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1. INTRODUÇÃO

1.1.

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA

Nome do Projecto

Redução do impacto negativo da mineração artesanal
na saúde individual, comunitária e ambiental

Entidade Requerente Principal

medicusmundi

Entidade Local Co Requerente

Centro Terra Viva

Período de execução
Área de implementação:
Orçamento do Projecto

1.2.

Data de início: 01/06/2019
Data final prevista: 31/05/2021
Distritos de Namuno, Montepuez e Ancuabe.
Província Cabo Delgado. Moçambique.
Projecto Total: 419.560,60 €
Subvenção Generalitat Valenciana: 319.452,47 €

CONTEXTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO

1.2.1. Aspectos socioeconómicos.

Em Moçambique, o contexto político é ainda caracterizado por desafios em termos de
mecanismos de contrabalanço, tolerância política, liberdade de imprensa e prestação de
contas, sobretudo a nível local. O aumento da exploração de recursos naturais cria
expectativas de crescimento económico, mas também causa apreensões e reivindicações das
comunidades nas questões de acesso à terra, à água, aos recursos florestais e à transparência
na gestão dos recursos naturais.
Durante vários anos, o PIB em Moçambique cresceu na ordem dos 7-8% por ano, mas teve
uma desaceleração acentuada a partir de 2014-2015, estando agora à volta de 2%. No entanto,
mesmo nos anos de maior crescimento económico, o índice de pobreza permaneceu sempre
alto e parece ter vindo a aumentar nos anos mais recentes. Actualmente, segundo dados da
ONU de 2020, há mais de 22 milhões de pessoas pobres, num país com quase 30 milhões de
habitantes. Existe também um forte desemprego juvenil (27%). E o país aparece classificado na
181ª posição de um total de 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano (0,456 de
acordo com o Relatório de 2020). Subsistem altas taxas de analfabetismo (64% no Norte e
Centro), desnutrição (44% das crianças sofrem de desnutrição crónica), HIV/SIDA (com uma
média de prevalência 11,5%), e uma esperança de vida ao nascer que mal chega a 50 anos.
TdR Avaliação Final Externa do Projecto:
Redução do impacto negativo da mineração artesanal na saúde individual, comunitária e ambiental

O índice de progresso social, de acesso a fontes de água e saneamento, coloca Moçambique
entre os países com taxas de consumo de água mais baixas do mundo. Ao mesmo tempo,
cerca de 70% da população habita e trabalha nas zonas rurais e no sector primário, com uma
baixa utilização das tecnologias e poucas oportunidades nos sectores não tradicionais. A
cultura e as actividades ligadas ao uso sustentável dos recursos naturais são áreas com grande
potencial para mobilização e criação de emprego que ainda não estão exploradas.
Muitos estudos expressam dúvidas sobre a eficácia dos espaços formais de diálogo (os
Observatórios de Desenvolvimento, as Instituições de Participação e Consultas Comunitárias,
os órgãos de representação política) entre a sociedade civil e a governação. Estes estudos
referem barreiras no acesso à informação, partidarização do diálogo, frágil representação dos
interesses das comunidades, cooptação e riscos concretos de represálias no caso de exprimir
critica em particular no sector da gestão dos recursos naturais. É neste quadro que pode ser
potenciada uma abordagem territorial de desenvolvimento como uma dinâmica de baixo para
cima, com uma abordagem de actores múltiplos e multissectoriais, em que diferentes
instituições e actores locais trabalham juntos para planear e implementar estratégias de
desenvolvimento. Este trabalho colectivo pode ser crucial na prevenção, mitigação e
preparação em áreas sujeitas às calamidades naturais.

1.2.2. A indústria extractiva e a mineração artesanal.

Moçambique, e particularmente a província de Cabo Delgado, têm vindo a registar um
aumento da exploração de recursos minerais nos últimos anos. Existem dois tipos de
actividade principais:
i.
ii.

A indústria extractiva formal focada principalmente na extracção de petróleo, gás,
carvão e outros minerais fósseis; e,
A mineração artesanal e de pequena escala, informal, mas com impacto directo no
desenvolvimento social, económico, ambiental e na saúde nas áreas onde é
desenvolvida.

Esta última é praticada por trabalhadores conhecidos como “garimpeiros”. A atenção do
Governo, das empresas internacionais, das organizações internacionais e nacionais que
trabalham em prol de uma gestão eficiente e distributiva dos recursos tem-se concentrado na
indústria formal, enquanto a mineração artesanal ainda não recebe a devida atenção, facto
que inibe o seu potencial como um mecanismo de desenvolvimento e não permite alertar e
minimizar os riscos inerentes a essa actividade. A maior parte das discussões e debates que se
têm produzido sobre a mineração concentram-se em questões de enquadramento legal e
fiscal, transparência, exportações, etc., deixando de lado outras questões igualmente
importantes, como as transformações socioeconómicas e ambientais.
O crescimento da mineração artesanal tem uma justificativa enquadrada nas condições de
desenvolvimento do país. Mais de metade da população moçambicana vive em situações de
extrema pobreza, sendo a agricultura a principal fonte de sobrevivência. A escassez de chuvas,
as técnicas precárias utilizadas e as mudanças climáticas resultaram na redução da produção e
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na perda dos meios de subsistência. Os altos níveis de pobreza registados nas zonas rurais, o
desemprego generalizado (afectando especialmente a juventude), a falta de oportunidades
para a continuação de estudos, a tolerância do Governo e, às vezes, os altos rendimentos
decorrentes da exploração de minerais, são algumas das causas da proliferação da mineração
artesanal no país.
A Lei de Minas, 20/2014 de 18 de Agosto, no artigo nº4, estabelece que, em Moçambique, os
recursos minerais encontrados no solo e subsolo, em águas interiores, no mar territorial, na
plataforma continental e na zona económica exclusiva são propriedade do Estado. No entanto,
teoricamente, qualquer pessoa individual ou colectiva, nacional ou estrangeira, pode explorar
os recursos minerais de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação de mineração. A
extracção de qualquer recurso mineral em Moçambique requer a obtenção do respectivo
título mineiro, sendo o Ministério dos Recursos Minerais a entidade emissora das Licenças de
Reconhecimento, Prospecção e Investigação, do Certificado Mineiro e das “concessões
mineiras”. É ao Governador da Província, portanto, a quem compete emitir Certificados de
Mineração para materiais de construção e senhas mineiras (autorizações para mineração
artesanal credenciada) para as áreas designadas.
Os dados mais recentes fornecidos por fontes governamentais indicam a existência de 60
associações de mineração no país, número muito inferior ao número estimado das pessoas
envolvidas na actividade do garimpo. Ainda não há dados oficiais e verificados, mas estima-se
que, actualmente, cerca de 100.000 pessoas estejam directamente envolvidas no sector de
mineração artesanal, sustentando a vida de meio milhão de pessoas em zonas rurais e com
maiores taxas de pobreza. As actividades, em alguns casos, são ilegais e clandestinas, com
maior incidência nas províncias de Manica, Tete, Zambézia, Niassa, Nampula e Cabo Delgado,
que são as que têm maior potencial mineiro.
As evidências que existem no país e noutras regiões internacionais com problemas
semelhantes alertam sobre os desafios sociais, económicos e ambientais que a mineração
artesanal produz.

1.2.2.1.

Problemas ambientais:

a. Erosão causada pela eliminação da vegetação e a diminuição da fertilidade das
terras.
b. Obstrução da rede hidrográfica por sedimentação devido à abertura de imensas
crateras (que impedem o posterior uso agrícola e sem regeneração da vegetação) que
arrastam os sedimentos para as linhas de água durante as chuvas.
c. Poluição da água causada pelo processo de britagem e lavagem de pedras para a
extracção, especialmente de ouro. Os mineiros artesanais em todo o mundo usam
mercúrio para extrair ouro. A técnica “amalgamação com mercúrio” usa 10-25 gr. de
mercúrio para produzir 1 gr. de ouro. Nos últimos anos, tem-se demonstrado que esta
técnica está amplamente estendida, sendo a mineração artesanal para a extracção de
ouro o primeiro e mais importante factor de poluição por mercúrio no mundo, com
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37% das emissões antrópicas na atmosfera (UNEP). O processo de lavagem afecta o
lençol freático através do processo de infiltração, reduzindo ainda mais a
disponibilidade de água para consumo. Um estudo realizado pela AIM (AIM, 15 de
Julho de 2012, Dondeyne et al, 2007), indica que existem pelo menos seis rios com
água imprópria para consumo humano na região central de Moçambique, devido aos
altos níveis de poluição, como resultado do garimpo ilegal. Esta situação implica graves
ameaças à saúde pública, bem como ao desenvolvimento das actividades
socioeconómicas. A água desses rios, que já é colorida, também é inadequada para a
irrigação e até mesmo para o consumo pelo gado, além de ter efeitos prejudiciais em
toda a cadeia alimentar.

1.2.2.2.

Impacto social:

a. Existem conflitos sociais entre os garimpeiros e as empresas que exploram
formalmente os recursos naturais através de concessões de mineração e florestais.
b. Deterioração das condições de trabalho, uma vez que os garimpeiros operam em
situações precárias, sem observância de padrões elementares de segurança e higiene
no trabalho. No caso da extracção de ouro com mercúrio, se o operador funcionar sem
protecção, pode inalar os gases e as doenças causadas por este metal, podendo-se
manifestar apenas entre 20 e 35 anos após a exposição ao mercúrio ou como resultado
do consumo de alimentos contaminados. Os sintomas são tremores, alterações de
personalidade, parkinsonismo e demência, resultantes da infecção do sistema nervoso,
entre outros.
c. Vida nómada com condições precárias de higiene e segurança em extrema
dependência, tanto de produtos alimentares como de alternativas de geração de
rendimento, possibilidade de criatividade, aprendizagem, escolha da qualidade do
trabalho, lazer, segurança, usufruto de valores culturais e saúde mental.
d. Os movimentos migratórios e o aumento desorganizado da população próxima às
minas têm repercussões na assimetria e na falta de serviços básicos com cobertura
mínima, tanto na educação quanto na saúde.
e. Separação e fragmentação das famílias por longos períodos e colocação do poder
económico em primeiro plano em detrimento de outros valores que os identificam.
f.

O uso de mão-de-obra infantil é observado em violação dos direitos das crianças e
das comunidades em geral. O Centro de Desenvolvimento Sustentável para Recursos
Naturais alerta para o aumento do absentismo escolar nas zonas de mineração
artesanal entre crianças de 11 a 14 anos de idade.

g. Segundo a UNICEF, em 2012, 24% das meninas entre 15 e 18 anos trabalharam como
prostitutas nas zonas de mineração.
h. A ONU alerta sobre a correlação entre a indústria extractiva e o aumento das doenças
sexualmente transmissíveis e do HIV.
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1.2.2.3.

Impacto económico:

a. A actividade de mineração também promove a mineração e a comercialização ilegal
que funcionam nos dois sentidos. Este facto contribui para o desconhecimento da
contribuição económica da Mineração Artesanal de Pequena Escala a nível nacional.
b. O CTV (Centro Terra Viva) relata que a insegurança alimentar e nutricional aumentou
como resultado do abandono da agricultura pelas comunidades para a mineração
artesanal.
c. O Governo tem tomado iniciativas através do Fundo de Desenvolvimento de
Mineração a favor dos garimpeiros, fornecendo instrumentos usados na mineração e
comprando o produto extraído. Essa estratégia não só tem contribuído para a
proliferação da população de garimpeiros na província motivada pelo facto de ter um
mercado garantido, mas também tem permitido ao Governo absorver este recurso e
evitar o contrabando do minério perpetrado pelos compradores estrangeiros.
1.2.2.4.

Problemática para o sector da saúde:

a. O sistema de saúde desconhece o estado de saúde destas populações. Nas Unidades
Sanitárias, os trabalhadores de saúde indicam as seguintes constatações: aumento das
DTS e do HIV/SIDA; aumento dos traumatismos por acidentes na mina; aumento dos
ferimentos por agressões físicas; aumento da desnutrição crónica por deixar “as
machambas”; aumento das gravidezes não desejadas. No entanto, os mesmos
trabalhadores de saúde desconhecem os problemas de saúde destas populações
relacionados com os riscos do uso do mercúrio.
b. Colectivo nómada que usa diferentes unidades sanitárias e não realiza o devido
seguimento dos tratamentos. Adequar à rede as localizações nómadas é difícil pela
temporalidade dos assentamentos.
c. Importantes problemas de saúde pública provocados pela pressão demográfica,
devido à chegada de grandes colectivos estrangeiros a aldeias pequenas, como, por
exemplo, o caso de Namanhumbir, Nanhupo o Ntola, em Montepuez, e Cororine, em
Namuno. Degradação significativa do saneamento do meio e aumento do consumo de
drogas e álcool.
d. A população desloca-se durante vários dias para trabalhar em locais onde as condições
de trabalho e vida são difíceis, aumentando a incidência de doenças como diarreias
ou malária, devido ao consumo de água imprópria e pelo aumento das águas
estancadas nas zonas de lavagem das areias.
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Em conclusão, a Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) é um fenómeno em
crescimento no mundo, expandindo-se particularmente em muitos países do continente
africano, entre eles Moçambique. Esta actividade, na forma como se desenvolve actualmente,
geralmente à margem da Lei e sempre na informalidade, tem vindo a causar impactos
altamente negativos para o meio ambiente e a saúde da população. Desde o ponto de vista
sociopolítico, o “garimpo” tem vindo a deteriorar as relações entre os Governos Locais e os
moradores das aldeias. Constata-se um aumento dos benefícios económicos das populações
envolvidas nesta prática e um aumento temporal de alguns postos de trabalho. Porém,
também as condições precárias nas que trabalham os garimpeiros, assim como a falta de
serviços adequadas de saúde, educação, etc.
No entanto, em Cabo Delgado, diversos estudos têm vindo a mostrar que a prática da
mineração artesanal é um fenómeno relativamente novo e pouco estudado. É por esse motivo
que a medicusmundi, junto com o Centro Terra Viva, após uma investigação realizada em
2017 (“Meio ambiente e mineração artesanal em três distritos de Cabo Delgado: Ancuabe,
Montepuez e Namuno”), realizaram no início de 2020 uma segunda pesquisa “Características
da Mineração Artesanal nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno, província de Cabo
Delgado, Moçambique: Uma pesquisa com abordagem nos determinantes sociais da saúde”.
Depois de mais de três anos de experiência trabalhando com as comunidades mineiras, a
medicusmundi e o Centro Terra Viva podem fornecer elementos e informações práticas sobre
a realidade da mineração artesanal em Cabo Delgado e mais especificamente nos três distritos
de intervenção: Ancuabe, Montepuez e Namuno, na província de Cabo Delgado.
Neste sentido, os presentes Termos de Referência para a avaliação final do projecto Redução
do impacto negativo da mineração artesanal na saúde individual, comunitária e ambiental,
financiado pela Generalitat Valenciana, e implementado em parceria pela medicusmundi e o
Centro Terra Viva, respondem ao interesse de aprender com as acções realizadas nos anos do
projecto, de 1 de Junho de 2019 até 31 de Maio de 2021. A avaliação, por tanto, tem duas
finalidades:
a. Avaliar a situação e condições em que o projecto foi realizado, bem como conhecer os
principais desafios que a iniciativa enfrentou e as respostas dadas.
b. Avaliar o desenvolvimento das actividades e o cumprimento dos resultados e dos
objectivos, além das contribuições que a intervenção deixa para a população local, as
autoridades, a sociedade civil organizada e todas as pessoas, associações e instituições
envolvidas.
c. Avaliar em que medida este projecto complementou as actividades, acções, objectivos
e resultados da outra intervenção implementada pela medicusmundi/CTV e financiada
pela UE.
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2. ANTECEDENTES

2.1.

Medicus Mundi e Centro Terra Viva

A Medicus Mundi (medicusmundi) é uma Organização Não Governamental Internacional,
fundada em 1963, sem fins lucrativos, benemérita e reconhecida juridicamente em Espanha,
Itália, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Suíça e Irlanda, Moçambique, Angola, entre outros.
No âmbito internacional é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
A medicusmundi trabalha desde o ano 1994 em Moçambique e, particularmente, em Cabo
Delgado na melhoria dos determinantes sociais que afectam a saúde da população, entre os
que se inclui o direito a viver em ambientes sãos. A estratégia de trabalho da MM baseia-se na
defesa do direito à saúde e no convencimento que a melhor forma de atingir este direito é
através do trabalho integral no âmbito dos determinantes sociais da saúde e mediante a
construção de um sistema de saúde fundamentado nos princípios dos Cuidados de Saúde
Primários. A defesa activa de todos os direitos da cidadania e em particular o direito ambiental
apresenta-se como uma prioridade: pode-se conseguir uma melhor qualidade de vida se se
respeita o ambiente e se empodera a população na defesa activa dos direitos ambientais.
Nos últimos 10 anos, a medicusmundi expandiu a sua área de actuação, e já não trabalha
apenas com o sector da saúde para fortalecer a sua capacidade de prestar serviços e
implementar políticas públicas, mas também se compromete a promover a necessidade de
trabalhar com determinantes sociais, incluindo género e ambiente, no campo académico e da
pesquisa. Outra componente do trabalho da medicusmundi contempla a colaboração activa
com a sociedade civil para defender o seu direito à saúde, bem como o direito a uma vida livre
de violência e a um trabalho digno, impulsionando o acesso a novas oportunidades, com
equidade e justiça.
A medicusmundi está a implementar diferentes acções na promoção do direito ambiental no
país, entre as que se destacam: (1) A criação de uma nova agenda de pesquisa baseada nos
determinantes sociais da saúde, que inclui uma linha específica de investigações em matéria
ambiental; (2) Parcerias estratégicas para implementar a nova agenda de pesquisa em
diferentes níveis: (a) na província de Cabo Delgado com a Direcção Provincial de Saúde (DPS), e
particularmente com o Núcleo de Investigação Operativa de Pemba (NIOP); a nível nacional,
(b) com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e (c) com a plataforma Aliança para a Saúde,
uma rede de actores da sociedade civil que promovem a defesa do direito à saúde da
população.
A organização tem uma ampla experiência a nível internacional no estudo da relação entre a
indústria extractiva e a saúde. Podem-se constatar os trabalhos realizados no Equador
(http://bit.ly/YanaCuriReport) e na Bolívia (http://bit.ly/ChacoReport).
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O Centro Terra Viva (CTV) foi criado no ano 2002 para desenvolver acções de advocacia na
política e legislação, educação, informação ambiental, conservação e uso sustentável dos
recursos naturais. Destaca entre outras áreas de especialidade na (a) promoção da
participação pública nos processos de licenciamento dos empreendimentos económicos em
áreas comunitárias; (b) no empoderamento e assessoramento legal às comunidades afectadas
por megaprojectos extractivos ou outras práticas que possam ameaçar o direito médio
ambiental das populações; (c) nos estudos de proteção ambiental. Tem implementado
múltiplos projectos e publicações, entre outros (http://www.ctv.org.mz/publicacoes/): (1)
Impacto da mineração artesanal na vida das crianças & no meio ambiente, elaborado pelo CTV
e a organização Terre des Hommes, no ano 2012; (2) Relatórios anuais de Governação
Ambiental e dos Recursos Naturais em Moçambique, nos anos 2012 e no ano 2016; e (3)
Publicações de Informação Ambiental “Terra Viva – Boletins Informativos” de forma periódica.

2.2.

RESUMO DO PROJECTO

O projecto tem como título “Redução do impacto negativo da mineração artesanal na saúde
individual, comunitária e ambiental”. Pretende ampliar as oportunidades de desenvolvimento
em Cabo Delgado, e particularmente nos distritos de actuação (Ancuabe, Montepuez e
Namuno), mediante a implementação de acções que promovam o direito ambiental e o direito
a saúde. Contempla-se um objetivo geral:
Contribuir para o efectivo exercício do direito a saúde e o direito ambiental pela
população de Cabo Delgado (Moçambique), com especial enfoque nas comunidades
mineiras nos distritos de Montepuez, Namuno e Ancuabe.

Um objectivo específico:
Melhorar a saúde individual, comunitária e ambiental das comunidades mineiras nos
distritos de Montepuez, Namuno e Ancuabe (Província de Cabo Delgado,
Moçambique).

E quatro resultados:
1) R1. Aumentado o conhecimento sobre a prática da mineração artesanal em Cabo
Delgado, tanto a nível das autoridades locais como das comunidades mineiras.
Entende-se vital que este foi o primeiro passo, promovendo-se um pacote de actividades
neste sentido que incluiu:
a) A formação de um grupo multidisciplinar (GMM) de actores institucionais envolvidos
na mineração artesanal ao nível provincial (DPS, DPREME, DPTADER) criando um
espaço de partilha de informação e debate sobre a mineração artesanal desde as
diferentes perspetivas.
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b) De forma paralela, se realizou o geo-referenciamento dos limites das concessões
mineiras autorizadas pelas autoridades competentes e a definição dos critérios para a
prática da mineração artesanal nos distritos da zona da intervenção.
c) Como fruto da actividade anterior se levaram a cabo acções para expandir e completar
os mapas das minas artesanais e das organizações mineiras existentes nos distritos de
Montepuez, Namuno e Ancuabe.

2) R2. Promovidos e expandidos os métodos alternativos ao uso de mercúrio nas
comunidades mineiras.
Este segundo resultado contemplou um pacote de actividades de formação,
assessoramento e conscientização dos grupos de trabalhadores das minas, da Sociedade
Civil organizada e das Autoridades Locais, no sentido de fomentar a promoção de métodos
alternativos ao mercúrio na extração de ouro.
As principais actividades neste âmbito foram as seguintes:
a) Elaborar um guia teórico/prático para a construção de estações de extração de ouro
usando o método de gravidade/Borax.
b) Realizar formações de todas as associações de mineiros artesanais de ouro e das
próprias autoridades locais nos três distritos de intervenção.
c) Avaliar o nível de expansão e consolidação do método de extração limpa sem o uso de
mercúrio.
d) Fazer advocacia e contribuir ao nível provincial e nacional na promoção dos métodos
alternativos ao uso de mercúrio.

3) R3. Fortalecida a capacidade de resposta do sistema de saúde aos novos desafios sociosanitários resultantes da prática da mineração artesanal.
O terceiro resultado foi orientado para dar resposta ao impacto da mineração artesanal na
saúde e contemplou as seguintes atividades:
a) Promover o uso dos registos de saúde ocupacional para complementar os dados do
Sistema de Informação em saúde a fim de melhorar o estado de saúde.
b) Formar os RRHH das unidades sanitárias das zonas de mineração sobre os riscos para a
saúde, os novos perfis epidemiológicos, etc., relacionados a actividade de mineração.
c) Realizar um estudo sobre a saúde na perspetiva dos mineiros, o seu relacionamento
com o sistema de saúde e os critérios de formalização.

4) R4. Aumentado o conhecimento sobre a promoção da saúde dentro das comunidades
mineiras e da população em geral.
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O resultado 4 contemplou acções direcionadas a facilitar e melhorar a comunicação e
interação entre os serviços de saúde e a população mineira, destacando as actividades
seguintes:
a) Identificar o ponto focal de saúde de cada organização de mineiros nas áreas de
intervenção para estabelecer uma estrutura de coordenação com o sistema de saúde.
b) Realizar campanhas de educação em saúde, consciencialização sobre o ambiente,
promoção da saúde, etc. para as comunidades mineiras e a população em geral.
c) Promover a organização dos trabalhadores de mineração artesanal para melhorar o
seu relacionamento com os serviços de saúde pública e outros nas áreas de
intervenção.
A intervenção teve uma projeção temporal de 2 anos, com diferentes fases: (1) uma primeira
fase caracterizada pelo levantamento de dados para as linhas de base em quanto ao número
de associações existentes nos distritos, perímetros designados para a mineração artesanal e
actualização dos mapas de minas artesanais; (2) uma segunda fase que consistiu na formação
dos garimpeiros e das autoridades locais em métodos alternativos ao mercúrio para a extração
de ouro; (3) e uma terceira fase de promoção do uso dos registos de saúde ocupacional e
formação do pessoal sanitário sobre os riscos da mineração artesanal para a saúde e os perfis
epidemiológicos associados a actividade mineira; de forma transversal perante toda a
intervenção correu a realização de campanhas de sensibilização comunitária.

3. OBJECTIVO DA AVALIAÇÃO EXTERNA FINAL
Com a AVALIAÇÃO EXTERNA FINAL espera-se obter uma avaliação (visão) crítica da execução
e monitoria do projecto para determinar em que extensão, âmbito e forma, os processos,
objectivo e os resultados pretendidos são/foram alcançados, tentando extrair as lições
positivas e negativas aprendidas.
A avaliação é proposta com o objectivo de aferir o passado, tomando como referência as
informações levantadas na Linha de Base1, ou seja, relembrar a situação social e da população
beneficiária antes da intervenção e o presente, para contrastar o que mudou; se essa mudança
alcançou a direção que o projecto pretendia, se houve algum impacto e em que grau. Este
ponto de situação alcançado é apresentado como uma presença obrigatória para marcar a
rota que a medicusmundi e o CTV deverão seguir. Neste sentido, também serão partilhados os
relatórios de seguimento de actividades realizados ao longo do projeto.2
A avaliação será participativa com os grupos titulares/beneficiários de direitos,
responsabilidades e obrigações e será orientada para obter as seguintes informações:

1
2

Enviada por e-mail às entidades/consultores que manifestarem o seu interesse.
Enviados por e-mail às entidades/consultores que manifestarem o seu interesse.
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1) RELEVÂNCIA E COERÊNCIA: A verificação da relevância e coerência do desenho da acção e
das actividades identificadas e implementadas, nos contextos sociais, políticos e
institucionais em que foram realizadas.
2) EFICÁCIA: A verificação da qualidade do progresso alcançado na execução das actividades
planificadas, os resultados esperados ao final da intervenção.
3) EFICIÊNCIA: A eficiência dos processos utilizados para atingir os objectivos pretendidos.
4) SUSTENTABILIDADE: A possibilidade de sustentabilidade dos benefícios gerados pelo
projecto nos contextos em que são desenvolvidos.
5) ALINHAMENTO: O alinhamento do projecto com as estratégias e objectivos da
medicusmundi3 e CTV4, os objectivos de desenvolvimento de Moçambique5, assim como o
alinhamento com os ODS6 e a Agenda 20307.
É igualmente pertinente, neste exercício de avaliação final, analisar o alinhamento dos
resultados do projecto com as linhas estratégicas da Generalitat Valenciana em matéria de
política de desenvolvimento e cooperação sustentável8; bem como orientar este mesmo
exercício de acordo com a GUIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIADOS POR LA GENERALITAT VALENCIANA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO, disponível em: https://bit.ly/3akOSIU
6) DAR RECOMENDAÇÕES RELEVANTES E ACÇÕES DE MELHORIA com base nas lições
aprendidas com a acção nos seguintes campos:
a. Acções e intervenções futuras.
b. Colaboração e fortalecimento institucional entre a medicusmundi, o CTV e os actores
envolvidos.
c. A sustentabilidade da acção e o papel das contrapartes (parceiros) institucionais locais
(DPS-CD, SPI, DPDTA) e dos actores envolvidos (associações mineiras).
d. Desenvolvimento e implementação dos eixos transversais de género, direitos humanos
e sustentabilidade ambiental.
e. Relevância das estratégias de intervenção implementadas.

4. ACTORES ENVOLVIDOS NA AVALIAÇÃO E GRUPOS BENEFICIÁRIOS
A prática da MAPE em Cabo Delgado não parece trazer um impacto importante para o
desenvolvimento das comunidades em que se leva a cabo, devido às limitadas opções de
participação dos grupos de garimpeiros formalmente organizados e reconhecidos (tem sido

3

Ver: https://www.medicusmundimozambique.org/pt
Ver: http://www.ctv.org.mz/
5
Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2024: https://bit.ly/3suH25O
6
Ver ODS Moçambique: https://mozambique.un.org/pt/sdgs
7
Ver Agenda 2030: https://bit.ly/3tyjX3v
8
Ver: Ley 18/2017, de 14 de diciembre (https://boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-99consolidado.pdf); IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 (https://bit.ly/2RPJDuJ).
4

TdR Avaliação Final Externa do Projecto:
Redução do impacto negativo da mineração artesanal na saúde individual, comunitária e ambiental

uma prática marginalizada até hoje), o que reduz o potencial que esta mesma actividade
económica poderia ter na melhoria da vida das comunidades.
Neste âmbito, com o projecto pretendia-se contribuir para a dignificação da prática da
mineração artesanal, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa, onde os garimpeiros
e garimpeiras pudessem ter um trabalho digno, utilizando técnicas para a extração de ouro
mais saudáveis e dentro da legalidade, apoiando na geração de riqueza para as famílias e de
emprego para os jovens, além da melhoria da saúde e o cuidado do meio-ambiente.
As actividades do projecto foram implementadas em parceria e coordenação entre a
medicusmundi, e o Centro Terra Viva e a DPS-CD, como entidades locais; e com a participação
muito activa e um envolvimento permanente do Serviço Provincial de Infraestrutura (antes
DPREME, Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia) e da Direcção Provincial de
Desenvolvimento Territorial e de Ambiente (DPDTA), antes DPTADER. Com as referidas
entidades foram assinados acordos de colaboração no âmbito da implementação do projecto.
Os sectores envolvidos no projecto, além das instituições públicas referidas, são as
Administrações Distritais de Namuno, Montepuez e Ancuabe, os Serviços Distritais de Saúde,
Mulher e Acção Social (SDSMAS), os Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), os
Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) e os Serviços Distritais de
Planeamento e Infraestrutura (SDPI).
Do lado dos beneficiários principais e da sociedade civil, participam de maneira muito
relevante as 14 associações mineiras, especialmente, as suas direcções e lideranças, com as
quais o projecto está a trabalhar; e também, de maneira proactiva em espaços de advocacia e
incidência política, o FOCADE e o GTRNA.

4.1.

Resumo de Actores envolvidos:
Medicus Mundi
Centro Terra Viva
Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado
Serviço Provincial de Infraestrutura (outrora DPREME).
Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e de Ambiente
Administrações distritais dos três distritos de intervenção
Associações mineiras ou de garimpeiros
GTRNA e FOCADE
SDSMAS de Namuno, Montepuez e Ancuabe
SDAE de Namuno e Montepuez
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4.2.

População beneficiária:
Beneficiários directos:

O número estimado de trabalhadores/as na mineração artesanal nos distritos de actuação é de
12.000 pessoas. Actualmente trabalha-se de forma directa com catorze (14) associações de
mineiros artesanais que operam nas zonas designadas, tendo aumentado 2 associações em
comparação com a linha base do início do projecto. O total de beneficiários membros das
referidas associações é de 1.250 pessoas, das quais 960 (77%) são homens e 290 (33%) são
mulheres.
Também foram identificadas 36 comunidades ou aldeias envolvidas na mineração artesanal e
de pequena escala (12 aldeias por distrito), com uma população estimada de 96.000 pessoas.
Além disso, trabalha-se de forma directa 36 líderes comunitários, 8 paralegais (assistentes
legais) e 12 pontos focais de saúde (1 por cada associação mineira envolvida), os quais são
considerados também beneficiários directos do projecto.

Beneficiários indirectos:
População dos três distritos de actuação: 328.215 homens e 348.442 mulheres; em total,
676.657 pessoas (segundo o último censo do INE de 2017; http://www.ine.gov.mz/operacoesestatisticas/censos/censo-2007/censo-2017).

Tabela populacional desagregada por distritos:
Homens
Mulheres
Total

Namuno
118.097
127.151
245.248

Ancuabe
77.575
81.765
159.340

Montepuez
132.543
139.526
272.069

TOTAL
328.215
348.442
676.657

Grupos-Alvo, em geral: (1) Autoridades Locais: Governos Distritais e líderes
comunitários de Montepuez, Namuno e Ancuabe; (2) Trabalhadores da mineração
artesanal “garimpeiros” dos distritos de actuação; (3) Trabalhadores da Saúde; (4)
Comunidades em geral dos distritos de actuação; (4) associações da sociedade civil de
Cabo Delgado que fazem parte do GTRNA e do FOCADE.
Grupos-Alvo, segundo Plano Comunicacional, envolvidos nas campanhas de
conscientização: 1) Garimpeiros/as; 2) população das comunidades mineiras; 3)
paralegais de Cabo Delgado; 4) líderes comunitários e chefes de aldeias; 5) Sociedade
Civil em geral; 6) autoridades distritais e provinciais; 7) técnicos do Grupo
Multissectorial de Mineração (GMM); 8) Comités de Gestão de Recursos Naturais
(CGRN); 9) ONGs e Associações da Sociedade Civil; 10) Meios de Comunicação Social.
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5. ÂMBITO DA AVALIAÇÃO

Será realizada a AVALIAÇÃO EXTERNA FINAL dos processos, actividades, resultados e impactos
com base em uma metodologia participativa.
A principal limitação da avaliação está no tempo e nos recursos disponíveis, uma vez que é
essencial a presença da equipa de consultoria nos três distritos de Cabo Delgado,
nomeadamente Namuno, Montepuez e Ancuabe, para a recolha de informações qualitativas e
quantitativas, bem como a observação directa.
O âmbito da avaliação deverá tomar em consideração os seguintes critérios:

5.1.

Ao nível do projecto:
Relevância e adaptação dos objetivos e resultados da intervenção ao contexto local
em que o projecto foi realizado, em relação às:
a) Necessidades do contexto.
b) Políticas locais e internacionais.
c) Políticas e estratégias da medicusmundi e CTV, bem como do país, centradas
no fortalecimento organizacional, da coesão social e influência política.
Consistência do desenho do projecto e das actividades identificadas e implementadas,
nos contextos sociais, políticos e institucionais em que são realizadas.

5.2.

Ao nível do processo
Eficiência dos processos utilizados para atingir os objectivos pretendidos. Uma
iniciativa de desenvolvimento será eficiente se for capaz de assegurar que os recursos
(monetário, tempo, material, humano) sejam utilizados de maneira apropriada e
económica para alcançar os produtos ou resultados desejados.
Viabilidade, ou seja, um julgamento dos possíveis efeitos positivos e negativos gerados
pela intervenção e sua continuidade ao longo do tempo após o término
(sustentabilidade do legado). Este critério será analisado sob diferentes perspetivas:
(a) viabilidade económica; (b) viabilidade sociocultural; (C) Viabilidade institucional e
(d) viabilidade ambiental.
Apropriação e participação: trata-se de avaliar a estratégia de participação, ou seja,
avaliar em que grau os diferentes actores envolvidos no projecto adoptaram as
diferentes actividades como próprias, participando do seu desenho e execução.
Atenção especial será dada aos critérios de participação dos membros das associações,
das autoridades locais e da população das comunidades envolvidas em questão.
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5.3.

Ao nível dos resultados
Eficácia para o cumprimento do objectivo específico e dos resultados: Ou seja, a
verificação da qualidade do progresso alcançado na execução das actividades
planificadas, os resultados esperados e os objectivos estabelecidos.
Impactos, entendidos como as mudanças no desenvolvimento humano e no bemestar das pessoas que o projecto proporcionou, directa ou indirectamente,
intencionalmente ou involuntariamente. Os diferentes efeitos do mesmo em mulheres
e homens serão tomados em consideração.
Sustentabilidade dos benefícios gerados pelo acordo com os contextos em que são
desenvolvidos.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERGUNTAS

A avaliação deverá ser capaz de oferecer respostas às seguintes perguntas, organizadas de
acordo com os critérios de avaliação (conforme apropriado).

Nota importante: cada equipa consultora tem a responsabilidade de apresentar, como parte
da proposta técnica, a sua própria tabela de perguntas de acordo com os critérios de
avaliação aqui indicados e outros que considerar relevantes. Esta secção da proposta técnica
será avaliada com profundidade e terá uma alta relevância na qualificação final.

CRITÉRIOS
Relevância

PERGUNTAS
A intervenção corresponde às prioridades e necessidades da população beneficiária?
Os problemas identificados correspondem à realidade da população beneficiária,
principalmente garimpeiros, garimpeiras e suas associações?
As prioridades correspondem aos objectivos propostos e aos prazos estabelecidos no
projecto?
O modelo de intervenção implementado nas áreas de actuação foi válido? A lógica de
intervenção do projecto é a melhor maneira de abordar os problemas identificados pela
população beneficiária e / ou parceiros locais e / ou actores locais?
Os grupos mais vulneráveis foram beneficiados?
O cronograma previsto no projecto foi adequado para os actores envolvidos?
Como é que o projecto foi relacionado a outras acções sinérgicas, complementares ou
competitivas da cooperação internacional e / ou outros doadores?
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CRITÉRIOS
Coerência

PERGUNTAS
Os problemas identificados correspondem aos objectivos propostos?
A estrutura dos objectivos e os resultados da intervenção estão definidos corretamente?
As actividades programadas para alcançar os objectivos da intervenção são adequadas?
A intervenção complementa outras estratégias ou programas aplicados no mesmo
território, sector e população-alvo?
Até que ponto o envolvimento dos actores locais contribuiu para o impacto da
intervenção no desenvolvimento?
Até que ponto a colaboração institucional e os mecanismos de gestão articulados
contribuíram para alcançar os resultados esperados da intervenção?

Eficiência

Houve progresso no cumprimento dos resultados de acordo com o cronograma
planificado?
Foi possível alcançar o cumprimento dos resultados com os recursos humanos e
orçamento definidos?
A transformação de recursos em resultados foi eficiente?
A coordenação entre os actores implementadores directos, o Centro Terra Viva, a
Direcção Provincial de Saúde e a medicusmundi, foi suficiente?
E entre a medicusmundi / CTV / DPS-CD e as entidades públicas envolvidas na acção?
E entre a medicusmundi / CTV / DPS-CD e as organizações da sociedade civil envolvidas na
acção?
Os mecanismos de coordenação estabelecidos funcionaram?
Que contribuições em recursos humanos ou materiais foram feitas para o projecto que
não estavam planificadas? Elas contribuíram para a eficiência na obtenção dos resultados?

Viabilidade

Como é que o contexto social e político afectaram o projecto?
O projecto influenciou positivamente as capacidades de advocacia política da
medicusmundi e do CTV? E das associações mineiras beneficiárias da acção? Como é que
poderiam ser melhoradas?
Foram criados mecanismos para beneficiar os grupos mais vulneráveis? Como é que eles
poderiam ser melhorados?
Que mecanismos foram implementados em cada linha de intervenção para assegurar a
viabilidade e sustentabilidade? Como é que eles poderiam ser melhorados?
Que mecanismos foram criados para promover a participação das mulheres e dos jovens
em cada linha de intervenção? Como é que poderiam ser melhorados?

Apropriação
e
participação

Até que ponto o projecto contribuiu para o estabelecimento da coesão social nas áreas
rurais? E nas urbanas onde trabalhou?
Contribuiu a melhorar a coesão institucional e integração dos sectores envolvidos e com
competências na área da mineração artesanal?
Os processos de comunicação com todos os atores envolvidos na acção foram adequados
para a intervenção? Favoreceram a participação? De que maneiras?
Os processos participativos desenvolvidos com o projecto são suscetíveis de replicar
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CRITÉRIOS

PERGUNTAS
noutros lugares de mineração?
Até que ponto as necessidades de todos os grupos envolvidos foram satisfeitas?
Até que ponto as necessidades dos grupos mais vulneráveis foram satisfeitas?

Eficácia

Os objectivos e resultados esperados foram alcançados?
Outros efeitos ou impactos não planificados foram alcançados?
A realização dos resultados e objectivos programados foi viável?
As actividades realizadas foram adequadas para a obtenção dos resultados?
As metodologias usadas e as estratégias aplicadas foram adequadas?
Que factores de contexto (ou contextuais) podem ter favorecido ou prejudicado a
consecução dos objectivos, resultados e os seus indicadores?
Que mecanismos foram definidos para promover a participação das mulheres em cada
linha de intervenção? Como é que estes poderiam ser melhorados?
Os actores envolvidos incorporaram a perspetiva de género?
Os jovens encontraram dificuldades de acesso às actividades da intervenção?
As fontes de verificação são confiáveis?
A sistematização dos processos foi promovida?

Impacto

A intervenção contribuiu para alcançar o objectivo geral proposto?
Os garimpeiros e as garimpeiras associados têm mais possibilidades de trabalhar na
legalidade e dignificar sua vida? Em que maneira o projecto há apoiado?
Houve impactos positivos ou negativos não intencionais sobre os participantes e actores
envolvidos no projecto?
Os efeitos positivos predominam sobre os negativos?
As mudanças nas práticas, costumes, atitudes ou comportamentos promovidos pelo
projecto nos âmbitos da saúde e do ambiente foram detetadas ao nível social?
A capacidade institucional de CTV, GMM, ministérios de governo, serviços e
administrações distritais, organizações de mineiros e governos locais foi influenciada
positivamente?

Sustentabilidade

Os impactos positivos da intervenção serão mantidos após a retirada da ajuda externa
(intervenção)?
Houve apoio de instituições locais durante a execução do projecto?
As instituições locais apoiarão a manutenção dos resultados após o término do projecto?
Qual foi o grau de participação da população em questão nas diferentes fases do
projecto? Mulheres e homens dos actores envolvidos se apropriaram do projecto e dos
seus resultados?
Foi gerado algum tipo de nova aliança que melhora a sustentabilidade da intervenção?
Os mecanismos de coordenação foram suficientes para assegurarem a continuidade do
projecto?
Que mudanças podem ocorrer no contexto que põem em risco a sustentabilidade das
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CRITÉRIOS

PERGUNTAS
conquistas?
Foi promovido um progresso tecnologicamente apropriado?
A protecção do meio ambiente foi assegurada? Em que maneiras?

7. METODOLOGIA, FASES E PLANO DE TRABALHO

7.1.

FASES NA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Propõe-se como orientação tomar em consideração as fases que a seguir se propõem na
metodologia de avaliação. No entanto, cada equipa consultora deverá desenvolver esta secção
de forma personalizada como parte importante da sua proposta técnica, a qual será avaliada
com especial detalhe por parte do comité de selecção.
1) Trabalho de Escritório: revisão de literatura e documentos do projeto (Linha de base,
relatórios de seguimento, relatórios de actividades, materiais comunicacionais, etc.),
preparação de instrumentos para inquéritos e grupos de discussão ou outras técnicas
participativas propostas pela equipa consultora da avaliação, planos de trabalho de
campo, organização logística, de reuniões, etc.
2) Trabalho de campo nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno, com grupos
beneficiários titulares de direitos, de responsabilidades e de obrigações.
3) Trabalho de campo na cidade de Pemba, com instituições titulares de
responsabilidades e de obrigações.
4) Elaboração e apresentação de relatório preliminar.
5) Retorno das contribuições e propostas de melhoria do relatório preliminar pelas
entidades executoras, parceiros locais e outros actores envolvidos.
6) Elaboração e apresentação do relatório final, com conclusões, recomendações para
futuras intervenções e lições apreendidas.
7) Sessão de apresentação das conclusões e recomendações inseridas no relatório final
da avaliação num encontro com os actores locais (DPS-CD, SPI, DPDTA) em Pemba.

7.2.

CRONOGRAMA PROPOSTO PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA FINAL

Semana
Fases
1.

Trabalho de Escritório: revisão de literatura,
preparação de instrumentos, planos de trabalho,
organização logística.

2.

Trabalho de campo nos distritos de Ancuabe,

S1

S2

S3

S4

S5

S6
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Montepuez e Namuno.
3.

Trabalho de campo na cidade de Pemba.

4.

Elaboração e apresentação de relatório preliminar.

5.

Retorno das contribuições e propostas de melhoria do
relatório preliminar.

6.

Elaboração e apresentação do relatório final da
avaliação final externa do projecto.

A equipa de consultoria desenvolverá, baseada na proposta técnica apresentada para o
processo de selecção, um primeiro rascunho da metodologia e do plano de trabalho, que
deverá ser aprovado pela medicusmundi e pelo CTV.
No desenvolvimento efectivo da avaliação, o líder da equipa consultora selecionada
desempenhará um papel importante na facilitação de grupos de discussão, entrevistas e
outras metodologias participativas programadas para incluir na avaliação os critérios da
população e dos actores locais, públicos, privados e da sociedade civil.
Uma vez desenvolvido o trabalho de campo de maneira participativa, nos distritos-alvo de
Cabo Delgado, e na cidade de Pemba, o primeiro rascunho das conclusões será entregue à
medicusmundi. A medicusmundi será responsável pela coordenação da divulgação entre os
actores envolvidos e as contrapartes locais.
A documentação existente gerada pelo projecto será entregue à equipa de avaliação pela
medicusmundi através do seu escritório em Pemba.
O documento final da avaliação será entregue à medicusmundi que o enviará ao CTV, a
DPS-CD e à Generalitat Valenciana. Somente estas entidades estão autorizadas a usá-lo
total ou parcialmente para os respectivos fins.

Os documentos e fontes de informação aos quais a equipa de avaliação terá acesso serão:
Acordos de colaboração entre a medicusmundi, a DPSCD, o CTV e a Generalitat
Valenciana.
Acordos com entidades parceiras locais: SPI e DPTDA.
Formulações do projecto e bases da convocatória.
Relatórios das actividades e anexos.
Documentos e bibliografias várias sobre a mineração artesanal.
Relatórios de seguimento técnicos e financeiros apresentados à Generalitat
Valenciana, com os anexos e as Fontes de Verificação.

Além desses documentos, a equipa de avaliação poderá solicitar toda a documentação que
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considerar apropriada.

7.3.

CONDICIONANTES

Com o fim de facilitar a coordenação da equipa de avaliação externa com a medicusmundi, o
CTV e a DPS-CD, realizar-se-á uma primeira reunião no início da fase de avaliação para definir
com precisão a coordenação e os níveis de participação. De qualquer forma, pelo menos as
seguintes considerações deverão ser tidas em conta:

Será criada uma comissão para monitorizar a avaliação pela medicusmundi, com uma
pessoa como interlocutora da equipa de avaliação.
Se a equipa de consultoria for composta por duas ou mais pessoas, será nomeado um
responsável e / ou interlocutor/a da avaliação.
A equipa de consultoria será responsável pela apresentação do primeiro rascunho da
metodologia de avaliação e plano de trabalho que será discutido e aprovado numa
reunião conjunta com a medicusmundi, o CTV e a DPS-CD.
A equipa de consultoria terá a responsabilidade de desenvolver completamente a fase
de trabalho do escritório.
A equipa de consultoria determinará como as reuniões com a população-alvo serão
desenvolvidas, definirá os grupos de discussão ou outras metodologias precisas.
As equipas da medicusmundi e CTV acompanharão este processo para agendar as
reuniões e / ou actividades, e também acompanhará no trabalho de campo, facilitando
a presença da equipa de consultoria nos distritos.
A socialização das conclusões da avaliação com a população em questão será uma
responsabilidade conjunta da equipa de consultoria e da equipa técnica da
medicusmundi, do CTV e da DPS-CD.

8. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO

O relatório de avaliação recolherá de forma resumida o conteúdo dos processos seguidos para
a recolha de informações, a sua análise e a extracção de conclusões e recomendações. As
conclusões, recomendações e lições apreendidas deverão ser priorizadas e diferenciadas para
os níveis de concepção, processo e resultados, bem como para os níveis estratégico, de gestão
e operacional, se for relevante.
Antes da preparação do relatório final, será realizada uma socialização do primeiro rascunho
com os principais resultados da avaliação e as suas aprendizagens:
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Identificação dos resultados alcançados pelo projecto, destacando os factores de
sucesso.
Identificação dos elementos que impediram o progresso nos resultados do projecto.
Sistematização das lições aprendidas.
Recomendações sobre as linhas estratégicas a serem desenvolvidas pelas
medicusmundi, CTV e DPS-CD nos próximos anos.

Uma vez realizadas essas apresentações, será elaborado o documento final de avaliação, que
contará com as seguintes secções9:

0. Sumário Executivo.
 Breve resumo do projecto avaliado
 Objetivos da avaliação e população-alvo
 Metodologia e técnicas de avaliação
 Síntese dos principais resultados e conclusões
1. Introdução
1.1. Descrever o propósito da avaliação
1.2. Identificar os actores envolvidos (coordenação e participação dos parceiros)
1.3. Referir a estrutura e conteúdos do relatório
2. Antecedentes e objectivos da avaliação:
2.1. Antecedentes
2.2. Objetivos da avaliação
3. Análise dos critérios de avaliação:
3.1. Relevância
3.2. Coerência
3.3. Eficiência
3.4. Viabilidade
3.5. Apropriação e participação
3.6. Eficácia
3.7. Impacto
3.8. Sustentabilidade
3.9. Tabela de avaliação sintética
4. Descrição do Projecto:
4.1. Antecedentes e contexto da intervenção
4.2. Mecanismos e modelo de execução
9

Proposta que tem por base a GUIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIADOS POR LA GENERALITAT VALENCIANA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
disponível em: https://bit.ly/3akOSIU
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4.3.

Mecanismos de acompanhamento

5. Metodologia e técnicas da avaliação:
5.1. Abordagem metodológica utilizada
5.2. Contexto da avaliação
6. Condições e limites da avaliação
7. Análise e interpretação da informação recolhida durante a avaliação.
8. Conclusões principais da avaliação
9. Lições aprendidas
10. Recomendações
11. Anexos
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Termos de Referência da Avaliação
Bibliografia e documentação consultada
Agenda de trabalho e agenda de trabalho de campo
Ferramentas de recolha de materiais e informações
Informações e documentação geradas nas visitas de campo

Nota importante: cada equipa consultora tem a responsabilidade de apresentar, como parte
da proposta técnica, o seu próprio índice de conteúdos para o relatório da avaliação. Poderá
ter em conta este aqui indicado, mas também poderá propor outras secções e enfoques, se
assim o considerar.

9. EQUIPA DE AVALIAÇÃO

O serviço externo de avaliação será levado a cabo por uma consultoria individual ou, de
preferência, por uma equipa de especialistas que atenda aos seguintes requisitos:
Formação académica: diploma universitário em ciências sociais, ciências ambientais,
ciências da saúde, humanidades ou afins.
Formação complementar em cooperação para o desenvolvimento e avaliação de
intervenções em cooperação internacional.
Experiência comprovada na avaliação de projectos de cooperação internacional com
abordagem ambiental e de saúde.
Conhecimentos comprovados e experiência de trabalho no sector da mineração
artesanal será uma vantagem.
Experiência na aplicação da perspetiva de género e abordagem baseada em direitos
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humanos.
Experiência ampla de trabalho com equipas em Moçambique.
Capacidade demonstrada na redação de documentos/relatórios de avaliação.
Idioma: fluente em português.

10. PREMISSAS DE AVALIAÇÃO, AUTORIA E PUBLICAÇÃO

As premissas básicas de comportamento ético e profissional da equipa de avaliação serão as
seguintes:
Anonimato e confidencialidade. A avaliação deverá respeitar o direito dos indivíduos
de fornecer informações que garantam o seu anonimato e confidencialidade.
Responsabilidade. Qualquer desacordo ou diferença de opinião que possa surgir entre
os membros da equipa ou entre eles e os responsáveis pelo projecto será discutido e
acordado dentro da entidade contratante da avaliação.
Integridade. Os avaliadores serão responsáveis de destacar questões não mencionadas
especificamente nestes termos de referência, se necessário, para obter uma análise
mais completa da intervenção.
Independência. A equipa de avaliação deverá garantir a sua independência e
objetividade nas informações, declarações e conclusões feitas sobre a intervenção
avaliada.
Validação de informação. Será da responsabilidade da equipa de avaliação, assegurar
a precisão das informações recolhidas para a preparação dos relatórios e, em última
análise, será responsável pelas informações apresentadas no Relatório de Avaliação.
Incidentes. No caso de ocorrerem problemas durante a execução do trabalho de
campo ou em qualquer outro estágio da avaliação, estes deverão ser comunicados
imediatamente à entidade contratante. Caso contrário, a existência de tais problemas
não pode, em caso algum, ser utilizada para justificar a falha na obtenção dos
resultados estabelecidos nestes Termos de Referência.
Direitos autorais e divulgação. Todos os direitos autorais pertencem à entidade
contratante da avaliação. A divulgação das informações recolhidas e o Relatório Final
são prerrogativas da medicusmundi, do CTV a da DPS-CD.
Regime de penalidade. Em caso de atraso na entrega dos relatórios ou no caso de a
qualidade dos relatórios entregues for manifestamente inferior à que foi acordada,
serão aplicadas as penalidades previstas no contrato a ser assinado.

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O conteúdo da oferta deverá referir, pelo menos, as seguintes secções:
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1) Proposta técnica, que deverá incluir a metodologia, a matriz de avaliação, o plano de
trabalho preliminar e os recursos necessários para desenvolver a metodologia
proposta.
2) Proposta de um cronograma detalhando o trabalho de campo por acções. Deverá
refletir uma coerência lógica entre as diferentes fases e acções.
3) Oferta económica e orçamento detalhado, incluindo todos os tipos de custos, taxas,
impostos, alíquotas e outras contingências derivadas da metodologia proposta.
4) Perfil profissional (CV) da equipa de avaliação e proposta de distribuição de tarefas e
responsabilidades.
5) Duas cartas de referência de empresas ou organizações nas quais actuaram
anteriormente nesta área.

Os critérios de avaliação são:

#

1

2

3

4

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Experiência de trabalho na avaliação de projectos de cooperação
internacional na área de mineração artesanal, ambiente e/ou saúde.
 Experiência em avaliação superior à estabelecida nos
requisitos.
 Experiência em desenvolvimento ou avaliação de projectos
em Moçambique.
 Experiência em desenvolvimento ou avaliação de projectos
no âmbito da intervenção do presente projeto (mineração
artesanal).
 Formação extra específica no âmbito da intervenção do
projecto.
Qualidade da Proposta Técnica:
 Alinhamento da proposta técnica aos TdR.
 Adaptação da metodologia ao contexto da intervenção.
 Coerência das ferramentas de recolha de dados para os
objectivos e contexto da avaliação
 Proposta da estrutura dos conteúdos do relatório final.
 Contextualização e estrutura.
 Domínio da área temática.
 Objectivos.
 Matriz de avaliação.
 Plano de trabalho.
Proposta Financeira:
 Dentro do limite do orçamento disponível.
 Inclui todas as despesas e recursos necessários de acordo
com a metodologia de trabalho.
 Inclui todas as despesas necessárias para a realização da
avaliação, incluindo impostos.
Cronograma detalhado.

PONTUAÇÃO

30

40

15

10
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#
5

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Apresentação dos documentos solicitados: CV, Cartas de Referência,
Proposta Técnica e Financeira.
PONTUAÇÃO TOTAL.

PONTUAÇÃO
5
100

A atribuição da avaliação às equipas em causa respeitará os princípios de:

Confidencialidade: As informações relativas à avaliação da proposta e as
recomendações sobre a adjudicação não serão divulgadas a terceiros que não estejam
oficialmente envolvidos no processo até que a empresa, o/a consultor/a ou a equipa
de consultores vencedora seja notificada da adjudicação do contrato.
Clarificação das propostas: Para facilitar a análise, avaliação e comparação da
proposta, a entidade adjudicante poderá solicitar a qualquer consultor/a que clarifique
a sua proposta.
O pedido de esclarecimento e a resposta deverão ser apresentados por escrito ou por
correio electrónico; no entanto, não deverá ser solicitada, oferecida ou autorizada
qualquer alteração do conteúdo da proposta.

12. PRAZOS DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E ORÇAMENTO
A data prevista para a assinatura do contrato é o dia 14 de Maio de 2021 e a avaliação durará
no máximo seis semanas, desde o início da avaliação até a entrega do relatório final. Prazo de
entrega: 28 de Junho de 2021.

Os prazos de entrega dos produtos são os estabelecidos no cronograma da secção 7.
Metodologia, Fases e Plano de Trabalho.

A proposta financeira não deverá exceder os 680.000 Meticais (seiscentos e oitenta mil
Mzn), que deverão incluir todos os custos logísticos, de viagens, seguros, taxas ou impostos
resultantes da avaliação.

No entanto, cada equipa de consultoria deverá apresentar o seu próprio orçamento detalhado,
conforme acima indicado. As ofertas mais económicas serão avaliadas de forma positiva,
desde que atendam a todos os requisitos técnicos exigidos nestes Termos de Referência.
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13. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS

Os/as candidatos/as são convidados/as a avaliar estes Termos de Referência e propor
melhorias.

As propostas deverão ser enviadas em português.

As propostas deverão ser enviadas por correio electrónico, indicando no assunto “Avaliação
do Projecto Mineração Artesanal em Cabo Delgado”, até 10 de maio de 2021 as 14.00h.

Endereços electrónicos para o envio de propostas:
representacion.maputo@medicusmundi.es
coordinacion.cd@medicusmundi.es
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14. ANEXO 1: LÓGICA DE INTERVENÇÃO
Projecto: Redução do impacto negativo da mineração artesanal na saúde individual, comunitária e ambiental
LÓGICA DE INTERVENÇÃO
OBJECTIVO
GERAL

Contribuir para o efectivo
exercício do direito à saúde e
o direito ambiental pela
população de Cabo Delgado
(Moçambique), com especial
enfoque nas comunidades
mineiras nos distritos de
Montepuez, Namuno e
Ancuabe.

INDICADORES
I.OG.1. Até ao fim da intervenção, o
Ministério da Saúde melhorou a sua
capacidade de atendimento e prevenção
de doenças na população das áreas de
mineração artesanal.
I.OG.2. Até ao fim da intervenção, os
Ministérios do Ambiente, Saúde e
Recursos Naturais e Energia melhoraram
os seus conhecimentos, abordagem e
relacionamento com as comunidades
mineiras.
I.OG.3. Até ao fim da intervenção, a
introdução dos métodos não poluentes
para a extração de minerais (ouro) é
consolidada.
I.OG.4. Até ao fim da intervenção, a
população da área de intervenção está
melhor informada sobre os riscos da
prática de mineração artesanal para a
saúde e o meio ambiente.

FONTES DE VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

FV.OG.1. Relatórios sobre RRHH
formados e novos métodos de registo
de saúde ocupacional.

H.OG.1. Existe vontade
política e investimento
público por parte das
instituições governamentais
competentes em saúde
(individual, comunitária e
FV.OG.2. Relatório sobre a realidade da ambiental).
actividade de mineração nas áreas de
intervenção, incluindo os critérios para H.OG.2. A sociedade civil
a formalização das organizações
(incluindo as comunidades e
mineiras.
as organizações de base)
assume o direito à saúde e
desfruta de um ambiente
FV.OG.3. Relatório sobre a expansão e saudável que contribui para a
consolidação dos métodos alternativos melhoria das suas condições
ao uso de mercúrio.
de vida.

FV.OG.4. Relatório sobre as campanhas
de promoção da saúde (incluindo o
meio ambiente) nas áreas de
intervenção.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Melhorar a saúde individual,
comunitária e ambiental das
comunidades mineiras nos
distritos de Montepuez,
Namuno e Ancuabe (Província
Cabo Delgado, Moçambique).

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

I.OE.1. Até ao fim do ano 1, mapas
actualizados das minas artesanais
existentes estão disponíveis nos distritos
de Montepuez, Namuno e Ancuabe.

FV.OE.1. Mapas de minas artesanais
existentes e concessões
governamentais nos distritos de
Montepuez, Namuno e Ancuabe.

I.OE.2. Até ao fim do projecto, 12
autoridades locais formadas em matéria
de mineração artesanal (mapeamento,
impacto na saúde, meio ambiente,
aspectos jurídico-legais, etc.).

FV.OE.2. (I) Materiais de formação; (ii)
lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação e (v) relatório fotográfico.

I.OE.3. Até ao fim do projecto, 40% das
associações / cooperativas formadas,
representando um total de
aproximadamente 650 mineiros que
utilizam métodos livres de mercúrio para a
extração de ouro.

FV.OE.3 (i) Cadastro das associações /
cooperativas que usam o bórax para a
extração de ouro disponível até ao fim
da intervenção; (ii) relatório
fotográfico.

I.OE.4. Até ao fim do projecto, 15
profissionais de saúde formados em cada
um dos 3 distritos de intervenção sobre o
risco à saúde, os novos perfis
epidemiológicos, etc., relacionados à
atividade de mineração.

FV.OE.4. (I) Materiais de formação (ii)
Lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação e (v) relatório fotográfico.

PRESSUPOSTOS
H.OE.1. Existe vontade
política por parte dos
ministérios responsáveis pela
mineração artesanal para
continuar a gerar e disseminar
informações sobre a realidade
da prática de mineração nos
três distritos.
H.OE.2. As condições de
segurança das áreas de
mineração permitem o
trabalho de levantamento de
novas minas.
H.OE.3. Os mineiros mantêm
a sua disposição em aderir aos
métodos livres de mercúrio.
H.OE.4. As organizações
mineiras continuam a ser
sensibilizadas e motivadas
para a melhoria da saúde
comunitária e ambiental.

I.OE.5. Até ao fim do projecto, um total de FV.OE.5. Registos das actividades de
119.725 pessoas dos distritos de interven- defesa dos cidadãos nos distritos de
ção são sensibilizadas em educação e
intervenção.
promoção de saúde e meio ambiente.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO

RESULTADOS

R1.1. Aumentado o
conhecimento sobre a prática
da mineração artesanal em
Cabo Delgado, tanto a nível
das autoridades locais como
das comunidades mineiras.

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

I.OE.6. Até ao fim da intervenção, um
mínimo de 10 organizações mineiras
(associações, cooperativas, etc.)
assessoradas para melhorar o seu
relacionamento com os serviços de saúde
pública e outros nas áreas de intervenção.

FV.OE.6. Registos das associações
informais, em processo de elaboração e
formalizados no início e fim da
associação.

I1.1.1. No primeiro trimestre, foi aberto
FV1.1.1. Lista dos membros do grupo
um espaço multidisciplinar de actores
multidisciplinar de mineração artesanal
institucionais envolvidos na mineração
em Cabo Delgado.
artesanal a nível provincial (DPS, DPREME,
DPTADER).
I1.1.2. No primeiro semestre, formação
providenciada a 10 pessoas do grupo
multissetorial em mapeamento de
depósitos minerais usando técnicas de
georreferenciamento e mapeamento.

FV1.1.2. (I) Materiais de formação; (ii)
lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação; e (v) relatório fotográfico.

I1.1.3. Até ao fim do ano 1, mapas
actualizados das minas artesanais
existentes estão disponíveis nos distritos
de Montepuez, Namuno e Ancuabe.

FV1.1.3. Mapas de minas artesanais
existentes e concessões
governamentais nos distritos de
Montepuez, Namuno e Ancuabe.

I1.1.4. Até ao fim do projecto, os 12
membros do grupo multidisciplinar
formados em matéria de mineração
artesanal (impacto na saúde, meio
ambiente, aspectos jurídico-legais etc.).

FV1.1.4. (I) Materiais de formação; (ii)
lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação; e (v) relatório fotográfico.

PRESSUPOSTOS

H1.1.1 Existe vontade política
por parte dos ministérios
responsáveis pela mineração
artesanal para continuar a
gerar e compartilhar
informações sobre a realidade
da prática de mineração nos
três distritos.
H1.1.2 As condições de
segurança das áreas de
mineração permitem o
trabalho de levantamento de
novas minas.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
R1.2. Promovidos e
expandidos os métodos
alternativos ao uso de
mercúrio nas comunidades
mineiras.

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

I1.2.1. Guia teórico / prático para a
construção de estações de extração de
ouro utilizando o método da gravidade /
bórax, desenvolvido até ao fim do primeiro
ano.

FV1.2.1. (i) Guia teórico / prático para a
construção de estações de extração de
ouro utilizando o método da gravidade
/ bórax; e (ii) documento de aprovação
da DPRME.

I1.2.2. Formadas 75% das associações /
cooperativas de mineração artesanal de
ouro nos três distritos de intervenção, que
já utilizam os métodos livres de mercúrio
para a extração de ouro.

FV1.2.2. (I) Materiais de formação; (ii)
lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação; e (v) relatório fotográfico.

H1.2.1 O estudo de mercado
sobre os equipamentos,
materiais e consumíveis
necessários para a construção
de métodos alternativos ao
mercúrio confirma a
disponibilidade de insumos a
nível nacional e/ou provincial.

I1.2.3. Até ao fim do projecto, 40% das
associações / cooperativas formadas,
representando aproximadamente 650
mineiros, que utilizam os métodos livres
de mercúrio para a extração de ouro.

FV1.2.3. (i) Cadastro das associações /
cooperativas que usam o bórax para a
extração de ouro disponível até ao fim
da intervenção; (ii) relatório fotográfico.

H1.2.2 A disposição dos mineiros para aderir a métodos
livres de mercúrio é mantida.

I1.2.4. Até ao fim da intervenção, influen- FV1.2.4. Documentos oficiais
ciar as diferentes estratégias e políticas
relacionados à saúde, meio ambiente e
sanitárias e ambientais provinciais e nacio- mineração artesanal.
nais relacionadas com a mineração artesãnal e a promoção de métodos alternativos.
R1.3. Fortalecida a
capacidade de resposta do
sistema de saúde aos novos
desafios socio-sanitários
resultantes da prática da
mineração artesanal.

I1.3.1. Até ao fim do projecto, 15
profissionais de saúde formados em cada
um dos 3 distritos de intervenção sobre os
riscos à saúde, os novos perfis
epidemiológicos, etc., relacionados à
atividade de mineração.

FV1.3.1. (I) Materiais de formação; (ii)
lista de participantes; (iii) pré teste e
pós teste; (iv) relatório final de
formação; e (v) relatório fotográfico.

H1.3.1 Existe vontade política
por parte dos ministérios
responsáveis pela mineração
artesanal para continuar a
gerar e compartilhar
informações sobre a prática
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INDICADORES
I1.3.2. Elaborada e testada a ficha de
indicadores de saúde ocupacional até ao
fim do primeiro ano da intervenção.

R1.4. Aumentado o
conhecimento sobre a
promoção da saúde dentro
das comunidades mineiras e
da população em geral.

FONTES DE VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

de mineração nos distritos.
FV1.3.2. (i) Documentos de
H1.3.2 O Ministério da Saúde
reconhecimento da lista de indicadores continua a priorizar políticas
pelo sistema de saúde; (ii) fichas de
de saúde comunitária e
registo (2º ano).
ambiental no campo da
mineração artesanal.

I1.4.1. Até ao fim do ano 1, priorizadas as FV1.4.1. Relatório de priorização de
áreas temáticas de consciencialização
campanhas.
sobre mineração artesanal (saúde, meio
ambiente, outras), a serem implementadas
como campanhas nos distritos de
intervenção.

H1.4.1 As condições de
segurança das áreas de
mineração permitem o
trabalho de educação e
consciencialização da
comunidade.

I1.4.2. Mensagens elaboradas para os
temas a serem veiculados via rádio,
imprensa escrita, etc.

H1.4.2 As organizações
mineiras continuam a ser
sensibilizadas e motivadas
para a melhoria da saúde
comunitária e ambiental.

FV1.4.2. Registo do material das
campanhas radiofónicas, via imprensa
escrita, etc.

I1.4.3. Até ao fim do projecto, um total de FV1.4.3. Registos das actividades de
119.725 pessoas dos distritos de
defesa dos cidadãos nos distritos de
intervenção sensibilizadas na educação e ação.
na promoção da saúde e do meio
ambiente.
I1.4.4. Até ao fim da intervenção, um
mínimo de 10 organizações mineiras
(associações, cooperativas, etc.)
assessoradas para melhorar o seu
relacionamento com os serviços de saúde
pública e outros nas áreas de intervenção.

FV1.4.4. Cadastros das associações
informais, em processo de elaboração e
formalizados no início e fim da
associação.
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ACTIVIDADES

LÓGICA DE INTERVENÇÃO

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

R1.1. Aumentado o
conhecimento sobre a prática
da mineração artesanal em
Cabo Delgado, tanto a nível
das autoridades locais como
das comunidades mineiras.

RECURSOS

CUSTOS

CONDIÇÕES PRÉVIAS

A1.1.1. Formar um grupo
multidisciplinar de actores
institucionais envolvidos na
mineração artesanal ao nível
provincial (DPS, DPREME,
DPTADER).

Humanos:
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
Equipa DPRME e DPMA
Materiais:
Escritórios
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadoras
Despesas Operacionais

21.361,71 €

Existe vontade política por
parte dos diferentes
ministérios responsáveis pela
mineração artesanal para
continuar a gerar e
compartilhar informações
sobre a realidade da prática
de mineração nos três
distritos de intervenção.

A1.1.2. Georreferenciar os
limites das concessões
mineiras autorizadas pelas
autoridades competentes e
definir os critérios para a
prática da mineração
artesanal nos distritos de
Montepuez, Namuno e
Ancuabe.

Humanos:
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
Pessoal do grupo multidisciplinar
1 Consultor especializado em
georeferenciamento
1 Motorista
1 Logístico / Administrador
1 Viatura
Materiais:
Escritórios

56.067,65 €

As condições de segurança
das áreas de mineração
permitem o trabalho de
levantamento de novas
minas.
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FONTES DE VERIFICAÇÃO
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Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadoras
Despesas Operacionais
A1.1.3. Expandir e completar
os mapas das minas
artesanais e das organizações
mineiras existentes nos
distritos de Montepuez,
Namuno e Ancuabe.

ACTIVIDADES

Humanos:
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
Pessoal do grupo multidisciplinar
1 Consultor especializado em
georeferenciamento
1 Motorista
1 Logístico / Administrador
1 Viatura
Materiais:
Escritórios
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadoras
Despesas Operacionais

20.074,23 €

Humanos:
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Técnico Ambiental

46.958,32 €

Há interesse por parte das
autoridades locais em
fortalecer a sua capacidade de
formação e organizacional.

R1.2. Promovidos e expandidos os métodos alternativos
ao uso de mercúrio nas
comunidades mineiras.
A1.2.1. Em colaboração com a
ONG Dinamarquesa Diálogos,
especializada na promoção de
métodos alternativos,

Há interesse por parte do
MIREME na introdução de
métodos alternativos ao uso
de mercúrio para a extração
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INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

elaborar um guia teórico /
prático para a construção de
estações de extração de ouro
usando o método da
gravidade / Bórax.

Pessoal de Diálogos
Materiais:
Escritórios
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais

A1.2.2. Realizar formações de
todas as associações /
cooperativas de mineração
artesanal de ouro e das
próprias autoridades locais
nos três distritos de
intervenção.

Humanos:
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Logístico/Administrador
1 Motorista
Facilitadores de Formação
Materiais:
Escritórios
Viatura do Projecto
Sala de formação
Alimentação de participantes
Alojamento de participantes
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais

30.529,68 €

Há interesse por parte da
sociedade civil em aumentar a
sua capacidade de formação e
organizacional.

A1.2.3. Avaliar o nível de
expansão e a consolidação do
método de extração limpa
sem o uso de mercúrio.

Humanos:
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Logístico/Administrador
1 Motorista
Membros do grupo multissectorial

16.758,63 €

As associações / cooperativas
formadas implementam os
métodos de extração limpa
sem o uso de mercúrio.

de ouro.
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17.758,63 €

A promoção dos métodos
alternativos ao uso de
mercúrio é uma prioridade do
Ministério do Meio Ambiente
que se reflete no Plano
Estratégico Nacional de
Mineração Artesanal.

19.059,68 €

Há interesse por parte do
MISAU em promover registos
sobre saúde ocupacional.

Materiais:
Escritórios
Viatura do Projecto
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais
A1.2.4. Fazer advocacia e
Humanos:
contribuir ao nível provincial e
1 Representante
nacional na promoção dos
Materiais:
métodos alternativos ao uso
Escritórios
de mercúrio através da
Viatura do Projecto
participação activa no
Equipamento de escritório: computadores
Mecanismo de Coordenação
para funcionários, impressoras e
da Convenção de Minamata
fotocopiadora
promovida pelo MITADER e
Despesas operacionais
outros fóruns relevantes.
ACTIVIDADES

R1.3. Fortalecida a
capacidade de resposta do
sistema de saúde aos novos
desafios sociais e de saúde
resultantes da prática da
mineração artesanal.
A1.3.1. Promover o uso dos
registos de saúde ocupacional
para complementar os dados

Humanos:
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Responsável da Saúde Ocupacional DPS
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do Sistema de Informação em
Saúde a fim de melhorar o
estado de saúde.

Materiais:
Escritório
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais

A1.3.2. Formar os RRHH das
zonas de mineração sobre os
riscos para a saúde, os novos
perfis epidemiológicos, etc.,
relacionados à actividade de
mineração.

Humanos:
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Logístico/Administrador
1 Motorista
Facilitadores de Formação
Materiais:
Escritórios
Viatura do Projecto
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais

22.527,00 €

Há interesse por parte das
autoridades locais em
aumentar os seus
conhecimentos sobre os
novos perfis epidemiológicos
relacionados à actividade de
mineração.

A1.3.3. Realizar um estudo
sobre a saúde na perspectiva
dos mineiros, o seu
relacionamento com o
sistema de saúde e os
critérios de formalização.

Humanos:
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Especialista em Saúde Pública
1 Técnico do NIOP
1 Logístico/Administrador
1 Motorista
Materiais:
Escritórios
Viatura do Projecto

28.828,17 €

Há uma disposição por parte
das instituições de pesquisa
para considerar os
determinantes sociais da
saúde que afectam as
populações de mineração
como uma prioridade para o
estudo.
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Taxas Comité de Ética
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais
ACTIVIDADES

R1.4. Aumentado o
conhecimento sobre a
promoção da saúde dentro
das comunidades mineiras e
da população em geral.

A1.4.1. Identificar o ponto
focal de saúde de cada
organização de mineiros nas
áreas de intervenção para
estabelecer uma estrutura de
coordenação com o sistema
de saúde.

Humanos:
Empresa de comunicação / publicidade
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Logístico/Administrador
Materiais:
Espaço na imprensa, TVs, Material IEC
Escritório
Viaturas do projecto
Despesas operacionais

16.758,63 €

Os órgãos de comunicação
social apoiam e cobrem a
difusão de campanhas.

A1.4.2. Realizar campanhas de
educação em saúde,
consciencialização, promoção
da saúde, etc. para as
comunidades mineiras e a
população em geral.

Humanos:
Empresa de comunicação / publicidade
1 Coordenador Geral
1 Coordenador Técnico do Projecto
1 Logístico/Administrador
Materiais:

48.085,06 €

Há interesse por parte dos
trabalhadores de mineração
artesanal em fortalecer a sua
capacidade organizacional.
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Espaço na imprensa, TVs, Material IEC
Escritório
Viaturas do projecto
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais
A1.4.3. Promover a
Humanos:
organização dos trabalhadores
1 Coordenador Técnico do Projecto
de mineração artesanal para
1 Logístico/Administrador
melhorar o seu
Materiais:
relacionamento com os
Espaço na imprensa, TVs, Material IEC
serviços de saúde pública e
Escritório
outros nas áreas de
Viaturas do projecto
intervenção.
Equipamento de escritório: computadores
para funcionários, impressoras e
fotocopiadora
Despesas operacionais

21.958,63 €
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