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1. INTRODUÇÃO  

Em resposta ao desafio de Moçambique com vista a redução da vulnerabilidade aos eventos 

extremos (secas, cheias e ciclones), em seguimento aos documentos normativos1 ligados a gestão 

e redução dos risco de desastres, urge a necessidade de melhorar os mecanismos existentes de 

prevenção e mitigação de desastres através de abordagens inovadoras como as Acções 

Antecipadas no âmbito do Financiamento baseado em Previsão.  

 

Face a pertinência da abordagem de Acções Antecipadas (AA) em Moçambique, tendo em conta 

as iniciativas inovadoras do Governo, Actores Humanitários e Organizações da Sociedade Civil, o 

Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), através  da assistência 

técnica e financeira do Grupo de Segurança Alimentar (Food Security Cluster – FSC) e do Programa 

Mundial para Alimentação  (PMA), organizou um Fórum de Mobilização de Parceiros da Sociedade 

Civil e Actores Humanitários para o Aviso Prévio e Acções Antecipadas em Moçambique, que teve 

lugar no dia 30 de Agosto de 2022, no Hotel Polana, Cidade de Maputo. 

 

2. OBJECTIVOS  

2.1 Objectivo Geral 

• Estabelecer uma Plataforma oficial de trabalho dos Actores Humanitários sobre o Aviso 

Prévio e Acções Antecipadas em Moçambique. 

 

2.2 Objectivos Específicos 

1) Apresentar as experiencias, estágio actual  e perspectivas de todas iniciativas sobre Acções 

Antecipadas em Moçambique com foco para secas, cheias e ciclones; 

2) Criar um entendimento comum sobre a Coordenação de Acções Antecipadas em 

Moçambique e mecanismos de integração de potencias parceiros; 

3) Identificar oportunidades de fortalecimento de capacidades/treinamento de parceiros 

nacionais e internacionais interessados em Aviso Prévio e  Acções Antecipadas; 

4) Definir um Plano de Acção conjunto para o fortalecimento do Sistema de Aviso Prévio e 

Acções Antecipadas no País. 

 
1 Lei de n° 10/2020 de Gestão e Redução do Risco de Desastres de 24 de Agosto e o Plano Director para Redução de Risco de 

Desastres (PDRRD 2017-2030) 
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3. PARTICIPANTES 

O Fórum foi presidido pelos Directores da DARIDAS/INGD e contou com a participação do Exmo 

Sr. Director Geral do INAM, Directora da DPC/INGD, Director Adjunto do PMA - Líder do Grupo 

dos Actores Humanitários para a Segurança alimentar (Food Security Cluster-FSC), Director 

Regional da Federação Internacional da Cruz Vermelha, representante da FAO - Co-líder do FSC, 

Técnicos do MTA, DNGRH e MADER, bem como membros das Nacções Unidas, da Sociedade 

Nacional da Cruz Vermelha, representantes da comunidade dos parceiros internacionais e 19 

Organizações da Sociedade Civil e Actores Humanitários  (Anexo 2). 

 

 

Figura 1: Participantes do Fórum de Mobilização de Parceiros da Sociedade Civil e Actores Humanitários 

para o Aviso Prévio e Acções Antecipadas em Moçambique 

 

4. METODOLOGIA 

O Fórum decorreu de uma forma dinâmica e interactiva com diferentes modalidades com vista ao 

alcance dos objectivos traçados, conforme descrito abaixo: 

1) Com vista a mapear todas as iniciativas de AAs e oportunidades de parcerias em Moçambique, 

a prior ao evento foi realizado um inquérito a todas organizações membro do Grupo de 

Segurança Alimentar (Food Security Cluster – FSC) bem como de todas as organizações 

parceiras do INGD no âmbito da prevenção e mitigação de desastres com a finalidade de 

identificar os actores envolvidos no processo de desenvolvimento de AAs. 
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2) Para identificar as oportunidades de fortalecimento da capacidade nacional sobre AAs, o INGD, 

os Actores Humanitários e Organizações da Sociedade Civil envolvidos no desenvolvimento de 

AAs partilharam as suas experiencias através de apresentações em PowerPoint seguidas de 

sessões de perguntas, esclarecimentos e debate; 

 

3) Para elaborar um Plano de Acção Conjunto, os participantes foram divididos em 5 grupos 

multissectoriais. Ao nível dos grupos, foi proposta a visão, bem como as áreas prioritárias  para 

o alcance da mesma. As propostas dos grupos foram harmonizadas em plenária, o que resultou 

na visão de Moçambique em relação ao Aviso Prévio e AAs ate 2027 e na definição das 

actividades chaves para o plano de acção. 

 

5. DECURSO DO FORUM 

5.1 Notas de Intervenção e Discurso de Abertura 

Tendo em conta a coliderança do Food Security Cluster (FSC) por parte do PMA e da FAO, a 

primeira nota de intervenção foi proferida pelo Director Nacional Adjunto do PMA, seguido pela 

Representante da FAO. Subsequentemente, seguiu-se a intervenção do Director das Missões da 

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) e por 

fim o Director de Divisão da DARIDAS procedeu o discurso de abertura.  

 

 

Figura 2: Membros do presidiu, nomeadamente: Sra. Cláudia Pereira-Assistente de Representante da FAO 

em Moçambique, Sr. Paulo Tomás-Director de Divisão da DARIDAS, Sr. Pierre Lucas-Director Nacional 

Adjunto do PMA, e Sr. Jurg Wilbrink-Director das Missões da Federação Internacional das Sociedades da 

Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) em Moçambique 
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Tabela 1: Resumo das notas de intervenção e discurso de abertura 

Orador Pontos Chave/Constatações  

1. Sr. Pierre Lucas 

(Director Nacional 

Adjunto do PMA) 

a) O Food Security Cluster (SFC) em Moçambique conta com mais de 30 

organizações e oferece uma plataforma comum para apoiar a resposta a 

desastres dentro de padrões internacionais; 

b) É nesse âmbito que o FSC decidiu apoiar este evento para juntar os esforços 

em curso em Moçambique na área de acções antecipadas que desde 2015 

está a crescer e que pretende inovar o trabalho da resposta humanitária; 

c) A gestão integrada do risco climático vem sendo priorizada no PMA desde 

2018 e foi considerada no novo Plano Nacional Estratégico desta Organização 

(2022 – 2026); 

d) Acções antecipadas são baseadas numa previsão, daí a necessidade de um 

sólido sistema de aviso prévio e uma forte ligação com os actores-chave; 

e) O PMA esta engajado na implementação da Declaração do Secretário Geral 

das Nacções Unidas por ocasião do Dia Mundial da Meteorologia (23 de 

Março de 2022), segundo a qual, até 2025, toda a população do mundo deve 

ser abrangida pelos serviços e sistemas de aviso prévio com vista  redução do 

risco de desastres. 

2. Sra. Cláudia 

Pereira (Assistente 

de Representante 

da FAO em 

Moçambique) 

a) Nos últimos anos, Moçambique sofreu uma variedade de choques climáticos, 

mais recentemente a tempestade tropical Ana, a depressão tropical Dumako e 

o ciclone Gombe em 2022; 

b) Em 2015 o país sofreu também a sua pior seca em anos, afetando até 2,3 

milhões de pessoas; 

c) As secas cíclicas subsequentes no sul do país esgotaram as reservas de 

água, resultando em grave escassez de água nas cidades, incluindo a capital, 

Maputo; 

d) A abordagem de ação antecipada foi amplamente desenvolvida para prevenir 

e/ou mitigar o impacto dos riscos hidrometeorológicos. 

e) no caso de  Moçambique há uma necessidade de explorar esta abordagem 

para cenários de conflito. 

3. Sr. Jurg Wilbrink 

(Director das 

Missões da 

Federação 

Internacional das 

Sociedades da 

Cruz Vermelha e 

do Crescente 

Vermelho (IFRC) 

em Moçambique) 

a) O sistema humanitário está gradualmente a mudar de paradigma de 'apenas' 

resposta para mecanismos mais integrados com as previsões meteorológicas; 

b) Quando a Cruz Vermelha começou em 2015 – não havia um método claro 

sobre como desenvolver acções antecipadas, não estava claro quais partes 

interessadas envolver, quais dados colectar ou mesmo como um accionador 

se traduz em operações; 

c) Recentemente surgiu um grande impulso para o desenvolvimento de acções 

antecipadas na região da África Austral. A IFRC é anfitriã e membro do Grupo 

de Trabalho de Acções Antecipadas da África Austral, juntamente com o PMA 

e a FAO, que recomenda que a integração de acções Antecipadas no ciclo de 

gestão e redução do risco de desastres seja liderado pelos Governos dos 

Estados membro da África Austral; 

d) A realização deste Fórum é oportuna tendo em conta que na semana de 05 a 

09 de Setembro, vais decorrer em Maputo, uma Reunião Ministerial sobre a 
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Iniciativa do Sistema Integrado de Aviso Prévio e Acção  Antecipada da Africa 

Austral, em resposta ao apelo Secretário-Geral da ONU de garantir o acesso 

ao aviso prévio a todas comunidades acesso a aviso prévio. 

4. Sr. Paulo Tomás 

(Director de Divisão 

da DARIDAS) 

a) O INGD, na qualidade de Entidade Coordenadora de todas acções de 

redução do risco de desastres no nosso País, tem a prevenção e mitigação 

como linhas orientadoras;  

b) No quadro dos compromissos assumidos pelo Governo de Moçambique os 

sistemas de aviso prévio desempenham um papel crucial para a gestão e 

redução do risco de desastres; 

c) Moçambique dispõe de Sistemas de Aviso Prévio consolidados para eventos 

de progressão rápida como cheias e ciclones, mas prevalece o desafio de 

estabelecimento de sistemas de aviso prévio para a seca; 

d) O Fórum deve permitir  identificar e mapear as varias iniciativas de acções 

antecipadas em curso com vista a elaboração de um plano de acção conjunto 

para o fortalecimento do Sistema de Aviso Prévio e Acções Antecipadas no 

Pais. 

 

5.2 Apresentações 

Com vista a partilhar as experiencias nacionais e internacionais no âmbito do Sistema de Aviso 

Prévio e Acções Antecipadas, o INGD, o PMA, CVM, CEDES / Diakonie Katastrophenhilfe e Oxfam, 

fizeram apresentações em PowerPoint seguidas de sessões debate. Na tabela 2, pode-se observar 

os principais pontos chaves das apresentações, bem como as principais constatações referentes 

a cada uma das apresentações. 

 

Tabela 2: Resumo das apresentações 

1. INGD: 

Principais Iniciativas do GdM Sobre Aviso Prévio e Acções Antecipadas à Seca 

Pontos Chave Principais Constatações  

• O INGD, é responsável pela operacionalização do 

processo de activação e implementação dos PAAs 

previstos no Plano Contingência bem como pela 

coordenação de todos apoios de Parceiros de 

Cooperação, Actores Humanitários e ONG’s; 

• Através da coordenação do INGD e assistência 

técnica e financeira do PMA está em curso o 

processo de estabelecimento de um Sistema de Aviso 

Prévio (SAP) específico para a seca ligado a AAs. 

• À nível nacional prevalece o desafio de 

fortalecer a capacidade de previsão da seca e 

monitoria da seca e de expansão do nível 

local/distrital das AAs para o nível provincial e 

nacional; 

• Para fazer face a este desafio, foi estabelecido 

Grupo Técnico de Trabalho Multissectorial 

para o Sistema de Aviso Prévio e AAs à seca. 
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2. PMA: 

Contextualização regional e global sobre acções antecipadas 

Pontos Chave Principais Constatações 

• Dentre outros as AAs tem a vantagem de melhorar a 

eficácia e reduzir o custo da resposta humanitária e 

permitir que grupos vulneráveis da população 

mantenham a sua dignidade durante e após os 

choques; 

• O PMA e outras organizações como a IFRC, OCHA, 

FAO, UNESCO, Visão Mundial, Oxfam e a FewsNet 

fazem parte do Grupo Técnico de Trabalho da África 

Austral para o Desenvolvimento de Acções 

Antecipadas nos Países da África Austral, e tem a 

seguinte visão: 

• Acções Antecipadas integradas nos Sistemas 

Nacionais de Gestão e Redução do Risco de 

Desastres até 2028, lideradas pelos Governos e 

desenvolvidas com o envolvimento das comunidades.  

• Para ales da definição de accionadores, 

propostas de AAs e mecanismos de 

financiamento, a geração de evidencias de 

monitoria e avaliação constitui um pilar 

adicional para o desenvolvimento e integração 

de AAs nos sistemas nacionais de gestão e 

redução do risco de desastres; 

• Ao nível da África Austral o PMA esta a 

desenvolver AAs em Moçambique, Malawi e 

Zimbabwe, Lesotho, Madagascar; 

• O Grupo Técnico de Trabalho da África 

Austral para o Desenvolvimento de Acções 

Antecipadas foi constituído com vista a 

promover sinergias entre os Actores 

Humanitários e países da região, sobre AAs. 

  

3. CVM/CVA: 

Licções aprendidas da activação de acções antecipadas em Moçambique 

Pontos Chave Principais Constatações 

• A CVM introduziu o mecanismo de Financiamento 

baseado em Previsão (FbP) para AAs à cheias e 

ciclones em 2015 e numa fase Piloto, nos distritos das 

províncias da Zambézia e Gaza; 

• Em  2015 a CVM realizou um exercício de simulação 

do mecanismo FbP para AAs de ciclones na província 

da Zambézia para testar o funcionamento do mesmo 

• Em 2018 a CVM expandiu as AAs para ciclones e 

para o nível nacional; 

• Em 2019 a CVM activou o seu  protocolo de ciclones 

e implementou as AAs no distrito de Buzi, província 

de Sofala no âmbito do ciclone Chalane e beneficiou 

15.000 Agregados Familiares contribuído para a 

resiliência das suas habitações; 

• Em 2022 a CVM activou o seu protocolo de cheias e  

implementou as AAs à cheias na bacia do Licungo, 

distritos de Mocuba e Maganja da Costa, 

beneficiando 2.327 agregados familiares; 

• Actualmente estão em curso estudos de base para a 

elaboração do PAAs à seca. 

• De modo a garantir que a implementação de 

AAs abranja as comunidades vulneráveis onde 

a previsão hidro-meteorologica indica, foi 

necessário expandir do nível localizado 

(distrital) para o nível nacional, possibilitando a 

implementação das AAs nos locais mais 

vulneráveis mediante a indicação das 

previsões e accionadores; 

• A falta de coordenação entres as 

organizações envolvidas na implementação 

das AAs resulta na duplicidade de esforços e 

compromete o estabelecimento desta 

abordagem no sistema nacional de gestão e 

redução do risco de desastres; 

• O pre-posicionamento de bens em armazém 

localizados em pontos estratégicos constitui 

uma vantagem para a implementação das 

AAs. 
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4. CEDES/Diakonie Katastrophenhilfe: 

Lições aprendidas na implementação de actividades de Gestão de Risco de Desastres do CEDES em 

Sofala e da Diakonie Katastrophenhilfe em Madagascar, Malawi e Moçambique. 

Pontos Chaves Principais Constatações 

• O CEDES tem apostado no sistema de micro-

subvenções a nível comunitário para 20 CLGRD (6 no 

distrito de Buzi e 14 no distrito de Nhamatanda) tendo 

como base a elaboração de planos de acções 

baseados nas previsões, ativação de sistemas de 

aviso prévio do nível comunitário, aquisição de 

gêneros alimentares e produtos não alimentares 

(NFIs) em pequenas quantidades para as primeiras 

24 horas (através de fundos que variam de 30.000,00 

a 70.000,00MZN); 

• Através de fundos internos e do BMZ (€4.950,00 – 

€10.000,00) a Diakonie implementou AAs dentro de 

72 horas tendo em vista a necessidade de mitigar os 

3 eventos ciclónicos em 2022 (Ana, Batsirai, Gombe), 

em Madagascar, Malawi e Moçambique, nas áreas de 

Ajuda Alimentar, WASH, NFIs, Apoio à Evacuação e 

Partilha de Informação, micro-sub-venções 

comunitárias. 

• O uso de micro-subvenções é pratico, de 

baixo custo e contribui para o envolvimento e 

empoderamento da comunidades no processo 

de redução e gestão do risco de desastres; 

• De modo a flexibilizar a implementação de A. 

As é importante estabelecer sinergias entre as 

principais partes interessadas (Autoridades 

Nacionais de Gestão Desastres, Autoridades 

Locais, Actores Humanitários e a Sociedade 

civil. 

 

Nota: 

Para alem de AAs a CEDES também desenvolve 

acções de prontidão e resposta. No entanto 

durante a apresentação, algumas das 

actividades apresentadas pela CEDES não se 

enquadram no contexto de AAs por isso não 

foram registadas neste relatório. Contudo este 

facto ressalta a necessidade de promover uma 

advocacia esclarecida sobre AAs 

  

5. PMA: 

Evidências e Lições aprendidas sobre Acções Antecipadas: Impacto da implementação do PMA no 

Bangladesh e Zimbabwe 

Pontos Chave Principais Constatações 

• Em Julho 2019, o PMA em coordenação com o 

Governo do Bangladesh e outras agencias 

distribuíram transferências monetárias para 25,000 

pessoas, 3 dias antes de uma cheia; 

• Com o recente período de seca no Zimbábue, houve 

no distrito de Mudziuma ativação do accionador de 

seca em Setembro de 2021 o que possibilitou a 

implementação de AAs para 6.630 agregados 

familiares através de avisos climáticos, e da 

construção de furos solares mecanizados. 

• A distribuição monetária foi atempada, chegou 

os agregados familiares afectados 100 dias 

antes de intervenções humanitárias anteriores 

do PMA no mesmo contexto; 

• Em 'alarmes falsos' as AAs podem ser 

implementadas duas a seis vezes menos 

dispendiosos em relação aos custos totais de 

uma única intervenção de resposta 

“tradicional”. 
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6. Oxfam: 

Experiencias internacionais sobre AAs da Oxfam 

Pontos Chave Principais Constatações 

• A Oxfam, através da B-READY vem implementando 

AAs desde 2020 em 3 países, nomeadamente: 

Filipinas, Sudão do Sul e Indonésia; 

• A abordagem B-READY consiste na conjugação entre 

a previsão de desastres baseada no impacto e a 

implementação de AAs de prevenção, através de 

transferência monetárias para grupos vulneráveis. 

• O B-Ready faz a avaliação da vulnerabilidade em 

quatro etapas nomeadamente: (i) Obtenção de dados 

históricos das áreas visadas; (ii) Abordagem da 

vulnerabilidade social; (iii) Avaliação dos riscos de 

género, (iv) Perfil das comunidades. 

 

• A B-READY tem como foco a mmudança de 

uma abordagem de apenas Resposta 

Humanitária para a integração de AAs de 

prevenção com vista a mitigar o sofrimento 

das comunidades afectadas através da 

redução da necessidade de intervenções 

humanitárias de resposta. 

• A abordagem B-READY – Faz o casamento 

entre dados meteorológico histórico, com o 

conhecimento local das pessoas que vivem 

em zonas vulneráveis á eventos extremos, 

para prever a dimensão e o impacto dos 

futuros desastre bem como as acções  a 

serem levadas acabo. 

 

Ao longo dos debates foi desenvolvido um entendimento comum sobre  o que são acções 

antecipadas, conforme descrito abaixo:  

a) A Ação Antecipada é uma abordagem inovadora que associa sistematicamente alertas e 

avisos prévios à ações humanitárias destinadas a proteger a população e seus bens antes 

de um desastre.  

b) Um plano de ação antecipada compreende um conjunto de ações pré-definidas e pré-

financiadas a serem implementadas quando as previsões atingirem um limite de ativação 

acordado (Accionador).  

c) Os acionadores são pré-acordados com base nos impactos previstos de eventos como 

ciclones, secas, cheias ou outros choques. O tempo de antecedência desde o comunicada 

de previsão até a ocorrência do evento, depende da natureza da ameaça e da precisão da 

previsão. 

d) Em Moçambique, o accionador para AA em caso de seca é o Índice Padronizado de 

Precipitação (Standard Precipitation Index - SPI). Este accionador é monitorado pelo INAM 

e uma vez activado possibilita a disponibilização de fundos para a implantação dos Planos 

Distritais de Acções Antecipadas. 

e) Dependendo da natureza da ameaça e da capacidade nacional de previsão, tais 

intervenções podem ser feitas antes do choque (para eventos de progressão lenta) ou pelo 



9 
 

menos antes da resposta humanitária, para eventos de progressão rápida como cheias e 

ciclones. Isso reduz o impacto da crise. 

f) As Acções Antecipadas permitem economizar tempo e recursos; prevenir deslocamentos e 

epidemias, perda de meios de subsistência; e preservando a dignidade das pessoas 

afetadas. As Acções Antecipadas também podem trazer benefícios além do alívio do 

impacto imediato, ajudando a proteger os investimentos de desenvolvimento a longo prazo. 

g) As Acções Antecipadas estão associadas ao Financiamento baseado em Previsão: que é 

mecanismo de financiamento do risco de desastres que permite a pré-alocação de fundos 

para a implantação de Planos de Accão Antecipada (previamente elaborados), mediante a 

activação de accionadores de previsão pré-determinados. Uma vez activado o accionador, 

o financiamento fica imediatamente disponível e as acções antecipadas de assistência 

podem começar.  

 

5.2.1 Debate 

Para alem dos pontos chave e constatações apresentadas na tabela acima, subsequentemente as 

apresentações, foram discutidos vários aspectos ligados ao Aviso Prévio e A. As em Moçambique, 

dos quais importa destacar os seguintes: 

• Diferença entre Planos de Acções Antecipadas (PAAs) e Planos Locais de Adaptação as 

Mudanças Climáticas (PLAs); 

• Necessidade de actualização dos níveis de alerta de cheias; 

• Janelas de financiamento para as AAs. 

 

a) Diferença entre PAAs e PLAs 

O PAA é um plano de curto prazo (que como os planos de contingência tem duração de 1 ano, 

sujeito a actualizações) que descreve a situação de vulnerabilidade sazonal do distrito bem como 

as acções necessárias para a prevenção e mitigação dos impactos negativos previstos com a 

ocorrência do choque climático sazonal. Por sua vez o PLA é um plano de desenvolvimento do 

distrito de médio a longo prazo (10 anos) que descreve a situação de vulnerabilidade climática do 

distrito, tendo em conta o contexto de mudanças climáticas e define acções de desenvolvimento 

necessárias para promover a adaptação e resiliência das comunidades locais, face aos impactos 

esperados das mudanças climáticas.  
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Tanto o PAA assim como o PLA são desenvolvidos ao nível do distrito e ambos visam promover a 

resiliência das comunidades locais aos impactos negativos dos cheques climáticos. A principal 

diferença e que o PAA destina-se a gestão do risco de desastres, prevenção e mitigação de 

choques, e o PLA foca-se na promoção do desenvolvimento socioeconómico e adaptação as 

mudanças climáticas. Por outro lado, um dos pressupostos do PAAs no âmbito do Financiamento 

baseado em Previsão é a disponibilidade de fundos para a sua implementação previamente a sua 

elaboração.  

 

b) Necessidade de actualização dos níveis de alerta de cheias 

Devidos aos impactos das mudanças climáticas tem se observado variações significativas dos 

cursos de alguns rios, principalmente na bacia do Limpopo o que influencia os níveis de alerta de 

risco de cheias. Assim, há uma necessidade de monitorar continuamente a variabilidade 

hidrológica e actualizar os níveis de alerta. 

 

c) Janelas de financiamento para as AAs 

Ao nível do Governo, ainda não existem fundos específicos para as AAs. Para alguns Parceiros de 

Cooperação em Moçambique, já existem mecanismos internos de disponibilização de fundos 

mediante Procedimentos Operacionais Padrão previamente aprovados. Por exemplo, o PMA tem 

fundos dedicados à AAs nos seus fundos globais de resposta humanitária. Este fundos são 

disponibilizados após a activação de accionadores específicos de previsão  só podem ser alocados 

à implementação de Planos de AAs previamente elaborados e aprovados. 

 

O Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF) da OCHA (Escritório de Coordenação de 

Assuntos Humanitários) apoia à criação e financiamento de iniciativas-piloto de AAs multissectoriais 

através do sistema humanitário global. O financiamento do CERF para AAs complementa as 

funções principais de financiamento do fundo através de janelas de Resposta Rápida (RR) e 

Emergências Subfinanciadas (UFE). Atualmente, está restrito às iniciativas piloto lideradas pelo 

OCHA, o que significa que não são possíveis solicitações de financiamento fora dessas iniciativas. 

Contudo, há uma necessidade de promover advocacias com vista ao estabelecimento de janelas 

para o financiamento de AAs. 
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5.3 Trabalhos em Grupo 

Como resultado os trabalhos em grupo em relação ao Plano de Acção conjunto para o 

fortalecimento do Sistema de Aviso Prévio e Acções Antecipadas no País, foram propostos uma 

visão e 5 pilares estratégicos conforme descrito abaixo. 

 

❖ Visão 

Acções Antecipadas e o Aviso Prévio Multi-Risco Integrados ao Sistema Nacional de Gestão e 

Redução de Risco de Desastres, até 2027, à todos os níveis e com base em evidências 

 

❖ Pilares Estratégicos 

1) Advocacia – Advogar pelas AAs no âmbito da gestão e redução do risco de desastres é o 

primeiro passo necessário para despertar o interesse de todos actores chave.   

2) Fortalecimento de capacidades  - Capacitação dos actores envolvidos entre os 

governamentais, não do Governamentais e partilha de experiências (sessões técnicas) sobre 

AAs e SAP no país. 

3) Financiamento -  Mapeamento de potenciais doadores e realização de sessões de debate com 

doadores sobre janelas de financiamento de AAs, Bem como identificação de alternativas de 

financiamento. 

4) Coordenação - Mapeamento de parceiros que trabalham em AA e Criação de um grupo de 

coordenação sobre AA com encontro regulares e Fóruns Anuais; Mapear o potencial para 

complementaridade entre os actores envolvidos  nas AA.  

5) Pesquisa, monitoria e avaliação - Efetuar analises de eficácias e eficiência através da 

harmonização dos instrumentos de Monitoria e Avaliação. 

 

5.3.1 Visão Estratégica para o Aviso Prévio e Acções Antecipadas em Moçambique 

Com vista a complementar a proposta de visão e pilares chave para a elaboração do plano comum 

de actividades com vista ao fortalecimento da ligação entre o aviso prévio e as acções antecipadas 

em Moçambique, foi proposta a seguinte teoria de mudanças.  
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Figura 1: Teoria de Mudanças para o Aviso Prévio e Acções Antecipadas em Moçambique 

 

6. ACÇÕES DE SEGUIMENTO 

Nr./O Accão de Seguimento Responsável  Prazo Observação 

1 Finalização da visão e do Plano 

de Actividades (Road Map) 

para o Aviso Prévio e Acções 

Antecipadas em Moçambique 

INGD/DARIDAS 12.09 2022 Realizada 

2 Encontro de balanco do Fórum  INGD/DARIDAS 05.09.2022 Realizada virtualmente com 

a participação de: DARIDAS, 

PMA, CVM, PNUD, 

COSACA e Diakonie 

3 Encontro de coordenação da 

equipe de organização do 

Fórum  

COSACA 19.09.2022 Encontro virtual 

4 Formalização da Equipa/Grupo 

de Gestão da Plataforma de 

AAs da Sociedade Civil 

FSC/PMA Dezembro 

de 2022 

Em curso 

 

Maputo, Setembro de 2022 

Anexo: 

1. Agenda; 

2. Lista de Participantes; 

3. Resultados da avaliação dos participantes. 

4. Mapeamento dos projectos de Acções Antecipadas no Pais  
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ANEXO 1 – AGENDA 

 

Hora Actividade Orador 

08h00 - 08h30 Chegada e registo de participantes Protocolo 

08h30 – 08h45 Apresentação dos participantes MC 

08h45 – 09h15 Notas de intervenção 1 FSC/PMA 

Notas de intervenção 2 FSC/FAO 

Notas de intervenção 3 IFRC 

09h15-09h30 Notas de abertura Presidência do INGD 

09h30 – 10h00 Intervalo – café da manhã  

10h00 – 10h15 Principais iniciativas do GdM sobre SAP e AAs 

em Moçambique 

INGD-DARIDAS 

10h15 – 10h30 Contextualização regional e global sobre AAs PMA regional 

10h30 – 10h45 Sessão de debate 1 MC 

10h45 – 11h00 Licções aprendidas da activação de AAs em 

Moçambique 

CVM 

11h00 – 11h15 Lições aprendidas na implementação do 

CEDES em Moçambique (Sofala) e Diakonie 

Katastrophenhilfe em Madagascar, Malawi e 

Moçambique. 

CEDES / Diakonie 

Katastrophenhilfe 

11h15 – 11h30 Sessão de debate 2 MC 

11h30 – 11h45 Evidências e Lições aprendidas sobre Acções 

Antecipadas: Impacto da implementação do 

PMA no Zimbabwe e Malawi 

PMA 

11h45 – 12h00 Experiencias internacionais sobre AAs da 

Oxfam 

Oxfam 

12h00 – 12h15 Sessão de debate 3 MC 

12h15 – 12h30 Visão de Moçambique para AAs até 2025 MC 

12h30 – 13h30 Almoço  

13h30 – 14h15 Pontos/sectores chave para a visão de 

Moçambique em relação as AAs  

MC e facilitadores dos 

grupos 

14h15 – 14h 45 Roadmap das AAs em Moçambique  MC e facilitadores dos 

grupos 

14h45 -15h00 Considerações finais e encerramento INGD 

 

 



14 
 

ANEXO 2 - LISTA DE PARTICIPANTES 

 

I. Representantes do Governo 

1. Aderito Aramuge - INAM 

2. Paulo Tomas - INGD 

3. Olga Morar - INGD 

4. Epifania Huate - INGD 

5. Sisenando Marcelino - INGD 

6. Rita Almeida - INGD 

7. Armando Cuinhane - DNGRH 

8. Antonio Jacinto Da Graça - MADER/DNDAF  

9. Manuel V. Poio - MTA/DINAB  

10. Rogerio Sitole - UEM 

 

II. Parceiros da Sociedade Civil e Actores Humanitários2 

1. Antonio Carlos Dias - ADEL_Cabo 

Delgado 

2. Filander Muiambo - ADRA 

3. Anna Romboli  - AICS 

4. Jose Mucote - AJOAGO 

5. Marcia Chico - ASCHA 

6. Fabiao Sitoe - ATAP 

7. Fuva Muiambo - Ayuda en accion 

8. Saul Butters - CARE 

9. Agostao Jose Zita - CCM 

10. Elias Joao Pedro - CEDES 

11. Victoria Chifeche - CEDES 

12. Henry Piccoli - CHEMO 

13. Salomao Tembe - COSACA 

14. Valdemiro Sultane - CVM 

15. Dinis Chichava - CVM 

16. Anselmo Feleuane - Diakonie 

Katostrephenhilfe 

17. Claudia Pereira - FAO 

18. Khalid Cassam - FAO 

19. Augusto Massalonga - Food Security 

Cluster 

20. Damodar Kanel - German Red Cross 

21. Antonio Matola - HelpCode 

22. Rassul Nassigo - IFRC 

23. Jurg Wilbrink - IFRC 

24. Angelo Amaro - Kukumbi 

25. Marcia Chauque - Kulima 

26. Ravy Serra - Mahlahle 

27. Flavio Monjane - OCHA 

28. Melq Gomes - Save the Children 

29. Saira Banu - SEPPA 

30. Manuela Muianga - UNDP 

31. Benvindo Nhanchua - PMA 

32. Silvia Pieretto – PMA 

33. Eduardo Castro Jr. - PMA 

34. Chiara Dara - PMA 

35. Pierre Lucas - PMA 

36. Carla Ganhão - PMA 

37. Anna Lena Huhn – PMA-África Austral 

38. Ângelo Pontes - World Vision 

39. Paulo Luis Artur- WW-GVC 

 

 

 
2 Ordem alfabética  
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ANEXO 3 – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Nota: 22 participantes submeteram o seu feedback apos do Fórum. 

 

 
 

• Como você classifica o seu nível de interesse como participante deste fórum? (de 1 

nenhum interesse ate 5 muito interesse). 95% dos participantes (21 respostas) 

responderam 4 - 5   
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ANEXO 4 – MAPEAMENTO DOS PROJECTOS DE AAS NO PAÍS (AGOSTO 2022) 

 

1. CICLONES E CHEIAS 

Actor Promotor Atores 

Governamentais 

Ano de 

início 

Cobertura 

Geográfica 

Tem 

SOP/Protocolo 

aprovado? 

Activações Financiadores 

Cruz Vermelha de 

Moçambique (CVM) 

INGD, INAM, DNGRH 2015 Todo pais Sim 

2019-Ciclone 

2020- Cheias 

2019-Chalane (ciclone) 

2022- Ana e Gombe 

(cheias) 

IFRC, CVA 

Programa Mundial 

para Alimentação 

(PMA) 

INGD, INAM, DNGRH 2022 Região norte Em definição  

com 

INGD/CENOE 

Os estudos de 

viabilidade incluirão  

estudos específicos 

sobre o contexto de 

fragilidade/conflito da 

região norte  

ECHO, FCDO 

Diakonie 

Katastrophenhilfe 

INGD, INAM, Governo 

distrital de 

Nhamatanda, lideres 

locais / comunitários. 

2021 Centro 

província de 

Sofala 

Sim 2022 – Ciclones Ana, 

Gombe e Batsirai 

Federal Ministry For 

Economic Cooperation 

And Development (BMZ) 

 

2. SECA 

Actor Promotor Atores 

Governamentais 

Ano de 

início 

Cobertura 

Geográfica 

Tem 

SOP/Protocolo 

aprovado? 

Activações Financiadores 

Cruz Vermelha de 

Moçambique (CVM) 

INGD, INAM, DNGRH, 

MADER, Grupo 

técnico SAP a Seca 

2019 Todo pais  Em fase de 

elaboração  

- IFRC, CVA 

Programa Mundial 

para Alimentação 

(PMA) 

INGD, INAM, MADER, 

Grupo Técnico SAP 

Seca 

2019 Distritos 

selecionados 

nas Regiões 

Centro e Sul 

Em fase de 

aprovação  

- Delegação da União 

Europeia, Cooperação 

Norueguesa, ECHO 

 


