programa piloto do UNCDF, quer a 

                                                             

21 MPD (2005); Allen e Dupont (2005); Pijnemburg (2004); Jackson; Bazima e Salomão (2003); 
UNCDF (2001). 
22 Jackson, David; Bazima, Velasco e Salomão, Roberto (2003). The Implications of Decentralisation 
and Deconcentration for the National Planning and Budget System. 3rd draft - December 2003. 
Pp.31. O projecto que deu azo à reconstrução pós-conflito armado que embora desenhado em 1991, 
foi conhecido por “Plano de Reconstruç~o Nacional”.  
23 United Nation Capital Development Fund. 
24 Borowczak et. all. (2004). Project “Support to Decentralized Planning & Finance in the Provinces of 
Nampula and Cabo Delgado /Mozambique”. (MOZ/01/C01 – MOZ/01/001). Mid-term evaluation report. 
Pp.18. 
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Cooperação Suíça (SDC), quer a Embaixada da Holanda (através da ONG holandesa SNV) 
tinham programas de apoio ao desenvolvimento e à planificação participativa distrital, 
no Distrito de Mecubúri, e nos Distritos de Moma, Angoche, Mossuril e Mogincual (o 
chamado MAMM). A introdução do Fundo de Desenvolvimento do Distrito (FDD) nos 
distritos abrangidos foi, na perspectiva de Allen e Dupont (2005), uma iniciativa25 
inovadora para a concretização da planificação participativa descentralizada e adaptada 
para a realidade de distritos que não tinham ainda o estatuto de unidade orçamental.  

Ainda quando o PPFD começou a ser implementado como projecto-piloto em 1998, o 
Reino dos Países Baixos entrou no programa, tendo focalizado o seu apoio à província de 
Nampula. Foi no âmbito do PPFD que foi lançado o conceito de Plano Distrital 
Desenvolvimento (PEDD), aperfeiçoaram-se as bases para consultas públicas, através da 
criação dos Conselhos Consultivos Distritais (CCD), e reforçou-se a ideia da 
descentralização e participação. O Programa representou a continuidade do projecto 
MOZ/93/C01 “Fundo de Desenvolvimento Local”, que decorreu no período 1995-1997, 
cujo documento de projecto foi assinado em 1995. No início o programa ficou limitado a 
três distritos, Angoche, Mecubúri e Ribáuè.   

A organizaç~o Holandesa, SNV através do seu projecto de “Apoio Institucional { 
Planificaç~o Regional e ao Desenvolvimento Comunit|rio” (AIPRDC)26, cujo escritório27 
estava baseado na cidade de Angoche, facilitou a criação das Comissões de 
Desenvolvimento Local (CDLs), uma estrutura de base comunitária que tem a função de 
trabalhar na identificação, discussão, priorização e avaliação de potencialidades e dos 
problemas na sua comunidade. Esta era, até então, a estrutura de diálogo e articulação 
com o governo distrital no que concerne ao processo de planificação. Para além da SNV, 
a CONCERN era mais uma das organizações não governamentais que passou a facilitar a 
criação dos CDLs, sobretudo em alguns distritos onde a SNV não estava presente. Até 
essa altura, estas estruturas de articulação e diálogo com o governo distrital eram 
criadas sem cobertura formal, mas que tiveram e continuam ainda hoje a desempenhar 
um papel importante no âmbito da implementação do PPFD e nos processos de 
planificação participativa.  

Como consequência das experiências de Nampula, particularmente no âmbito da 
implementação do PPFD, os Ministérios de Administração Estatal (MAE) e do Plano e 
Finanças (MPF) aprovaram em 1998 um documento28 conjunto que define os 
parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Distrital de Desenvolvimento. 
O PEDD constitui um documento estratégico que vai permitir, por um lado, definir uma 
visão coerente e holística sobre a intervenção do governo e dos diferentes actores de 
desenvolvimento a nível do distrito e, por outro, um documento de mobilização de 

                                                             

25 O FDD é igualmente visto como sendo o antecedente importante da abordagem das transferências 
financeiras e da transformação do distrito como unidade orçamental.  
26 O projecto AIPRDC foi uma experiência-piloto que tinha em vista apoiar o desenvolvimento local dos 
quatro distritos da região MAMM, através da concepção e experimentação de metodologias e 
instrumentos de planificação territorial e sectorial.  
27 O escritório levava a designação de Núcleo Regional de Planif icação e Desenvolvimento (NRPD). 
28 MAE e MPF (1998). Orientações para a Elaboração e Implementação do Plano Distrital de 
Desenvolvimento. Maputo, 1998 
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recursos e negociação com parceiros de desenvolvimento. Para além do documento de 
orientações mencionado acima, Allen e Dupont (2005) indicam que faziam cobertura 
formal ao processo de elaboração e implementação do PEDD, o Decreto 15/2000, de 20 
de Junho, regulamentado pelo Diploma Ministerial 107-A/2000, de 25 de Agosto, que 
estabelecem as formas de coordenação entre os órgãos locais do Estado e as autoridades 
comunit|rias; e o “Guião29” para organizaç~o e funcionamento da Participaç~o e 
Consulta Comunitária na Planificação Distrital, revogado pelo Diploma Ministerial n.º 
67/2009, de 17 de Abril (Guião sobre a Organização e o Funcionamento dos Conselhos 
Locais).30 

A planificação distrital em Nampula envolveu uma complexa rede provincial de apoio 
técnico ao ciclo de planificação distrital e na constituição das redes de apoio à 
planificação descentralizada a nível do distrito, incluindo a criação das Instituições de 
Consulta e Participação Comunitárias (IPCCs). A nível provincial a Direcção Provincial 
do Plano e Finanças (DPPF) coordena essa estrutura que é designada Equipa Técnica 
Provincial (ETP), constituída por técnicos de diferentes sectores e ONGs da rede de 
governação. Os membros são capacitados no domínio da planificação. A ETP tem a 
responsabilidade de apoiar tecnicamente os governos distritais em todo ciclo de 
planificação distrital, através da capacitação das Equipas Técnicas Distritais (ETD). Em 
1997 o projecto cobria apenas três distritos (Angoche, Mecubúri e Ribáuè), mas até o 
ano 2000, dos 2131 distritos da Província de Nampula 14 já estavam a usar a 
metodologia de planificação do desenvolvimento do distrito e 2 destes distritos32 
estavam a completar os seus PEDDs.33 Apenas os distritos de Meconta, Erati, Mossuril e 
Nampula não estavam cobertos pelo programa até o final desta primeira fase. 

Em 2002 é aprovado o projecto MOZ/01/C01 da UNCDF, e MOZ/01/001 do PNUD que 
dá continuidade ao projecto PPFD 1998-2001, tendo sido projectado para Nampula e 
Cabo Delgado. Este projecto foi implementado de 01 de Maio 2002 a 30 de Abril de 
2005. Os resultados a alcançar em cada uma das duas províncias variavam, uma vez que 
em Nampula significava a continuação e fortalecimento do que já vinha sendo realizado 
enquanto Cabo Delgado se tratava de um projecto a ser iniciado. O seu principal 
objectivo era o de promover o desenvolvimento socioeconómico e reduzir a pobreza 
através da melhoria da governação local. Quando o governo, com o apoio do UNCDF, 
concebeu o projecto, fê-lo na perspectiva de que tinham sido criadas condições para 
começar o alargamento do projecto de planificação e finanças descentralizadas para o 
resto do país. Até 2003/2004, todos os distritos de Nampula tinham PEDDs. Em Julho de 

                                                             

29 MAE; MADER e MPF (2003). “Gui~o” para organizaç~o e funcionamento da Participaç~o e 
Consulta Comunitária na Planificação Distrital, elaborado em Junho de 200 3. 
30 Este é um Diploma Ministerial Conjunto entre o Ministério da Administração Estatal e o 
Ministério da Planificação e Desenvolvilmento. 
31 Incluindo a Cidade de Nampula, Ilha de Moçambique e Nacala-Porto, cidades com estatuto de 
distrito. 
32 No âmbito da elaboração dos PDDs podemos dizer que Nampula conheceu três fases: A primeira 
fase começou com apenas dois distritos, Angoche e Mecubúri; na segunda fase fazem parte os 
distritos de Monapo e Muecate e a terceira fase, Mogovolas Mogincual e Ribáuè. Os outro s distritos 
avançaram na mesma altura e numa fase posterior, entre 2003 e 2004. Informação confirmada pelo 
Coordenador do PPFD Nampula, entrevista telefónica 30.01.2010.  
33 Esta informação pode ser confirmada em Pijnenburg et all (2005:111).  
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2004, os distritos de Nampula foram solicitados a apresentar seus Planos Económicos, 
Sociais e Orçamento Distrital (PESOD) observando as regras definidas pelo SISTAFE 
incluindo a incorporação de gastos correntes e de investimento.34 Esta experiência foi 
única em todo o país. Já em 2005 os distritos de Nampula apresentavam seus 
documentos de plano de actividades e orçamento harmonizados.  

 

3.2. Como Nampula Inspira a Expansão do PPFD ao Território Nacional e a 

LOLE 

O interesse pela experiência de Nampula na implementação do PPFD pode ser explicado 
pelo carácter inovador nos processos de governação local, por um lado, mas também 
pelo sucesso conseguido pelo programa nas diferentes componentes de governação, 
nomeadamente na i) criação de espaços de participação das comunidades locais na 
definição e controlo de planos de desenvolvimento; ii) institucionalização de conselhos 
consultivos locais como veículos de articulação permanente com os governos distritais; 
iii) articulação e diálogo com a sociedade civil; iv) institucionalização do processo de 
planificação participativa e financiamento descentralizado; e v) monitoria e prestação de 
contas, caracterizada pela elevada exposição dos governantes distritais ao escrutínio 
público. A abordagem de Nampula, representando uma modalidade de ajuda territorial 
também merecia o interesse académico na discussão de modalidades eficientes e 
eficazes de apoio a Moçambique, por exemplo, no sector da agricultura (Weimer; Cabral 
e Jackson, 2004).  

Embora tenha havido um amplo consenso sobre a importância do projecto de 
planificação e finanças descentralizadas conduzido por Nampula, também se reconhece 
o facto de algumas componentes chave do projecto não terem sido completamente 
atingidas com satisfação. O aperfeiçoamento e a ênfase que se deve dar a esses projectos 
têm uma capital importância para a sustentabilidade do projecto. O documento de 
avaliação de meio-termo da segunda fase do programa cita uma avaliação também de 
meio-termo da primeira fase do PPFD feita por uma missão conjunta da School of 
Government da University of the Western Cape e a Faculdade de Agronomia da 
Universidade Eduardo Mondlane em 2000, que indicava alguns pontos críticos que 
requeriam particular atenção, nomeadamente (Borowczak et al, 2004):35 

 Participação – a limitada capacidade e dinamismo das comunidades locais para 
uma efectiva participação; 

 Implementação de Planos – constrangimentos provocados pelos factores 
ambientais, políticos e de capacidade técnica; 

 Financiamento local – recursos limitados e gestão financeira ainda pouco 
transparente; 

                                                             

34 Allen e Dupont (2005). Pp. 1 
35 Borowczak, et al, 2004, pág. 19. 
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 Criação de capacidade – recursos humanos de baixa qualificação, fraca 
capacidade técnica e a quase ausência de equipamento e recursos 
organizacionais; 

 Desenvolvimento local – sector privado local fraco, mecanismos de apoio 
precisando de ser melhorados e institucionalizados e uma melhor definição de 
estratégias de produção vinculadas a uma cadeia de valores estruturada; e 

 Representatividade dos Conselhos Consultivos – estruturas de representação 
das comunidades maleáveis, pouco representativas e potencialmente 
geradoras de conflitos.  

Em Novembro-Dezembro de 2001 equipes do Banco Mundial, UNCDF, PNUD, do 
Ministério do Plano e Finanças (MPF) e do Ministério de Administração Estatal, 
retomaram uma discussão iniciada em 2000 que resultou na elaboração do projecto 
para a segunda fase do PPFD – MOZ/01/C01 & MOZ/01/001 – no qual se evidencia o 
aspecto da expansão do programa para o âmbito nacional, dado o seu papel e 
importância no quadro das finanças descentralizadas, da planificação participativa e da 
articulação entre o governo e actores da sociedade civil, incluindo o sector privado. O 
projecto incidia em três vertentes: 

 Consolidação e aprofundamento da experiência piloto de Nampula; 

 Replicação da experiência de Nampula para distritos seleccionados da 
província de Cabo Delgado; e 

 Apoio directo no desenvolvimento de um programa PPFD Nacional. 

É nesse contexto de reconhecimento do valor e da necessidade de continuidade do 
programa piloto de Nampula, no âmbito do estabelecimento de novas matrizes de 
governação e desenvolvimento económico local, que funcionários do Banco Mundial e de 
alguns ministérios apoiaram a iniciativa da UNCDF de alargamento do programa para 
âmbito nacional.36 Em Maio de 2002 inicia a fase II do PPFD Nampula e a primeira 
experiência do PPFD para Cabo Delgado, ambas integradas em projecto único do 
UNCD/UNDP. O programa recebia contribuições do Governo dos Países Baixos através 
da sua Embaixada em Maputo e a Cooperação Suíça para o Desenvolvimento (SDC – 
Swiss Development Cooperation) que apoiam Nampula; o Governo do Reino da Noruega 
apoiava Cabo Delgado e a Cooperação Irlandesa para o Desenvolvimento decidiu apoiar 
Niassa (DCI – Development Cooperation Ireland). Em 2003/2004 se abre uma nova 
‘frente’, o PPFD Centro, que inclui as províncias da Zambézia, Tete, Manica e Sofala, 
financiada pelo Banco Mundial. Neste, participam também agências internacionais, tais 
como Cooperação Austríaca e a GTZ. O PPFD Nampula teve um papel importante na 
capacitação do pessoal que iria trabalhar directamente na implementação do programa, 
tanto em Cabo Delgado como a nível das províncias do centro do país. 

                                                             

36 Os nossos entrevistados indicaram que Nampula, através do seu projecto-piloto de planificação e 
finanças descentralizadas, foi determinante para a aprovação da legislação sobre governos locais, 
participação comunitária, autoridades comunitárias e a definição da descentralização e 
desconcentração como prioridade nacional. A decisão para a criação de um PPFD Nacional é 
efectivamente um resultado inquestionável dos resultados da experiência de Nampula.  
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Nampula contribuiu substantivamente na produção de documentos de base para 
expansão e implantação do PPFD através da produção de diferentes materiais, apoio 
técnico na capacitação dos actores governamentais no distrito, comunidades, 
associações etc. Entre os documentos de importância nacional produzidos a partir da 
experiência de Nampula, destacam-se os seguintes:37 

i) Linhas de orientação e manuais para a elaboração do PDD;  

ii) Manuais para elaboração do PES distrital;   

iii) Critérios para a alocação do Fundo de Desenvolvimento Distrital;  

iv) Critérios para avaliação de desempenho dos distritos;  

v) Manuais de finanças distritais e colecta de receitas locais;  

vi) Manual para o mapeamento da sociedade civil (instrumento usado na 
constituição das IPCCs), e  

vii) Módulos de formação para as IPCCs e para os IFAPAs. 

Um estudo dos materiais de formação sobre a planificação e suas boas práticas nos 
municípios e distritos feito por Tengler (2007), permite compreender como a Província 
de Nampula teve um papel importante na produção de diferentes manuais e módulos 
para a formação, tanto para formadores, para membros de ETD, ONGs e comunidades. A 
actividade de produção dos manuais na província de Nampula não foi exclusiva do PPFD. 
Um papel importante também se destaca do lado das ONGs que formam a “rede de 
parceiros” do PPFD, nomeadamente: SNV, CONCERN, Ibis-DIDENA, FDSC, MAMM-UDC, 
SALAMA, ORAM, HELVETAS, AKILIZETHU, OLIPA-ODES). Um importante contributo 
desta rede foi a produção, a partir de 2006, de um conjunto de manuais para 5 módulos 
de formação.38  No período que vai de 1998-2001 o PPFD Nampula produziu três 
importantíssimos manuais para a planificação distrital: i) Plano Distrital de 
Desenvolvimento; ii) Ciclo de Planificação Anual; e iii) Diálogo com a Sociedade Civil.39 
Estes manuais foram publicados primeiro pelo Ministério do Plano e Finanças (MPF) e o 
Ministério das Obras Públicas e Habitação (MOPH) em 2001 e no ano seguinte pelo MPF 
e Ministério de Administração Estatal (MAE). 

 

 

 

                                                             

37 Em função do assunto os ministérios das áreas a que dizem respeito as matérias específicas, 
tiveram o papel chave na elaboração dos manuais, mas há os casos em que o processo de 
elaboração envolveu dois ou três ministérios. Entre os ministérios envolvidos, d estacam-se: o   
Ministério da Planificação e Desenvolvimento; Ministério da Administração Estatal; Ministério das 
Finanças e Ministério das Obras Públicas e Habitação.  
38 Um importante contributo que esta rede forceu ao processo de implementação do da plan ificação 
distrital, no âmbito dos manuais de formação, foi a produção a partir de 2006, de um conjunto de 
manuais para a 5 módulos de formação. Informação detalhada pode ser lida em Tengler, Op. Cit. Pp. 
45-46.   
39 Tengler (2007), Pág. 22. 
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3.3. Experiências Relevantes e Inovadoras de Governação Local em Nampula 

As práticas dos distritos de Nampula trouxeram na esfera da governação cinco 
experiências importantes que, embora não possam ser vistas como experiências 
recentes, representam ainda hoje a via para o reforço da boa governação, 
nomeadamente: 

a) o facto de pela primeira vez, os governos distritais se abrirem para dar voz às 
comunidades na tomada de decisões sobre assuntos de seu interesse;  

b) a criação de instituições e mecanismos locais de consulta que viabilizam o 
processo participativo;  

c) a abertura do governo a nível provincial e distrital em cooperar, coordenar e 
dialogar permanentemente com as organizações da sociedade civil; 

d) o crescimento embora não muito forte, da consciência cívica das comunidades 
locais para o controlo e responsabilização das acções dos seus governantes; e 

e) O efeito replicador da experiência de governação participativa, primeiro para 
algumas províncias e depois para o país todo, numa abordagem integrada e 
nacional. 

   

3.3.1. Participação das Comunidades a Nível dos Distritos na Planificação das 

Iniciativas de Desenvolvimento Local 

Desde os primeiros anos de implementação do PPFD em Nampula, uma das mais 
importantes preocupações foi a criação de condições e mecanismos para dar voz às 
comunidades na condução dos destinos do distrito e no processo de governação. Foi 
assim que nascem inicialmente os Comités de Desenvolvimento Local (CDL) e mais 
tarde, com a aprovação em 2003 do “Gui~o” para organização e funcionamento da 
Participação e Consulta Comunitária na Planificação Distrital, é criada uma estrutura 
mais complexa e com reconhecimento formal, as Instituições de Participação e Consultas 
Comunitárias (IPCCs). Decorrente da experiência de Nampula, foi desenvolvido e 
institucionalizado o processo e definidos os elementos da planificação distrital.  

O novo processo de planificação e finanças descentralizadas a nível dos distritos de 
Nampula foi um processo que integrou múltiplos stakeholders e muito particularmente 
as comunidades. Um aspecto de relevo que despoleta desse novo quadro de planificação 
distrital vai ser o facto de que os diferentes stakeholders passaram a articular e a 
partilhar uma mesma visão do desenvolvimento local; a preocupação inicial de 
compreender os problemas locais e identificar os objectivos de desenvolvimento local; a 
transformação dos objectivos de desenvolvimento em metas concretas; concordância 
sobre a priorização dos objectivos e um quadro de implementação de actividades para o 
alcance das metas e, por último, a implementação e monitoria das acções a serem 
levadas a cabo pelo governo e sua avaliação. Este processo termina com a aprovação de 
um Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (PEDD) num clima de permanente 
diálogo entre o governo distrital, Conselhos Consultivos e Sociedade Civil. O Plano não é 
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necessariamente um claro sinal de que ele venha a ser financiado pelo governo. Muitas 
vezes o plano serve fundamentalmente como documento de orientação para uma 
intervenção mais integrada do desenvolvimento do distrito. O PEDD é normalmente um 
programa de 5 anos. É à luz do PEDD que são elaborados os Planos Económicos e Sociais 
anuais ao longo dos cinco anos subsequentes.  

O processo de elaboração dos Planos Económicos e Sociais e Orçamento obedece a um 
ciclo, conhecido como o Ciclo Anual de Planificação. O ciclo de planificação observa 
essencialmente sete fases e somente em dois momentos as comunidades não participam. 
As comunidades, através dos Conselhos Consultivos, não participam no processo de 
orçamentação e aprovação do orçamento, nem da execução financeira. Parece razoável 
se compreender que a execução financeira seja um processo que exige um certo grau de 
responsabilidade técnica e prudência na sua operacionalização; o mesmo não se pode 
dizer sobre a orçamentação, entendida aqui genericamente como a repartição dos 
recursos entre as prioridades definidas.  

3.3.2. Criação de instituições e mecanismos locais de consulta: os CLs  

Os Conselhos Locais (CL) em Nampula começaram a ser criados em 1999, com a 
designação mais comum de Comités de Desenvolvimento Local (CDL) num processo de 
parceria entre o PPFD e a SNV, através do programa regional MAMM (esta sigla deriva 
dos nomes dos quatro distritos da chamada região do cajú, que abrange os distritos de 
Moma, Angoche, Mogovolas e Mogincual), e a ONG Concern. Hoje existe um grupo de 
ONGs que constitui a rede de parceiros da governação (Concern, MAMM, Helvetas, 
ORAM, IBIS, OLIPA, CARE/SCORE, Akilizetho). A constituição dos CLs sofreu, ao longo 
dos últimos 10 anos, várias mudanças na constituição dos membros, nas formas de 
selecção e na sua organização. Tais mudanças decorreram da aprovação de legislação e 
documentos de orientação sobre seu funcionamento, mas também devido a 
constrangimentos de representatividade e outros provocados pelo ambiente externo. 
Numa primeira fase, os CLs funcionavam de uma forma ad hoc40 e não reflectiam o 
tamanho da população nas áreas de jurisdição. O processo de criação dos CLs, sobretudo 
a nível distrital e dos postos administrativos, foi fortemente apoiado e facilitado pela 
Equipa Provincial de Apoio à Planificação (EPAP) e Equipa Técnica Provincial. A nível 
das localidades e povoações a constituição dos CLs foi facilitada pelas Equipas Técnicas 
Distritais. Em 2003, decorrente da aprovaç~o do “Gui~o” para organização e 
funcionamento da Participação e Consulta Comunitária na Planificação Distrital, foram 
constituídas  novas estruturas (IPCCs) que tinham em vista responder as orientações 
constantes do “Gui~o”, como é o caso da representatividade em função do tamanho da 
população, mapeamento do território em termos de regulados, representação dos 
grupos de interesse nos Conselhos Locais, observação dos aspectos de equilíbrio de 
género na constituição dos membros dos CLs e escolha dos membros por via de eleição.  

Em 2006, decorreu um novo processo de recomposição dos CLs, desta vez, focalizado 
para a povoação. Esta recomposição teve implicações na constituição dos CLs dos níveis 

                                                             

40 Allen e Duppont (2006). Pp.6. 
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de Localidade, Posto Administrativo e Distrito, uma vez que parte dos membros dos CLs 
de cada nível são eleitos com base nos membros do nível imediatamente inferior.41 

Tabela 1: Conselhos Consultivos Locais nos Distritos de Nampula 

Distrito Conselhos Consultivos 
Distrital (CCD) 

Conselhos Consultivos 
de Postos 
Administrativos (CCPA) 

Conselhos 
Consultivos de 

Localidade (CCL) 
Composição Composição Composição 

20 63 157 
H M Total H M Total H M Total 

Malema 55 25 80 80 40 120 170 80 250 
Lalaua 36 14 50 27 23 50 51 29 80 
Murrupula 32 18 50 77 43 120 76 39 115 
Eráti 40 10 50 84 36 120 84 36 120 
Nacarôa 45 05 50 89 11 100 88 12 100 
Monapo 35 15 50 80 40 120 120 80 200 

Memba 23 17 40 80 40 120 111 49 160 
Nacala-
Velha 

36 14 50 80 40 120 86 49 135 

Nacala- 
Poto* 

30 13 43 - - - - - - 

Ilha de 
Moç.* 

36 14 50 - - -  - - 

Mossuril 56 04 50 111 09 120 144 16 160 

Mogincual 34 16 50 108 40 148 169 76 245 
Angoche 28 22 50 110 50 160 163 57 220 
Moma 28 22 50 84 76 160 72 48 120 
Mogovolas 32 18 50 64 36 100 173 77 250 
Meconta 33 17 50 101 59 160 94 66 160 
Muecate 31 19 50 96 24 120 100 40 140 
Nampula 32 18 50 109 51 120 238 82 320 
Mecuburi 35 15 50 104 41 160 230 70 300 
Ribaué 37 13 50 87 33 160 121 99 220 
Total 706 309 1018 1571 5732 7003 2290 1005 3295 

Fonte: Secretaria Provincial de Nampula (2010) 

Os dados da tabela 1 não incluem informação sobre a povoação (que ainda não está 
disponível). Até 2009 a informação disponível aponta que foram criados 20 Conselhos 
Consultivos Distritais, 63 de Postos Administrativos e 157 de Localidades. . Os dados 
mostram, no geral, que houve um avanço substancial na criação dessas estruturas de 
participação e que a representação das mulheres, pelo menos em termos agregados, 
cumpre com o que está previsto na legislação.  No entanto, apesar desses avanços o 
funcionamento dos CLs enfrenta problemas, como será desenvolvido no próximo 
capítulo. 

                                                             

41 Os membros do CL de Localidade provêm dos membros dos CLs de povoação; os do Posto 
Administrativo provêm dos da Localidade e os do Distrito dos do Posto Administrativo.  
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3.3.3. Gestão do OIIL 

 
A introdução do OIIL em 2006 significou uma maior disponibilidade de recursos para o 
desenvolvimento local, mas também implicou em mais responsabilidades e problemas 
para os CLs. Alguns desses problemas referem-se à transparência na concessão dos 
fundos, às baixas taxas de reembolso, a excessiva intervenção do Administrador do 
Distrito no processo de concessão dos fundos. De referir que estes problemas não se 
circunscrevem apenas à Nampula, mas sim a todo o território nacional, conforme uma 
avaliação recente sobre o assunto mostra (Métier, 2009).  

Face aos problemas enfrentados na gestão do OIIL, o Governo Provincial teve que tomar 
algumas decisões. Neste âmbito, foi decidido que serão criadas comissões de gestão do 
OIIL em cada distrito compostas por três técnicos, nomeadamente o Director dos 
Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), um contabilista e um técnico de 
planificação. Esta abordagem de Nampula com relação à gestão do OIIL visa assegurar 
que a sua gestão esteja exclusivamente sob alçada desta comissão, incluindo a avaliação 
dos projectos. Pretende-se com esta alternativa de gestão tirar o administrador do 
centro da gestão do OIIL. Esta iniciativa junta-se às Directivas emanadas no final de 
2009 pelo Ministério de Planificação e Desenvolvimento sobre esta matéria. 

Por outro lado, a província estimulou, a partir do OIIL, a constituição de Micro Empresas 
Rurais Associativas (MERAs), operando numa base legal reconhecida pelos sectores de 
construção civil e da indústria e comércio. A principal actividade vai ser a de construção 
de edifícios. A actividade do sector de construção civil responde por parcela significativa 
da geração de empregos, sendo que uma habitação cria no mínimo 3,5 postos de 
trabalho (ex: trabalhos de pedreiro, carpinteiro, pintor, etc.). Nos Distritos seleccionados 
constata-se o aumento significativo de MERAs de Construção Civil e a Província conta 
actualmente com 33 Microempresas operando em diversas áreas, como resultado deste 
processo. 

3.3.4. Envolvimento da Sociedade Civil e dos Cidadãos na Governação Local 

O reconhecimento do papel da sociedade civil na promoção do desenvolvimento local 
não se circunscreve aos CLs e tem vindo a aumentar nos últimos anos. A hostilidade que 
ao longo de muitos anos ficou presente na relação entre ONGs e o Estado está sendo 
paulatinamente removida. Neste âmbito, em 2004 o Governo Provincial de Nampula 
convidou a sociedade civil e o sector privado local para o estabelecimento do que se 
chamou a nível central Observatório de Pobreza. No caso da Província de Nampula não 
foi adoptada a designação originária, tendo sido baptizada como o nome de 
“Observatório Provincial de Desenvolvimento (OPD)”. A iniciativa era coordenada pela 
UCODIN, a organização Cruzeiro do Sul e o CEPKA (coordenadores do G20 nacional e 
G20 provincial respectivamente).  
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O objectivo do ODP é o de acompanhar e coordenar o processo de monitoria e avaliação 
da implementação do Plano Estratégico da Província de Nampula (PEP), das 
intervenções do governo, sociedade civil e sector privado. O ODP permitiu o 
estabelecimento de um fórum de consulta e de monitoria e avaliação das actividades 
realizadas pelos diferentes actores que intervêm no desenvolvimento da província. 
Neste fórum, sentam lado a lado, membros do governo, parceiros de cooperação 
nacionais e internacionais, organizações da sociedade civil e agentes económicos.42 O OD 
de Nampula é secretariado pela UCODIN, o coordenador é o Director Provincial do Plano 
e Finanças e é presidido pelo Governador da Província. 

No quadro dos desafios da governação local, o Governo de Nampula tomou a decisão de 
assegurar uma maior convergência de esforços para, por um lado, melhorar o 
desempenho das intervenções do Governo e das ONGs reduzindo a sobreposição de 
projectos e, por outro, garantir uma eficaz programação e planificação de actividades, e 
troca de informação com o governo. Neste contexto, as ONGs foram sensibilizadas a 
intervir usando como quadro orientador das suas intervenções os documentos 
estratégicos de desenvolvimento do Governo Provincial e dos Governos Distritais. 

 “Aqui, nós dissemos {s ONGs que a forma de trabalhar na província obedece 
a regras muito claras. A ONG deve intervir tendo como base o Plano 
Estratégico da Província, os Planos Distritais de Desenvolvimento e Planos 
Anuais. Há sempre espaço para negociação das formas de intervenção, 
aonde e em que áreas de actividades. Em muitos casos temos assinado 
memorandos de entendimento.”43    

As ONGs constituíram uma plataforma de trabalho no âmbito do Observatório de 
Desenvolvimento Provincial (ODP) que na verdade é a réplica da rede de parceiros do 
PPFD. Esta plataforma está organizada em grupos temáticos que abarcam as seguintes 
áreas: Governação; Watsan (Grupo de Água e Saneamento); Educação; HIV/SIDA; 
Agricultura; e Gestão de Recursos Naturais, Micro finanças44, e recentemente um grupo 
temático para a área de “Desenvolvimento Económico”. O mais importante ganho da 
constituição das redes e/ou plataformas da sociedade civil foi o facto de se terem 
melhorado significativamente as formas de articulação entre o Governo Provincial e 
Distrital com as ONGs, por um lado, e ter havido um significativo avanço no alinhamento 
dos projectos e áreas de intervenção territorial por parte das diversas organizações não 
governamentais actuando na Província. A criação de redes temáticas é outro ganho, uma 
vez que permite uma maior especialização nos assuntos tratados e melhor qualidade no 
diálogo. Aliás, de uma forma geral representantes das ONGs com quem a equipa teve a 
oportunidade de se encontrar (principalmente da rede de governação), consideram que 
há um bom clima de diálogo com o Governo Provincial, o que certamente é favorecido 

                                                             

42 É o conjunto destas organizações que fazem parte do OD que se adoptou chamar de G20. Esta 
designação advém desde o período em que se foi realizado o primeiro painel do Observatório de 
Pobreza (Central) em que cerca de 20 organizações da sociedade civil foram convidadas a 
participar, tendo sido baptizada na altura por G20.  G20 (2004). Relatório Anual de Pobreza. Pp.5.  
43 Entrevista em Nampula com um funcionário do governo provincial e confirmada por alguns 
membros da plataforma da sociedade civil.  
44 Jackson (2007). 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 32 

 

pela institucionalização de estruturas de articulação e coordenação criadas para o efeito, 
com destaque para a UCODIN e a abertura por parte da liderança política da província. 

A explicação para este cenário no qual as organizações da sociedade civil operam na 
província ,deve-se a alguns factores que merecem ser referidos: o primeiro é de 
natureza política e particularmente ligado à liderança. Em 1994, após as primeiras 
eleições multipartidárias, é nomeada para Governador da Província uma figura com 
experiência de sociedade civil, que conhecia e compreendia com clareza a importância 
desta e encorajou o desenvolvimento de parcerias. Este sentido de abertura à sociedade 
civil continuou com a vinda de um novo Governador em 2000. Simultaneamente, a 
coordenação do PPFD estimulou a criação da rede de parceiros do PPFD que incluia 
ONGs. Esta iniciativa terá conduzido a um certo grau de institucionalização do 
relacionamento entre o governo e as ONGs que passaram a realizar algumas acções 
conjuntas.  O segundo factor tem a ver com a criação do CEPKA (Centro de Estudos e  
Pesquisas da Universidade Católica de Moçambique em Nampula). O CEPKA teve um 
papel chave na promoção de debates de natureza académicos muito importantes. Com 
esta iniciativa o nível de crispação política entre as elites intelectuais de Nampula 
reduziu, tendo-se verificado uma certa abertura para a aceitação das diferenças de 
opinião e maior tolerância. O terceiro factor está relacionado com o papel da cooperação 
internacional. O peso da contribuição que é dada pela Embaixada da Holanda e pela 
Cooperação Suíça ao processo de desenvolvimento da Província de Nampula combinou 
sempre com um forte apoio às iniciativas das ONGs, particularmente a SNV e a 
HELVETAS, respectivamente, que são organizações de origem dos países de cada uma 
daquelas agências. A partir destas ONGs foram igualmente criadas ONGs locais apoiadas 
directamente por elas (tal é o caso da Akilizethu e da FDSC, ambas criadas com apoio da 
Embaixada da holanda). Portanto, as dinâmicas que foram sendo desenvolvidas no 
campo da relação Governo/ONGs podem ser em parte entendidas como consequência 
dessa cooperação. A natureza de trabalho destas organizações e de outras combina 
actividades de provisão de serviços básicos e a promoção da cidadania. O governo 
precisa desse importante apoio na provisão de serviços básicos. O quarto factor está 
relacionado com a capacidade técnica das ONGs. Em Nampula, um número razoável de 
ONGs é dirigido por pessoas com forte capacidade de expressar suas próprias opiniões 
como activistas da sociedade civil, para além de possuirem um número razoável de 
pessoal qualificado. Por outro lado, o estabelecimento da plataforma de ONGs e de 
grupos organizados em redes temáticas e a sua incorporação nos mecanismos e/ou 
espaços criados pelo Governo têm contribuido para o fortalecimento da coordenação 
das acções conjuntas e no reforço cada vez maior de parcerias de desenvolvimento.       

3.3.5. Mecanismos de Coordenação e Articulação do Governo com a Sociedade Civil  

A Unidade de Coordenação do Desenvolvimento de Nampula (UCODIN) é um órgão do 
Governo Provincial integrado na Direcção Provincial do Plano e Finanças (DPPF) – 
Departamento de Planificação e Orçamento (DPO). A UCODIN desempenha o papel de 
Secretariado do Observatório de Desenvolvimento da Província (ODP). Ela faz também a 
articulação entre o Governo Provincial e as organizações da sociedade civil e o sector 
privado. Devido aos desafios inerentes à coordenação do desenvolvimento na província, 
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as competências da UCODIN foram alargadas, passando a incluir a monitoria e avaliação 
da implementação da Estratégia de Desenvolvimento da Província.  

A UCODIN possui 7 funcionários45, que estão fundamentalmente voltados à questões de 
organização dos encontros do ODP, que é uma das suas mais importantes 
responsabilidades. A nível da DPPF, existe a compreensão segundo a qual equipa da 
UCODIN se alarga a todos os técnicos do Departamento de Planificação e Orçamento. 
Estes funcionários, que normalmente não estão ligados às actividades de secretariado do 
Observatório de Desenvolvimento Provincial (ODP), são fundamentalmente mobilizados 
a participar nas actividades junto da UCODIN nos momentos de harmonização e 
elaboração dos relatórios balanço da implementação das actividades previstas no PES e 
no Plano Estratégico Provincial. É importante salientar que a globalização da informação 
para a elaboração do PES e Orçamento e a elaboração do documento de Balanço do PES 
é responsabilidade do DPO. O papel da UCODIN nesse processo resume-se à verificação 
do cumprimento das metas estabelecidas no quadro da monitoria e avaliação da 
implementação do Plano Estratégico Provincial. Para o Plano Estratégico Provincial de 
2003-2007 nunca se chegou a desenvolver uma matriz que clarificasse resultados, metas 
e indicadores de avaliação. A monitoria do desempenho do Plano Estratégico Provincial 
seria efectuada através das realizações no PES, Programas Sectoriais e Planos Distritais.   

A combinação de uma estreita colaboração entre o Governo e as ONGs e a existência de 
um mecanismo de articulação de carácter permanente como a UCODIN são inovações 
dignas de realce. Este arranjo foi muito importante para a elaboração do Plano 
Estratégico da Província de Nampula 2010-2020, ora em divulgação.  

A nível central a UCODIN constitui um parceiro importante do Observatório de 
Desenvolvimento Nacional (ODN), que em tese deve ser alimentado pelos ODPs. 
Nampula foi a primeira província a constituir um Observatório de Desenvolvimento 
Provincial, e a primeira a trazer a concepção de observatório de desenvolvimento em 
substituição do que era chamado centralmente Observatório de Pobreza. É a UCODIN 
que facilita a ligação entre o ODP e o ODN, no que se refere à partilha de informação 
provincial sobre progressos nos indicadores de pobreza, assim como sobre dinâmicas na 
coordenação e participação da sociedade civil na implementação do PARPA. Existe uma 
percepção generalizada segundo a qual o ODP de Nampula é um dos mais bem 
organizados e mais funcionais do País. A UCODIN é também responsável pela 
coordenação da realização do Fórum do ODP, no qual as diferentes matérias 
relacionadas com actividades e projectos de intervenção são discutidos entre os 
diferentes actores que participam na governação local, o que depois resulta na produção 
de um documento que constitui a base de discussão nas sessões anuais do ODP, que 
devem sempre acontecer antes do ODN.  

 

3.3.6. Participação dos cidadãos 

                                                             

45 Informação fornecida telefonicamente pela Secretária Executiva, em 05.03.2010 
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A participação dos cidadãos na governação local é feita através de organizações de base 
comunitária (como os comités de desenvolvimento local – CDLs), os conselhos 
consultivos locais e através dos líderes comunitários. Algumas organizações actuando 
em Nampula na área de governação, como a Helvetas, a IBIS e a Akilizetho estão 
envolvidas na capacitação de CDLs e CLs, havendo indícios claros de que os CLs que 
contam com a participação de representantes dos CDLs que foram alvos de capacitação 
tendem a ser mais interventivos (Bakker e Gilissen, 2009).   

No geral os níveis de consciência cívica e cidadania são ainda muito baixos, mas já há 
sinais de mudança, apesar de lenta. As populações já começam a denunciar práticas 
ilícitas e a exigir a responsabilização de alguns administradores e funcionários públicos. 
Por exemplo, nos três distritos visitados no âmbito do estudo, houve situações em que a 
população solicitou a mudança de administradores ou de funcionários chave de alguns 
sectores, alegadamente por mau desempenho ou por práticas que não se adequam a 
postura de um funcionário público.  

No distrito de Mogovolas por exemplo, o Administrador foi exonerado como resposta às 
preocupações apresentadas pelos membros do Conselho Consultivo à Sede do Partido 
Frelimo. No distrito de Angoche, houve mudança de dois administradores num período 
de apenas dois anos, como consequência do descontentamento da população e membros 
do CCLs com relação à má gestão do Orçamento de Investimento e Iniciativa Local. Em 
Ribáuè os membros do CCD apresentaram a diferentes órgãos o interesse de ver 
afastado um membro da equipe técnica distrital, devido a problemas na gestão do OIIL e 
ao mau funcionamento dos Conselhos Consultivos. O trecho abaixo, retirado de uma 
entrevista, é ilustrativo deste crescente engajamento cívico:   

“Nós n~o estamos satisfeitos com o senhor que saiu desta sala e que é 
membro da Equipa Técnica do Distrito. Os nossos conselhos consultivos 
não estão a funcionar bem e a gestão dos fundos constitui um problema 
hoje por causa daquele senhor. Ele já está aqui no distrito há mais de 15 
anos e agora parece que nos quer abusar. Já falamos com as estruturas e 
ninguém está a fazer nada”46  

No entanto, há que registar que a consciência cívica não é acompanhada de mecanismos 
adequados de resposta as demandas dos cidadãos, o que pode gerar uma certa 
frustração, como o depoimento acima mostra.  

A nível do distrito, o processo de prestação de contas é essencialmente aquele em que o 
distrito presta contas ao Governo Provincial, através de relatórios, nomeadamente o 
Balanço do PESOD. A província não possui instrumentos de monitoria das actividades 
nos Governos Distritais a não ser por via de pedido de relatórios que são enviados à 
Província e sistematizados pela DPO. Normalmente as ONGs que trabalham 
directamente no distrito em articulação com os Governos Distritais registam a 

                                                             

46 Entrevista em Ribáuè com membros do Conselho Consultivo de Distrito e Autoridades 
comunitárias. 
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informação sobre progressos na implementação de actividades do governo, sobretudo 
com relação aos projectos em que elas estão envolvidas.  
 

3.3.7. Reconhecimento dos Líderes Tradicionais/Comunitários 

O reconhecimento das autoridades tradicionais é uma forma de garantia da participação 
das comunidades e de articulação do Estado com estas. Nampula é uma Província 
particularmente rica em estruturas de poder tradicional. Da costa ao interior da 
província estas estruturas ainda se fazem sentir.  

Com a aprovação do Decreto 15/2000, sobre as autoridades comunitárias, começou um 
processo de reconhecimento a nível das comunidades, de diferentes tipos de líderes 
tradicionais e comunitários. Este processo levou em muitos casos, conforme explicam 
alguns dos entrevistados, à exclusão dos legítimos chefes tradicionais. De acordo com 
(Geffray, 1990) o renascer da autoridade tradicional, a valorização das culturas 
comunitárias e as religiões locais, constituía uma mudança do ateísmo exacerbado que 
caracterizou a fase imediatamente posterior à independência. Isso tem contornos 
peculiares em Nampula, devido às suas implicações políticas, como atesta o depoimento 
abaixo: 

“depois da independência em 1975, nós destruímos o tecido social e as 
estruturas tradicionais que se encontravam instaladas em quase todo o 
território nacional. Aqui em Nampula nós temos uma estrutura tradicional 
que se distingue de muitas outras no país. Por exemplo, quando começa a 
guerra civil, a Renamo compreendeu estes problemas e capitalizou-os, tendo 
ao longo de muitos anos trabalhado com eles. Este gesto da Renamo dava 
alguma esperança de valorização do seu papel de líderes. É por esta razão 
que a Renamo tem um forte apoio na zona costeira da Província.”47  

De acordo com os dados actuais do Ministério de Administração Estatal, a Província de 
Nampula é a que possui maior número de autoridades comunitárias. Entre os Chefes 
Tradicionais reconhecidos de Iº Escalão, 24% de um total de 1655 se encontram na 
Província de Nampula e representam a maioria; e cerca de 35% do total de 3380 
Secretários do Iº Escalão (correspondente a 1175, todos do sexo masculino) também 
representando a maioria, se encontram na Província de Nampula. Existem líderes que 
embora legitimados aguardam pelo seu reconhecimento. Destes, a Província de Nampula 
possui 1757 (34%), de um universo de 5220 em todo o país. A Tabela abaixo mostra a 
distribuição numérica por província e por sexo das autoridades comunitárias 
reconhecidas e legitimadas. 

 

Tabela 2. Autoridades Comunitárias do I Escalão Reconhecidas e Legitimados Por 
Província 

                                                             

47 Entrevista na Cidade de Nampula. Janeiro de 2010. 
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Fonte: Ministério da Administração Estatal, 2009. 

 

Para O II Escalão a Província de Nampula continua sendo aquela com maior número de 
chefes tradicionais reconhecidos, com cerca de 27% seguido da Província da Zambézia 
com 21% do total de 4313. Entre os chefes tradicionais legitimados Nampula tem cerca 
de 28% (1514 de um total de 5450), que é a percentagem mais alta do País (Tabela 3).  

1º ESCALAO 
TOTAL 1º 
ESCALAO 

PROVÍNCIA 
RECONHECIDAS     

Chef. Tradicionais. Secretários. 
Outros Líderes 
legitimados    

 H M Total H M Total H M Total H M Total 

Maputo 64 6 70 151 16 167     0 215 22 237 

Gaza 146 5 151 104 4 108   5 5 250 14 264 

Inhambane 38 0 38 280 1 281     0 318 1 319 

Sofala 125   125 111   111     0 236 0 236 

Manica 135 4 139 172 7 179     0 307 11 318 

Tete 99 6 105 54 1 55     0 153 7 160 

Zambézia 318 13 331 383 1 384     0 701 14 715 

Nampula 393 9 402 1175   1175 81 99 180 1649 108 1757 

C. Delgado 183 17 200 737 2 739     0 920 19 939 

Niassa 85 9 94 179 2 181 0   0 264 11 275 

TOTAL 1586 69 1655 3346 34 3380 81 104 185 5013 207 5220 
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Tabela 3. Autoridades Comunitárias do II Escalão Reconhecidas e Legitimados Por Província 
 

 LEGITIMADAS RECONHECIDAS  

 
Chefes 

Tradicionais Secret.    
Chefes 

Tradicionais. Secretários  

PROVÍNCIAS H M Total H M Total 
Total 

Legítimas H M Total H M Total 
Total 
Rec. 

Maputo 182 22 204     0 204 182 22 204     0 204 

Gaza 112 11 123     0 123 112 11 123     0 123 

Inhambane 51 0 51 836 2 838 889 33 0 33 267 2 269 302 

Sofala 579 4 583     0 583 369 3 372     0 372 

Manica 339 5 344     0 344 334 5 339     0 339 

Tete 672   672 243 1 244 916 272   272 66 1 67 339 

Zambezia 956 28 984 1277 2 1279 2263 956 28 984 1277 2 1279 2263 

Nampula 1514   1514     0 1514 1155   1155     0 1155 

C. Delgado 381   381     0 381 381   381     0 381 

Niassa 588 6 594     0 594 445 5 450     0 450 
Total 5374 76 5450 2356 5 2361 7811 4239 74 4313 1610 5 1615 5928 

Fonte: Ministério da Administração Estatal, 2009. 
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O papel dos líderes tradicionais/comunitários no exercício da governação é amplamente 
reconhecido. Eles têm um papel de mobilização muito forte sobre as comunidades. 
Constituem de certo modo a voz e o caminho de orientação da acção das comunidades 
locais. A mobilização das comunidades para a participação na implementação de políticas 
depende muitas vezes da importância que os líderes tradicionais/comunitários dão e do 
apoio que fazem a essas políticas. 

Numa entrevista colectiva em Ribáuè com líderes tradicionais, chefes de bairro e 
membros do CCL, disseram o seguinte: 

“As autoridades tradicionais são muito importantes na comunidade. Eles são os 
que determinam se a população pode aderir ou não a certas campanhas do 
governo ou das ONGs. São eles que mobilizam a população para participar no 
desenvolvimento da localidade ou do posto administrativo. Quando há conflitos 
entre as populações, o líder tradicional é quem apoia na resolução dos 
conflitos. É por isso mesmo que o governo reconheceu a importância de 
integrar os líderes tradicionais no sistema de governaç~o” 

Apesar do seu reconhecimento pelo Estado, conforme os dados acima indicam, a relação 
dos líderes comunitários com as estruturas de poder e as elites político-partidárias é 
muito complexa, ambígua e constitui um dos pontos sensíveis da governação de Nampula, 
conforme será desenvolvido no próximo capítulo. 

3.3.8. Inovação na Produção e Disseminação de Conhecimento Sobre Governação e 

Desenvolvimento Local 

No quadro do exercício de governação participativa a Província de Nampula foi 
igualmente desenvolvendo iniciativas locais de desenvolvimento económico, ensaiando 
modelos, alguns dos quais concebidos centralmente, mas implementados com sucesso na 
província. Nesse quadro, foram realizados micro-projectos piloto em Nampula que tinham 
como objectivo produzir práticas e lições como forma de ter modelos e padrões de 
referência a serem replicados em mais distritos, províncias e produzir um capital de 
informação útil para o desenho do PPFD nacional (UNCDF, 2001:29). Nampula criou um 
centro de pesquisas para produção e transferência de tecnologias e consolidação dos 
conhecimentos na área de produção de materiais alternativos e de baixo custo para a 
construç~o de edifícios. Um projecto conhecido pela designaç~o “Vila Tecnológica de 
Namialo.” Esta experiência encontra-se hoje disseminada em outras partes do País, como 
parte integrante do PPFD, e inclui uma componente de produção de materiais de 
formação (brochuras) em português e línguas nacionais, voltadas à produção de materiais 
de construção de baixo custo bem como de técnicas de construção civil e manutenção de 
edifícios públicos.48 

                                                             

48 A Cooperação Alemã, através de um programa integrado ao PPFD e em coordenação com a  
Cooperação Técnica Alemã – GTZ, a DED e o KfW, apoiam iniciativas de capacitação e financiamento 
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3.4. Reforma do Sector Público, Descentralização e Prestação de Serviços 

Públicos 

No contexto da reforma do sector público, a Secretaria Provincial, através da ex-UPRESP 
(Unidade Provincial da Reforma do Sector Público) em parceria com a SNV, desenvolveu 
entre 2006/2007 o Barómetro de Boa Governação. Este instrumento foi experimentado 
apenas no distrito de Mogovolas e constitui um avanço significativo na avaliação da 
governação local. Os resultados da avaliação feita em 2008 ainda não foram divulgados. 
Porém, a existência de um instrumento desta natureza é já um passo substancial na 
criação de mecanismos de monitoria da governação e promoção da prestação de contas, 
havendo apenas a necessidade de um maior comprometimento com relação ao seu uso 
por parte dos governos distritais.  

Em 2006 foi realizado um estudo com vista a simplificação de procedimentos 
administrativos no âmbito do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra e na assinatura 
dos Contratos de Concessão de Florestas. Os resultados desse estudo deram indicações 
claras sobre os passos a simplificar e dos processos a eliminar com vista a simplificar 
procedimentos e consequentemente reduzir os actuais 90 dias para cerca de 45 a 60 dias. 
Embora os resultados desse estudo ainda não tenham sido implementados,49 a iniciativa 
da Direcção Provincial de Agricultura na redução de procedimentos administrativos é 
uma contribuição significativa ao sector, que pode ser aplicada a outras províncias.  

A descentralização dos fundos sectoriais, com enfoque para os das estradas, da 
construção acelerada de escolas e o fundo de águas, feita em 2007 já está a surtir alguns 
resultados consideráveis na prestação de serviços na Província de Nampula. A experiência 
de planificação participativa e das parcerias com actores da sociedade civil têm 
desempenhado um papel muito importante na gestão dos fundos sectoriais. Por exemplo, 
os governos distritais têm recorrido a processos participativos, através dos Conselhos 
locais, para identificar fontes de água a reabilitar e/ou a manter. A presença de 
organizações não governamentais que actuam na área de águas e contribuem para a 
capacitação dos governos distritais também tem dado um grande impulso à efectivação da 
descentralização dos fundos das águas. Assim, em 2009 os distritos de Érati e Mecuburi já 
participavam directamente nos processos de procurement. Na área de construção 
acelerada das salas de aulas até 2009 o processo de procurement ainda tinha uma forte 
intervenção da Direcção Provincial de Educação e Cultura (DPEC), mas os distritos já 
geriam o processo de venda de cadernos de encargo e começaram a avaliar os concursos 

                                                                                                                                                                           

da construção civil nos distritos, que inclui a capacitação das comunidades e dos artesãos na 
produção de materiais de baixo custo e a sua formação para participarem em concursos públicos de 
construção de edifícios públicos, com particular destaque para as salas de aulas e casas de 
professores. Esta iniciativa está a contribuir para a criação de uma indústria emergente de 
construção civil nos distritos. O programa da Cooperação Alemã actua nas províncias de Inhambane, 
Manica e Sofala e inclui assistência técnica ao Governo Central (através do Ministério das Obras 
Públicas e Habitação) e aos Governos Provinciais (mais concretamente as Direcções Provinciais de 
Obras Públicas e Habitação).    
49 Informação confirmada em entrevista realizada em Nampula, em 21.01.2010.  
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com apoio da DPEC. Entre 2005 a 2009, embora de forma oscilante, tem se consagrado a 
participação das comunidades locais na construção de salas de aulas, latrinas e casas para 
os professores. Assim, em 2006 mais de 50% das salas de aulas e latrinas construídas 
através do fundo foram construídas pelas comunidades. Em 2007 apenas 24% das salas 
de aulas, cerca de 28% das latrinas e um terço das 18 casas para professores foram 
construídas pela comunidade (Kulipossa e Nguenha, 2009). 

No sector de educação houve um crescimento em cerca de 26% do número de 
estabelecimentos de ensino, tendo aumentado de 1.663 escolas do ensino primário ao 
secundário em 2005 para 2.096 em 2009. No mesmo período, o número de efectivos 
escolares cresceu em cerca de 46%. O aproveitamento pedagógico cresceu 1,5%, ou seja, 
de 84% para 85,5% entre 2005 e 2008.50 Em 2007 as taxas de aprovação do ensino 
primário (da 1ª à 7ª classe) e secundário (da 8ª a 12ª classe) estavam acima da média 
nacional. Em 2008, no ensino primário do 1º Grau (EP1), o número de professores com 
formação pedagógica era de 63,7%, que praticamente corresponde à média nacional de 
63,6%.51 No ensino primário do 2º Grau (EP2) a situação é ligeiramente melhor que a 
média nacional. No ensino Secundário Geral do 1º e 2ºciclos (ESG 1 e 2), a percentagem 
de professores com formação pedagógica era de 70,7% e 84,4%, portanto, superior às 
médias nacionais de 60,8% e 80,4% respectivamente. Um aspecto importante foi a 
constituição dos comités de escola que contribuem para o bom aproveitamento escolar e 
na manutenção das infra-estruturas escolares. No sector da saúde houve alocação de pelo 
menos um médico a cada distrito.  

No âmbito da reforma, numa acção conjunta com o PPFD, em 2005/2006 foi concebida a 
ideia de criação de um Centro de Boa Governação, com objectivo de olhar para a 
componente da reforma e da governação local de uma forma mais holística. Este processo 
levou à criação do Centro de Boa Governação em Namaíta (CEGOV) em 2008. Em Janeiro 
de 2010, foi aprovado um Diploma Ministerial pelo MFP que formaliza a criação do 
CEGOV. Acredita-se que uma vez em funcionamento pleno o CEGOV poderá constituir um 
exemplo de sucesso na criação de modelos e padrões de referência no que concerne à 
abordagem de capacitação/formação no âmbito da governação local e de sustentabilidade 
das experiências de governação local. O Centro de Boa Governação de Namaíta busca 
capitalizar as experiências de boas práticas na governação participativa e do 
desenvolvimento económico local, fazendo delas instrumentos importantes para o 
aprofundamento dos processos, a sua replicação e consolidação no quadro das práticas de 
governação e gestão do desenvolvimento local. O CEGOV possui uma componente de 
pesquisa sobre boas práticas no âmbito da governação e das reformas no sector público. 
Para além da sua componente mais importante, que é a capacitação das lideranças locais, 
funcionários públicos e conselhos consultivos locais, o centro pretende ser referência de 
memória institucional no campo da governação local. 

3.5. Combate à Corrupção 

                                                             

50 Dados disponíveis no relatório Balanço do Quinquénio apresentado no Conselho Coordenador do 
Ministério da Educação e Cultura. 
51 Os dados referem-se às escolas públicas. 
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Em Nampula está um dos dois Gabinetes Provinciais de Combate à Corrupção (GPCC) fora 
de Maputo (o outro é em Sofala), criados ao abrigo da lei 6/2004. À semelhança da sua 
congénere da Capital, o GPCC de Nampula está em processo de instalação (até 2009 só 
tinha um Procurador), mas já se nota algum movimento na tramitação dos casos de 
corrupção. Em 2008 tramitaram 36 processos, dos quais 7 transitaram de 2007 e 29 
tinham dado entrada naquele ano. Do total de 36 processos, 4 foram arquivados, 12 foram 
remetidos à procuradoria provincial e 20 estavam a correr termos (PGR, 2008). Ainda no 
mesmo ano, foi criada uma linha para receber denúncias. Não estão disponíveis dados 
específicos da província de Nampula, mas no geral (nas três linhas disponíveis em Sofala, 
Maputo e Nampula) foram recebidas 173 chamadas e 101 mensagens, que resultaram em 
10 audiências e 10 processos de investigação (PGR, 2009). O volume processual e a 
adesão aos mecanismos de auscultação dos cidadãos aqui criados podem não ser 
conclusivos porque são vistos no geral, mas constituem indícios de que já há uma base 
institucional para que a Província se coloque na linha da frente no combate à corrupção. 

 

3.6. Considerações sobre Boas Práticas e Realizações na Área de Governação 

em Nampula  

 
Em conclusão pode se afirmar que a governação local actual em Moçambique recebeu 
muitas influências a partir do PPFD “pilotado” originalmente pela Província de Nampula. 
As boas práticas apresentadas acima não fornecem muitos elementos que nos levem a 
considerar particularidades específicas de Nampula. As várias práticas se espalham 
actualmente pelas províncias do país. A questão chave sobre boas práticas de Nampula 
não deveria ser fundada actualmente nas práticas que remontam ao seu tempo de 
Província pioneira. O mais interessante seria encontrar novas abordagens resultantes do 
aprofundamento e desenvolvimento das práticas que vieram mais tarde influenciar o 
processo de governação local. 

A longa tradição de participação na governação local nas comunidades criou um mínimo 
de consciência cívica e uma cultura de responsabilização dos governantes, que têm sido 
fundamentais para uma maior exigência de prestação de contas pela população, apesar de 
não existirem mecanismos legais para o efeito. Está a crescer a pressão popular para a 
substituição de administradores e funcionários do Estado, quando o seu desempenho é 
tido como sendo fraco, ou o seu comportamento inadequado. Além disso, a experiência 
participativa está a ter consequências positivas na implementação de novos programas de 
descentralização, o que mostra uma certa perenidade do aprendizado acumulado ao 
longo dos anos nestas matérias. A isso junta-se a criação de mecanismos de coordenação e 
articulação do governo com a sociedade civil, através da plataforma da sociedade civil e 
suas redes temáticas e da rede de parceiros do PPFD, desembocando no Observatório de 
Desenvolvimento Provincial, uma arena por excelência de discussão de aspectos 
estratégicos da governação da província, no seu sentido mais amplo.  

A existência de uma unidade específica de coordenação e articulação dos parceiros da 
sociedade civil e de monitoria das estratégias e planos da província – a UCODIN – é um 
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passo positivo na tentativa de consolidar práticas participativas de governação e 
promoção do desenvolvimento, seguindo uma tradição da província. A criação do CEGOV, 
para capitalizar o rico histórico de práticas de governação participativa, irá permitir 
consolidar a reprodução do conhecimento adquirido ao longo dos anos na Província e 
será importante na replicação dos sucessos e na exploração de novos campos de inovação 
neste domínio. 

No entanto, a governação de Nampula não se esgota apenas no PPFD, a par das 
experiências acima descritas, há outras dignas de realce, com particular incidência para os 
avanços na realização do “barómetro de boa governaç~o”, embora os seus resultados 
ainda não tenham sido divulgados, é um passo inovador e importante no envolvimento 
dos cidadãos na avaliação da governação local. Porém, uma análise mais profunda da 
governação de Nampula implica ir para além dos elementos que consagraram a província 
como referência nacional e que se reproduzem em novas práticas bem sucedidas de 
governação local dentro e fora do país. Nesse âmbito, o próximo capítulo irá se debruçar 
sobre os elementos críticos da governação de Nampula, sendo alguns a outra face da 
moeda dos processos bem sucedidos aqui apresentados e outros decorrentes da 
complexidade histórica, cultural, do contexto e das relações políticas e institucionais que 
se estabelecem entre diversos actores dentro e fora da província.  
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4. ASPECTOS CRÍTICOS E DESAFIOS DA GOVERNAÇÃO EM NAMPULA 

A par das experiências positivas, algumas constituindo boas práticas que podem ser 
disseminadas para as outras províncias, a província também enfrenta aspectos críticos e 
desafios, alguns com potencial de ensombrar as boas experiências de governação 
existentes. Alguns desafios constituem pontos fracos de processos descritos no capítulo 
anterior, outros têm a ver com aspectos históricos, sociais e as complexas relações 
existentes entre grupos e elites de Nampula, assim como destas com o Estado, os 
governos do dia e os projectos nacionais, relações muitas vezes conturbadas. 

 

4.1. A Posição Relativa de Nampula no Contexto Nacional 

Embora os processos de descentralização de fundos sejam recentes, já começam a 
produzir alguns resultados palpáveis, em alguns casos com um maior envolvimento das 
comunidades na provisão de serviços públicos, apesar das necessidades de capacitação. 

No entanto, a vivacidade das experiências participativas a nível local, favorecidas pela 
tradição de planificação participativa da província, não parece estar a gerar resultados 
efectivos ao nível agregado, quando se compara o desempenho da província de Nampula 
na prestação de serviços básicos e em alguns indicadores sociais. Para ilustrar isso, abaixo 
são apresentados alguns dados retirados do Anuário Estatístico de 2008 (INE, 2009) em 
algumas áreas, cuja escolha foi determinada pela disponibilidade de informação 
relevante. 

Dados de 2008 mostram que a província, apesar da sua extensão física, ocupava o 8º lugar 
em extensão de estradas asfaltadas, estando apenas melhor que a Zambézia e o Niassa 
(vide figura 4 abaixo). 
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Figura 4: 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2008, pág. 86. 

Entre 2006 e 2008 a província de Nampula também esteve entre as que menos 
disponibilidade de camas hospitalares por 10.000 habitantes teve, estando apenas melhor 
que Zambézia, Niassa e, parcialmente, Cabo Delgado (figura 5). 

Figura 5: 
 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2008, pág. 36. 

No mesmo período Nampula também apresentou a maior incidência de nados vivos com 
menos de 2500 gramas e uma média de baixo peso à nascença maior que a média 
nacional e a mais alta do País, com a excepção de 2006 em que a de Cabo Delgado foi a 
mais alta (vide tabela 4). 
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Tabela 4 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2008, pág. 40. 

Em termos económicos Nampula também apresenta o maior número de desempregados 
registados em 2008, que no caso da população masculina chega a ser quase o dobro das 
taxas verificadas em Sofala, que tem o segundo maior número de desempregados 
registados no mesmo ano (tabela 5). 

Tabela 5: 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2008, pág. 53. 

Em contraste com os dados do número de desempregados registados, em 2007 e 2008 a 
província teve menos beneficiários dos centros de formação profissional do INEFP do que 
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províncias com menores quantidades de desempregados registados no mesmo período, 
como mostra a tabela 6, o que sugere uma resposta desproporcional e não consonante 
com os problemas de desemprego que a província enfrenta.  

Tabela 6 

 
Fonte: Anuário Estatístico 2008, pág. 54. 

A posição relativa de Nampula nos indicadores acima apresentados é claramente 
desfavorável, quando se leva em conta os problemas enfrentados e como as soluções são 
repartidas entre as províncias do País. As razões para tal situação podem ser várias e nem 
todas podem ser facilmente identificáveis no âmbito deste estudo, mas algumas delas 
merecem um particular destaque: o padrão das alocações orçamentais em áreas chave de 
combate à pobreza, as fragilidades e hiatos do processo de planificação quando visto no 
seu todo, do nível local ao nível central, e aspectos de índole política. 

No que concerne às alocações orçamentais, um estudo de McCoy e Cunamizana (2008) 
cobrindo os sectores de saúde, educação e água, pode fornecer algumas pistas. O que 
explicaria essas discrepâncias entre um dinamismo local considerável e uma frágil 
articulação com as decisões de políticas e de alocações orçamentais a nível nacional? 
Explicações podem ser várias, com destaque para duas: de ordem técnica e de ordem 
política. Os factores de ordem técnica têm a ver com as fraquezas do processo de alocação 
de recursos ao nível local, que não se circunscrevem à província de Nampula, que estão 
relacionados à ausência de fórmulas equilibradas que levem em conta as especificidades 
das províncias. Assim, províncias mais populosas como Nampula e Zambézia acabam 
tendo um gasto per capita em áreas de serviços básicos como água, agricultura, saúde e 
educação mais baixo que as restantes províncias do País, sem uma correlação visível entre 
nível de privação e as alocações do orçamento às províncias. Esta situação deve-se às 
metodologias de alocação do orçamento que acabam não canalizando os recursos de 
forma equitativa entre as províncias, desta forma desconsiderando as diferenças do nível 
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de pobreza e desenvolvimento humano entre as diferentes províncias (Sal & Caldeira e 
Ximungo Consultores, 2009; McCoy & Cunamizana, 2008). Ainda nos aspectos técnicos há 
que referir as fraquezas do processo de planificação, que apesar de ser em princípio 
ascendente e participativo, com envolvimento das comunidades desembocando na 
elaboração do PEDD e os encadeamentos posteriores que levam ao PESOD, ao PES e ao 
Orçamento do Estado, na verdade ainda enferma de lacunas na articulação entre os vários 
instrumentos. Neste âmbito, analisando a descentralização dos fundos de sectores das 
estradas, da educação e das águas, Kulipossa e Nguenha (2009) apontam à existência de 
avanços na alocação de recursos ao nível local, mas também alertam para a falta de 
alinhamento entre esses fundos, os PESODs e os planos de actividades. Isto constitui 
indício da existência de um hiato entre os processos de planificação participativa a nível 
local e o sistema nacional de planificação, que certamente não é apanágio de Nampula, 
mas se aplica também a outras províncias.  

Na vertente política há que destacar a relação historicamente ambígua e até conflituosa 
entre o poder estatal e as elites de Nampula, já descrita acima, que certamente, de forma 
inconsciente ou não, pode ter implicações na articulação dos interesses locais e nacionais 
e na transformação destes em políticas públicas nacionais. Neste âmbito, alguns dos 
nossos entrevistados reclamavam das promessas de construção das Estradas Angoche – 
Nampula e Nampula-Cuamba, muito importantes para o Desenvolvimento da Província, 
mas cuja construção nunca mais se concretiza.52 A desconfiança com que a elite no poder 
depois da independência olhava para as elites de Nampula, aliada à fragmentação desta, 
consubstanciada na clivagem litoral-interior, provavelmente explica parcialmente a falta 
de um diálogo e articulação entre o Governo central e as elites locais, com um impacto 
negativo na inclusão de políticas efectivas para a província. 

A criação do movimento cívico ASSANA (Associação dos Amigos de Nampula), composto 
por certos segmentos das elites macua de Nampula, no início dos anos 90, surge dessa 
percepção de um certo vazio na promoção dos interesses da província. A legalização desta 
organização mostrava, dentre outras coisas, que existia, no seio deste grupo étnico, uma 
certa necessidade de valorização ou de revitalização étnica. A reacção das elites no poder 
foi a cooptação das elites desta organização, provavelmente temendo que ela se 
transforme rapidamente num partido político, ou se transforme num movimento de 
contestação contra o regime. Esta hipótese não era de excluir, ainda mais porque a maior 
parte das elites Macua se consideravam excluídas do poder político e económico ao nível 
do país e reivindicavam mais recursos e serviços para o Norte do País e em particular 
para Nampula. 53 Depois das eleições de 1994, Rosário Mualeia, então secretario Geral da 
ASSANA foi nomeado governador de Nampula, Adelaide Amurane-vice Ministra do 
Trabalho, José Abudo, Ministro da Justiça e Dionísio Cherewa, tornou-se mais tarde 
candidato do Partido Frelimo para as eleições autárquicas de 1998 em Nampula. É 
verdade que a “captura” da espinha dorsal da Associaç~o enfraqueceu, 
momentaneamente este movimento. Contudo, é interessante notar que passados alguns 
anos assiste-se a uma segunda onda de nomeações de membros oriundos da associação, 

                                                             

52 Recentemente o Governo anunciou a assinatura de um acordo com o Japão para o financiamento 
das obras na Estrada Nampula-Cuamba, pelo que o assunto parece estar já ultrapassado.  
53 “Carta dos Makwuas ao Presidente da Republica  », Savana, 5 de Março de 1995.  
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no Governo saído das eleições de 2009, que para alguns não passam de meras 
formalidades para, “fechar a boca dos Macuas para n~o reivindicarem suas pretensões”.54 
Porém, este processo não pode ser visto apenas a nível simbólico; da representação e 
representatividade dessas elites nas esferas de tomada de decisão. Ele também é 
acompanhado de uma componente económica forte, com destaque para os investimentos 
que estão a ser feitos no Corredor de Desenvolvimento do Norte e a concentração dos 
investimentos do Millenium Challenge Account nesta província nortenha e outros 
investimentos de vulto que poderá mudar consideravelmente esta aparente abandono 
pelo poder central a que a mesma estaria votada. Neste âmbito há que também referir os 
investimentos feitos na área de águas em Angoche e Nacala, que contribuíram para 
reverter um crónico problema de anos de deficiências no abastecimento de água, com 
contornos políticos sérios.  

Em suma, olhando para as discrepâncias entre as alocações orçamentais e os desafios de 
combate à pobreza, confrontadas com a história bem sucedida de planificação 
participativa da província, pode-se dizer que se a nível interno isso tem contribuído para 
dar voz às demandas da comunidades e reflecti-la nos planos e orçamentos do Governo 
Provincial e dos governos distritais, a nível das políticas nacionais e da distribuição dos 
recursos estes processos não se reproduzem. Dito de outra maneira, a experiência de 
Nampula inspirou consideravelmente os processos de planificação descentralizada 
participativa e imprimiu o seu ADN na legislação, nos processos e nas políticas de 
descentralização do País. Contudo, apesar desse pioneirismo e da contribuição à escala 
nacional, as práticas de diálogo e articulação entre as comunidades, grupos da sociedade 
civil e ONGs que tornaram Nampula exemplo de planificação descentralizada, não são 
transformadas num capital político e plataforma de diálogo e negociação dos actores 
envolvidos na descentralização com o nível central, para garantir uma maior equidade na 
distribuição dos recursos e contribuir para uma maior consolidação da descentralização 
na província. Isto sugere que Nampula pode ter sido uma referência pioneira no processo 
de descentralização e que isso ainda se tem reflectido no sucesso de algumas experiências 
de descentralização comparativamente a outras províncias, com enfoque para a gestão 
dos fundos sectoriais (conforme sugerido por Kulipossa e Nguenha, 2009), mas o 
conhecimento e a experiência acumuladas o longo desse tempo não transformaram a 
província num interlocutor central na discussão e definição de estratégias de 
descentralização no País. 

 

4.2. Continuidade e Consolidação dos Mecanismos e Boas Práticas de 

Participação 

A criação e funcionamento dos CLs são uma realidade em Nampula, reforçada por um 
histórico de experiência de funcionamento dessas instituições. No entanto, à semelhança 
de outras partes do País, ainda persistem alguns problemas no funcionamento dos CLs 
tais como: fraca prestação de contas dos membros dos CLs às comunidades, há uma certa 

                                                             

54 Entrevista com feita em Angoche, 28 de Janeiro de 2010.  
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confusão sobre o papel dos CDLs e do CLP, sendo a última diferença a ideia de que este é 
uma estrutura governamental, enquanto aquelas são tidas como projectos não-
governamentais; falta de recursos para o funcionamento dos CLs; a introdução dos 7 
milhões veio monopolizar a agenda dos CLs que passaram de plataformas de discussão, 
consulta e prestação de contas sobre o desenvolvimento local para uma reunião de 
discussão (ou apenas informação) sobre a distribuição deste fundo; não há indicação de 
que a elaboração e implementação dos PEDDs e PESODs é feita com participação dos 
membros dos CLs aos vários níveis, mas sim aparece mais como um exercício das equipas 
técnicas distritais, sem clareza sobre como os projectos foram priorizados (Akilizetho, 
2009; Bakker e Gilissen, 2009:19-20, 31). 

Os problemas detectados nos vários CLs são semelhantes, nomeadamente: 

 Dificuldades de deslocação às reuniões do CLPA; 
 Desconhecimento sobre como participar na elaboração e monitoria dos PEDD; 
 Falta de plano de alguns CLs e das respectivas comissões; 
 Ausência ou fraca prestação de contas entre as comissões, a mesa dos CLs e as 

comunidades. 

Ademais, há uma percepção generalizada de que as IPCCs estão politizadas, e ao serviço 
do partido no poder. Vários estudos sobre a matéria confirmam esta tendência.55 Foi 
também possível observar nas reuniões com os membros dos CLs nos três distritos 
visitados. Muitos dos entrevistados apontaram o facto de que a intervenção de secretários 
do partido Frelimo nos assuntos de organização e funcionamento dos CLs torna essas 
instituições muito vulneráveis aos interesses dos membros do partido e à politização. Na 
sua maioria, os membros das CLs, líderes tradicionais, funcionários da máquina 
burocrática do Estado, entrevistados pela equipe de consultoria, concordam que as 
instituições de consulta comunitária sofreram influências políticas na sua constituição e 
muitas vezes estão sujeitas a funcionar no quadro de constrangimentos partidários.  

“A selecç~o dos membros dos Conselhos Consultivos muitas vezes é feita por 
indicação do Secretário do partido ou do bairro que também é da Frelimo, e em 
alguns casos pelo Administrador. Isso é um problema em parte porque 
conseguimos ver que há zonas onde não chegam projectos porque as pessoas 
apoiam a Renamo. O dinheiro dos 7 bis não está a ajudar as pessoas; ao contrário, 
está a beneficiar o Administrador e outros camaradas.”56 

Um outro entrevistado disse o seguinte: 

“Numa sessão de governo se questionou em que medida é que os membros da 
Frelimo estavam representados no Conselho Local! existe uma politização 
tremenda dos CCLs. O primeiro secretário do partido Frelimo no distrito é um 
problema grave e é o único representante de forças políticas que é convidado a 
fazer parte das sessões dos CLs. A ideia de considerar os CCLs como órgãos de 

                                                             

55 Massala Consult Lda (2009); Borowczak et al. (2004); Pijnenburg (2004); Forquilha  (2008). 
56 Entrevista com um líder tradicional e membro de um CL em Angoche.  
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consulta foi premeditada e visa mantê-los como actores não críticos muito menos 
de prestaç~o de contas”.57 

A cada ano que passa se registam mudanças dos membros dos CLs a todos os níveis. Estas 
mudanças são constantes e estão longe de serem resolvidos. O maior problema reside no 
facto de que a nível de organização os governos distritais não criaram condições para 
terem uma linha de orçamento que pudesse financiar o funcionamento dos CLs. O sistema 
de comunicação ainda é deficiente, embora tenha havido um esforço de alocação em cada 
sede do distrito ou posto administrativo, de uma motorizada e um computador. Os 
membros dos CLs recorrem aos seus próprios recursos para se deslocarem aos encontros 
de trabalhos e muitas vezes sem retorno. Portanto, faltam ainda incentivos que estimulem 
a sua permanência como membros dos CLs. Muitos dos entrevistados acreditam que se a 
situação continuar como está, muitos ainda vão desistir e aventa-se a possibilidade do 
processo vir a falhar. Portanto, apesar de a Província de Nampula ter sido pioneira na 
criação destas instituições de participação e consulta, ainda não evoluiu suficientemente a 
ponto de se ter uma estrutura sólida e estável. A ausência de informação sobre o nível de 
institucionalização dos mesmos e a falta de uma base de dados confiável dos CLs 
existentes em Nampula e a sua situação é indicativa de um processo ainda em construção 
e dificulta a obtenção de uma visão mais clara do desempenho destes órgãos na província. 

Com o lançamento do OIIL em 2006 a natureza de trabalho das IPCCs começou a sofrer 
fortes constrangimentos. O foco da planificação distrital virado para 
projectos/actividades de prestação de serviços (planificação no âmbito do PES distrital) 
perdeu-se e a preocupação passou a ser conduzida fortemente para a discussão de 
projectos dos “7 Bis” como vulgarmente é chamado nos distritos de Nampula. 

A Rede de Governação das Organizações da Sociedade Civil da Província de Nampula 
produziu, em Março de 2009, um documento que visava ser um contributo para o debate 
sobre o OIIL no país, fruto da monitoria realizada por organizações da sociedade civil em 
quatro províncias do País, dentre as quais Nampula. No caso desta província a monitoria 
foi feita nos distritos de Moma, Murrupula, Monapo e Ribáue em 2008 e destaca-se as 
seguintes constatações: a) nos casos analisados apenas existiam declarações e termos de 
compromisso da recepção do fundo e 25% das associações beneficiárias não tinham 
nenhum documento assinado; b) 45% dos beneficiários analisados tinham apenas 1 a 2 
anos de vida como associações; c) em muitos casos eram descontados 5 a 10% dos 
pagamentos feitos aos beneficiários para serem usados em capacitações e havia casos de 
distritos que mesmo depois deste desconto não fizeram capacitações e nem havia clareza 
do paradeiro dos valores.58 

Durante a realização deste estudo, nos três distritos visitados foi constatado que no lugar 
do OIIL estar a promover processos e mecanismos de governação participativa e 

                                                             

57 Entrevista com um funiconário de organização da sociedade civil em Nampula.  
58 Rede de Governaç~o das Organizações da Sociedade Civil de Nampula (2009). “Resumo de constatações e 
factos do uso e aplicaç~o do OIIL no País e recomendações”. Paper para servir de contributo para o debate 
nacional, incluindo durante os encontros de avaliação do desempenho do ano 2008 e programação 2010. 
Nampula, Março de 2009. 
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contribuir para o desenvolvimento local, está a contribuir significativamente para a 
erosão dos processos de participação na planificação local; exacerbou o nível de 
desconfiança dos membros dos CLs com relação as instituições, sobretudo, aquelas 
envolvidas na gestão do OIIL; e está a desencorajar a participação dos membros dos CLs 
no espaço político legalmente aberto à sua participação. Por outro lado, em alguns 
distritos o OIIL ainda não está integrado no processo de planificação e apesar de várias 
organizações terem dado um substancial apoio na capacitação dos CLs para uma melhor 
participação na planificação, após o fim desse apoio os CLs apenas estão voltados à 
planificação do OIIL (Massala Consult, 2009).    

Na generalidade o processo de gestão do OIIL nao é transparente. No Distrito de 
Mogovolas, por exemplo, muitos membros de associações beneficiárias do fundo, durante 
o ano de 2008, não receberam o valor inicialmente solicitado, esta situação foi mais grave 
em Angoche, onde para além de não receber o valor em dinheiro, os beneficiários do 
fundo foram coagidos a receber em espécie. E todos os bens, produtos e equipamentos 
entregues aos beneficiários dos projectos ora aprovados eram adquiridos numa mesma 
loja da cidade de Angoche. Estas situações de “crédito forçado” est~o entre as 
constatações do estudo sobre a Execução do OIIL encomendado pelo Governo, que 
também incluiu 4 distritos de Nampula – Meconta, Memba Monapo e Nacala-Velha 
(Métier, 2009).  

Os administradores distritais sofreram várias críticas e muitos viram-se transferidos para 
outros distritos, enquanto outros cessaram funções, como consequência da utilização 
“indevida” do OIIL. Os problemas relacionados com a gestão deste fundo muitas vezes se 
tornaram públicos durante as presidências abertas do Chefe de Estado. 

No distrito de Mogovolas, membros do Conselho Consultivo Distrital (CCD) indicaram que 
o dinheiro do OIIL conduziu ao desmoronamento do CCD. 

“...Quando o nosso Administrador Chale foi para Nacala o Conselho Consultivo 
Distrital sofreu um duro golpe. O novo administrador não queria saber, nem ouvir 
falar do Conselho Consultivo. E o que levou ao administrador não querer saber do 
CC foram os 7 bilhões. Levamos o assunto ao partido e ao SISE. Fomos lá explicar 
que a forma de governação não estava a andar bem. Com muita sorte fomos 
ouvidos e mudaram o administrador. Agora estamos muito bem. O novo 
administrador recuperou o CCD no lixo.59  

Muitos dos nossos entrevistados são unânimes em considerar que a forma como foi 
inicialmente conduzido o processo de gest~o dos “7 Bis” veio destruir toda a arquitectura 
da planificação participativa no distrito. Os membros dos Conselhos Consultivos 
abandonaram as discussões no âmbito da planificação distrital (estradas, pontes, 
hospitais, escolas, furos de água, saneamento, aumento da produção agrícola etc.) e se 
concentraram essencialmente na aprovação de projectos financiados pelo OIIL. 

                                                             

59 Informação dada numa entrevista colectiva com membros do CCD e líderes tradicionais no distrito 
de Mogovolas. 
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À semelhança de outras partes do País (vide Métier, 2009), a falta de reembolso dos 
empréstimos concedidos é outro problema. Só para ilustrar alguns exemplos, de entre 20 
distritos da província beneficiários do OIIL, cinco (nomeadamente o Distrito de Nampula, 
Nacarôa, Mossuril, Mogincual e Malema) não conseguiram atingir 1% de reembolso 
durante o período de 2006 a 2008 de um total de 117.551.500,00Mt; enquanto oito 
distritos no mesmo período não obtiveram um reembolso que tivesse atingido a taxa de 
3% . De um total de orçamento desembolsado para os 20 distritos durante três anos, num 
montante de 473.356,530,00Mt, apenas 13.968.138,90Mt foi reembolsado para os cofres 
do Estado, o equivalete a 2,95%. A tabela 7 apresenta o quadro geral da situação de 
execução e reemboldo do OIIL, extraído do Relatório de Balanço de Meio-Termo do PES 
no Quinquénio 2006-2009, do Governo Provincial de Nampula.  A baixa taxa de retorno 
do OIIL tem conhecido várias explicações. Há os que acreditam que os beneficiários do 
OIIL não fazem os reembolsos porque para eles tratou-se de oferta por parte do governo; 
outros entendem que o não reembolso do OIIL é consequência imediata da compreensão 
sobre a fragilidade do Estado, que é visto como incapaz de cobrar os valores concedidos. E 
noutros casos se entende que foi uma acção deliberada por parte do governo para alargar 
a base de apoio do partido no poder, razão pela qual não foram criados quaisquer 
mecanismos de controlo e fiscalização dos beneficiários e muito menos de pressão para 
reembolso dos fundos. 
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Tabela 7. Execução e Reembolso do OIIL (2006-2008)

Nº 

Distritos 

2006 2007 2008 Reembolsos 

 
Limite 

Executado  
% 

Exe 

Limite 

Executado  
% 

Exe 

Limite Executado % Total Orçamento 
2006-2008 2006 2007 2008 

Total 
Rembolso 

% 
Total    Orçamental  Orçamental Orçamental   Exe 

1 Angoche 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,612,920.00 8,612,920.00 100 8,612,920.00 8,612,920.00 100 24,225,840.00   300,000.00 202,000.00 502,000.00 2.07 

2 Eráti 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,677,250.00 8,677,250.00 100 8,677,250.00 8,677,250.00 100 24,354,500.00 274,800.00 139,800.00 337,050.00 751,650.00 3.09 

3 I. Moçambique 7,000,000.00 7,000,000.00 100 7,521,040.00 7,521,040.00 100 7,521,040.00 7,521,040.00 100 22,042,080.00 72,928.00 415,199.00 169,062.00 657,189.00 2.98 

4 Lalaua 7,000,000.00 7,000,000.00 100 7,521,040.00 7,521,040.00 100 7,521,040.00 7,521,040.00 100 22,042,080.00   82,000.00 
1,280,000.0

0 1,362,000.00 6.18 

5 Malema 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,576,190.00 8,576,190.00 100 8,576,190.00 8,576,190.00 100 24,152,380.00   165,897.00 29,600.00 195,497.00 0.81 

6 Meconta 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,616,140.00 8,616,140.00 100 8,616,130.00 8,616,130.00 100 24,232,270.00   356,630.00 356,630.00 713,260.00 2.94 

7 Mecuburi 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,187,650.00 8,187,650.00 100 8,187,650.00 8,187,650.00 100 23,375,300.00   529,300.00 858,362.50 1,387,662.50 5.94 

8 Memba 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,535,450.00 8,535,450.00 100 8,535,450.00 8,535,450.00 100 24,070,900.00 728,052.00 478,549.00 164,700.00 1,371,301.00 5.70 

9 Mogincual 7,000,000.00 7,000,000.00 100 7,634,480.00 7,634,480.00 100 7,636,480.00 7,636,480.00 100 22,270,960.00 54,000.00 5,000.00 34,000.00 93,000.00 0.42 

10 Mogovolas 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,598,420.00 8,598,420.00 100 8,598,420.00 8,598,420.00 100 24,196,840.00 610,106.00 60,000.00 199,500.00 869,606.00 3.59 

11 Moma 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,907,460.00 8,907,460.00 100 8,907,460.00 8,907,460.00 100 24,814,920.00   255,585.00 89,050.00 344,635.00 1.39 

12 Monapo 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,826,200.00 8,826,200.00 100 8,826,200.00 8,826,200.00 100 24,652,400.00 867,500.00 1,032,528.60 600,348.80 2,500,377.40 10.14 

13 Mossuril 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,482,070.00 8,482,070.00 100 8,482,070.00 8,482,070.00 100 23,964,140.00 60,000.00 63,350.00 62,150.00 185,500.00 0.77 

14 Muecate 7,000,000.00 7,000,000.00 100 7,758,620.00 7,758,620.00 100 7,758,620.00 7,758,620.00 100 22,517,240.00   143,236.00 29,700.00 463,505.00 2.06 

15 Murrupula 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,249,000.00 8,249,000.00 100 8,249,000.00 8,249,000.00 100 23,498,000.00   165,328.00 384,000.00 549,328.00 2.34 

16 Nacala-a-Velha 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,750,790.00 8,750,790.00 100 8,750,780.00 8,750,780.00 100 24,501,570.00   20,150.00 336,834.50 356,984.50 1.46 

17 Nacala-Porto 7,000,000.00 7,000,000.00 100 7,758,620.00 7,758,620.00 100 7,758,470.00 7,758,470.00 100 22,517,090.00 152,800.00 251,405.00 123,061.30 527,266.30 2.34 

18 Nacarôa 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,304,670.00 8,304,670.00 100 8,304,670.00 8,304,670.00 100 23,609,340.00   100,000.00 29,000.00 129,000.00 0.55 

19 Nampula 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,277,340.00 8,277,340.00 100 8,277,340.00 8,277,340.00 100 23,554,680.00   138,377.10 20,000.00 158,377.10 0.67 

20 Ribáuè 7,000,000.00 7,000,000.00 100 8,882,000.00 8,882,000.00 100 8,882,000.00 8,882,000.00 100 24,764,000.00   625,000.00 225,000.00 850,000.00 3.43 

T  O  T  A  L   140,000,000.00 140,000,000.00 100 166,677,350.00 166,677,350.00 100 166,679,180.00 166,679,180.00 100 473,356,530.00 2,820,186.00 5,327,334.70 5,530,049.10 13,968,138.90 2.95 
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4.3. Efectividade dos Mecanismos de Articulação com a Sociedade Civil 

A equipa de consultoria teve acesso a relatórios das reuniões do Observatório de 
Desenvolvimento realizadas entre 2005 a 2007. Da leitura dos relatórios disponíveis 
constata-se que as reuniões do Observatório de Desenvolvimento de Nampula têm 
fundamentalmente um carácter informativo sobre o progresso das actividades realizadas 
pelos diferentes actores, Governo, ONGs e sector privado.  

De acordo com alguns dos nossos entrevistados, o observatório de desenvolvimento não 
passa de uma sessão de governo provincial inclusivo”.60 As sessões do Observatório são 
presididas pelo governador provincial. A dinâmica do funcionamento interno é fraca, no 
sentido de que o Observatório não consegue ser um espaço de debate de ideias sobre 
projectos em curso e por realizar, sobre falhas de implementação e de apresentação de 
soluções alternativas para o alcance de melhores resultados no âmbito do 
desenvolvimento e do combate à pobreza que o governo, sobretudo, e os seus parceiros 
deveriam assumir como recomendações para a melhoria dos processos. 

A criação da plataforma de ONGs e a sua estruturação em redes temáticas alimenta o 
funcionamento do ODP. No entanto, esse modelo, apesar de constituir fonte de 
desenvolvimeto e fortalecimento de expertise, clama por um alinhamento que o permita 
ser mais eficaz. A coordenação e o seguimento das actividades da plataforma são feitos 
por um secretariado rotativo entre os membros. A ausência de um secretariado 
permanente, capaz de se ocupar das actividades e seguimento da agenda da plataforma, 
leva à uma certa tendência de enfraquecimento da plataforma. Com excepção das redes de 
governação e de água e saneamento,as redes temáticas possuem um défice de 
funcionamento, que decorre da fraca articulação entre os seus membros e um fraco 
domínio dos assuntos nas áreas de competência da rede.          

No que concerne às relações que podem existir com as Assembleias Provincial, a situação 
ainda oferece muitas reticências. Em quase todas as pessoas entrevistas incluindo 
membros de Governo Provincial, ainda não se sabe ao certo qual e de que forma vai ser a 
articulação entre o ODP e a Assembleia Provincial.  

 

4.4. O Papel da Liderança na Consolidação dos Processos 

De acordo com as entrevistas realizadas em Nampula, existe a percepção segundo a qual o 
desempenho e o sucesso de governação local, e tendo em conta a experiência dos distritos 
da província, dependem muito da personalidade e do carácter do administrador. Existem 
distritos que estiveram na linha de frente do processo de implementação do PPFD mas 
que hoje estão totalmente num processo de regressão e decadência.  

                                                             

60 Confirmam as entrevistas com alguns membros da rede de pareceiros de ONGs.  



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 55 

 

Em pelo menos três entrevistas individuais realizadas na Cidade de Nampula, foi 
observado que as mudanças nos administradores em muitos distritos trouxeram novas 
dinâmicas de governação local. Em alguns o cenário foi de retrocesso, e noutros de 
relativo avanço em termos de progressos. A natureza dessas mudanças foi 
fundamentalmente ditada pelo estilo de liderança de cada administrador.  

Mogovolas, por exemplo, não foi um dos primeiros distritos a abraçar a abordagem de 
governação participativa, mas em pouco tempo este distrito passou a ser uma referência 
em termos de sucesso no quadro da governação. A articulação entre o governo distrital 
com as ONGs e com Conselhos Locais foi de uma total abertura. Esse facto criou as 
condições para processos governativos que foram considerados como tendo sido 
transparentes.  

“Durante o tempo em que esteve o administrador Chale, as relações com os 
conselhos consultivos locais eram boas, trabalhamos sem problemas, havia 
transparência na gestão, e deixava as organizações fazerem o seu trabalho. E como 
consequência disso, vimos que o distrito de tempo em tempo ia melhorando o seu 
desempenho, tanto em termos de qualidade de serviços como a nível do 
relacionamento inter-institucional”61  

No entanto, ainda no mesmo distrito, quando o antigo administrador é eleito Presidente 
do Conselho Municipal de Nacala, foi indicado um outro administrador, e a situação 
anterior muda, conforme nos confirma a entrevista que já nos referimos atrás: 

“... O novo administrador n~o queria saber, nem ouvir falar do Conselho Consultivo. 
E o que levou ao administrador não querer saber do CC foram os 7 bilhões... [...]... 
com muita sorte fomos ouvidos e mudaram o administrador. Agora estamos muito 

bem.62”  

Portanto, é importante ressaltar que os 7 bilhões não deixaram de ser transferidos para o 
governo do distrito de Mogovolas. A personalidade e a forma como o novo administrador 
encara as relações com os CCLs mudam totalmente os processos e dinâmicas de 
governação que tinham entrado em colapso.  

Numa entrevista com o membro de uma ONG Local na cidade de Nampula, este disse o 
seguinte: 

“O desempenho da governaç~o distrital em Nampula é favorecido ou n~o pelo 
carácter do líder. Existem distritos que no passado estavam na dianteira do 
processo de planificação. Mecubúri por exemplo, já foi um dos mais importantes 
centros de demonstração de boas práticas de planificação local. Hoje o distrito está 
entre os mais atrasados. Porque é que isso está a acontecer? O facto de ter sido 
colocado uma pessoa que não dá valor a estes processos de planificação e gestão 
inclusiva, infelizmente o distrito está onde está hoje. Nós vimos no tempo da 

                                                             

61 Entrevista em Angoche, 26.01.2010. 
62 Informação dada numa entrevista colectiva com membros do CCD e líderes tradicionais no distrito 
de Mogovolas. 
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administradora que esteve em Mecubúri quando este processo iniciou,63 que 
infelizmente não está mais entre nós, mas vimos uma dinâmica incrível de 
governaç~o participativa.”  

Os exemplos que dão conta que as pessoas que se encontram a frente do distrito contam 
muito para o sucesso ou insucesso são várias. Um outro exemplo de sucesso foi o distrito 
de Ribáuè que sem apoio de ONGs conseguiu avançar com sua própria força para se 
tornar num caso de planificação participativa descentralizada que tem sido muito bem 
referenciado. 

 

4.5. Relação com as Autoridades Comunitárias e Estruturas Informais de Poder 

Conforme descrito na introdução deste trabalho, a relação das autoridades tradicionais 
com o Estado e as elites políticas do poder formal é ambígua. A entrevista com um cabo de 
terra em Ribáuè é ilustrativa dessa ambiguidade:  

“No tempo das eleições o Régulo Metaveia que foi afastado do “cargo”, porque 
desde há muito tempo apoia a Renamo, durante a Campanha eleitoral ele fazia 
mobilização da comunidade para votarem na Renamo e quando viu que ele seria 
derrotado, ele decidiu não votar e mobilizou a população da sua área a não votar, e 
a populaç~o n~o foi votar” 

Portanto, o seu reconhecimento está a ocorrer, e apesar de haver uma base legal, ainda 
está sujeito à dinâmica de competição política. Além disso, é preciso também levar em 
conta que a relação dessas autoridades comunitárias com as elites políticas, num contexto 
de competição eleitoral, pode levar { “captura de cidadania” das suas comunidades, 
impondo e/ou influenciando as suas escolhas políticas, como o depoimento acima ilustra. 
Este aspecto é crítico para a governação, tendo em conta a importância e a quantidade 
destas autoridades em Nampula. A grande quantidade de líderes tradicionais da 
província, em comparação com as outras províncias, é resultado das vicissitudes pelas 
quais estes actores passaram ao longo da história, muitas vezes marcada pela 
manipulação das elites no poder e até dos próprios líderes tradicionais históricos, como 
ocorria no litoral, quando os chefes clânicos indicavam seus súbditos para exercerem o 
seu poder em seu lugar e assim se livrarem do contacto directo com a dominação colonial. 
A reivindicação deste poder nos tempos actuais e o papel que cada vez mais ocupa na 
governação local justificam um olhar mais atento ao processo de reconhecimento, com 
vista a equacionar o percurso histórico destes actores e encontrar formas efectivas do seu 
reconhecimento pelo Estado, que devem passar pela legitimação das comunidades em 
que se inserem, sem limitar ou capturar os direitos políticos destas, o que em termos 
práticos seria a negação da sua participação na governação. 

Uma outra estrutura com forte influência na governação local é o partido Frelimo. A figura 
do secretário do partido tanto no distrito como na província foi apontada como sendo 

                                                             

63 Referência à falecida Sra. Francisca Gisela Wetimane. 
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incontornável no processo decisório. Entrevistas realizadas na cidade de Nampula, e nos 
distritos de Mogovolas, Angoche e Ribáuè, apontaram vários constrangimentos no 
funcionamento da máquina governativa, como consequência da forte influência que os 
secretários do partido Frelimo têm no processo de tomada de decisão. 

A estrutura burocrática do governo distrital absorve influências partidárias no seu 
normal funcionamento. Os chefes dos sectores ao nível do distrito têm que ser membros 
do partido Frelimo. Em muitos casos, os técnicos com percepções diferentes sobre 
matérias específicas no âmbito das actividades dos seus sectores são muitas vezes 
conotados como sendo da oposição. Dados esses factores todos, a percepção dos 
administradores e das chefias dos serviços no distrito é de que as actividades que eles 
levam a cabo devem estar mais viradas para responder aos ditames partidários.  

Numa entrevista realizada num dos distritos abrangidos pelo estudo, a alguns 
funcionários dos Governo Distrital disseram o seguinte64: 

“Nós não podemos fazer nada que seja contrário àquilo que os chefes querem 
porque a lógica é muito clara e nós todos estamos conscientes disso. Se tu dás uma 
opinião contrária aquela que é avançada, logo tu podes ser confundido como sendo 
da oposição, mesmo tendo o cartão da Frelimo”. 

Numa outra entrevista desta feita em Angoche, o entrevistado disse o seguinte65: 

 “... olha, hoje é muito complicado trabalhar, as estruturas do partido determinam 
como nós devemos orientar as actividades nas administrações distritais, assim como 
nos municípios. Repare por exemplo que aquando da campanha eleitoral, tivemos 
muitos jovens a apoiar e como consequência disso, os nossos camaradas secretários 
do partido foram enviando cartas com nomes dos jovens para serem admitidos sem 
observar que existem regras e procedimentos a observar. E quando a gente rejeita 
isso, começam com intrigas e tentativas de difamação para que o indivíduo seja 
removido das suas funções.”  

Estes exemplos sugerem que ainda há ambiguidade entre e a disciplina partidária e o 
cumprimento do manifesto eleitoral do partido vencedor, que é legítimo, e o 
funcionamento normal da administração pública e das estruturas estatais e de 
representação criadas a nível local. Esta ambiguidade pode ter como efeito uma certa 
desmobilização dos actores, tanto do Estado como da sociedade civil, na promoção dos 
valores da (boa) governação local, pondo assim em perigo aspectos como participação, 
inclusividade e igualdade dos cidadãos. No limite, estas questões podem acabar 
inviabilizando a consolidação dos sucessos obtidos na descentralização e na governação 
local, por sinal sob a liderança do partido no poder. 

 

                                                             

64 Entrevista realizada em 26.01.2010. 
65 Entrevista na cidade de Angoche em 27.01.2010. 
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4.6. Reforma do Sector Público e Prestação de Serviços 

No que concerne à reforma do sector público até aqui a Secretaria Provincial conta com o 
apoio de um assessor provincial da reforma e de um contabilista. O fluxo de fundos para 
financiar a Reforma é irregular e o orçamento está aquém das necessidades existentes. O 
actual programa da Reforma termina em 2011, mas ainda existem muitos desafios, dentre 
os quais a capacitação das estruturas distritais e melhoria na prestação de serviços 
públicos a este nível. Ademais, brevemente será aprovada e adoptada a nova estrutura 
dos Governos Provinciais, cuja implantação e consolidação o demandará apoio técnico, 
principalmente em áreas como desenvolvimento organizacional, gestão de desempenho 
(o País já dispõe de um Sistema de Gestão do Desempenho da Administração Pública – 
SIGEDAP, a ser gerido centralmente pelo Ministério da Função Pública), prestação de 
serviços públicos, dentre outras. 

Ainda relativamente à reforma do sector público, é necessário garantir que os 
instrumentos desenvolvidos no âmbito da reforma do sector público, com vista à 
melhoria da prestação de serviços públicos e de prestação de contas, sejam efectivamente 
usados. Conforme indicado no capítulo 3, a província experimentou o “barómetro de boa 
governação” em Mogovolas, mas os seus resultados ainda n~o est~o a ser usados e a 
prática não está a ser replicada em outros distritos. Também foi elaborada uma proposta 
de simplificação de procedimentos de concessão do Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra (DUAT), que não demandam mudanças legislativas de vulto, mas que não está a ser 
implementado. A falta de seguimento de algumas iniciativas da reforma, além do 
desperdício de recursos, é uma perda de oportunidade de introdução de melhorias que 
podem ter um impacto significativo na boa governação de Nampula. 

No que tange à prestação de serviços públicos, a descentralização dos fundos sectoriais, 
apesar de recente, está a ter bons resultados, conforme visto acima. Apesar desses 
avanços, há que notar que a descentralização avançou mais do nível central para as 
direcções provinciais do que destas para os distritos, uma vez que toda a planificação e a 
gestão e execução orçamental ainda continuam a cargo das direcções provinciais. Por 
outro lado, a monitoria e avaliação a nível distrital ainda é fraca, o que pode comprometer 
a qualidade dos serviços prestados. No caso do fundo das águas, apesar de o diploma 
ministerial determinar que os desembolsos dos fundos da DPOPH aos distritos sejam 
feitos de acordo com um programa de actividades do sector de águas aprovado pelo 
Conselho Consultivo Distrital, em muitos distritos não há ligação entre o plano de 
actividades e o desembolso dos fundos (Kulipossa e Nguenha, 2009). 

O acesso à água e saneamento é uma questão de extrema sensibilidade na Província, com 
contornos políticos. Apesar do esforço do governo e de parceiros internacionais na busca 
de soluções para a expansão e cobertura no abastecimento de água na província, a 
evolução da taxa é lenta – de uma situação de 20,18 % da população com acesso à água 
potável em 2004, passou-se para 22,3%-em 2005; 24% em 2006; 31,2% em 2007; 36,3% 
em 2008. Para os actuais 44,0% em 2009 (DPOPH, 2009). Portanto, mais da metade da 
população da província de Nampula ainda não consome água potável. A estrutura 
geofísica da província de Nampula, assente sobre uma rocha granítica, aliada à baixa 
localização dos lençóis freáticos no interior e ao nível de salinidade da água, no litoral 
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influenciado pelas águas oceânicas, contribui grandemente nas dificuldades de que a 
província enferma. A situação de saneamento é ainda mais grave. Em 2009, apenas 29,5% 
da população da província de Nampula usava latrina. As piores taxas se verificam nos 
distritos/Cidades da Costa, nomeadamente Ilha de Moçambique com 1%; Moma com 7, 
8% Angoche com 15,1%; e Mussoril com 19% (DPOPH, 2009). A escassez de água, aliada a 
problemas de saneamento do meio está na origem do aumento de casos de cólera e dos 
contornos sociais e políticos que este fenómeno conhece. Os recentes confrontos entre as 
Populações e a Polícia da República, no distrito de Pebane e no posto administrativo de 
Mucoroge, no distrito de Moma, resultaram na destruição dos respectivos postos de 
Saúde, no saque de medicamentos, morte de uma pessoa, ferimento graves em outras 
três; assalto a uma escola primária e à sede do Partido Frelimo.66 Por outro lado, segundo 
alguns entrevistados, nas eleições autárquicas de Nacala-Porto em 2003 o fornecimento 
de água foi um elemento determinante para a vitória do candidato da Renamo, que é um 
funcionário do sector das águas, tendo sido acusado de ter manipulado e restringido o 
fornecimento de água à véspera das eleições visando ter ganhos políticos.   

O Governo recentemente saído das eleições gerais de 2009 dedicou uma especial atenção 
a este assunto e muitos quadros do Executivo e do Legislativo foram enviados às 
províncias para sensibilizarem a população sobre este problema. Contudo, a explicação e 
a sensibilização sobre esses fenómenos ainda tem uma forte carga partidária, que consiste 
na troca de acusações entre o Governo e a oposição sobre as responsabilidades no 
ocorrido. Sem se descartar o possível aproveitamento político deste assunto, é importante 
notar que o ataque às instituições do Estado, não é um fenómeno recente, data dos 
primeiros anos de independência, sobretudo na região costeira de Nampula e mostra, 
entre outras coisas, a relação historicamente conflituosa entre a população e o Estado 
implantado depois da independência. A ilustrar isso, importa referir que em 1979, um 
fenómeno, o “chupa - sangue”, com dimensões sociais e políticas semelhantes {s ocorridas 
recentemente, teve lugar na mesma região (de Pebane-Moma e Angoche). Na ocasião a 
Administração do distrito de Moma, as sedes dos grupos dinamizadores do partido 
Frelimo foram atacadas e saqueadas, acusados pelas populações de albergar os “chupa-
sangue”. Na ocasi~o, a agitaç~o foi imputada aos contra-revolucionários e o Governador 
de então, Daniel Saul Banze, prometera julgar e punir os responsáveis dos rumores 
segundo o artigo, 35 da lei 2/79 sobre os crimes contra a segurança do povo e do Estado 
popular (Governo de Nampula, 1979). Mais recentemente assistiu-se ao problema de 
tráfico de crianças e órgãos, no qual cidadãos estrangeiros eram acusados de 
envolvimento e a sua absolvição, depois de apurados os factos, foi interpretada como 
cumplicidade do Estado para com os supostos criminosos, levando ao seu descrédito em 
certos segmentos da população (vide Sumich, 2009). Estas reacções negativas à acção e à 
autoridade estatal, mesmo quando esta é direccionada à resolução de um problema 
premente, requerem uma abordagem mais atenta da questão que deve ser acompanhada 
de um aprofundamento do conhecimento das causas que despoletam o problema. A 
iniciativa governamental em consciencializar a população está no bom caminho, mas deve 
ser acompanhada de um trabalho sistemático do Governo Provincial e dos seus parceiros 
da sociedade civil, na melhoria do acesso à água e saneamento e também na promoção de 

                                                             

66 TVM, “Jornal da Manha”  17 de Fevereiro de 2010.  
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campanhas sistemáticas de educação à população sobre a cólera, para que episódios como 
o acima narrado não se tornem cíclicos, como tem sido a prática até hoje. 

 

4.7. Fragilidade dos Mecanismos de Combate à Corrupção 

Com a extinção dos Fóruns Nacional, provinciais e distritais Anti-corrupção (pelo Decreto 
15/2007 de 28 Dezembro) as responsabilidades de monitoria da implementação da 
Estratégia Anti-Corrupção (EAC) passaram para os Observatórios de Desenvolvimento 
Provinciais e os Conselhos Consultivos Distritais. Isso ocorre num contexto em que a 
introdução do OIIL veio levantar questões sobre a transparência e idoneidade na gestão 
dos fundos, que muitas vezes remetem a indícios de corrupção. 

No entanto, a monitoria da implementação da EAC tanto pelo ODP como pelos CLs não 
está a ocorrer. Uma análise das actas das sessões do ODP revela que este assunto não 
esteve em pauta nas suas sessões desde a extinção do Fórum Provincial em 2007. Nos 
distritos, a fraca capacidade técnica dos CLs e os problemas que já enfrentam na garantia 
do seu funcionamento acabam limitando as possibilidades de funcionarem como 
mecanismos efectivos de combate à corrupção. Por outro lado, apesar de um estímulo 
maior de monitoria da execução do OIIL, a fraca capacidade dos membros dos CLs para 
entender aspectos técnicos acaba sendo um grande obstáculo. Ademais, o 
enfraquecimento da Unidade Provincial da Reforma do Sector Público e a redução dos 
recursos destinados à reforma acirram o vazio na monitoria da EAC. O GPCC, apesar de já 
mostrar alguns resultados, ainda enfrenta constrangimentos de recursos humanos e 
financeiros para o seu funcionamento. Há indicações de que em 2009 o GPCC gastou mais 
do que a metade do seu orçamento para aluguer das instalações onde funciona.67 As 
lacunas aqui indicadas resultam na ausência de mecanismos efectivos de combate à 
corrupção na província. 

 

4.8. Governação Municipal Participativa e Articulação Municípios e Governos 

Distritais 

A nível dos municípios de Nampula a experiência da planificação participativa é 
actualmente inexistente. Os cerca de 15 anos de experiência de governação participativa 
impulsionada pelo governo provincial através do PPFD não foram capazes de serem 
absorvidos a nível dos municípios da Província. A coabitação e/ou a vizinhança entre os 
espaços municipais e o território do distrito poderia ter sido um factor de contágio para a 
implementação de processos participativos a nível municipal. Em 2001, a Cooperação 
Suíça apoiou o município da Ilha de Moçambique no âmbito do projecto PADEM 
(Programa de Apoio à Descentralização e Municipalização) que tinha em vista assegurar o 
envolvimento dos munícipes na planificação municipal. Este projecto não teve sucesso, 

                                                             

67 Segundo fontes consultadas no âmbito deste estudo. 
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uma vez que com o fim do mesmo automaticamente os processos que estavam ainda a ser 
iniciados não tiveram continuidade.68 Actualmente apenas há poucas referências de 
processos de planificação participativa nos municípios de Nampula, como as dos 
municípios de Nacala e Monapo, cujos líderes assumiram uma abordagem participativa no 
processo de planificação de sistemas de água e outras infra-estruturas em bairros 
periféricos.69 Estas experiências contaram com inputs baseados nas boas práticas 
experimentadas no âmbito das consultas comunitárias nos Distritos de Moma, Angoche, 
Mogincual e Mossuril (MAMMM).  

A observação de um entrevistado do município de Angoche dá uma ideia do estágio do 
processo:  

“No nosso processo de planificaç~o das actividades que o município vai realizar 
nós não envolvemos os munícipes. Sentimos também que os munícipes ainda não 
têm uma cultura democrática. As pessoas quando vem para o município vem pedir 
emprego e muitos desses simplesmente porque estiveram envolvidos na 
campanha eleitoral; outros vêm pedir apoio alimentar, mas nunca para apresentar 
problemas específicos sobre como melhorar a situação de governação 
municipal.”70 

Os municípios têm uma plataforma de partilha de ideias e experiências assente num 
fórum dos municípios que está ainda na sua fase embrionária. Este fórum é actualmente 
presidido pelo Presidente do Município da Ilha de Moçambique e o seu primeiro encontro 
ocorreu em 2009, em Nacala-A-Velha. A relação entre municípios e os governos distritais 
não é fundada em princípios de natureza institucional, nem tem em vista uma articulação 
para a maximização de ganhos de eficiência na provisão de serviços fornecidos pelos dois 
órgãos que coabitam o mesmo espaço. Os aspectos de natureza técnica e metodológica 
que são importantes no quadro da concepção e execução coordenada de programas e 
projectos ainda não existem como práticas. Os alinhamentos técnicos são despoletados 
como necessários na relação entre as duas instituições apenas quando surgem situações 
de conflitos.71 Por exemplo, nos dois casos de municípios visitados, os seus Presidentes 
indicaram o problema da colecta de receitas por parte das administrações dos governos 
distritais que continua sendo um problema. Este, segundo eles, constituiu o momento 
mais destacado na harmonização dos limites de intervenção do Governo Distrital e do 
Município.  

Mas o que importa aqui referir como factor importante é a inexistência de mecanismos de 
articulação tanto entre os órgãos desconcentrados e os órgãos descentralizados e nestes 
últimos, com a sociedade civil. Esta fraqueza resultou desde a primeira experiência de 

                                                             

68 Nguenha (2009), confirma esta ausência de práticas de governação participativa não só nos 
municípios de Nampula, mas quase em todos os 43 municípios, exceptuando um caso que é visto 
como de sucesso, o município de Dondo na Província de Sofala. Nguenha refere -se também a uma 
iniciativa muito recente de orçamento participativo no município da cidade de Maputo, cuja 
sustentabilidade não é ainda muito clara, dado o fraco nível de sua institucionalização.  
69 http://www.progov.org.mz/pt/files/PROGOV_Relatorio_Anual_2007_Portugues.pdf  
70 Entrevista na cidade de Angoche em 27.01.2010.  
71 Confirmam as entrevistas realizadas nos Conselhos municipais da Cidade de Angoche e de Ribáuè, 
em 27.01.2010 e 30.01.2010. 

http://www.progov.org.mz/pt/files/PROGOV_Relatorio_Anual_2007_Portugues.pdf
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municipalização (1998-2003), com apenas a Frelimo no poder, na eclosão de conflitos 
para a manutenção e conservação do monopólio da cobrança de taxas e impostos no 
território autárquico. Este conflito veio a agudizar-se nos municípios da região costeira de 
Nampula, no quinquénio (2003-2008), a partir do momento em que a Renamo assume o 
poder ao nível local. A questão da nomeação dos representantes do Estado, através do 
decreto 65/2003 de 31 de Dezembro de 2003, acirrou ainda mais o conflito.  

A aprovação desde Decreto, um mês após as eleições autárquicas de 2003, em que pela 
primeira vez a oposição (a Renamo) venceu em dois municípios (Ilha de Moçambique e 
Nacala Porto) dos três municípios visados por esta medida cuja configuração territorial se 
cingia ao espaço do município (o outro é Maxixe), foi interpretado pela Renamo e alguns 
círculos como constituindo um conjunto de manobras do Governo e do partido no poder 
para instalar uma dupla administração e bloquear a sua gestão.  

“Esta medida tem como objectivo bloquear e tornar difícil a governação da 
Renamo nos municípios que ganhamos. Porque é que esta medida não foi 
tomada nos últimos cinco anos? Mas somente agora que estamos no poder? A 
Renamo vai usar todos os mecanismos a sua disposição para protestar contra a 
nomeação destes representantes do Estado que tem como objectivo principal 
bloquear nossa governação”.72 

O facto de durante a gestão da Frelimo (1998-2003), os Presidentes dos Conselhos 
Municipais (PCM) destes municípios terem sido simultaneamente responsáveis 
municipais e representantes do Estado ao nível local é apontado como indício da 
tendenciosidade na introdução dessa figura no mandato de 2003 a 2008. Na Ilha de 
Moçambique, para além do conflito entre o Município e a representação do Estado, 

“ Existe um choque institucional que deve ser resolvido com urgência para o bem 
da população da Ilha de Moçambique e para a credibilidade do processo de 
descentralização no país. A existência de uma administração do distrito é ridícula 
numa cidade que nunca foi distrito”.73 

A questão da possível divisão do município e consequente criação de um distrito da Ilha 
de Moçambique com implicações na redução dos impostos e taxas cobradas pelo 
município, de um lado, e a suposta utilizaç~o pela Representaç~o do Estado dos “sete 
milhões para fins políticos”, causavam alguns problemas, segundo as palavras de um 
dirigente municipal de então: 

“J| temos problemas de receita… agora querem nos enfraquecer ainda mais. 
Como é que podemos governar sem dinheiro? Ainda mais sabemos que está por 
detrás desta atitude. É para impedir « nosso eleitorado» de votar por nós e dar 

                                                             

72« Nos Municípios. Renamo está contra representante do Estado», Notícias, 10 Fevereiro 2004 : 3.   
73« Entre O Governo Distrital e Conselho Municipal: Divergências causticam governação na Ilha de 
Moçambique», Wamphula edição n.° 9, Setembro/Outubro, 2006: 2-11.  
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o poder a esta «Empresa privada ilegal» que se chama Administração do 
Distrito da Ilha de Moçambique”.74  

Entre os municípios ganhos pela Renamo em 2003, o da Ilha de Moçambique era de longe 
o mais carente em termos de recursos humanos capazes de pilotar a acção administrativa, 
em comparação com Angoche e Nacala Porto.  

Esta fraqueza é apontada como resultando, em grande parte, da transferência de 
funcionários do município para a nova representação do Estado. De facto, o Governo de 
Nampula, recorrendo ao Decreto n.°45/2003, de 17 Dezembro, sobre a “Mobilidade dos 
funcionários do Aparelho do Estado”, que previa apenas a transferência de funcionários 
das administrações do Estado para os municípios, de maneira a cobrir o deficit do pessoal, 
ordenou a transferência de 10 funcionários do município para a Representação do Estado. 
Antes da autorização das estruturas municipais, a maior parte destes funcionários já tinha 
deixado o município e exercia actividades na representação do Estado.75 

Em Nacala Porto, por exemplo, além da redução do território municipal, a questão em 
torno da figura de representante do Estado, também era controversa. O primeiro 
representante do Estado nesta cidade, José Carlos Amade, tinha sido apresentado às 
populações de Nacala Porto, pelo primeiro secretário do partido Frelimo ao nível local, 
como sendo o novo administrador do distrito de Nacala, sem o conhecimento das 
estruturas municipais.76 

Conflitos entre a figura de Representante do Estado e os municípios não ocorrem apenas 
em situações em que as autarquias são controladas pela oposição. Na cidade de Maputo, 
durante o mesmo período aqui analisado (2003-2008), em que esteve à frente a figura de 
Eneias Comiche, membro sénior do Partido Frelimo, reclamações similares, sobre a 
interferência do Governo da Cidade de Maputo nas áreas de actuação do município, eram 
frequentes. No entanto, devido às diferenças ideológicas e programáticas, a 
conflitualidade tende a ser maior em situações onde o Governo e a oposição controlam 
cada um destes dois tipos de poderes. A fluidez com que a legislação é interpretada nestes 
casos, aliada às disputas pelo bolo fiscal entre os distritos e os municípios, sugerem que 
este é um ponto de tensão que merece mais reflexão e atenção, tendo em conta o histórico 

                                                             

74 Abdul Satar Adbul Rahim, Vereador Adjunto responsável pelo pelouro da administração, Finanças, 
segurança e Ordem Pública. Entrevista realizada no Bairro Museu no dia 13 de Novembro de 2007. A 
referência a palavra «Empresa privada» é directamente ligado ao facto de a Frelimo utilizar o 
dinheiro público para capturar os membros e simpatizantes da Renamo com promessas de financiar 
seus projectos no âmbito do OOIL.     
75 Governo da Província de Nampula-Direcção Provincial de Apoio e controle, Mobilidade de 
funcionários, Nota n° 900/DPAC/GD/2004 , 17 Agosto de 2004. Antes da autorização do Conselho 
Municipal a maior parte destes funcionários tinha já abandonado o Município e se apresentar na 
Representação do Estado. Ver CONSELHO MUNICIPAL da CIDADE da ILHA de MOÇAMBIQUE, Sobre a 
mobilidade de funcionários, Nota n°321/CMCIM/GP/2004, 24 Agosto de 2004.   
76 CONSELHO MUNICIPAL DE NACALA PORTO, Informe à sua Excelência o Governador da província de 
Nampula, senhor Filipe Chimoio Paunde, por ocasião da sua primeira visita  ao Município de Nacala na 
qualidade de chefe do Governo da Província , Abril de 2005. 
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de competição política da província de Nampula, que torna a província propensa a ter 
governos divididos entre a situação (a controlar os OLE) e a oposição (nos municípios). 

  

4.9. Falta de Monitoria Integrada 

O PPFD tem um sistema de monitoria integrada com bons indicadores de governação 
participativa, cuja proposta data de 2003 (Ministry of Planning and Finance, 2003), mas 
que parece não estar em uso. A equipa teve acesso ao Relatório de Monitoria aos 
Conselhos Locais de Posto Administrativo (CLPA) dos distritos de Moma, Angoche, 
Mogovolas e elaborado pela Akilizetho (2009). A monitoria, que envolveu técnicos do 
PPFD e foi participativa, consistiu nos seguintes elementos: verificar a qualidade dos 
planos, actas e relatórios elaborados; questionar sobre o nível de relacionamento entre os 
membros do CL; questionar sobre o nível de relacionamento entre os membros do CL 
líderes comunitários, parceiros e a comunidade; Identificar factores que interferem no 
desempenho do CL; recomendar os passos seguintes para melhorar a dinâmica do CL. 
Como se pode ver, a monitoria é mais voltada para aspectos de funcionamento do CL, e 
não inclui, de forma mais explícita, aspectos relacionados à monitoria dos Planos 
Estratégicos e do PESOD. As equipas técnicas distritais normalmente levam a cabo 
missões de monitoria participativa junto às comunidades, que também são de prestação 
de contas (porque os vários serviços são questionados sobre o andamento de projectos 
específicos das suas áreas), mas o resultado deste exercício não está sistematizado dentro 
de um sistema coerente de monitoria. A nível da província, a monitoria e prestação de 
contas têm sido feitas através de viagens das equipas técnicas provinciais aos distritos e 
de relatórios essencialmente descritivos, que são enviados ao Governo Provincial. A 
UCODIN tem funções de monitoria das Estratégias e Planos Provinciais, e desenvolveu 
uma base de dados que é alimentada pela informação produzida pelos distritos, sectores e 
parceiros. A criação de condições para a disponibilização de informação necessária, tanto 
para o próprio governo como para parceiros de desenvolvimento e cidadãos, constitui um 
dos mais importantes desafios da UCODIN.  

Em termos práticos a capacidade técnica actual da UCODIN é limitada. Com a capacidade 
instalada a unidade não pode assegurar um processo eficaz e tecnicamente relevante de 
monitoria e avaliação do desempenho do governo, da sociedade civil e do sector privado 
na Província. A actual estrutura de funcionamento da UCODIN não tem ligação formal com 
os Conselhos Consultivos Locais, o que permitiria um melhor fluxo de informação sobre a 
governação local.  

Em suma, não há um sistema sólido de monitoria, apesar de já estar em construção, o que 
deixa um vazio no acompanhamento das actividades e dos processos mais amplos de 
governação. É sintomático o facto de não haver informação objectiva sobre o nível de 
implantação ou consolidação da planificação participativa, do grau de institucionalização 
dos CLs e outros elementos que permitam avaliar o estado da governação na província, 
apesar de muitas organizações e às vezes o próprio governo fazerem estudos sobre esses 
assuntos. Esta lacuna limita as possibilidades de o governo tomar decisões estratégicas 
informadas, com vista a garantir que boas práticas de governação sejam mantidas e 
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consolidadas, assim como aspectos críticos sejam corrigidos. As decisões sobre a remoção 
de alguns administradores depois das reclamações dos cidadãos provavelmente foram 
tomadas após a agravação de um problema, que talvez poderia ter sido resolvido de outra 
forma, se tivesse havido informação fiável e sistemática sobre o desempenho do Governo 
Distrital em áreas susceptíveis de despertar a contestação dos cidadãos. 

 

4.10.  Sistematização e Disseminação de Boas Práticas 

As fragilidades na monitoria integrada também têm implicações na sistematização de 
boas práticas, na sua comunicação e disseminação. Esta lacuna deve-se mais a questões de 
fraca capacidade do que de concepção. Por exemplo, uma das áreas de acção do PPFD é 
(MPF, 2003:10)  

“The generation of lessons and best practice to inform policy debates and initiatives on 
decentralization at the national level.”77  

No entanto, a par dos sucessos alcançados pelo PPFD e a sua influência nos processo de 
planificação e governação participativa, o relatório de avaliação de meio-termo deste 
programa observa que há poucas boas práticas documentadas e comunicadas (Borowczak 
et. al, 2005: 105), dentre as quais se destaca a influência na elaboração do Guião para a 
Planificação Participativa (MPF, MAE, MADER); a contribuição ao regulamento da LOLE; e 
a elaboração dos Manuais para a elaboração dos PEDDs e PESODs. Esta lacuna está a ser 
colmatada com a iminente publicação de uma brochura, pelo UNCDF, contendo as 
contribuições do PPFD de Nampula e Cabo Delgado ao processo de descentralização no 
País. No que concerne às iniciativas fora do PPFD, a sistematização de boas práticas ainda 
é incipiente, esperando-se que a UCODIN e os parceiros de governação contribuam para 
colmatar este problema. 

Ademais, o CEGOV também deverá desempenhar um papel preponderante nesta área. 
Porém, existem muitos desafios que se colocam para o sucesso e o futuro do CEGOV. Um 
dos mais importantes desafios tem a ver com a continuidade do entusiasmo e empenho 
que levou à sua criação. A mudança de actores chave e dinamizadores do processo de 
criação do CEGOV pode ser um factor de risco para a sua clara estruturação, consolidação 
e sustentabilidade. Por essa razão, principalmente nesta fase inicial, é importante que se 
garanta a criação das condições necessárias para o efectivo arranque das actividades do 
CEGOV, que inclui a garantia da existência de uma equipa de gestão com domínio de 
processos de governação e com clareza sobre o papel do CEGOV, para não desviá-lo do 
seu papel e vocação de reforço da capacidade técnica local e da melhoria dos mecanismos 
e da cultura de boa governação, através da troca de experiências, sistematização e 
disseminação de boas práticas.   

 
                                                             

77 “Geraç~o de lições e boas pr|ticas que possam informar o debate de políticas e iniciativas de 
descentralizaç~o a nível nacional”. 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 66 

 

4.11. Sustentabilidade das Práticas de Capacitação 

Em 2006 foi iniciada a implantação do modelo integrado do Governo Distrital, cujo 
processo ainda não está totalmente consolidado, dado que os distritos enfrentam 
problemas relacionados com recursos humanos qualificados. De entre os quatro serviços 
mínimos definidos na estrutura mínima, em quase todos os distritos o Serviço Distrital de 
Planeamento e Infra-estrutura praticamente não existe, devido à falta de pessoal. As 
outras áreas ainda carecem de pessoal qualificado. Em 2007, o Ministério da 
Administração Estatal contratou, no âmbito da reforma do sector público, funcionários 
(médios e superiores) para 7 distritos seleccionados da Província de Nampula (Angoche, 
Moma, Erati, Nacala-a-Velha, Memba, Malema e Lalaua. O projecto tinha definido a 
colocação de três técnicos por cada um dos distritos, para as áreas de planeamento e 
infra-estruturas, planificação e contabilidade, e Recursos Humanos. De um total de 21 
técnicos entre eles, 10 de nível superior e 11 de nível médio, apenas 5 estão actualmente a 
trabalhar78, e os restantes 16 abandonaram o distrito, rescindiram o contrato, ou nunca 
chegaram a se apresentar. Este cenário coloca aos distritos um enorme desafio no quadro 
da criação de capacidade técnica. 

Alguns conselhos locais estão a ser capacitados em parcerias envolvendo o Governo e a 
rede de parceiros. No entanto, a sustentabilidade desta capacitação é uma questão crítica. 
Muitos desses CLs mostram uma certa dependência das organizações que fazem a 
capacitação, mesmo depois de sucessivos anos de capacitação. A participação da mulher 
nos CDLs e nos CLs cresceu consideravelmente, como apontado na tabela 1. Contudo, é 
necessário capacitar as mulheres para que superem os vários constrangimentos que 
ainda enfrentam – tais como dificuldades de comunicação (domínio do português), 
analfabetismo, factores culturais que implicam em submissão e sobrecarga com 
responsabilidades familiares – para que participem mais efectivamente nos conselhos 
locais (Akilizetho, 2009; Bakker e Gilissen, 2009; Massala Consult, 2009).  
 

                                                             

78 Entre os funcionários que se encontram a trabalhar, dois são técnicos superiores, já nomeados e 
enquadrados nos distritos de Malema e Nacala-a-Velha; os outros 3 têm nível médio e estão 
enquadrados nos distritos de Malema, Érati e Nacala-a-Velha. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A experiência de planificação descentralizada de Nampula é uma clara referência nacional 
e tem contribuído fortemente para a implementação bem sucedida de outras experiências 
no âmbito da descentralização. No entanto, a governação de Nampula enfrenta desafios, 
alguns decorrentes da história e das relações entre os vários grupos sociais na província, 
assim como destes com as elites e processos políticos à escala nacional. Esta situação 
torna o estudo da governação desta província um exercício interessante e complexo, que 
abre espaço para a exploração de vários elementos que explicam as dinâmicas de 
governação, alguns deles nem sempre evidentes, tornando o exercício em si uma 
exploração inesgotável de uma fonte de conhecimento. 

Neste capítulo, serão apresentadas as principais conclusões e recomendações do estudo, 
tendo em conta os elementos indicados nos objectivos definidos nos termos de referência, 
nomeadamente: a identificação das boas práticas, fraquezas e ameaças da governação e 
Nampula; o envolvimento da sociedade civil e dos cidadãos na governação; o 
funcionamento das estruturas de facilitação do diálogo e a articulação aos vários níveis; as 
ligações entre as Assembleias Municipais e a Sociedade Civil; a articulação entre 
autarquias e distritos nos domínios da Planificação; os mecanismos de monitoria/ 
prestação de contas aos cidadãos e aos CLLs; a análise da governação como factor 
dinamizador na melhoria da prestação de serviços e no desenvolvimento económico, 
incluindo a aplicação do OIIL,  

 
Nesta reflexão, será prestada particular atenção aos aspectos a levar em conta para a 
melhoria da participação cívica, da planificação e orçamentação participativa, da 
monitoria da implementação e da prestação de contas. 

O capítulo se subdivide em duas secções: a primeira apresenta as principais conclusões do 
estudo e a segunda avança as recomendações daí decorrentes. 

 

5.1. Conclusões 

5.1.1. Boas Práticas e Oportunidades para a Governação 

O PPFD é sem dúvida um marco importante na governação da província e deixou um 
legado considerável de boas práticas que inspiraram o processo de descentralização no 
País e contribuíram para colocar Nampula na vanguarda dos processos de planificação 
participativa. Além do PPFD, a província apresenta inovações dignas de realce na área de 
governaç~o, tais como a realizaç~o do “Barómetro de boa governação”, a criaç~o do 
CEGOV, a criação da UCODIN e a existência de uma estreita articulação do Governo com a 
sociedade civil, incluindo o alinhamento das intervenções desta com o Programa do 
Governo, assim como a existência de diversas formas de articulação, como as redes 
temáticas. 
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Contudo, apesar dessas inovações, a falta de mecanismos claros de sistematização e 
disseminação de boas práticas pode ser uma perda de oportunidade de consolidação dos 
sucessos obtidos na área de governação. Ademais, alguns processos foram iniciados e não 
tiveram seguimento ou não estão a ser devidamente aproveitados. São os casos do 
“barómetro de boa governação”, a racionalizaç~o dos processos de direito de uso e 
aproveitamento da terra e a existência de mecanismos institucionais de combate à 
corrupção formalmente instituídos, como o GPCC e o ODP, que têm fraca ou quase 
nenhuma articulação entre si. 

5.1.2. Desafios e Ameaças da Governação em Nampula 

Apesar de as várias iniciativas dos Governos Central, Provincial e Distrital e dos parceiros 
da sociedade civil visando capacitar os distritos e os CLs, a garantia da sustentabilidade 
dos processos de capacitação é ainda um desafio. As organizações parceiras têm 
trabalhado com o Governo Provincial na capacitação das comunidades e dos CLs, mas 
ainda não houve uma estratégia de assunção dessas responsabilidades ou de apropriação 
e replicação dos instrumentos de capacitação por parte do Governo Provincial, dos 
governos Distritais e dos conselhos locais. O avanço na garantia formal da participação da 
mulher nos CLs não está a ser acompanhado de uma capacitação efectiva para que ela seja 
mais interventiva. É urgente colmatar estas lacunas para que as conquistas obtidas na 
longa experiência de descentralização de Nampula não se percam. Por outro lado, a 
capacitação dos distritos em recursos humanos, impulsionada com a alocação de técnicos 
médios e superiores ainda precisa ser mais consolidada, para impedir que mais técnicos 
abandonem ou outros novos não se sintam estimulados em ir trabalhar no distrito, devido 
à falta de condições. Outra ameaça é a possibilidade dos processos de governação 
participativa poderem ser revertidos em função da mudança da liderança, o que denota 
uma falta de sustentabilidade e institucionalização dos mesmos, que fica dependente das 
características de indivíduos. Finalmente, é importante prestar atenção e encontrar 
formas de gestão da clivagem interior-litoral, que embora se manifeste de forma 
silenciosa, ainda é um factor importante de alinhamento político, que tanto pode ditar o 
padrão de votação nas eleições, assim como o apoio das elites locais às autoridades 
governamentais e, consequentemente, aos seus programas. 

5.1.3. Participação da Sociedade Civil e dos Cidadãos na Governação 

A participação cívica, no contexto deste trabalho foi analisada nas seguintes vertentes: 
pela via de da acção de grupos cívicos, através da participação pela via dos conselhos 
locais e através da sua participação intermediada pelos seus representantes, que tanto 
podem ser os membros dos CLs como as autoridades comunitárias, devido ao seu poder 
de intermediação.  

No que tange aos CLs, foram feitas capacitações desde o nível de base (nos CDLs), com 
resultados visíveis na qualidade de participação nos CLs, contudo, ainda persistem 
dificuldades, tais como a falta de financiamento para a garantia de participação de alguns 
cidadãos, fraco conhecimento do seu papel por parte dos membros e fraca 
responsabilização dos representantes das comunidades. Os processos participativos 
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também são vulneráveis à personalidade e boa vontade das lideranças locais (no caso os 
administradores de distrito), o que denota uma frágil institucionalização.  

Relativamente às autoridades comunitárias, o seu enquadramento é um problema de 
âmbito nacional, mas em Nampula toma contornos específicos, devido a história da 
Província. A maleabilidade com que o seu reconhecimento é feito, principalmente a nível 
dos municípios, pode levar a descredibilização do processo, sendo urgente que se 
encontre formas de se lidar de forma sustentável com esta questão. Mas também é 
importante n~o se descurar a “captura da cidadania” que algumas lideranças promovem, 
induzindo ao voto de sua conveniência, como os exemplos apresentados neste estudo 
mostram. Esta influência extravasa o âmbito das competências dessas lideranças e não 
contribui para o fortalecimento da democracia e da boa governação local. Esta é uma 
questão com raízes históricas profundas, que certamente não poderá ser revertida a curto 
prazo, mas que é importante levá-la em conta na governação local, uma vez que estas 
entidades são uma forma intermédia e legitimada de participação das comunidades na 
governação local que tem forte presença na sociedade da província. 

Outro elemento a ser levado e conta é a influência das estruturas do partido no poder nas 
instituições de participação comunitária, que não se restringem à Nampula, que acaba 
também “capturando a cidadania” e os espaços de participaç~o dos cidad~os e das 
comunidades, distorcendo assim o processo. 

5.1.4. Estruturas de Facilitação do Diálogo 

Conforme largamente referido, Nampula adoptou mecanismos inovadores de diálogo e 
articulação com a sociedade civil e no geral o diálogo com o Governo é considerado de 
muito bom, principalmente a nível da província. Também há o sentimento de que o ODP 
de Nampula tem organizado as suas sessões no tempo certo, de modo a contribuir para o 
ODN. Estes processos estão razoavelmente institucionalizados, mas até aqui os seus 
resultados não têm sido palpáveis, a julgar pelas distorções na alocação dos recursos em 
áreas chave de combate à pobreza. Já a nível dos distritos a situação varia; dependendo 
muitas vezes da abertura das autoridades governamentais locais, com particular 
incidência no administrador. Nesta perspectiva, é importante reflectir sobre a 
necessidade de reforço da ligação entre os CLs, o ODP e o ODN, que passa pela melhoria 
do funcionamento dos primeiros dois, para que além de verdadeiramente participativos 
possam ser capazes de apresentar propostas concretas de políticas e influenciar na 
alocação de recursos para a província. Neste processo a UCODIN pode desempenhar um 
papel importante, servindo não só de elo de ligação entre os CLs, o ODP e o ODN, mas 
também de repositório técnico que possa assessorar tecnicamente o Governo e os actores 
locais na apresentação de propostas e na advocacia junto ao Governo Central para uma 
mudança de paradigma na alocação dos recursos. Isto ajudaria a eliminar os hiatos 
existentes no processo de planificação e a consolidar um processo verdadeiramente 
integrado de planificação, ligando os processos a nível local aos macro processos 
nacionais de planificação. Também será importante começar a pensar na relação que se 
pode estabelecer entre os Cls, o ODP e as Assembleias Provinciais, algo que até aqui não 
está muito claro. 
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5.1.5. Relação entre Distritos e Municípios na Planificação Participativa 

A relação entre os municípios e distritos ainda não é cooperativa, chegando a ser 
conflituosa nos casos em que o município é controlado pelo partido da oposição. Isso teve 
como consequência, em alguns casos, a aplicação tendenciosa da legislação sobre a 
mobilidade de pessoal, tendo-se aplicado a medida inversa de enfraquecer ao invés de 
fortalecer os municípios. A falta de mecanismos institucionalizados de diálogo e 
articulação entre os distritos e municípios não pode ser vista como um problema que se 
acirra apenas em situações em que o governo central (que nomeia os representantes do 
Estado e os titulares dos órgãos locais do Estado) e os municípios são controlados por 
partidos diferentes. Esta lacuna existe em todo o País, mas vale ter em conta que ela é um 
problema típico da descentralização, que é mais acirrado num contexto em que essas 
entidades disputam escassos recursos e bases tributárias frágeis, como é o caso de 
Nampula. Tanto as competências fiscais de cada órgão como os mecanismos de 
transferência de recursos estão devidamente clarificados na legislação. Pelo que o 
potencial de conflito deveria ser mínimo. No entanto, as condições existentes fazem com 
que não haja uma planificação integrada nas circunstâncias actuais. Mais ainda, devido à 
fala de articulação, os processos de planificação participativa em curso nos distritos não 
estão a gerar os seus efeitos de contágio nos municípios, porque não estão a ser 
replicados nestes últimos. Como resultado, no geral, os municípios são menos 
participativos do que os distritos, apesar de seus representantes serem eleitos por voto 
directo.  

5.1.6. Ligações entre Assembleias Municipais e a Sociedade Civil  

Em alguns municípios de Nampula, como Angoche, Nacala-Porto e Ilha de Moçambique, 
há um histórico de participação de grupos cívicos nas eleições, em alguns casos com um 
relativo sucesso. Contudo, isso não se reflecte numa sistemática participação de grupos 
cívicos na governação municipal, ao menos de que se tenha registo significativo. Os 
processos de planificação participativa a nível distrital não estão a gerar os necessários 
efeitos de contágio nos municípios, contribuindo para a existência de uma governação 
participativa “a duas velocidades” na Província: uma mais participativa, através dos 
órgãos locais do Estado; e a outra que se circunscreve à participação eleitoral, que é 
relativa aos municípios 

5.1.7. Mecanismos de Monitoria e Prestação de Contas  

Apesar de grandes avanços de Nampula na planificação participativa, não há um sistema 
sólido de monitoria do desempenho dos distritos e dos conselhos locais na planificação 
participativa. Isso se deve à fraca integração das várias iniciativas de monitoria levadas a 
cabo pelo Governo e pelos parceiros. Deste modo, não há informação fiável sobre o grau 
de sustentabilidade e institucionalização dos CLs na província. Em suma, não há um 
sistema integrado de monitoria, e esta tende a ser feita de forma isolada pelo parceiros e 
pelos distritos, muitas vezes para atender a fins específicos das suas áreas de actuação, do 
que para se obter uma visão mais geral do ponto de situação da governação local. Como 
resultado, não há um acompanhamento sistemático da governação, que permita 
identificar as boas práticas e os pontos críticos, que permitam ao governo tomar as 
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medidas necessárias para a consolidação de processos bem sucedidos de governação e 
introduzir as alterações necessárias nos casos em que se justifique. 

A prestação de contas, tanto dos administradores dos distritos para os Conselhos locais, 
como dos membros destes e das suas subestruturas (por exemplo, as comissões) para os 
próprios e as comunidades, ainda são frágeis. O sistema de monitoria coordenado pela 
UCODIN é baseado em informação dos sectores e dos distritos posteriormente 
sistematizada em relatórios a ser apresentados nas sessões do ODP, que são anuais. Dessa 
forma, não há muitas oportunidades para a prestação de contas aos cidadãos. Conforme 
indicado acima, as sessões da ODP não têm colmatado essa lacuna, uma vez que, segundo 
entrevistados, se assemelham a extensões de sessões do Governo Provincial, só que 
estendido à sociedade civil. No entanto, há que destacar o despertar da consciência cívica 
decorrente das experiências de participação nos conselhos locais, que em alguns casos 
criaram condições para a responsabilização de administradores de distritos e 
funcionários públicos, que redundaram na sua remoção. Mas em alguns casos as 
reclamações sobre o desempenho e/ou o comportamento dos Governantes não têm a 
devida resposta e os cidadãos sentem-se impotentes e até certo ponto frustrados. Isso 
pode explicar a tendência em expor os problemas nas visitas presidenciais, que acaba 
sendo o último recurso, ou talvez o único canal verdadeiramente efectivo, uma vez que os 
mecanismos e as práticas de responsabilização dos governantes a nível local ainda são 
fracos.  

5.1.8. Governação Como Factor de Prestação de Serviços: o OIIL 

A experiência de governação de Nampula nesta área está a ser um diferencial positivo na 
implementação das políticas de descentralização, como o exemplo da gestão dos fundos 
sectoriais sugere. Contudo, ainda é necessário descentralizar a sua gestão das direcções 
provinciais aos distritos e inseri-los no orçamento destes, para garantir uma maior 
celeridade e participação na definição de prioridades de prestação de serviços. Também 
há indícios, provenientes da monitoria feita em quatro distritos, de que algumas 
actividades propostas pela comunidade são incluídas nos planos finais e estão a ser 
implementadas, embora de forma muito reduzida (Akilizetho, 2009). No entanto, esta 
experiência não está reflectida num maior activismo e contribuição proactiva da 
província, para que não seja penalizada na distribuição de recursos, como ocorre na 
alocação de fundos públicos. Portanto, há um hiato entre a pujante prática participativa 
local e a sua réplica nas decisões tomadas a nível central e que afectam a Província. Isso 
contribui para limitar o impacto da descentralização na prestação de serviços em 
Nampula e para tornar esta num actor silencioso na discussão de aspectos estratégicos da 
descentralização (como as transferências intergovernamentais) no País, apesar da sua 
experiência largamente reconhecida e adoptada em programas nacionais da 
descentralização. A par de outros elementos, esta lacuna certamente explica o modesto 
desempenho da província nos indicadores socioeconómicos de desenvolvimento. Isto 
pode contribuir para a manutenção de padrões históricos de relações ambíguas e até 
conflituosas das autoridades centrais com a província, que alimentaram um certo 
distanciamento político entre parte das elites de Nampula e do poder central. 

 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 72 

 

5.1.9. Governação como Factor de Desenvolvimento: a Gestão do OIIL 

A introdução do OIIL criou uma janela de oportunidade para o desenvolvimento dos 
distritos, mas também teve efeitos nefastos, dentre os quais a monopolização da agenda 
do OIIL e também a criação de um oportunidades para práticas pouco transparentes. Os 
descontos de fundos de capacitação sem a devida contraparte, a concessão de 
empréstimos sem documentos fiáveis, o baixo nível de desembolso, a centralidade do 
administrador na sua concessão e pouca transparência na prestação de contas, estão no 
rol dos problemas detectados. A província já adoptou medidas correctivas que se 
combinam com as directivas tomadas a nível central. Devido às essas lacunas, ainda não 
se tem uma ideia clara do impacto que este fundo está a ter no desenvolvimento da 
província. Contrariamente aos fundos sectoriais, onde a experiência de Nampula parece 
estar a fazer diferença, no caso da gestão do OIIL a província padece dos mesmos erros 
encontrados em outras partes do País.  

 

5.2. Recomendações  

Com base nas principais conclusões do estudo, propõe-se as seguintes acções, agrupadas 
nas seguintes componentes: aspectos gerais de governação da província; participação 
cívica, a planificação e orçamentação participativa; monitoria da implementação e 
prestação de contas. 

5.2.1. Aspectos Gerais 

Criar uma plataforma para advocacia junto ao Governo Central - Deve-se usar os 
processos de articulação entre o governo e a sociedade civil, com destaque para o ODP 
como uma forma de fazer advocacia junto ao Governo Central por uma melhor equidade 
fiscal, de modo a reverter o quadro de desvantagem que a província tem tido na divisão 
do “bolo orçamental”. Nesta óptica, apoiar a UCODIN e a Plataforma de Governaç~o para 
uma melhor abordagem desses assuntos. Alternativamente, pode-se capacitar a UCODIN e 
os parceiros da sociedade civil para começarem a elaborar o Cenário Fiscal de Médio 
Prazo da Província e promover o seu uso nos processos de planificação participativa e na 
advocacia por uma alocação mais equitativa de recursos públicos. 

Revitalizar a gestão da reforma do sector público – é importante revitalizar a UPRESP 
ou reforçar a assessoria técnica dentro da Secretaria Provincial, tendo em conta os 
desafios que se aproximam de reestruturação dos Governos Provinciais e de 
implementação do Plano Estratégico da Província de Nampula 2010-2020. Também é 
importante que se revitalize as boas práticas neste domínio, com enfoque para a 
desburocratização e a adopção de instrumentos de avaliação da prestação de serviços 
pelos cidad~os, com destaque para a disseminaç~o do “Barómetro de boa governação” 
para outros distritos.  
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Criar um mecanismo técnico de combate à corrupção na província – no combate à 
corrupção, é importante que o ODP assuma efectivamente as suas funções de monitoria 
da EAC. Também é importante que se crie um mecanismo técnico provincial voltado à 
esta área, integrando a UPRESP, a UCODIN (na qualidade de secretariado do ODP), a 
sociedade civil (a rede de governação) e a DPCC, que seria responsável pela definição de 
uma estratégia provincial de combate à corrupção e posteriormente pela monitoria da sua 
implementação. 

5.2.2. Participação Cívica nos Municípios 

Apoiar a criação de movimentos cívicos nos municípios – no que concerne à 
participação cívica, a governação municipal tem recebido menos atenção, tanto por parte 
da sociedade civil, como no que concerne à sua articulação sistemática com os distritos. 
Ironicamente, Nampula tem tradição de participação de movimentos da sociedade civil e 
de indivíduos provenientes destas nos pleitos eleitorais. Este movimento cívico não se 
reproduz nos interregnos entre as eleições, apesar da existência de várias questões sobre 
as quais se podia debruçar. Neste contexto, é pertinente estimular a criação e a 
capacitação de movimentos cívicos voltados à vida municipal, o que pode ocorrer tendo 
como ponto de partida os mecanismos existentes, que seria a criação de uma rede 
temática que se debruçaria especificamente sobre este assunto.  

5.2.3. Planificação e Orçamentação Participativa 

Garantir a institucionalização dos processos participativos – para evitar que a 
mudança da liderança afecte a continuidade dos processos participativos, a monitoria 
sistemática do desempenho dos distritos pode prover informação necessária que permita 
tomar decisões correctivas e atempadas quando houver um potencial risco de reversão de 
boas práticas. Este processo também criar| condições para que os cidad~os “n~o esperem 
pelo Presidente da República” para exporem problemas que deviam ser resolvidos a nível 
local. 

Fortalecer a plataforma da sociedade civil – a criação de uma plataforma da sociedade 
civil e sua estruturação em redes temáticas é a via mais adequada para o reforço da voice 
e desenvolvimento de capacidades e conhecimento necessários à defesa dos interesses da 
sociedade e promoção de um diálogo informado com o governo e outros actores. Os 
membros das redes temáticas precisam ser capacitados nas áreas de sua competência e 
devem ser desenvolvidos mecanismos que assegurem uma maior articulação entre os 
membros da mesma rede e entre redes temáticas. Uma das formas de assegurar maior 
articulação e acompanhamento das actividades das redes temáticas e da plataforma seria 
a de constituir um secretariado mais ou menos permanente, com um número limitado de 
pessoal que se ocupasse dos assuntos relacionados com o funcionamento da plataforma, 
mantendo-se no entanto o actual modelo de rotatividade da presidência do secretariado 
deste mecanismo. 

Capacitar as autoridades comunitárias para a promoção da cidadania – as 
autoridades comunitárias desempenham um papel de intermediação entre o Estado e as 
comunidades, as vezes em relações ambíguas e conflituosas com aquele e outras 
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condicionando a participação destas nos processos governativos. Por isso, a par do seu 
reconhecimento formal é importante que se estimule a adopção de uma cultura 
democrática (nestas autoridades) de relação com as comunidades e intermediação dos 
interesses destas com o Estado, que devem substituir as formas de mobilização para 
apoiar as suas opções políticas, como ocorre em alguns processos eleitorais e que 
certamente tem implicações também na participação nos conselhos locais. Actividades de 
capacitação sobre processos participativos dentro das comunidades podem contribuir 
para a criação de uma cultura cívica e democrática forte, que possa ajudar a mudar este 
quadro. Por outro lado, dada a particular importância das autoridades tradicionais em 
Nampula, historicamente comprovada, é importante que as várias experiências, algumas 
negativas, sejam usadas para uma reflexão sobre o aprimoramento da legislação e dos 
mecanismos de relação com o Estado e as autarquias, para melhor potenciar a 
importância inegável destes actores na governação local. 

Restaurar o mandato dos CLs, ampliando o seu leque de actuação para além do OIIL 
– a par das medidas já tomadas com vista à melhoria da gestão do OIIL, é necessário que 
se capacite os CLs para uma melhor análise da execução deste orçamento, ao mesmo 
tempo que se facilita o acesso à informação relativa a este fundo, tanto aos membros dos 
CLs como aos cidadãos em geral. Ainda no que concerne aos CLs, é importante reverter o 
quadro de sua monopolização pela discussão do OIIL, o que está a limitar o âmbito da sua 
acção e distorce o se mandato. 

Criar formas de garantia de sustentabilidade da capacitação dos CLs e das 
comunidades – capacitar o CEGOV para assumir e coordenar a formação/capacitação dos 
CLs e estabelecimento de parcerias deste com as ONGs que actuam nesta área, para 
garantir intervenções conjuntas, transferência de know-how e assunção das 
responsabilidades quando os parceiros se retiram.  

Monitorar de forma sistemática os CLs, como base para a sua constante capacitação 
– é importante ter um “baseline” do grau de sustentabilidade e institucionalização dos 
CLs, que serviria de instrumento de monitoria destes órgãos, o que também permitiria ao 
governo definir uma estratégia de capacitação e negociar com os parceiros da sociedade 
civil a sua implementação. A monitoria dos CLs seria feita através da base de dados da 
UCODIN.    

Promover Exercícios de Planificação Conjunta de Distritos e Municípios – Usar a 
experiência de diálogo existente na província para uma promoção de formas mais 
cooperativas de relação entre os distritos e municípios. Esta cooperação pode ser 
conseguida a partir da planificação estratégica conjunta, na qual se pode estabelecer 
sinergias, racionalizar recursos, negociar zonas de potencial conflito de competências e 
esclarecer o escopo de actuação de cada uma das instituições nos casos em que a 
legislação não é clara. Paralelamente, poder-se-á promover a troca de experiências entre 
os CLs e as Assembleias Municipais sobre mecanismos de participação da sociedade civil, 
uma vez que os dois processos claramente se complementam. A experiência do município 
de Dondo, que combina a participação dos cidadãos no processo orçamentário e uma 
forte articulação com o distrito em matérias de planificação, pode ser uma boa 
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experiência a levar em conta. Nesta perspectiva, pode-se estimular a troca de experiências 
com os municípios de Nampula neste domínio. 

5.2.4. Monitoria 

Reforçar e integrar a monitoria da governação na província – há que reforçar os 
sistemas existentes, provendo-os de informação e procedimentos de elaboração de 
relatórios que permitam monitorar de forma integrada a governação na província. Neste 
âmbito, a informação de monitoria produzida pelos vários actores poderia ser 
sistematizada na base de dados gerida pela UCODIN, que seria sistematicamente 
alimentada pelo governo e pelos parceiros da sociedade civil. Isso permitirá uma maior 
disponibilidade de diversidade de informação, que poderá ajudar a ter uma visão mais 
integrada da governação da Província. Um dos elementos a incluir neste sistema é o grau 
de inclusão das propostas das comunidades nos planos distritais e de sua implementação. 
Este sistema de monitoria poderá ser a base para a produção de informação mais 
actualizada sobre boas práticas e, através de uma constante troca de experiências com os 
parceiros que estão no terreno, fazer um melhor acompanhamento do processo, evitando 
assim que experiências bem sucedidas de governação acabem se deteriorando em função 
da mudança da liderança ou outras razões, como já ocorreu em alguns casos. 

Reforço de mecanismos de sistematização e disseminação de boas práticas – O 
CEGOV, pela sua natureza, também pode ser um actor central na sistematização da rica e 
complexa história de Nampula, que serviria de referência e inspiração para a gestão de 
alguns processos complexos da governação da província. A aposta no CEGOV poderia ser 
uma das vias estratégicas mais importantes para que a Província passasse a prestar maior 
atenção à necessidade de sistematização de experiências de sucesso (boas práticas), a sua 
conservação como memória institucional e como via alternativa para o garante da 
sustentabilidade dos processos de governação local.  



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 76 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA  

 
 A.C.I.A.N (1969). Exposição feita pela Associação, ao Exmo. Senhor Governador da 
província. Nampula: A.C.I.A.N. 

Akilizetho-ADS (2009). Relatório Específico de Monitoria dos CLPAs. Março de 2009. 

Allen, C. e Dupont, C. (2005). O Apoio Prestado pelas Agências de Desenvolvimento ao 
Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas em Moçambique. Relatório Volume 
1. Financiado pelo PPFD-Norte e DANIDA 

Alpers, E. (1962). «The impact of the slave trade on East Central Africa in nineteenth 
century». In Forced Migration: The impact of the export slave trade on African 
societies. London: Hutchinson University Library for Africa, pp. 242-273, 

Alpers, E. (1974). «Towards a history of the expansion of islam in East Africa: the 
matrilineal peoples of Southern interior». T. Ranger, D. Kimambo, «Historical study 
of African religion», Journal of Religion in Africa, (Leyde-Brill), VI (2). Pp. 72-201. 

Assembleia Popular (1980). Relatório da Comissão Nacional de Eleições. Maputo: 
Assembleia Popular (Moçambique). 

Bakker, N. e Gilissen, S. (2009). Relatório de Avaliação de Meio-Termo do Plano Estratégico 
da Akilizetho 2007-2011. Nampula: Akilizetho. 

Borowczak, W.; Collier, E.; O’Sullivan, D.;  Orre, A. e  Thompson, G.  (2004). Project 
“Support to Decentralised Planning & Finance in the Provinces of Nampula and Cabo 
Delgado /Mozambique”. (MOZ/01/C01 – MOZ/01/001). Mid-term evaluation report. 

Cahen, M. (2009). «Mozambique: l’instabilité comme gouvernance?», Politique 
africaine (Paris- Kathala), 80, 2000, pp. 111-135. 

Conceição, R. (1999). Entre mer et terre. Situations identitaire des populations côtières 
du Nord Mozambicain (Cabo Delgado): 1929-1979. Paris : Université de Paris VIII. 

CORREIA, A. (1938). Relatório da inspecção ordinária às circunscrições do distrito de 
Moçambique. Volumes I-II. 1936-1937. Lourenço-Marques: AHM-ISANI, Caixa n° 765 abril 
1938. dactyl. 

DPEC (2010). Informe d Direcção Provincial de Educação e Cultura por Ocasião da Abertura 
do Ano Lectivo 2010. Nampula: DPEC, Janeiro de 2010. 

Fernandez-Fernandez, M. (1976). La résistance socioculturelle des Amakhuwa à la 
colonisation Portugaise (1968-1973), Paris, École des Hautes études en Sciences 
Sociales. 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 77 

 

Forquilha, S.(2006). Des autoridades gentílicas aux autoridades comunitárias. Le 
processus de mobilisation de la chefferie comme ressource politique. État chefferie et 
démocratisation au Mozambique : le cas du district de Cheringoma.  Tese de 
Doutoramento em Ciências Políticas, IEP-CEAN-Bordeux. 

Francisco, A. e Matter, K. (2007). Poverty Observatory in Mozambique. Final Report. 
Commissioned to Gerster Consulting by the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC) and by the Participation and Civic Engagement Team in the Social 
Development Department of the World Bank. Mau 2007. 

Hall, P. & Taylor, R. (2003). “As três versões do neo-institucionalismo”. Lua Nova nº 58, 
pp. 192-223. 

G20 (2004). Relatório Anual da Pobreza. Maputo 

Galli, Peoples’ spaces and state spaces. Land and governance in Mozambique. Lanham: 
Lexington Books 

Geffray, C.  (1984). Structure lignagère, économie domestique et développement rural dans 
l‘Erati. Structure précoloniales. Maputo: 

Geffray, C. (1990a). Ni père ni mère. Critique de la parenté: le cas Makhuwa. Paris: Le Seuil. 

Geffray, C. (1990b), La Cause des Armes au Mozambique : une Anthropologie d’une 
guerre civile. Paris: Karthala. 

Governo da Província de Nampula (2003). Plano Estratégico de Desenvolvimento da 
Província de Nampula 2003-2007. Nampula: Governo da Província de Nampula. 

Governo da Província de Nampula/ Ministério da Defesa Nacional, (1979) Plano de 
trabalho sobre questões de « chupa sangue », Secreto, Nampula.  

Governo da Província de Nampula-Direcção Provincial das Obras Publicas e Habitação de 
Nampula, 2009. 

Governo do Distrito de Mogovolas (2010). Relatórios de Actividades Realizadas Durante o 
Ano de 2009. Janeiro de 2010. 

Governo Provincial de Nampula (1995). “Síntese da Reuni~o com as Autoridades 
Tradicionais, Dignitários religiosos, Régulos, Reais, Rainhas da província de Nampula” 
Nampula,. 

Governo da Província de Nampula (2009). Plano Estratégico da Província de Nampula 
2010-2020. Nampula: Governo da Província de Nampula. 

Helvetas (sd). Programa de Governação Água e Saneamento (PROGOAS) Nampula e Cabo 
Delgado. Documento do Projecto 2009-2011. Swiss Cooperation Agency for Cooperation 
and Development, SDC 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 78 

 

INE (2009). Anuário Estatístico 2009. Maputo: Instituto Nacional de estatística. 

Instituto Nacional de Estatística/INE (2009).  III Recenseamento Geral da População e 
Habitação 2007: resultados definitivos-província de Nampula. Maputo, INE. 

Ivala, Adelino Zacarias, (1999). Estudo de caso: Província de Nampula, in: Artur, 
Domingos do Rosário, Cafuquiza, José chuva; Ivala Adelino Zacarias, (Eds), Tradição e 
Modernidade. Que lugar para a Tradição Africana na Governação descentralizada de 
Moçambique? Maputo, Ministério da Administração Estatal, Projecto de Descentralização 
e Democratização (PDD) 141-189 

Jackson, D.; Bazima, V. e Salomão, R. (2003). The Implications of Decentralisation and 
Deconcentration for the National Planning and Budget System. 3rd draft - December 2003. 
Projecto FoPOS. 

Kulipossa, F. e Nguenha, E. (2009). Relatório Final da Pesquisa sobre o Impacto da 
Descentralização dos Fundos Sectoriais de Estradas, Águas e de Construção Acelerada de 
Salas de Aulas nas Províncias, nos Distritos e nas Autarquias Locais. Maputo. 

Martinez, Francisco. L. (1989). O Povo Macua e a sua cultura, Lisboa, Instituto de 
Investigação Cientifica Tropical.. 

Massala Consult Lda (2009). Análise das Experiências Relacionadas com a Participação 
Comunitária e Consulta na Planificação Distrital em Moçambique. Relatório Final 
Consolidado. Regiões Norte, Centro e Sul (Províncias de Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, 
Manica, Inhambane e Gaza). Março 2009 

McCoy, S. (2008). Provincial Budget Allocations in the Health, Education and Water Sectors 
of Mozambique: an analysis 2003-06. Maputo: DNEAP/MPD. Draft January 2008. 

McCoy, S. e Cunamizana, I. (2008). Alocação do Orçamento Provincial nos Sectores de 
Saúde, Educação e de Águas em Moçambique: Uma análise 2003-06. Maputo: DNEAP/MPD. 
Discussion paper, nº 58P. 

Medeiros, E. (1995). Os Senhores da floresta: ritos de iniciação dos rapazes Macua-Lomué 
do Norte de Moçambique. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, Volume I.   

Mello Branquinho, J. (1969). Prospecção das forças tradicionais do distrito de 
Moçambique. Lourenço Marques: Serviço de Centralização e Coordenação de 
Informação. 

Métier (2009). Análise do Orçamento de Investimento de Iniciativa Local nos Distritos. 
Maputo: MPD/DNEAP, Discussion papers nº 64P. 

Ministério da Educação e Cultura (2008a). Estatística da Educação: Aproveitamento 
Escolar 2007. Maputo: Ministério da Educação e Cultura. 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 79 

 

Ministério da Educação e Cultura (2008b). Estatística da Educação: Levantamento Escolar 
2008. Maputo: Ministério da Educação e Cultura. 

Ministry of Planning and Finance/MPF (2003). Decentralized Planning and Financing 
Program: Monitoring and Evaluation. Report of M&E Consultancy, March-June 2003. 

Mondlane, E., Entrevista publicada na Revista Tricontinental, n°12, Maio-Junho de 
1969, 248-250.  

MPD (2005). National Strategy for Decentralized Planning and Finance. (Draft for 
Discussion), August 2005. 

Pélissier, R. (1984). Naissance du Mozambique: résistances et révoltes 
anticoloniales (1854-1928). Orgeval, Tome I, II.  

PIDE-Delegação de Moçambique (1970). Assunto: situação geral. Oficio Urgente n° 
1259/A-4 de 17 de Julho de 1970 da Repartição do Gabinete Geral de Moçambique . 
Lourenço Marques 21 de Julho de 1970.  

Pijnenburg, B. (2004). Keeping it Vague: Discourse and Practices of Participation in Rural 
Mozambique. PhD Thesis Wageningen University. 

PNUD (2007). Moçambique: Relatório do Desenvolvimento Humano 2007. Maputo: 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento & SARDC. 

PNUD (2009). Relatório de Desenvolvimento Humano de 2008. Maputo: SARDC & 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Prata, A. (1946). «Os Macuas tem outros nomes». O Missionário Católico (Cucujães), 
23, 1946, pp. 47-48. 

Procuradoria-Geral da República/PGR (2009). Informação Anual de 2009 do Procurador-
Geral da República à Assembleia da República. Maputo: Procuradoria-Geral da República. 

Rede de Governação das Organizações da Sociedade Civil de Nampula (2009). Resumo de 
constatações e factos do uso e aplicação do OIIL no País e recomendações. Documento 
elaborado  para servir de contributo para o debate nacional. Março de 2009 

Rita-Ferreira, A. (1975). Os Povos de Moçambique, história e cultura. Porto: Afrontamento. 

Rosário, D. (2009),  Les Mairies des « Autres ». Une Analyse sociopolitique et 
culturelle des trajectoires locales : les cas d’Angoche, de l’Île de Moçambique et de 
Nacala Porto. Tese de Doutoramento em Ciência Política, IEP Bordéus..  

Serra, C. (Dir). (1999). O Eleitorado Incapturável. Maputo: Livraria Universitária.  

Soares de Castro, J. (1960). «Breves considerações sobre “Mimo” do distrito de 
Moçambique », Boletim do Museu de Nampula, I, 1960 : 55-66 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 80 

 

Tengler, H. (2007). Relatório de Levantamento de Materiais de Formação sobre a 
Planificação Participativa no Âmbito Municipal e Distrital e Análise de Boas Práticas. 
Maputo: PROGOV. 

UCODIN (2009). Plano Estratégico da Província de Nampula 2010-2020. Nampula: 
UCODIN, Junho de 2009. 

UNCDF (1998). Support to Decentralization Planning and Financing in Nampula Province. 
Project Document. Maputo, UNCDF/UNDP/Government of Mozambique: June 1998. 

UNCDF (2001). Support to Decentralized Planning and Financing in the Provinces of 
Nampula and Cabo Delgado. Draft Project Formulation Document. District Planning and 
Financing Project/Project of the Government of Mozambique. MOZ/01/C01 (UNCDF) & 
MOZ/01/001 (UNDP, Technical Assistance). 

UNCDF (2005). Delivering the Goods: Building Local Government Capacity to Achieve the 
Millenium Development Goals. A Practitioner’s Guide From UNCD Experience in Least 
Developed Countries. UNCDF. 

Weimer, Bernhard; Cabral, Lídia; Jackson, David (2004). Aid modalities, flow of funds and 
partner structures. Experiences and recommendations for ASPS II. FINAL REPORT. 
Danish Support to the Agricultural Sector in Mozambique within the framework of 
Agricultural Sector Programme Support (ASPS). Maputo, DANIDA 

 

 

 



Estudo de Governação de Nampula – Relatório Final – 07 de Junho 2010 
 

 81 

 

 

7. ANEXOS 

7.1. Cartografia Eleitoral de Nampula 1994; 1999 e 2004 

Resultados das Eleições Legislativas de 1994 

 

 
 

Fonte: L. de BRITO, Cartografia eleitoral de Nampula: votação por distrito 1994, Maputo, 
IESE, 2008. 
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Resultados das Eleições Legislativas de 1999 

 

 

Fonte: L. de BRITO, Cartografia Eleitoral da província de Nampula : Votação por distrito 
1999, Maputo, IESE, 2008. 
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Resultados das Eleições Legislativas de 2004 

 

 

Fonte: L. de BRITO, Cartografia Eleitoral da província de Nampula: votação por 
distrito 2004, Maputo, IESE, 2008. 
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7.2. Lista de Pessoas Entrevistadas 

Cidade de Maputo Função/Instituição Data 
1. General Eduardo 

Nihia 
Conselheiro do Presidente da República 30.01.2010 

2. Joaquim Macumbi Dir. Nacional do Desenv. Autárquico/MAE 01.02.2010 
3. Manuel Rodrigues Dir. Nacional de Organização 

Territorial/MAE 
05.02.2010 

4. Maria Helena  Taipo Ministra do Trabalho 08.02.2010 
     
   
 

Nampula Cidade Função/Instituição Data 
1. Brito Santos Director - Universidade Pedagógica 20.01.2010 
2. António Muagerene SKIP 20.01.2010 
3. Vicente Paulo PPFD-DPPF 20.01.2010 
4. Armando Ali FDSC 20 e22.01.2010 
5. Dr Zacarias Ivala Ex-Director - Universidade Pedagógica 21.01.2010 
6. Mussa Inzé Director – Direcção do Plano e 

Finanças 
21.01.2010 

7. Cristiano dos Santos 
Macário 

Chefe – Serviços Prov. Geografia e 
Cadastro 

21.01.2010 

8. Bento Mualoja Director – Direcção Obras Públicas e 
Habitação 

22.01.2010 

9. Nizete Monteiro Directora – Centro de Boa Governação 22.01.2010 
10. Nina Blid Helvetas 22.01.2002 
11. Horácio Quembo Helvetas 22.01.2002 
12. Nordine Chilane Olipa – ODES 22.01.2010 
13. Dário Passo Dep. Planificação e Orçamento-DPPF 23.01.2010 
14. Francisco Mucanheia Ex-Secretario Permanente 31.01.2010 
15. Páscoa Azevedo Directora – Direcção de Educação e 

Cultura 
31.01.2010 

   
 

Distrito de Mogovolas Instituição/Função Data 
1. Alberto Albino Namahala Administrador do Distrito 25.01.2010 
2. Francisco Felipe Pinho Administração do Distrito 25.01.2010 
3. Calisto Janfar Arane Secretaria Distrital 25.01.2010 
4. Justina Zacarias Simão Serviço Distr. Saúde Mulher Acção 

Social 
25.01.2010 

5. Paulo Vali Luciano Director - Serviço D. Saúde Mulher A. 
Social 

25.01.2010 

6. Hortêncio Zeca Artur Chefe ETD - Secretaria Distrital 25.01.2010 
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Distrito de Mogovolas Instituição/Função Data 
7. Ana Paula E. Banano Secretaria Distrital 25.01.2010 
8. Aiuba R. R. Abdul Jalilo Serviço Distrital de Actividades 

Económicas 
25.01.2010 

9. Alberto Himalaca Uatapa Serviço Distrital de Educação Juv. 
Tecnologia 

25.01.2010 

10. Gastão Compta da Silva Serviço Distrital de Actividades 
Económicas 

25.01.2010 

11. Alberto Julião Amado Serviço Distrital de Educação Juv. 
Tecnologia 

25.01.2010 

12. Maurício Manuel 
Mareheria 

SOSMAS 25.01.2010 

13. Augusto Victor Comerciante – Criador de Gado Bonivo
  

25.01.2010 

14. Manuel Amisse Chehe – Líder Religioso 25.01.2010 
15. Nthali Namuaha Muene – Líder Tradicional 25.01.2010 
16. Muhammad Abdul 

Remane 
Líder Religioso 25.01.2010 

17. Fátima Jeque Responsável da Mesquita Al Bakr 25.01.2010 
18. Abbobacar Sidique Membro Associação Muçulmana 25.01.2010 
19. Santos Muahindo Ancião de Igreja Católica 25.01.2010 
20. José João Régulo Muéria 26.01.2010 
21. Manuel Amido Conselho Consultivo Distrital – 

Muquito 
26.01.2010 

22. Alberto Amisse Conselho Consultivo Distrital – 
Muquito 

26.01.2010 

23. António João Conselho Consultivo Distrital – 
Muquito 

26.01.2010 

24. Luísa Nampene Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
25. Antónia S. Taibo Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
26. Joaquim Augusto Victor Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
27. Albino Macuta Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
28. Adriano Navaila Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
29. Laura Macigano Conselho Consultivo Distrital – 

Muquito 
26.01.2010 

30. António Chereria Chefe da Localidade Muquito 26.01.2010 
31. Cristóvão Tomás Conselho Consultivo Distrital – 

Muquito 
26.01.2010 

32. Rosalina Inácio Conselho Consultivo Distrital – 
Muquito 

26.01.2010 

33. Aurélio Muinire Conselho Consultivo Distrital – Rieque 26.01.2010 
34. Marcos Shaimo Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
35. Manuel Augusto Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
36. Daniel Manuel Chefe Localidade Rieque 26.01.2010 
37. Agostinho Amisse 

Mupavara 
Conselho Consultivo Distrital – Rieque
  

26.01.2010 

38. Felisbela de Castro Alide Conselho Consultivo Distrital – Nametil 26.01.2010 
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Distrito de Mogovolas Instituição/Função Data 
39. Adelina Dulce N. Tavares Secretaria Permanente Distrital 26.01.2010 
 

Distrito de Angoche Instituição Data 
1.  Rodrigues Ussene Administrador 26.01.2010 
2. Miguel Massunda Jr. Director – Serv. Dist. Actividades 

Económicas 
27.01.2010 

3. Raúl Abdala Essiaca DPEJT – ETD 27.01.2010 
4. Ide Cássimo Secretaria Distrital – ETD 27.01.2010 
5. Artur Ali Rep. Desenvolvimento Local – ETD 27.01.2010 
6. Zebedeu Gouveia Representante das Pescas – ETD 27.01.2010 
7. Ossufo Namicano SDSAS – ETD 27.01.2010 
8. Américo Assane 

Adamugy 
Presidente do Conselho Municipal 
Angoche 

27.01.2010 

9. Ussene Passo Presidente da Assembleia Municipal
  

28.01.2010 

10. Eng.º  Rajá Professor – Escola Secundária 
Handam 

28.01.2010 

11. Shehe Muhammad Líder Religioso 28.01.2010 
12. Momade Assane Comerciante 28.01.2010 
13. Daniel Amade Delegado - IDPPE 28.01.2010 
14. Monieque Momade Associação de Carpinteiros 

Ochukuruela 
28.01.2010 

15. Ojama Ussene Comerciante 28.01.2010 
16. António da Costa Associação de Camponeses Namichir

  
28.01.2010 

17. Armando Mutimacuio Estudante 28.01.2010 
18. Charifa E. Abdala Save the Children 28.01.2010 
19. Laura Rendra Save the Children 28.01.2010 
20. Juma Essumaila 

Zacarias 
Conselho Consultivo Distrital  28.01.2010 

21. Ilídio Abuque Conselho Consultivo Distrital   28.01.2010 
22. Manuela Luís Conselho Consultivo Distrital  28.01.2010 
23. Amisse Ali Conselho Consultivo Distrital  28.01.2010 
24. Rita Cecília Guerra Conselho Consultivo Distrital  28.01.2010 
 

Distrito Ribáuè Instituição Data 
1. Tomás Inácio Paulo Conselho Consultivo – Líder 

tradicional  
29.01.2010 

2. Alberto Siveleque Conselho Consultivo – Líder 
tradicional 

29.01.2010 

3. Ernesto Mussarareua Conselho Consultivo – líder 
tradicional 

29.01.2010 

4. Rafael Chale Líder comunitário 29.01.2010 
5. Francisco dos Santos Secretário de Bairro 29.01.2010 
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Distrito Ribáuè Instituição Data 
6. Sebastião Ernesto Valoi Secretario de Bairro 29.01.2010 
7. Bernardo Chave Secretario de Bairro 29.01.2010 
8. Américo Selemane CCD – Cunle 29.01.2010 
9. José Brica Namucha Líder Comunitário de Chica 29.01.2010 
10. Raimundo Paconeta C CL  – Líder Comunitário de Cunle 29.01.2010 
11. António Madruga Líder Comunitário de Mecuasse  29.01.2010 
12. Paulo Nicone CCL – Mecuasse 29.01.2010 
13. Josina Carlitos Assane CCL 29.01.2010 
14. Judite da Glória Luís CCL 29.01.2010 
15. Celestino Calieque Líder Comunitário de Namiconha 29.01.2010 
16. José Vasco Janeiro Líder Comunitário 29.01.2010 
17. Ernesto Manuel Líder Comunitário 29.01.2010 
18. Inácio Insipo Líder Comunitário 29.01.2010 
19. Carlito Assane Líder Comunitário 29.01.2010 
20. Domingo Dias 

Muchilipo 
Líder Comunitário 29.01.2010 

21. Aristides Issufali T. 
Momade 

Secretário Permanente do Distrito
  

29.01.2010 

22. Ricardo Limua Chefe de ETD 29.01.2010 
23. Prof. Alfredo Garrafa Prof. Esc. Secund. / Deputado Ass. 

Municipal 
30.01.2010 

24. Constantino António Presidente Conselho Municipal 
Ribáuè  

30.01.2010 

25. David Joel Administrador Distrito 31.01.2010 
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7.3. Resumo dos Resultados do Seminário de Apresentação do Relatório 

RESULTADOS DO SEMINÁRIO SOBRE O ESTUDO DE GOVERNAÇÃO DE NAMPULA 
 

Nampula, Hotel Executivo 
5 de Maio de 2010 

   
 

 
1. Observações Gerais  
 

Depois da apresentação do Estudo foram levantadas algumas questões e feitas recomendações. 
Estes incluem:  

• Tentar sustentar algumas afirmações com dados estatísticos, onde for possível; 
• Actualizar dados (onde for possível); 
• Quais seriam os dispositivos legais para realizar as propostas de acção que o Estudo 

contêm? 
• Quais são, no concernente ao associativismo na Província, as causas do nascimento, da 

morte e das mudanças das organizações? Quais os critérios para a sua viabilidade?  
 

2. Resultados de Trabalho em Grupo 
 
Houve quatro grupos, cada um com entre 10 e 13 participantes, um(a) presidente e um(a) 
relator(a). Os grupos debruçaram-se sobre 3 temas, a saber: a) Validação do estudo; b) Boas 
Práticas e c) ideias para plano de acção relacionado com os resultados do Estudo.  

Os resultados apresentados e debatidos foram:  

a) Validação 
 Dilema: Amostragem limitada (territorialmente, grupos alvos, ‘os governados’) vs 

limitações dos ToRs, recursos e financiamento para um estudo mais abrangente. O 
alargamento e aprofundamento do Estudo não serão possíveis no âmbito dos ToRs 
existentes; 

 Opiniões diferentes: uns participantes acham que Estudo revelar a realidade enquanto 
outro grupo duvida que o trabalho representa a realidade suficientemente, devido à 
reduzida amostragem dos distritos abarcados no estudo; 

 Tomar em consideração o nível de implementação do PARPA e da RSP ao nível da 
província, estes elementos poderiam estar melhor reflectidos; 

 Papel da ASSANA: Quais são as causas e efeitos das mudanças? O Programa inicial da 
ASSANA foi transformado em programa nacional, ou apenas pessoas chave foram 
“absorvidas”, deixando um vazio programático na Província?  
 

 Recomendações metodológicas: 
• Sustentar algumas afirmações com mais dados (, p.ex. grau da participação) 
• Justificar melhorar a afirmação de clivagem litoral – interior 
• Rever alguns números? (como o número dos quadros com ensino superior nos 

distritos) 
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b) Boas práticas 
• Boas práticas geralmente reconhecidas são CEGOV, PPFD, OPD, UCODIN. Seria importante 

complementar, aprofundar e contextualizar estas e outras boas práticas, considerando, 
p.ex. a gestão comunitária de água, feiras agrícolas, movimento associativo, divulgação da 
legislação etc.  

• Documentação, disseminação, valorização, consolidação das boas práticas é considerada 
muito importante para melhorar a governação;  

• ODP: deveria ser mais representativo e mais independente do governo provincial; 
Proposta: não deve ser o Governador da Província presidir o ODP, mas sim, um 
representante da Sociedade Civil?  

• Algumas associações deveriam ajustar objectivos e estratégias a realidade política e 
socioeconómica actual, ao combate a corrupção, etc.  

• Combate à corrupção é cada vez mais importante. O grande desafio é estender a actuação 
até ao nível distrital 

 

c) Ideias para acção futura 
• Aproveitar se do movimento associativo muito activo e diverso na província no âmbito de 

governação e do diálogo entre governantes e governados em todos os níveis da 
administração pública.  

• O CCL é considerado a instituição chave para boa governação ao nível sub- provincial. Para 
melhorar o seu funcionamento, devem ser levadas a cabo várias actividades de 
capacitação institucional, incluindo  

– Estabelecer critérios para selecção dos membros (p.ex. alfabetização, 
representatividade, reputação etc.) 

– Formar, profissionalizar os membros, incluindo nas matérias de gestão financeira, 
Direitos Humanos; 

– Melhorar a articulação dos CCLs com ODP  
– Redefinir critérios para eleição dos membros 
– Prever orçamentos para o funcionamento de CCLs 

• Melhorar a governação implica redinamizar a Reforma do Sector Público, através de:  
– Desburocratização, revisão e simplificação de procedimentos  
– Acções de capacitação  
– Melhoria de mecanismos de prestação de contas 
– Existência de uma postura única para Administradores 
– Melhoria da cultura organizacional, cultura de prazos, partilha da informação etc. 

na governação local 
• Usar, ampliar e replicar o Método do Barómetro de Governação (modelo de Mogovolas);  
• Documentação, disseminação, valorização, consolidação das boas práticas 
 

d) Outras observações pertinentes  
a. Um dos grandes constrangimentos é a falta de água em determinadas zonas da Província, 

que tem implicação grave para governação, como o exemplo de conflitos sócias e políticos 
à volta da cólera mostram. Por isso, um dos enfoques da governação deveria ser o 
abastecimento e a gestão de água.  

b. A operacionalizaç~o do conceito de ‘participaç~o’ é importante: participaç~o activa e 
informada vs participação passiva. Os diferentes campos e arenas da participação 
deveriam ser reflectidas e documentadas nas boas práticas: p. ex. participação no âmbito 
da planificação (PESOD, PEDD), na gestão de água, na prestação de contas; 
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c. É necessária uma melhora reflexão sobre a prestação de contas do governante perante o 
governado, o papel da liderança e boas práticas neste processo, as abordagens escolhidas, 
a transparência das contas, etc. Por outro lado, o baixo nível de cidadania, nas suas várias 
vertentes (eleitor, contribuinte, actor económico etc.) observado pelo Estudo coloca 
desafios no exercício da prestação de contas; 

d. O PESOD e o OIIL seguem lógicas diferentes e não são consolidados no âmbito da gestão 
financeira do Estado, o que complica a prestação de contas e a monitoria da governação. 

e) Alguns dos dados disponíveis sobre o desenvolvimento socioeconómico de Nampula 
(principalmente as estatísticas oficiais) não cobrem factos mais recentes, que podem 
significar mudanças nos cenários descritos, como resultado da implementação dos 
programas do Governo. Este elemento é incontornável, a não ser que sejam apresentados 
dados mais recentes que possam ajudar a traçar um retrato mais actualizado; 

  

3. Conclusões 
 

O Estudo bem como o seminário foram considerados exercícios necessários, mas que devem ser 
complementados por outros elementos para uma melhor governação na Província, como tirar 
proveito da rica experiência em abordagens e instituições de participação, maior capacitação em 
matéria de governação e para a criação de condições para um associativismo mais activo. O 
Governo da Província como dono de estudo, o seu parceiro internacional (Embaixada dos Países 
baixos) e a equipa dos consultores mereceram o reconhecimento dos participantes pelo bom 
trabalho, exprimido através de elogios e aplausos  

Em termos de passos concretos a fim de dar seguimento ao Estudo e o seminário foram indicados 
as seguintes acções: 

Ao nível do Governo: 

• Esboçar um plano de acção; 
• Organização de um seminário sobre prestação de contas com enfoque a serviços básicos 

Agua, educação etc.), em Junho de 2010 
 

Ao nível dos Consultores 

• Finalizar estudo;  
• Actualização de dados onde for possível, com base na informação a ser enviada pelos 

participantes;  
• Resumir e entregar os resultados do Workshop.  
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7.4. Termos de Referência do Estudo 

ESTUDO DE GOVERNAÇÃO 

 

1. Contexto 

A Província de Nampula tem vindo a desenvolver práticas de Boa Governação através da 
implementação de Programas e processos descentralizados com ênfase para o Programa de 
Planificação e Finanças Descentralizadas, considerando o desenvolvimento de capacidade dos 
governos locais no sentido de melhoria da qualidade de prestação de serviços aos cidadãos e 
criação de um ambiente favorável ao investimento como factores para a e redução da pobreza; 

Foi neste contexto que todos os distritos desta Província desenvolveram a planificação e 
participação, envolvendo as comunidades na definição das prioridades para a solução de seus 
problemas. 

Estes avanços, embora significativos, mostram a necessidade crescente do incremento do grau de 
participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão e na monitoria da prestação de 
serviços, como factor de promoção da democracia, justiça e direitos humanos; 

Com efeito e para sustentar a visão estratégica do desenvolvimento integrado dos distritos, O 
PPFD introduziu a abordagem do Desenvolvimento Económico Local, abrindo a possibilidade de 
melhorar a utilização do Fundo de Investimento de Iniciativa Local – FIL e criar condições para 
aumento de produtividade e competitividade territorial na base do Plano Estratégico Distrital de 
Desenvolvimento. 

O estudo tem justificação na necessidade e importância de consolidação, sustentabilidade e 
profundamente das boas práticas que Nampula tem desenvolvido nos últimos anos no domínio da 
descentralização e boa governação; 

Em Maio 2009 foi assinado um Memorando de Entendimento entre o Governo de Moçambique, 
representado pelo Governo de da Província de Nampula e o Ministro para Desenvolvimento da 
Cooperação do Reino dos Países Baixos, uma parceria na área de boa governação e reforma do 
sector pública. Neste contexto foi desenhado pelo Governo de Nampula um plano de acção pelo 
qual o Ministro de Desenvolvimento e Cooperação disponibilizará apoio financeiro. No contexto 
dos objectivos o Artigo 3 do MdE, prevê a possibilidade de realizar um estudo de base da situação 
da governação no primeiro ano da colaboração, para permitir desenvolver, aprofundar e melhorar 
as práticas de boa governação.     

2. Fundamentação 

O Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas deu mostras que um dos maiores 
problemas dos servidores públicos distritais é a quest~o de responder ao desafio de “saber fazer e 
saber estar”, portanto uma quest~o de atitudes e comportamentos no contexto das reformas em 
curso e das competências acometidas aos governos distritais. 
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A Estratégia Global da Reforma do Sector Público refere (cf. Pág.25) que as transformações 
desejadas nos domínios da redução da pobreza e desenvolvimento económico e social da 
sociedade, há que assegurar coerência entre os objectivos pretendidos e a prática da actuação dos 
inúmeros agentes dessas transformações, nomeadamente os funcionários, sector privado e 
comunidades. 

Como forma de assegurar a institucionalização da experiência adquirida ao longo dos 10 anos no 
exercício da boa governação, Nampula aposta no Centro de Excelência dos Órgãos Locais do 
Estado, uma iniciativa do Governo da Província de Nampula visando a institucionalização de 
metodologias criadas no domínio do Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas nas 
linhas de governação e criação de uma base técnica e estruturada de prestar apoio aos governos 
distritais.   

O estabelecimento do Observatório Desenvolvimento Provincial como um espaço em que 
diferentes actores (Governo, S. Privado e S. civil) conjugam esforços e sinergias com vista a 
visualização de melhores estratégias para a promoção do desenvolvimento da Província, constitui 
o culminar do processo de governação participativa que se quer mais inclusiva e mais articulado 
ao mais alto nível, Observatório de Desenvolvimento Nacional.  

 

3. Objectivo geral 

Analisar a situação actual do processo de governação, evidenciando as boas práticas, , fraquezas e 
ameaças, com vista a trazer recomendações que permitam a consolidação e o aperfeiçoamento da 
boa governação na Província de Nampula. 

3.1 Objectivos específicos 

1. Analisar a situação actual dos diferentes componentes do modelo de governação,  

a) O grau de envolvimento da Sociedade Civil e dos cidadãos no processo de 
governação; 

b) Analisar o funcionamento das estruturas existentes para facilitar o diálogo (CCLs, 
ODP, incluindo redes temáticas) e o grau de articulação entre os diferentes níveis 
de diálogo ate o nível nacional.  

c) Ligações entre as assembleias municipais e a Sociedade Civil; 
d) Articulação entre autarquias e distritos nos domínios da Planificação.  
e) Analisar os mecanismos de interacção e entre os diferentes actores numa área 

geográfica específica (distrito);  
f) Analisar os mecanismos de monitoria/ prestação de contas aos cidadãos e aos 

CLLs. 

2. Analisar a governação como um factor dinamizador na melhoria da prestação de serviços, 
e no desenvolvimento económico, incluindo aplicação do OIIL, como por exemplo: 

a) Envolvimento dos CCLs 
b) Disseminação da informação 
c) Transparência na aplicação 
d) Monitoria / prestação de contas 
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Com base nisso, propor/definir propostas de acção governação, do qual fazem parte as 
componentes: a participação cívica, a planificação e orçamentação participativa, a monitoria da 
implementação e a prestação de contas sobre os serviços de cada actor.   

4. Metodologia  

O estudo (basear-se-á em estudos existentes de governação efectuados em Moçambique) irá 
explorar particularmente e analisar os mecanismos de governação na Província de Nampula.  

A analise da Província de Nampula irá ser efectuado em dois/três distritos representantes da 
Província de Nampula a todos os níveis desde comunitário até distrital. Este exemplo deverá 
abranger tanto um distrito com uma representação não governamental forte e com intervenções 
de ONG’s muito limitada.  

Informação sobre mecanismos de governação também serão recolhidos em um/dois  municípios e 
suas interligações entre assembléias municipais e representantes das comunidades e sociedade 
civil.  

Além do mais, os actores relevantes ao resultado do estudo poderão ser solicitados a facilitar os 
factos para este estudo. Os resultados da analise de governacão são validados e os recomendações 
discutidos num seminário em que participarão o governo, a sociedade civil e o sector privado.     

5. Resultados 

Espera-se do estudo efectuado à Província de Nampula o seguinte: 

1) providenciar uma visão geral da actual situação de, o funcionamento dos mecanismos de 
governação e as interligações entre os diferentes níveis e actores e colectar as boas practicas.  

2) trazer recomendações práticas que permitam explorar melhor  o potencial e oportunidades 
existentes, com vista a uma governação cada vez mais participativa, abrangente,  interventiva e 
flexível as dinâmicas do desenvolvimento local. 


