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Visão

• Ser uma estrutura funcional e de referência para facilitar a implementação e tomada de decisão sobre 
a gestão comunitária de recursos naturais em Moçambique

Missão

• Facilitar e promover a implementação de iniciaHvas de gestão comunitária de recursos naturais, como 
uma agenda nacional, com base em princípios harmonizados de inclusão e parHcipação comunitária, 
maximizando beneMcios para a comunidade, sector privado, Governo e sociedade civil

• Objectivo 1: Facilitar a implementação de iniciativas de gestão comunitária de recursos 
naturais, como forma de melhorar a vida das comunidades ruais, promovendo o 
crescimento económico e desenvolvimento

• Objectivo 2: ser uma plataforma de partilha de experiências e eventos que promovem a 
pesquisa e desenvolvimento de abordagens metodológicas harmonizadas, padronizadas e 
acreditadas sobre gestão comunitária de recursos naturais

• Objectivo 3: Elevar a gestão comunitária de recursos naturais, como uma agenda 
económica nacional

Visão, Missão e Objectivos da R-GCRN



Estrutura
de Governação comunitária

Comités comunitários: forma de representação comunitária
descrito no LOLE

Todos membros da comunidade.
Função: tomar decisão sobre

bens comuns

Membros seleccionados
Função: Representar dignamente

a comunidade

Assembleia
Geral

• Presidente (Líder comunitário)
• Vice-presidente
• Secretário(a)

Comité
Comunitário

• Presidente
• Vice-presidente
• Secretário(a)
• Tesoureiro(a)

Membros seleccionados/voluntários
Função: representar, monitorar

interesses/ac6vidades especificas

Grupos de 
Interesse

• Chefe do grupo

O centro da 
abordagem de 

Governação 
comunitária são as 

comunidades



Objectivos do projecto
• Criar capacidade de facilitação sobre Sistemas de 

Governação comunitária a nível do Departamento de 
Relações Comunitárias

• Estabelecer ou fortalecer sistemas de Governação
comunitária nas comunidades do Distrito de 
Cheringoma;

• Assitsir no Estabelecimento no Conselho de gestão 
das áreas de conservação comunitária em 
Cheringoma

• AssisBr a equipa do departamento comunitário a 
estabelecer sistemas de Governação Comunitária em 
Dondo e Nhamatanda



Fases do Projecto

Preparação e 
Capacitação

• Avaliação da 
Governação

• Capacitação da 
equipa do PNG

Consolidação da  
Governação

• Selecção de 
Facilitadores
Comunitários;

• Socialização

• Estabelecimento do 
Comité Comunitário

• Capacitação do 
Comité Comunitário

Conselho de Gestão

• Apresentação dos 
Estatutos e 
Regulamento

• Identificação dos 
membros

• Apresentação dos 
membros

Monitoria
Cher + Dondo + Nham

• Selecção de 
facilitadores
comunitários

• Capacitação dos 
facilitadores
comunitários

• Socialização

2021 2022



Resultados esperados
Consolidada capacidade de facilitação de sistemas de Governação:

- Membros do Departamento de Relacçãoes Comunitáriás

Consolidada/Estabelecido sistema de Governação Comunitária
- 12? Comunidades em Cheringoma

Produtos:
- Relatório de avaliação de sistemas de Governação;

- Relatório de estabelecimento de sistemas de Governação nas comunidades em Cheringoma;
- Estatutos e Regulamentos dos Comités Comunitários estabelecidos em Cheringoma

- Relatório de Capacitação dos Comités Comunitários;
- Relatórios de Monitoria de Cada fase do processo

- Revisão dos relatórios do processo em Dondo + Nhamatanda

Estabelecido Conselho de Gestão Comunitário



Próximos passos
• Submissão do inception report

• Avaliação do nível de Governação
• Apresentação da equipa aos Governos locais e comunitários (em Cheringoma)
• Caledarização das visitas as comunidades (com os líderes comunitários)
• Prepração do material (Tablets?, etc.)
• Identificação de numeradores
• Capacitação de numeradores
• Colecta de dados

• Capacitação da equipa do Departamento das Relacções Comunitárias
• Quem são?
• Local de capacitação?



Obrigado


