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A Lei dos Órgãos Locais do Estado e o respectivo Regulamento definem o Distrito

como Pólo de desenvolvimento e base da planificação. É neste contexto, que o Distrito

de Govuro elaborou o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (PEDD), que

abrange o período entre 2011 a 2015 e serve de instrumento orientador, que

proporciona ao Governo Distrital, agentes económicos e sociedade civil e demais

interessados, uma visão de médio prazo sobre as perspectivas de desenvolvimento

económico e social do nosso território.

Nesta II edição do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito (PEDD II) de

Govuro logramos evidenciar o potencial de exploração das potencialidades de que o

nosso território é detentor, das quais despontam os nossos principais vectores de

desenvolvimento económico para os próximos anos.
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Com estas evidências das riquezas do nosso território, anunciamos aqui as nossas
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Plano Estratégico do Distrito de Govuro é um instrumento de orientação e gestão do
desenvolvimento cuja elaboração enquadra-se no processo de descentralização e
implementação da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) e do seu Regulamento.

O presente instrumento, de longo prazo, insere-se no esforço global do Governo para
redução da pobreza, plasmado nos planos nacionais e provincial e respectivos
objectivos (PQG-2010/2014, PARP-2011/2014, PEP-2011/2020).

O distrito possui enorme potencial de terra para exploração agrícola, recursos
marinhos, mineiros, florestais, faunísticos, pecuários e turísticos que serão
capitalizados para contribuir no processo de desenvolvimento do distrito, assegurando
o uso sustentável dos mesmos.

• Neste contexto, o distrito definiu como Visão: ““Govuro é referência na
promoção do bem-estar das famílias através da produção
agrária e exploração sustentável dos seus recursos naturais”.

Para o alcance da Visão do Distrito, foram identificados quatro pilares nomeadamente:

a) Desenvolvimento Humano e Social: Melhorar as condições de vida da
população através de uma educação de qualidade relevante para o mercado,
acesso à saúde, emprego e a uma habitação condigna.

b) Desenvolvimento Económico Local: Promover o crescimento económico
acelerado assente no aumento da produção e produtividade na exploração
sustentável das potencialidades do distrito, privilegiando os seguintes vectores
de desenvolvimento económico local: a produção e produtividade agrária, o
gado bovino e caprino, pesca, extracção de sal e ecoturismo, garantindo o
acesso a infra-estruturas e serviços básicos às famílias do Distrito.

c) Boa Governação: Assegurar que os serviços públicos sejam prestados com
qualidade e centrados no cidadão privilegiando a profissionalização da Função
Pública, promoção da transparência administrativa e financeira, fortalecimento e
capacitação dos órgãos locais, consolidando a descentralização e
desconcentração e, uma boa governação orientada para busca de
oportunidades de investimento.

d) Assuntos Transversais O sucesso no combate a pobreza pressupõe que, em
todas as áreas de actividade, seja tomada em conta a preservação do meio
ambiente, através do uso racional dos recursos naturais, com base numa
planificação e controlo correctos das actividades humanas.
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A implementação dos pilares traduzidos em objectivos estratégicos de desenvolvimento
do distrito será feita em harmonia com os principais instrumentos de planificação e
orçamentação do Governo, contando também com apoio de agentes económicos e
parceiros de cooperação do distrito. A avaliação deste instrumento, será feita em dois
momentos, o primeiro no final de três anos de sua implementação e o segundo no final
do período de vigência que são cinco anos.
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I. INTRODUÇÃO

O presente Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Govuro de 2011-2015,
é um documento que sucede o PEDD 2007-2011 e é um instrumento que define as
linhas gerais que servirão como motor para o desenvolvimento do distrito. Este
instrumento tem pontos em comum com o anterior plano no que concerne às acções
neles contidos que concorrem para o desenvolvimento do Distrito.

O PEDD II estabelece a ligação e a continuidade dos principais instrumentos de
planificação em consonância com os planos de nível nacional e internacional, como
são o Plano Estratégico da Provincial, Plano Quinquenal do Governo e do PARP.

O distrito, tem as suas maiores potencialidades nos recursos hídricos, florestais, devido
a sua cobertura vegetal com espécies madeireiras de valor comercial e outras para o
uso medicinal, bem como os recursos minerais o gás e a disponibilidade de solos
férteis para a prática de agricultura.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Govuro distingue-se do anterior
em termos da sua estrutura e abrangência, passando a contemplar de forma mais
aprofundada as abordagens sobre o desenvolvimento económico local.

A reabilitação e ampliação do regadio de Chimunda, constitui uma grande aposta para
o Governo Distrital, para aumento da produção e produtividade agrícola das famílias,
abrindo assim espaço para o combate a forme através duma agricultura intensiva
suportada por esta infra-estrutura.

Este documento, começa por fazer um diagnóstico do desempenho da economia do
Distrito de Govuro nos últimos cinco anos, para obtenção duma base de projecção dos
cenários de crescimento no quinquénio 2011 a 2015. Da avaliação e análise feita sobre
as potencialidades, estão identificados os primeiros vectores de desenvolvimento
económico local (DEL), para os quais estão desenhadas cadeias de valor que visam
orientar as intervenções quer do Governo, quer do sector privado na exploração das
oportunidades de negócio existentes desde a produção, transformação até a
comercialização destas potencialidades.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Govuro - PEDDG (2011-2015)
compreende: (i) Sumário Executivo; (ii) Diagnóstico incluindo a Análise FOFA (forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças), e (iii) Quadro Estratégico do Distrito de Govuro
(visão, objectivos estratégicos) e específicos e Plano de Acção.
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1.1Metodologia

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Govuro foi elaborado de forma
participativa num processo de diálogo entre o Governo do Distrito a Sociedade Civil e o
Sector Privado.

O diagnóstico foi feito a dois níveis de consulta, primeiro, ao nível de base, através dos
diagnósticos rápidos participativos envolvendo cerca de 412 pessoas das comunidades
para além dos respectivos Conselhos Consultivos locais. Neste nível, o diagnóstico
permitiu a identificação das potencialidades do distrito, demanda da população e
problemas por estes enfrentados.

Segundo, ao nível do Grupo de Trabalho em temáticas específicas de Desenvolvimento
Económico Local, envolvendo cerca de 26 diferentes actores vocacionados na gestão e
exploração do potencial económico do distrito, com destaque para a participação dos
produtores e empresários locais.

As actividades e processos para elaboração do plano foram orientados de modo a
permitir a participação dos diferentes grupos e subgrupos. Deste modo, constituíram-se
de acordo com os objectivos da sessão, grupos de discussões temáticas separados ou
mistos de homens e mulheres e com base nos interesses que os membros
representam. As sessões de grupos eram seguidas de discussões em plenária para
busca de consenso.

Uma variedade de instrumentos e métodos de diagnóstico participativo como matrizes,
entrevistas e observação directa no terreno, auxiliaram na discussão e tomada de
decisão durante as sessões.

Sendo assim, a elaboração do presente PEDDII seguiu a lógica de sessões de consulta
e de trabalho em grupos temáticos.
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II. DIAGNÓSTICO

2.1DESCRIÇÃO GERAL DO DISTRITO

2.1.1 Localização Geografia

O Distrito de Govuro localiza-se na parte norte da Província de Inhambane entre os
paralelos 20 e 22º de latitude Sul e entre 34 e 36º de longitude Este; dista cerca de 430
km da Cidade de Inhambane, a capital provincial, Com uma superfície de 3,967 km²

Tabela 1: Limites do Distrito de Govuro

Distrito
Norte Sul Este Oeste

Província de Sofala
(Machanga) Inhassoro

Oceano
Índico Mabote

Distrito de Govuro

Limites

Fonte: INAS/2007

a) Divisão Administrativa

O Distrito tem dois (2) Postos Administrativos e Cinco (5) cinco Localidades,
nomeadamente: vide a tabela

Tabela 2: Divisão Administrativa

Posto Administrativo Localidades
Mambone
Pande
Jofane
Luido
Machacame

Nova Mamone

Save

Fonte: GDG/2011
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2.1.2 Características Físico-Naturais

a) Morfologia

Predominam no distrito grandes extensões de terra areno-argilosas, sobretudo nas
margens do rio Save, planícies e pequenos planaltos nas zonas do interior ao oeste.

b) Clima

O clima predominante é tropical húmido na faixa costeira, tropical seco para o interior,
com tendência a semi-árido. As temperaturas médias anuais variam de 22 a 24ºC e a
pluviosidade vária de 400 à 1000 mm.

c) Hidrografia

Possui uma rede hidrográfica composta por dois importantes rios nomeadamente Save
que tem Côa como afluente, Govuro e inúmeras lagoas destacando-se Zimbirre,
Chimedje, Nhachicono, Ziombe, Nhamulule e Mamema como as mais importantes.
Vide o rio Save.
Foto 2: Foz do Rio Save

Fonte: INGC (2011)

d) Vegetação

A cobertura vegetal do distrito é constituída fundamentalmente por savana arbustiva,
floresta aberta de miombo com algumas regiões de componente arbórea de grande
valor económico, sendo as mais destacadas a chanfuta, jambirre, sândalo, pau-preto e
chacate. Possui também um enorme potencial faunístico composto por uma variedade
de espécies de animais tais como javalis, hipopótamos, cabritos do mato, búfalos,
cudos, inhalas e pássaros. Vide a imagem da vegetação abaixo.
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Foto 3: Vegetação na zona de Luído

Fonte: Equipe Técnica (2011)

e) Recursos Minerais

Em relação aos recursos minerais, o distrito de Govuro possui uma grande riqueza de
recursos naturais que é o gás natural que se localiza na localidade de Pande. Também
possui argila na região de Mambone na comunidade de Batata, cal e pedra em Save.

2.2 DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

2.2.1 População

De acordo com os dados do III Recenseamento Geral da População e Habitação de
2007 (III RGPH - 2007), o Distrito de Govuro tem uma população de 34.808 habitantes,
constituída por Ndaus e Tswas. Deste número, 54.9% da população é do sexo
feminino, o que correspondendo a 19.443, sendo que número de agregados familiares
é de 7.899.
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Foto 1: População do Distrito, por Grandes Grupos Etários

Numero %
Total 34,808 100,0
População Feminina 19,443 55,9
População Masculina 15,365 44,1
Grupo espécies 34,494 100,0
População total entre 0-14 anos 15,477 44,9
População total entre 15–64 anos 17,348 50,3
População total maior de 65 anos 1,669 4,8

DistritoGrupo etário sexo

Fonte: INE (2007)

Figura 1: Pirâmide Etária da População por Sexo segundo Grupos de Idade - 2007

Fonte: INE (2007)

Com base na pirâmide etária acima representada, pode-se concluir que o Distrito de
Govuro possui uma elevada taxa de natalidade, que pode-se associar a vários factores,
tais como, o sócio - económico, cultural, religioso e a elevada taxa de analfabetismo.
Estes factores, caracterizam-se por casamentos prematuros, gravidez precoce, prática
de poligamia e principalmente pela fraca aceitação dos meios de planeamento familiar,
pois, o número elevado de filhos por família, constitui reserva de mão-de-obra não
remunerada e apresenta-se como um sinal de prosperidade e prestígio, principalmente
no desenvolvimento da actividade agrícola, pesca e pecuária.

Deste modo, como demonstra a pirâmide acima, é notória a predominância da faixa
etária dos 0 a 14 anos, o que pressupõe uma baixa esperança de vida, destacando-se
como principais causas, o elevado índice de pobreza, as doenças endémicas bem
como, as de transmissão sexual.
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Verifica-se também, um elevado número de mulheres comparado ao dos homens,
justificado pela migração destes a cidades e países circunvizinhos, à procura de
melhores condições de vida.

Entretanto, o levantamento feito pelo SDSMAS no âmbito da distribuição da rede
mosquiteira no primeiro semestre de 2011, indica que o distrito possui cerca de 38.809
habitantes, correspondente a 9.511 famílias. Verifica-se um aumento da população na
ordem dos 971 habitantes por ano, isto é, uma taxa de crescimento de 2.8% por ano.

2.2.2 Habitação

A habitação é uma das necessidades básicas que toda a população procura satisfazer.
É considerada uma necessidade social elementar e de importância crítica para a
melhoria das condições de vida e reforço do desenvolvimento do capital humano.
O Distrito de Govuro, à semelhança de outros distritos costeiros, concentra maior parte
da sua população junto a costa e nas zonas ribeirinhas do rio Save, no entanto, é
nestas zonas onde encontram maior parte das habitações.

Como se observa o quadro abaixo, ilustra que a maior parte da população do distrito
vivem nas casas de construção a material local (paus maticados).

Tabela 3: Agregados Familiares, Segundo Tipo de Material de Construção de Habitação no Distrito

Material usado Número de Casas
Tipo de Paredes das Casas 7,899
Bloco de cimento 592
Bloco de tijolo 57
Madeira/zinco 187
Bloco de adobe 224
Canico/paus/bambu/palmeira 1.064
Paus maticados 5.421
Lata/cartão/papel/saco/casca 171
Outros 183

Fonte: INE (2007)

2.2.3 Educação

De acordo com o Programa Quinquenal (PQG 2010-2014), O Governo encara a
educação como um direito fundamental de cada cidadão, um instrumento para a
afirmação e integração do indivíduo na vida social, económica e política, um factor
indispensável para a continuação da construção de uma sociedade moçambicana,
baseada nos ideais da liberdade, da democracia e da justiça social, e também como
instrumento principal da formação e preparação da juventude para a sua participação
efectiva na edificação do País. Por conseguinte, o Governo vai continuar a privilegiar o
Ensino Básico com o objectivo de assegurar que, em 2015, todas as crianças tenham
acesso e completem o Ensino Básico de sete classes
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a) Rede Escolar

O sistema de educação do distrito é composto por 28 estabelecimentos de ensino,
nomeadamente; 01 ESG do 1o/2º, 11 EPCs, 16 EP1, 3 salas anexas e 9 Unidades de
Alfabetização e Educação de Adultos.

O efectivo escola do distrito é de 9.421 alunos matriculados, dos quais 4.606 são do
sexo feminino e 4.815 do sexo masculino. Estes alunos estão distribuídos pelos
seguintes níveis: (i) Ensino Secundário Geral do 1º ciclo (ESG1) 911 alunos, (ii) Ensino
Secundário Geral do 2º ciclo (ESG2) 175 alunos, Ensino Primário Completo 1.692
(EPC) alunos e Ensino Primário do 1º Grau (EP1) 6.643 alunos.

Este efectivo é assistido por 273 funcionários dos quais 263 são docentes, distribuídos
pelos seguintes níveis de leccionação: 25 professores no ESG do 1º/2⁰ ciclo, 136
professores no EPC e 102 professores no EP1.

O Ensino Secundário e Primário são leccionados em dois turnos, sendo o primeiro das
(07:00h às 12:10h) e o segundo turno, das (12:30h às 17:40h). O de alfabetização e
educação de adultos, geralmente efectua-se num único turno, no período da tarde
(13:00h às 15:00h).

O distrito possui 158 salas de aulas, das quais 152 foram construídas com material
convencional, 4 com material misto e 3 com material precário, destacando-se o uso de
estacas de simbire. As salas anexas de Veja nas escolas primárias do 1o Grau de
Luido na localidade do mesmo nome, localidade de Pande no povoado de Chicuire,
foram totalmente construídas com material misto.

No que concerne ao rácio professor/aluno, é de realçar que no ESG, 01 professor está
para 47 alunos, enquanto, que no EP1 é de 01 professor para 43 alunos e por sua vez
na EPC 01 professor está para 39 alunos. O rácio aluno professor situa-se acima da
média nacional, que é de 1 professor para 50 alunos.
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Foto 2: EPC de Nova-Mambone

Fonte: GDG/2011

b) Acessibilidade à Rede Escolar

Os alunos no distrito, percorrem em média entre 4 á 10Km para alcançar a escola
próxima, significando que a acessibilidade é não favorável, de acordo com os
indicadores do Ministério da Educação, que definem: (i) 0-2 km) acesso favorável; 2-4
km acesso moderadamente favorável e mais de 4 km acesso não favorável.

Este cenário, resulta da dispersão da população em relação as escolas, todavia, isto
não impede a afluência dos mesmos aos estabelecimentos de ensino, devido a
implementação pelos parceiros do governo, do programa lanche escolar em 23
escolas. O lanche escolar é basicamente constituído por papas de soja, arroz, ervilha,
confeccionado por voluntários da comunidade.

O programa de alfabetização e Educação de adultos, está sendo desenvolvido em
todas as localidades do distrito, no entanto, a aderência ainda não é satisfatória, devido
a vários factores como, as actividades domésticas, a necessidade de mão-de-obra
adulta na produção agrícola e a fraca sensibilização.

No que diz respeito a orientação “Um aluno uma planta’’, o distrito possui um total de
9.023 árvores de fruta e sombra, contra 9.421 alunos, sendo o rácio de 0.95
planta/aluno. Esta iniciativa está sendo disseminada da melhor maneira possível em
todo o distrito, podendo-se observar também o plantio de mudas com maior incidência
para Chanfutas, mangueiras, cajueiros e murringa na maioria das escolas.
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Contudo, apesar do grande esforço para o reflorestamento do distrito, as escolas tem
tido grandes dificuldades para garantir o crescimento saudável das mudas, isto devido
a escassez de água potável e falta de vedação nos recintos escolares, tendo como
consequência a destruição destas plantas pelo gado bovino, caprino que invadem
estes recintos.

2.2.4 Cultura

a) Resenha Histórica

O nome “ Govuro” tem origem no rio com o mesmo nome que fora atribuído na era
colonial, então Conselho de Circunscrição de Govuro, fundado pela Companhia de
Moçambique em 1891 e integrado no território do então Distrito de Inhambane.

Etimologicamente, Govuro, provém do nome “guhulo” em xitswa que quer dizer rio.
Aquando da chegada dos portugueses, perceberam que “guhulo” significava rio e,
como não conseguiam pronunciar correctamente a palavra, passaram a chamar
Govuro. E sendo único rio na zona, o mesmo nome rio (Govuro), passou a ser do
distrito.

O Rio Govuro nasce no distrito de Vilankulo, passando pelo distrito de Inhassoro até a
zona de Bartolomeu Dias no Distrito de Govuro.

Origem dos Habitantes de Govuro.

Os habitantes deste distrito são de origem CiNdau e Xitswa. Ndau resulta do processo
de expansão bantu, a partir do nordeste das grandes florestas congolesas e de uma
migração para o sul, devido a falta de terras férteis e do conhecimento do ferro, nos
anos 300 a 800 A.N.E.

A localidade de Nova-Mambone e uma parte da localidade de Machacame são
habitadas pelos Ndaus e as restantes pelos matswas.

Surgimentos dos nomes de algumas zonas

É preciso perceber que antes da chegada dos portugueses, este distrito já existia,
porém, em Mulingali, uma zona situada nas proximidades da foz do rio Save, no
extremo Este, havia uma zona chamada “ Mambo” onde se refugiou uma pequena
povoação fugindo das perseguições de Manicusse e que mais tarde, a mesma zona
viria a ser habitada pelo régulo Matique.

Quando os portugueses aportaram á zona e, do contacto feito com os habitantes
locais, foram lhes informados que o chefe local chamava-se “mambo”, que significa “
Chefe” em língua portuguesa. E deste nome (mambo), os portugueses designaram a
este local de (Mambone). Por outro lado, sabe-se que a primeira Administração
Colonial da Circunscrição do Governo, ficou sedeada na zona de Ngovano, conhecida
por Bartolomeu Dias, região contígua a de Mulingali.
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O nome de “Nova-Mambone” (nome da Vila Sede do distrito de Govuro), surge quando
os ndaus eram perguntados a sua proveniência pelos portugueses e eles respondendo
“ ndi nova mambone”, que significa ‘venho de Mambone’, os portugueses designaram
de Nova-Mamnone.

A palavra “ Mambone” provém de mambo, em língua ndau, que significa ‘Chefe’ em
português.

O nome “ Velha-Mambone” surge aquando da chegada dos portugueses na ilha de
Ngovano que antigamente era conhecida por sede da Administração Bartolomeu Dias,
sede esta que pertencia ao distrito de Govuro. É por lá onde eles chegaram pela
primeira vez e se fixaram naquela ilha.

Quando a ilha desapareceu devido as fortes calamidades naturais de 1944, os
habitantes passaram para a zona de actual Nova-Mambone, em 1948, ano da
conclusão de algumas infra-estruturas pertencentes ao Governo Colonial,
nomeadamente: Administração, Correios, Escola, Hospital, Casa Oficial, Posto Policial,
Casa da Saúde etc.

Pelos transtornos havidos na mudança da região anterior para a outra, aquela zona
ficou conhecida por Velha-Mambone.

Composição da Estrutura Tradicional

 Régulo;
 Chefe de povoação.

O régulo tem a sua equipa de trabalho, conhecida por sacutas a da mesma equipa
fazem parte os mensageiros, polícias do régulo e Advogados.

b) Locais Sagrados

O distrito possui locais sagrados, com uma grande relevância no que concerne aos
valores tradicionais, como exemplo: Sekessela/Thekwa que se trata de uma mata
sagrada onde se realizam todas as cerimónias rituais, como pedido de chuva, boas
colheitas, sob a orientação do régulo ou líder e pessoas conhecedoras ma matéria
sobre como devem ser feitas as cerimónias.

c) Locais Históricos

O distrito possui locais históricos com grande relevância no que concerne aos valores
históricos. Os principais locais históricos são:

i. Matique: Local onde estão conservados todos os cemitérios grandes e antigos,
compreendendo o cemitério de Matique, poço Lumula, Velha-Mamnbone,
Mubizwa, Thékwa, Sekessela, Mukumbule, Mulingali e Ngodji;
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ii. Jenga: compreendendo o cemitério Lagoa, Nhangombe, Nhakassicane,
Psuangue;

iii. Mahave: existindo os cemitérios de Munjanganja, Nhangualala e tantos outros
cemitérios ai existentes;

iv. Chinhocane: Nesta região estão localizados todos os cemitérios dos anciãos
como lagoa, Mbunhunhu, Nhamachaka, Sangmo, Chanjale, Nhanakana
(Tsutsululu) e Langane.

Cultura Local “ Cerimónias, Hábitos e Tradicionais”

Segundo as fontes orais, de idade e estatutos sociais diferentes, são principais
cerimónias do distrito, as seguintes: mapango, mukerekere, muphacho, mbhambha,
mathanga, mahalaba, mbutsa, muthimba e kuhuchira-nwana.

Mitos

 Depois de um aborto, o feto não deve ser enterrado de qualquer maneira, sob
pena de não vir a chover mais tarde;

 Entre família não podem realizar junto o acto sexual, sob pena de não vir a
chover tardiamente;

 No dia de maphango, enterro, e mathanga assim como no dia da primeira chuva
da época, não se deve cultivar;

 Não queimar capim quando o céu estiver nublado, sob pena de desaparecer
nuvens;

 As mulheres grávidas ou amamentarem são proibidas de aproximar aos
cemitérios porque limitam a esperança do futuro do bebé e perigam a vida das
crianças;

 Não entrar de calçado para o evento das cerimónias tradicionais, porque
significa desprezo aos defuntos.

Tabus

 No distrito, são predominantes os seguintes tabus:

 Não dar banho aos bebés a noite, porque a chorarem, serão replicados pelos
terceiros;

 Não andar á noite, senão pode se encontrar com fantasma;
 Depois de atingir a fase de adolescência, as crianças são impedidas de

entrarem nos quartos dos pais, se fizerem, os pais correm o risco de vomitarem
o sangue (Kuhessua) e;

 Não abrir pasta ou mala dos pais após a fase de adolescência pois provoca
tuberculose aos seus progenitores.
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Canções tradicionais

A nossa população vem praticando muitas danças para manifestar diversos
sentimentos, de alegria, tristeza e outras manifestações de carácter social.

O tratamento desta matéria, mostra que dia após dia, algumas danças estão perdendo
a sua frequência, entretanto, há necessidade de preservá-las, pois são ricas em
valores tradicionais, como por exemplo as danças seguintes:

 Mandique, dança quando se pretende encarnar os espíritos dos antepassados;
 Mateca, Mbhambha – é uma prática feita nas cerimónias de regulado, que

consiste em invocar os antepassados pedindo virtudes em nome da população
de uma determinada povoação ou localidade por ex: Chuva, boa colheita, bom
rendimento de uma boa campanha agrícola, expedições de caça ou pesca, a
paz, mitigação de calamidades naturais ou efeitos nocivos de animais bravios,
etc.

 As restantes danças são mais para manifestar alegria nas festas como
casamentos e recepção de visitas.

Em muitas ocasiões onde se manifestam momentos de alegria, a população do distrito
prática o canto, acompanhado de diversas danças, tais como: Mandoa e Cikema,
praticadas na localidade da sede, Ndokodho, mandiqui, Semba, bonhane, massessa e
macuaela, praticadas em quase todas as localidades do distrito.

Instrumentos Musicais Tradicionais

Os instrumentos musicais mais usados, são na sua maioria do fabrico local, usando o
seguinte material: Matope, latas, massala, madeira, palha e ndosu.

Os principais instrumentos musicais tradicionais são: Ngoma (batuque), gocho
(Chocalho), bhopolilo (flauta feita de barro), marimba, nyhele, chifre, muzambi, mbira,
mulidjo (instrumento usado para tocar batuque), zimbiri, apito e chidangari.

Jogo Tradicionais

A música tradicional tem muita relação com algumas práticas de jogos tradicionais que
desenvolvem em grande medida, as capacidades de reflexão e imaginação,
proporcionando maior convívio cultura, entre os membros da comunidades, com maior
enfoque os jovens. Os principais jogos tradicionais são: Xigi (neca), alauli, cocheia
(trinta e cinco), cabra-cega, jogo-doze, jogo três, zero, fuma (jogo de pedrinhas), mago,
jogo de corda, jogo da barra, ngwira etc.

O distrito conta com 530 artistas correspondentes a 40 grupos e 10 expressões
culturais de acordo com a tabela abaixo.
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Tabela 4: Formas de Expressão cultural

Música
Coral

Música
Tradicional

Música
Ligeira

Dança
Moçambican
a

Teatro Passagem
de Modelo

Obra e
Arte

Artesanato Literatuta Gastronomia

Artistas 36 6 12 828 36 6 4 15 9 2 954
Grupos 6 6 6 36 6 4 4 15 4 2 89

Modo de
Expressão

TotalArtes cénicas Artes visuais Feira

2.2.5 Religião

De 2007 a 2009 o Distrito conta com 9 crenças religiosas segundo ilustra a tabela
abaixo.
Tabela 5: Crenças religiosas

Nome da Igreja N de
capelas Localidades H M HM

Metodista Unida em Moçambique 3 Nova-Mambone 80 120 200
Metodista Livre em Mocambique 2 Nova-Mambone 60 80 140
Assembleia de Deus em Moçambique 8 Nova-Mambone 50 97 147
Adventista do 7 dia 1 Nova-Mambone 23 22 97
Velhos Apóstolos 3 Nova-Mambone,

Pande e Save
342 350 692

Católica Romana 11 Todas localidades 897 1234 2131
Zione 5 Todas localidades 140 160 300
ZCC 1 Quase em todas

localidades
160 140 300

Fonte: Relatório da CRCN
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Foto 3: Edifício da Igreja Católica

Fonte: L.B.Simango 2011

2.2.6 Juventude

O distrito conta com 9 associações desportivas com representação em todas as
modalidades. Formados 35 activistas e 12 professores amigos em matéria de
HIV/SIDA, Saúde Sexual Reprodutiva, ITS e drogas nas localidades de Nova-
Mambone, Pande e Machacame.

De 2007 a 2009 foram realizados 18 intercâmbios desportivos sendo 14 comunitários e
4 escolares. No ano de 2009 o distrito participou no IX FNJDE nas 2 modalidade de
atletismo e futebol 11 em ambos sexos o qual não conquistou nenhuma medalha e
igualmente participou no festival Nacional dos jogos tradicionais tendo sido derrotado.

Tabela 6: Equipas desportivas

Designação 2007 2008 2009 Total

Equipas comunitárias 10 12 14 36
Equipas escolares 24 26 28 78
Campos desportivos comunitários 5 6 8 19
Campos desportivos escolares 24 26 28 78

Fonte: SDEJT/2011
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2.2.7 Desporto

O Distrito possui 7 equipas comunitárias e 26 equipas escolares, igual número de
campos para equipas comunitárias. Nesta área, as modalidades praticadas são: futebol
11, voleibol e atletismo.

De 2007 a 2009 foram realizados 15 intercâmbios desportivos, sendo 12 comunitários e
3 escolares. No período em análise o distrito participou no IX FNJDE na modalidade de
atletismo o qual conquistou medalha de ouro e bronze.

2.2.8 Saúde

Constitui objectivo central do Governo para a área da Saúde promover a melhoria do
estado de saúde da comunidade, garantindo cuidados de saúde de qualidade aceitável,
gratuitos ou a um preço comportável a uma cada vez maior proporção de cidadão.

a) Rede Sanitária

O Distrito funciona com 7 Unidades Sanitárias (Jofane, Luido, Pande, Maluvane, Save,
Centro Urbano e Centro de Saúde de Doane), das quais duas com Serviço de
internamento (Doane e Save). Não houve crescimento da rede sanitária, havendo
locais que a população percorre 40-50 km para obter assistência sanitária.
Foto 4: Centro de Saúde de Doane

Fonte: CTD/2011

b) Saúde Infantil

As actividades da consulta de criança sadia diminuiram, pelo facto de ter havido
revisão da própria definição que consiste na primeira consulta e na fraca afluência das
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mães , devido a época agrícola, pois elas alegam que as suas crianças têm mais de 1
ano, apesar disso esforços estão a ser empreendidos na sensibilização desta camada
social de modo a inverter a situação.

Tabela 7: Cobertura da consulta das crianças sadias

Actividades 2006 2007 2008 2009 2010
Consultas dos 0-
11 meses

91 67 63 958 1.333

Consultas de 1-
4 anos

35 31 15,2 488 1.339

Fonte: SDSMAS/2011

c) Actividades do PAV

De acordo com a tabela  23, nota-se um aumento das atividades devido  a realização
da campanha Nacional de Vacinação.

Tabela 8: Programa Alargado de Vacinação

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 2006 2007 2008 2009 2010 Total
BCG 1303 1242 1242 1272 1.577 716 7.352 106.4 101 101,3 101,9 112.3 603.4
DPTHB1 1283 1189 1189 1278 1.243 685 6.867 107.3 99,1 98,5 99,9 89.2 582

DPTHB3 1215 975 975 1279 831 527 5.802 102.2 81,5 86,3 101 59.6 498,6

VAS 1291 844 844 1210 1.184 1.159 6.532 108.6 70,3 84,5 96,4 85 593,8

Vacina Crianças Vacinadas Taxa de  Cobertura (%)

Fonte: SDSMAS/2011

2.2.9 Mulher e Acção Social

a) Pessoas Beneficiarias  da Rede de Protecção Social

No distrito, 340 crianças órfãs e vulneráveis recebem apoio social diverso, através das
instituições públicas, organizações não governamentais e parceiros

Ainda há 100 familias que recebem a cesta básica, de referir que perctecem aos que
estão em tratamento anti-retroviral, as mesmas fazem parte da associação TAPONA.

Tabela 9: programas de atendimento social
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Programa 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Subsidio de alimentação 464 458 458 458 445 619
Beneficio Social pelo trabalho 12 8 8 5 4 14
Apoio social directo as criancas orfas e mal
nutridas

48 45 45 315 82 340

Total 524 511 511 778 531 973
b) Subsídio de Alimento

Quanto ao subsídio de alimentos, este beneficia a 573 idosos, no qual 182 do sexo
masculino e 391 do sexo feminino.

c) Situação da Mulher e seu Papel na Economia Familiar

O Governo do Distrito tem tido em conta prioridades a mulher em várias áreas, como
da formação, de financiamento de pequenos negócios, criação de associações e outro
tipo de incentivos, lançando bases para geração de auto-emprego e sustento para as
suas famílias.

Devido a vulnerabilidade, ela é sujeita a várias situações imigração a procura de
melhores condições de vida, para cuidar das suas famílias, actividade esta que a
coloca em risco da pandemia do HIV/SIDA.

2.2.10 Água e Saneamento

A rede de abastecimento de água é constituída por 422 fontes de água, das quais, 93
furos, 318 poços revestidos de manilha e 11 pequenos sistemas de abastecimento de
água.

A tabela abaixo, mostra que até ao ano de 2006 o distrito tinha 311 fontes
operacionais, o número foi evoluindo devido a novas construções, tendo até então 411
fontes operacionais o que corresponde a um crescimento 32% comparando com o ano
base. De acordo com a Política Nacional de água uma fonte está para 500 pessoas,
assim, pode se considerar que toda a população tem acesso água, mas devido a
dispersão da população sobretudo nas localidades de Jofane, Luido e Pande ainda
encontramos zonas sem o precioso líquido. Alguns poços e furos de água apresentam
uma maior salubridade.
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Tabela 10: Abastecimento de água

Fontes
dispersas PSAA

2006 396 58 311 0 29.031 29.031 0
2007 374 51 323 0 34.809 34.809 0
2008 416 0 416 6 34.809 33.809 1.000
2009 422 0 422 7 34.809 32.539 2.270
2010 427 13 414 11 34.809 33.900 4.100
2011 430 19 411 11 34.809 33.900 4.100

Fontes
existentes Fontes inop Fontes

oper.

População servida

Ano PopulaçãoPSAA

F
onte: GDG/2011

Das 7.962 famílias existentes no Distrito, 545 possui e usa latrinas. Durante o ano de
2010, em foram construídas 47 latrinas contra 20 de 2009. Realizadas 12 palestras de
saneamento do meio. Realizadas 38 jornadas de limpezas nos lugares públicos, como
nos mercados, instituições públicas Localidades e Povoados.

2.3DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

a) Potencial na exploração das Actividades Económicas do Distrito

A exploração da actividade económica de Govuro compreende 7 áreas distribuídas na
área total do distrito, conforme ilustra o quadro abaixo.
Tabela 11: Área do distrito por actividades económicas

ACTIVIDADES/ÁREAS DE
EXPLORAÇÃO

ÁREAS (ha) %

HABITAÇÃO 67,439 17.0
SALINAS 3,967 1.0

PESCA[1] 23,802 6.0
FLORESTAS, MINERAÇÃO 83,307 21.0
PECUÁRIA 35,703 9.0
TURISMO 15,868 4.0
AGRICULTURA 166,614 42.0

TOTAL 396700 100

Como se observa a tabela acima, o distrito de Govuro é potencial na actividade
agricultura, tendo uma área de 42%, seguida da floresta/mineração com 21%.

Gráfico 1: Área do distrito por actividades económicas
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Na actividade agrícola, salientar que os produtos predominantes/cultivados são: o
milho, mapira, amendoim, gergelim, mexoeira, batata-doce, batata-Reno, feijões,
mandioca e hortícolas;

Floresta/mineração: o distrito é potencial em madeira de Chanfuta, Mecruce, umbila,
Chacate Preto, Mondzo, Panga-panga e Jambire. E na mineração destaca-se o gás na
localidade de Pande.

O distrito, possui um grande potencial em mangal, o que pode permitir explorar dessas
áreas para a Indústria Salineira e aquacultura, pese embora as salinas, represente 1%
do total de território que pode ser explorado.

O turismo é a outra actividade adormecida, apesar de possuir-se extensas áreas quer
seja na zona costeira e quer seja na área continental.

A pecuária é a outra actividade de grande valor para as comunidades de Govuro,
existindo no distrito deveras espécies de gado e galináceos, como por exemplo: (gado
bovino, caprino, ovino, suíno e azeninos), nos galináceos se destacam (patos, galinhas
domesticas e do mato, perdiz, gansos e avestruz).

A Pesca é uma das actividades de grande valor ao nível do distrito, ocupando quase
90% da população da zona costeira do distrito. Na costa do distrito ocorre diversas
espécies de mariscos como é o caso de camarão, logostas, caranguejo, peixe
sardinha, achovetas, garopa, peixe pedra e lulas bem como holotúrias.

Potencialidades da agricultura

A actividade agrícola é praticada em todo o distrito, na maioria pelo sector familiar, nas
zonas das margens do Rio Save sobretudo, onde predominam solos arenosos. As
culturas mais agricultadas são milho, destacando-se também as culturas tolerantes à
seca, como a mandioca (manihot esculenta), mapira (Sorghum bicolor) e mexoeira



PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO – PEDD II (2011-2015)

GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO Página 21

(pennisetum glaucum). Igualmente pratica-se a cultura de amendoim (Arachis
hipogaea), Feijão Nhemba (Vigna unguiculata), entre outras espécies de feijões,
explorados em duas épocas que dependem exclusivamente da queda pluviométrica.
Há ainda a destacar a produção da batata-reno, mercê da introdução de sistema de
regadio de Mahave.

Tabela 12: Potencial de produção de diversas culturas U/M: Tons

Potencialidades Potencial Localização
Milho 129.958,90 Todo Distrito
Mapira 44.985,80 Mambone e Pande
Arroz 39.987,40 Mambone
Amendoim 15.994,90 Luido, Jofane, Machacame e Pande
feijoes 7.497,60 Luido, Jofane, Machacame e Pande
Mandioca 239.924,20 Pande, Luido, Jofane e Mambone
Batata-doce 83.307,00 Jofane e Mambone
Batata-reno 41.653,50 Mambone
Gergelim 3.998,70 Jofane, Mambone e Machacame
Horticulas 119.962,10 Mambone, Machacame e Jofane
Total 727.270,1

A demonstração do cálculo do valor potencial do quadro acima apresenta-se no quadro
a seguir.
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Tabela 13: demonstração da produção potencial

166.614,00

POTENCIALIDADES

PADRÃO
DE

CULTURA
(%)

ÁREA DE
EXPLORAÇ

ÃO (Ha)

RENDIME
NTO

TON/ HA
(MÉDIA)

RENDIMENTO
TON/ HA

(POTENCIAL)

PRODUÇÃO
POTENCIAL

Milho 26,00% 43.319,6 1,1 3 129.958,9
Mapira 18,00% 29.990,5 0,9 1,5 44.985,8
Arroz 8,00% 13.329,1 1,2 3 39.987,4
Amendoim 12,00% 19.993,7 0,55 0,8 15.994,9
feijoes 5,00% 8.330,7 0,6 0,9 7.497,6
Mandioca 12,00% 19.993,7 5 12 239.924,2
Batata-doce 10,00% 16.661,4 4,5 5 83.307,0
Batata-reno 1,00% 1.666,1 9,8 25 41.653,5
Gergelim 2,00% 3.332,3 0,9 1,2 3.998,7
Horticulas 6,00% 9.996,8 5 12 119.962,1
TOTAL 100,00% 166.614,0 727.270,1

ÁREA TOTAL DA AGRICULTURA

Fonte: SDAE/2011

a) Evolução da Produção agrícola

Tabela 14a: Quadro comparativo da evolução de produção agrícola

CULTURAS Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010
CEREAIS 5,087.0 6,302.0 13,659.0 11,327.0
Milho 2,264.0 3,285.0 8,331.0 5,664.0
Mapira 2,337.0 2,506.0 3,128.0 4,314.0
Mexoeira 426.0 440.0 1,992.0 890.0
Arroz 60.0 71.0 208.0 459.0
LEGUMINOSAS 250.0 319.0 646.0 444.0
Feijões 143.0 102.0 420.0 229.0
Amendoim 107.0 217.0 226.0 198.0
Gergelim 0.0 0.0 0.0 17.0
TUBÉRCULOS 1,016.0 1,506.0 6,978.0 5,432.0
Mandioca 963.0 1,236.0 6,605.0 4,898.0
Batata-reno 0.0 0.0 36.0 150.0
Batata-doce 53.0 270.0 337.0 384.0
OUTRAS CULTURAS 85.0 141.0 1,640.0 4,788.0
Hortícolas 85.0 141.0 1,640.0 4,788.0
TOTAL 6,438.0 8,268.0 22,923.0 21,991.0

Fonte: SDAE
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Tabela 15b: Taxas de crescimento da produção agrícola

CULTURAS (2007/2008) (2008/2009) (2009/2010) Taxa Média de
Cresc. (%)

CEREAIS 23.9% 116.7% -17.1% 41.2%
Milho 45.1% 153.6% -32.0% 44.4%
Mapira 7.2% 24.8% 37.9% 23.3%
Mexoeira 3.3% 352.7% -55.3% 100.2%
Arroz 18.3% 193.0% 120.7% 110.7%
LEGUMINOSAS 27.6% 102.5% -31.3% 32.9%
Feijões -28.7% 311.8% -45.5% 79.2%
Amendoim 102.8% 4.1% -12.4% 31.5%
Gergelim #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TUBÉRCULOS 48.2% 363.3% -22.2% 129.8%
Mandioca 28.3% 434.4% -25.8% 145.6%
Batata-reno #DIV/0! #DIV/0! 316.7% #DIV/0!
Batata-doce 409.4% 24.8% 13.9% 149.4%
OUTRAS CULTURAS 65.9% 1063.1% 192.0% 440.3%
Hortícolas 65.9% 1063.1% 192.0% 440.3%

Fonte: SDAE/2011

O ano de 2010 foi em geral um ano de queda para maior parte das culturas agrícolas,
com destaque para milho e mexoeira no grupo dos cereais, feijões e amendoim, nas
leguminosas e a mandioca nos tubérculos. Concorreram como factores explicativos os
seguintes:

 A queda irregular das chuvas na primeira época Agrícola;

 Pragas (gafanhotos).

No mesmo ano de 2010, ainda nos cereais é notável o crescimento regular de mapira e
arroz concorrendo para esta situação os factores seguintes:

 A queda regular das chuvas na segunda época Agrícola entre os meses de
Fevereiro à Abril;

 A distribuição das sementes as comunidades, por forma a recuperar a
campanha Agrícola já perdida.
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A maior subida da produção do período verificou-se na campanha 2008/2009, com
taxas de crescimento mais elevadas em todas as culturas. Como factor para este
sucesso está a queda.

2.3.1 Potencialidades da Pecuária

O Distrito de Govuro, apresenta grandes potencialidades para o desenvolvimento da
pecuária, tanto para espécies de grande porte, como para as de pequenos ruminantes
e aves, dada a boa disponibilidade e aptidão potencial para o crescimento de espécies
forrageiras de alto valor nutricional para o crescimento das diferentes espécies de
gado.

A criação de gado é uma actividade que vem sendo desenvolvida desde os tempos
passados no distrito de Govuro, por isso, é considerada como o terceiro distrito da
província com mais efectivo depois de Panda e Massinga. Apesar de ocupar um lugar
de destaque, ainda continua como pólo de desenvolvimento, havendo ainda espaços
que possam permitir o aumento da capacidade/efectivo pecuário. Vide a tabela que se
segue.

Tabela 16: Área de Pecuária

Potencial
(Quantidades)

Bovinos 21.423 Mambone Machacame
 Caprinos 40.168 Todo Distrito
 Ovinos 8.034 Mambone Machacame
 Galináceos 225.122 Todo Distrito
 Suínos 130.334 Todo Distrito

LocalizaçãoPotencialidades

Fonte: SDAE/2011

A demonstração do cálculo do valor potencial do quadro acima apresenta-se no quadro
a seguir.

Tabela 17: demonstração do potencial pecuário
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35.703,00

ESPÉCIES
Unidade de

Medida
Padrão de
ocupação

Área ocupada
por espécie

Animais por
hectare Potencial

Bovinos (Unidades) 96,00% 34.274,9 0,67 22.965,0
Caprinos (Unidades) 2,50% 892,6 15 13.389,0
Ovinos (Unidades) 1,50% 535,5 15 8.034,0
TOTAL 100,00% 35.703,0 31 44.388,0
Nº de Famílias no distrito 7.899,00

Espécies Unidade de
Medida

Padrão (sobre
nº de famílias =
8246)

Nº de famílias animais por
família

Produção
Potencial

Galináceos (Unidades) 95% 7.504 30 225.122,00
Suínos (Unidades) 55,00% 4.344 30 130.334,00

ÁREA TOTAL DA PECUÁRIA ……………………………

Fonte: SDAE/2011

2.3.2 Evolução dos efectivos pecuários no distrito (2006-2010)
Tabela 18a: Evolução dos efectivos pecuários

Espécies Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010
Bovinos 7,330.0 7,253.0 8,415.0 8,577.0 9,215.0
Caprinos 16,822.0 19,979.0 26,493.0 26,493.0 30,467.0
Galináceos 16,863.0 17,613.0 22,497.0 29,696.0 29,496.0
Ovinos 314.0 341.0 285.0 293.0 293.0
Suínos 329.0 409.0 492.0 630.0 630.0

Fonte: SDAE

Tabela 18b: Taxas de crescimento dos efectivos pecuários

Espécies 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Taxa média
de cresc.(%)

Bovinos -1.05% 16.02% 1.93% 7.44% 6.08%
Caprinos 18.77% 32.60% 0.00% 15.00% 16.59%
Galináceos 4.45% 27.73% 32.00% -0.67% 15.88%
Ovinos 8.60% -16.42% 2.81% 0.00% -1.25%
Suínos 24.32% 20.29% 28.05% 0.00% 18.16%

Fonte: SDAE

Como se observa a tabela acima, os anos 2007/2008, a taxa de crescimento do
efectivo pecuário aumentou em 16,02%, devido a introdução do fomento pecuário
através do Fundo dos sete milhões, também, aliada a introdução de novas espécies
por agentes económicos do Distrito.
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Foto 5: Gado bovino

Fonte: GDG/2011

2.3.3 Potencialidades da Floresta e Fauna Bravia

O Distrito de Govuro é potencial em recursos florestais e faunísticos, nas localidades
de Luido e Jofane, onde oferecem grandes áreas de florestas, podendo-se extrair a
madeira para fins comerciais, como o Jambir, Chanfuta, Monzo e chaate o Pau-preto.
Em termos de recursos faunísticos, pode se dizer que ocorrem várias espécies de
cabritos de mato, javali, coelhos, gazelas, chenganes, búfalos, hipopótamos, elefantes,
porco do mato, cudos, actualmente com o repovoamento do PNZ, há registo de zebras,
crocodilos, diversas espécies de cobras.
Tabela 19: Potencial da exploração florestal do distrito

Espécies Unidade de
medida

Potencial Localização

Madeira M3 3700m3/ano Luído, Jofane,
Pande e Mambone
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Foto 7: Imagens ilustrativas das potencialidades florestais

Vegetação de Monzo espécie típica
do distrito

Troncos de madeira
extraída no distrito

Deputado da AR sr. Abílio Adlaide
acompanhado pelo Sr. Administrador de

Govuro, Azarias Xavier numa visita à
carpintaria local

Tabela 20a: Evolução da exploração da madeira (2006 – 2010)

Espécie 2006 2007 2008 2009 2010
Sândalo 69 643 0 0 0
Chacate preto 175 560 0 0 260
Mondzo 284 2689 900 980 1764
Mepepe 120 80 0 20 0
Bonjua 320 150 0 20 0
Mecrusse 115 185 20 20 0
Chanate 120 0 0 0 400
Chanfuta 115 120 40 20 0
Micaia 0 0 140 0 0
Chire 0 0 0 0 50
Total 1318 4427 1100 1060 2474

Fonte: SPFFB-INHAMBANE

Como se pode constatar no quadro acima, a espécie de mondzo é a mais explorada
dada a sua abundância no distrito. O mecruce e a chanfuta também são explorados
com uma certa regularidade no distrito. O ano de 2007 apresenta-se como o ano de
pico na exploração florestal com um volume de 4427 metros cúbicos, cujo maior
contributo proveio da espécie mais abundante: o Mondzo, a menor cifra deste período
registou-se em 2009, com um volume de 3069 metros cúbicos de madeira.
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Tabela 21b: Gráficos da evolução da exploração da madeira
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Fonte: SDAE_Govuro, a partir dos dados de SPFFB/Inhambane

Esta tendência evolutiva na actividade de exploração florestal pode ser explicada por
entrada no mercado de Chineses entre 2007 a 2008, no entanto, devido a crise
económica verificada a partir de final 2009, esta começou a decrescer com excepção
do ano 2010.

A espécie madeireira mais explorada no distrito é o Monzo e o Chacate preto, sandalo,
a qual conta com 34 operadores.

2.3.4 Potencialidades de Recursos Minerais

No Distrito Govuro ocorre vários tipos de recursos minerais como o Gás, sobre-tudo na
localidade de Pande, Calcário ao longo do rio Save, mas com maior frequência na
localidade de Machacame. Este último minério não esta sendo explorado.

Tabela 22: Potencial da exploração mineira do distrito

Espécies Unidade de
medida

Potencial Localização

Calcário Hectares --- Machacame, Save
e Jofane

Gás natural M3 ---- Pande

Imagens ilustrativas das potencialidades mineiras

espécie típica do distrito Poço de Gás de Pande
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Tabela 23a: Evolução da exploração mineira (2006 – 2010)

Espécies Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010

Calcário 0 0 0 0 0

Gás natural 0 0 0 0 0

Fonte: SDAE

2.3.5 Indústria

O Distrito conta com 5 indústrias salineiras, 1 agro-processamento, 7 carpintarias, 4
panificadoras, 3 serralheiras, 2 oficinas que prestam serviços em unidades móveis, 1
indústria de processamento de pescado. Este sector carece de indústria de fabrico de
matérias de construção de casas a baixo custo como forma de promover e incentivar o
melhoramento da vida.

Os derivados da produção das indústrias é comercializada e exportado para os distritos
da província e também para as províncias de Sofala, Manica e Tete e ainda para
Malawi e Zâmbia que é o caso de Sal.

2.3.6 Comércio

O Comércio representa a quarta força económica do distrito, depois da agricultura,
recursos minerais e a pecuária, contribuído com 4% da produção global.

A rede comercial do distrito, é suportada por 120 estabelecimentos, sendo 6 lojas, 3
armazéns e restantes são bancas de construção precária. Paralelamente aos
mercados, o distrito tem um mercado central na vila sede de Nova-Mambone de
material convencional, herdado do tempo colonial, no entanto, devido ao crescimento
populacional, o referido mercado não suporta a capacidade dos utentes.

Tabela 24: estabelecimentos comerciais no distrito

Operacionais Inoperacionais
Grossistas/Retalhistas 111 9
Serviços 2 0
Total 113 9

Tipo de actividade 2010

Fonte: GDG/2011

2.3.7 Pescas
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Pela sua localização geográfica, próximo do banco de Sofala, a costa do distrito de

Govuro ofereces diversas espécies pesqueiros, a maior parte pelágico, o que contribui

com grande potencialidades a captura ocar (thryssa), Baracuda (sphreana), tainha

(Mugill cephalus), Magumba (Hillsa Kellee), Sargos (Ancotopargos berga), Pesadinha

comum ( Sillago sihama), Xareu (Canrax), carapau (Decapterus), carangueijo de

Mamgal (Cyssilla serata) e Camarão do índico (Penaeus indicus) e outras espécies

diversas.

Tabela 25: Potencial da produção pesqueira

Espécies Unidade de
medida

Potencial Localização

Peixe Toneladas 30.000 tons/ano Mambone e Pande
Camarão Toneladas 5 tons/ano Mambone
Carangueijo Toneladas 50 tons/ano Mambone e Pane

Foto 8: Imagens ilustrativas das potencialidades pesqueiras

Peixe típico de Govuro Camarão Carangueijo

Tabela 26a: Evolução da actividade turística no distrito (2006 – 2010)

Espécies Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010

Peixe 309 950 551 562 309
Camarão 50 80 84 95 50
Carangueijo 303 412 390 397 303
Total 662 1,442 1,025 1,054 662

Fonte: SDAE

Tabela 27b: Gráficos da evolução das capturas de mariscos no distrito (2006 – 2010)
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Fonte: SDAE
A ocorrência de certos fenómenos hidro-meteorológicos tem sido fundamental na
explicação das variações da produção pesqueira. No caso vertente, em 2007, a captura
das espécies pesqueiras aumentou drasticamente como resultado da ocorrência de
fenómenos naturais como o caso de ciclones Fávio que assolou a região verificando-se
maior queda da precipitação naquele ano. Já em 2010 verificou-se uma queda na
captura de Caranguejo Motivada por fraca precipitação.

Ainda na análise dos factores que melhoraram os resultados da captura há que
considerar o aumento do número de embarcações assim como o financiamento de
projectos da área pesqueira a partir dos fundos dos “7 milhões”.  Introdução de artes
melhoradas (novas malhas) que aumentaram os índices de captura em 2010.

a) Projecção da produção pesqueira

Prod Real
(Ano n-1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção
potencial

Oport. Neg

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peixe 10,00% 5.450,00 5.995 6.595 7.254 7.979 8.777 22.965 14.188
Camarão 7,00% 95,00 102 109 116 125 133 13.389 13.256
Caranguejo 8,00% 562,00 607 656 708 765 826 8.034 7.208

6.107 6.704 7.359 8.078 8.868 9.736 44.388 34.652

Espécie
Planificação (quantidades)

TOTAL

Tx Cresc

2.3.8 Potencialidades do Turismo

O Distrito de Govuro, é um dos que possui características típicas, isto é; pode se
praticar turismo do sol e praia bem como o turismo paisagístico, devido as belezas que
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o interior apresenta, mas para a materialização desta actividade, há que se envidar
esforços nos próximos anos, para a reabilitação de vias de acesso que são entrave
para o desenvolvimento desta actividade. O Distrito identificou a zona da praia de Ngoji
com potencial para a prática do turismo de sol e praia. No interior, há que referenciar a
localidade de Jofane que possui uma paisagem incrível aliada a integração da zona de
Matata que faz parte do Parque Nacional de Zinave (PNZ).

Actualmente, o distrito tem recebido um número não significante de turistas Sul-
africanos, de uma média de 200 por ano, motivados pela prática de pesca desportiva. A
maior parte de turistas que escalam o distrito, são nacionais ligados ao turismo de
negócio.

Tabela 28: Evolução da actividade turística no distrito (2006 – 2010)

Potencialidades
do Turismo

Unidade de
medida

Potencial Localização

Turismo sol e praia Hectares 7 há Ngoji e Mutucua

Turismo sinergético Hectares Jofane e Luído

Imagens ilustrativas das potencialidades turísticas

Paisagens turísticas  na costa de Govuro
(Ngoji/Mutucua)

Horizonte florestal natural em Jofane
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Tabela 29a: Evolução da actividade turística no distrito (2006 – 2010)

Qty Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010

Turismo sol e praia (ha) 0 0 0 0 0
Turismo sinergético
(ha) 0 0 0 0 16 (há)

Tabela 30b: Taxas de crescimento da actividade turística no distrito (2006 – 2010)

Potencialidades 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Taxa média
de cresc.(%)

Turismo sol e praia (ha) 0 0 0 0 0
Turismo sinergético
(ha) 0 0 0 0 0

Conforme ilustram as tabelas acima, a exploração da actividade turística no distrito esta
adormecido. No que toca ao Turismo de sol e Praia, esta tendência é notória que o
ainda não esta sendo exploração o que pode ser justificado por pelo facto de questões
culturais, o que de certa forma tem desencorajado os investidores. Por seu turno, o
turismo sinergético, já começa a dar sinal na localidade de Jofane, onde existe um
empreendimento turístico com 16 ha.

2.3.9 Estradas e Pontes

Vias de Acesso

Ao nível do distrito a rede de estrada é de 424,8 km subdivididas Estradas Nacionais
Regionais. De referir que o distrito conta com 25 estradas, das quais 2 são Regionais, 1
Estrada Nacional (N 1) e as restantes vicinais.

Foto 9: Via Pri-Pri à Pande
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Fonte: C.Coroa/2011

2.3.10 Transporte

O Distrito de Govuro, conta com 13 transportes de Passageiros e de carga, sendo dois
transportadores (transportes Nhancale e Thacadane), que fazem a rota Nova-
Mambone-Maputo, dois a rota Mambone – Vilanculos (transportes Mafuluje e
Zingorda), um fazem a rota Save-Vilanculos (transportes Mucavele), dois fazem a rota
Nova-Mambone – Maxixe (transportes Mucavele e Magalhange). Os restantes fazem
as rotas internas. no entanto, anualmente a Direcção Provincial de Transportes e
Comunicação, tem realizado as fiscalizações das viaturas ao nível local, sobretudo de
passageiros e cargas.

2.3.11 Comunicações

Com a construção da estrada que liga a vila de Nova-Mambone a estrada nacional N1,
o tráfico rodoviário aumentou, permitindo assim maior circulação de pessoas bens e
carga.

Na área de telecomunicações, há que referenciar que o distrito conta com três
operadores de comunicação nomeadamente: mCel, Vodacom e TDM, onde esta última,
melhorou significamente em termos de prestação de serviços de Internet Banda Larga
a partir do ano 2011.

2.3.12 Energia

O distrito de Govuro ainda não foi abrangida pela Rede Nacional de Energia, mas
possui 3 grupos de gerados que fornecem energia, sendo 1 à gás, que fornece a vila
sede de Nova-Mambone e dois a diesel que fornece o povoado de Maluvane e Postos
Administrativo de Save respectivamente.

O grupo gerador localizado na vila sede de Nova-Mambone tem uma capacidade 315
KVA, fornece energia à 637 famílias, cobre uma área de 7 km² e funciona durante 24
horas por dia. Enquanto, os de Povoado de Maluvane e Save têm uma capacidade 100
KVA. Estes dois últimos, estão sob gestão das comunidades locais para o seu
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funcionamento. Contudo, o Governo Distrital, está a trabalhando para que a rede
nacional de energia cubra a partir do ano 2012, o Posto Administrativo de Save,
abrindo assim um alicerce da expansão da rede ao nível do distrito, o que contribuirá
grandemente no desenvolvimento do mesmo.
Foto 10: Grupo Gerador de Nova-Mambone

Fonte: CTD/ 2011

2.4BOA GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE À CORRUPÇÃO E
PROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.4.1 Organização e Funcionamento do Governo Local

O Governo Distrital subsidia-se com base nas normas de funcionamento da
Administração Pública, aprovados pelo Decreto 30/2001 de 15 de Outubro pelo
Conselho de Ministros. Portanto, dividido em áreas específicas, até ao nível das
localidades e privilegiando o contacto com as comunidades. Deste modo, o Governo
distrital é dirigido pelo Administrador de Distrito, que conta com a assessoria técnica
dos seguintes sectores:

 Secretaria Distrital;
 Serviço Distrital de Actividades Económicas;
 Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia;
 Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social;
 Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas.

Em termos de funcionamento o Governo distrital, tem recursos humanos e materiais
para responder as necessidades da população, pese embora, seja insuficiente. O
distrito orienta-se com base num regulamento interno e planos de sessões previamente
elaborados e aprovados pelo mesmo órgão, onde são realizadas regularmente sessões
ordinárias e extraordinárias.
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Por outro lado, funcionam outras instituições subordinadas e independentes ao
Governo distrital, nomeadamente:

 Comando Distrital da PRM;
 Conservatória do Registo Civil e Notariado;
 Tribunal Judiciário Distrital;
 Procuradoria Distrital
 Instituto Nacional de Gestão de Calamidades;
 Serviços de Informação e Segurança do Estado.

a) Autoridades Comunitárias

A nível da liderança comunitária o distrito conta com 113 Líderes Comunitários, dos
quais 14 do 1 º escalão e 62 do 2 º escalão e 37 do 3o escalão, deste faltam por
reconhecer 19 líderes do 3º escalão. A participação comunitária é feita através dos
conselhos consultivos locais onde o Conselho Consultivo do Distrito tem 50 membros,
Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos com 80 membros e Conselhos
Consultivos das Localidades com 100 membros, todos com 02 sessões ordinárias por
ano.

b) Participação Comunitária

No distrito foram constituídos 08 Conselhos Consultivos sendo:

 Um Conselho Consultivo Distrital;
 Dois Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos e
 Cinco Conselhos Consultivos das Localidades.

Tabela 31: Conselhos Locais

Conselhos Locais Número de Membros dos Conselhos

Conselho Consultivo Distrital 50 Membros- 18 mulheres
Conselhos Consultivos do Posto Administrativos 80 Membros- 29 Mulheres
Conselho Consultivo das Localidades 100 Membros- 40 Mulheres

c) Gestão dos Recursos Humanos

Em 2010 o distrito tinha 391 funcionários distribuídos em cinco serviços incluindo a
Secretaria Distrital, como se ilustra na tabela abaixo.
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Tabela 32: Recursos Humanos

2009 2010
1 Sec. Distrital 37 35
2 SDEJT 249 261
3 SDSMAS 58 62
4 SDPI 3 3
5 SDAE 16 28

363 391

Nº INSTITUIÇÃO Nº Funcionários

TOTAL

d) Finanças Públicas

A tabela abaixo, mostra a evolução da cobrança de receitas próprias e do Imposto de
Reconstrução Nacional – IRN.

Tabela 33: Receitas de 2006-2010.

Ord Receitas Real (2006) Real
(2007) Real (2008) Real

(2009 Real (2010)

1 Imposto de Reconstrução Nacional 22,57 20,52 35,45 35,85 32,70
2 Receitas Proprias 521,53 506,37 422,52 425,66 559,05

544,10 526,89 457,97 461,51 591,75Total
Fonte: SD/2011

2.4.2 Tribunal

No período em análise, deram entrada 253 processos crimes, dos quais 199 sumários,
31 querelas e 23 polícias correccionais, destes findaram 200 por sentença, 40 por
despacho 3 transitaram para 2011 13 processos.

Também registaram-se 13 processos Cíveis sumários e findaram 07 por acordo de
audiência preparatória, 02 por sentença e 04 a correr os seus trâmites legais.
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O Tribunal integrado na Comissão Distrital da Justiça e Legalidade, realizou visitas as
Localidade de Pande, Nova-Mambone e Posto Administrativo de Save, onde se reuniu
com as populações e trouxe muitas contribuições para o bom desempenho das
actividades deste sector.

2.4.3 Registos e Notariado

O Conservatório de Registo e Notariado, possui quatro funcionários, dos quais um
conservador e três assistentes técnicos, possui dois sectores de trabalho distintos:
Registo Civil e Registo Notariado.

A tabela abaixo, ilustra as actividades desenvolvidas nestes sectores no período em
análise.

Actos Praticados

2009 2010
Registo de Nascimentos 18.851 1.371
Casamento 10 11
Óbitos 56 51
Certidões 1.925 2.694
Actos diversos 467 595
Reconh. Assinaturas 1.939 1.769
Conf. Fotocopias 2.332 2.272
Procurações 15 26

ACTOS Anos

Fonte: GDG/2010

Em 2010 houve uma redução de registos pelo facto de não ter existido campanhas
gratuitas de registo de nascimento.

2.4.4 Ordem, Segurança e Tranquilidade Pública

Para garantir ordem e tranquilidade no Distrito, entre os 2007 à 2010 a PRM criou 10
conselhos comunitários.

No âmbito do cumprimento do plano operativo anual da PRM, a polícia da República de
Moçambique, no âmbito da garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública,
realizou várias actividades, visando combater e prevenir a criminalidade e os acidentes
de viação, que afectam a nossa sociedade. Desta feita, o ano 2010 foi caracterizado
por:

 Redução do índice criminal na ordem de 19.4%
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 Redução de casos de acidentes de viação na ordem de 42.8% e Operatividade
policial logrado foi de 91.5%.

a) Situação Operativa

Tabela 34: Criminalidade

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Contra as pessoas 3 10 23 11 3 10 20 9
Contra a propriedade 9 43 43 21 9 49 38 17
Contra a ordem e tranq. Pública 8 38 37 51 8 37 37 50
Total 20 103 83 96 85 76

Tipo de Crime CONHECIDOS ESCLARECIDO

2.5 ASSUNTOS TRANSVERSAIS

2.5.1 Redução de impacto de vulnerabilidade as calamidades

O Distrito de Govuro é susceptível a factores Naturais como as Cheias, Ciclones,
secas, erosão costeira e factores humanos que influenciam negativamente no
desenvolvimento económico do distrito.

Desta feita, o distrito já foi assolado nos anos de 2007 e 2008 por ciclones Fávio por
cheias, que devastaram várias áreas de produção agrícolas, infra-estruturas sócio-
económicas. Este facto está associado as mudanças climáticas, também pela situação
geográfica do próprio distrito

a) Criação de Comités de Redução de Riscos e Desastres

Quanto aos assuntos transversais, de referir que foram criados 28 comités de Redução
de Risco e Desastre ao nível da localidade Sede de Nova-Mambone e Machacame.
Anualmente, são capacitados em matéria de redução de riscos. Foram distribuídos kits
de prontidão aos comités.

No mesmo âmbito, foi criado Centro Operacional de emergência, localizado na sede da
localidade de Nova-Mambone.

Relativamente às zonas de reassentamento, o Governo Distrital identificou Mahave
como zona segura às inundações, tendo sido construídas 90 casas e algumas infra-
estruturas sócio-económicas. Foram previstas a construção de mais 20 residências
para os reassentados, para o ano de 2011.
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2.5.2 HIV/SIDA

Nesta matéria o Governo tem trabalhando com as associações, ONG’s, líderes
comunitários, activistas, grupos religiosos, transmitem informações e sensibilizam as
comunidades sobre a prevenção do HIV/SIDA, assim como a Rádio Save ajuda na
divulgação de mensagens de sensibilização de testagem voluntária.

Redução de óbitos por Infecção de HIV/SIDA através da sensibilização da população
na aplicação de medicamentos anti-retrovirais e uso de preservativos nas relações
sexuais ocasionais.

2.5.3 Ambiente

a) Gestão Ambiental

No âmbito do meio de Gestão ambiental, afectou-se um trabalho de reconhecimento de
ocorrência de Mangal, nas zonas de Macau na faz do rio Save e Chimumbo, em
coordenação com uma equipe da UEM, com o objectivo de encontrar um espaço para
a reprodução do mangal.

No mesmo âmbito, foi lançado pelo CDS o Projecto de Desenvolvimento sustentável,
da zona costeira de Govuro através da adaptação as mudanças climáticas usando a
gestão integrada da zona costeira baseada na comunidade.

b) Educação Ambiental e Género

No que tange à educação ambiental, o Distrito realizou 12 palestras nas comunidades
de Pande, Maluvane, Machacame, Chindotane, na Vila sede de Nova-Mambone e
Luído. Tendo como temas fundamentais, o fecalismo ao céu aberto, queimadas
descontroladas, abate descriminado de floresta e fauna bravia, combate a erosão,
efeito das mudanças climáticas, bem como o uso de rede mosquiteira para pesca.

c) Situação das Queimadas

Durante o período em análise, registou se queimadas descontroladas numa área de
250 hectares, nas localidades de Nova-Mambone (Mahave, Chimunda e Maluvane) ,
na localidade de Pande (Colonga, Machovo, Pande Sede e Chimedje), localidade de
Luido (Luido Sede, Singarel, Chibengute, Cubime e Veja), localidade de Machacame
(Chidotane) e a localidade de Jofane (Jofane Sede).
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Matriz FOFA (Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaças)

a) DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Actividade Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Educação

 Rede escolar implantada em
todo distrito

 Centros de AEA;
 Existência de Conselhos de

escolas;
Recursos Humanos

qualificados.
Existência de meios

circulantes (motas) para
supervisão pedagógica;

Existência de centro internato;
 Implementação do programa

do lanche escolar.
Instrumentos normativos do

funcionamento do sector;
Existência de núcleo de
formação a distância;

Existência de comités
escolares de gestão de risco
de calamidades (CEGRC);

Programa um aluno/1 planta
PROFASA;
Autonomia da gestão do ADE
e FASE;

Implementação da política de
distribuição gratuita de livro
escolar no Ensino Primário;

Isenção de matrícula no
ensino primário;

Programa de produção

 Falta de uma escola técnica
profissional;

 Falta de uma instituição do
ensino Superior;

 Insuficiência de salas de
aulas;

 Insuficiência de blocos
administrativos;

 Insuficiência de residências
para professores;

 Insuficiência de Centros
internatos para alunos;

 Falta de laboratórios
escolares;

 Insuficiência de material
didáctico na biblioteca;

 Desistências de alunos;
 Insuficiência de biblioteca;
Emigração de jovens com
idade escolar do distrito para
zonas rurais ou países
vizinhos;

 Instituto de Educação a
Distância (IEDA);

Ensino técnico profissional
em Inhassoro e Mabote;

Ensino Superior de
Vilankulo (ESUDER),
Massinga (UP) e Buzi
(UCM);

FASE
PIREP;
Plano Estratégico de
Educação;

Manual de Implementação
de Programa (MIP);

PARP e PQG

Calamidades
naturais;

HIV/SIDA
Crise financeira
internacional
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escolar;
Programa acelerado de
construção de salas de aula;

 Existência de docentes com
nível Superior;

Autonomia na gestão de ASE,
Propinas e fundo de produção
escolar.

Cultura Existência de grupos culturais;
Realização de intercâmbios
culturais nas localidades;

Existência de matas sagradas;
Existência de Lugares
históricos;

Recurso Humanos
qualificados;

Festival distrital de cultura;

 Inexistência de espaços
culturais;

Fraco associativismo cultural.

Festival provincial, Nacional
de canto e dança;

Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Arte e
Cultura;

Casa de Cultura Provincial.

HIV/SIDA;
Calamidades
Pirataria

Desporto  Infra-estruturas desportivas
Espaços para a instalação de
novas infra-estruturas
desportivas;

Clubes e associação
desportiva;

Campeonato distrital;
 Intercâmbios desportivos;
Jogos escolares;

Falta de parque infantil;
Fraco associativismo
desportivo;

 Insuficiência de fundo para a
prática de competições
desportivas;

 Insuficiência de infra-
estruturas, equipamento e
material desportivos;

Falta de campeonato de
outras modalidades;

 Insuficiência de recurso
Humanos (treinadores);

Escassez de meio de
transporte e financeiros;

 Jogos desportivos
escolares;

 Associações Desportivas a
nível da província

Fundo de promoção
desportiva;

Sasol e Vodacom;

Doenças
endémicas
(HIV/SIDA);

Emigração;
 Drogas.

Juventude
Existência de activistas de
base comunitária e escolar

Conselho Distrital da

Falta de centros Juvenis;
 Fraco associativismo Juvenil
Elevado número de jovens

 Fundo de Apoio as
Iniciativas Juvenis (FAIJ);

 Conselho Provincial da

Prevalência do
HIV/SIDA
Emigração
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Juventude;
Existência associações
juvenis;

Geração BIZ;
Autonomia de gestão do FDD;
 Formações regulares de

activistas;

desempregados; Juventude;
Fundo Distrital de
desenvolvimento (FDD);

Politica de habitação para
jovens;

Fundo de fomento de
habitação;

Drogas

Ciência e
Tecnologia

Existência de sala de
informática;

Existência de inovadores;
 internet banda larga;
 internet café;
 implementação de agricultura
de conservação;

Utilização da enxertia para
melhoramento de citrino e
cajueiro;

Jornadas Cientificas

Inovadores não registados;
Fraca aderência nas feiras de
jornadas científicas;

Fraca divulgação das feiras e
jornadas cientificas;

Falta de um Centro Multi-
média;

Insuficiência de internet
cafés;

Fraco uso de tecnologia
agrícola;

Fundo Nacional de
Investigação (FNI);

Instituições de formação em
Ciência de Tecnologia;

Pirataria;
Sabotagem da
fibra óptica

Saúde

Existência de ambulâncias;
Existência de médica;
Rede sanitária implantada em
todo Distrito;

Existência de recursos
Humanos qualificados;

Existência de residências para
funcionários;

Existências de meios
circulantes (Motorizadas e
Viaturas);

Disponibilidade de matronas e
agentes polivalentes
elementares;

AMETRAMO;

 Insuficiência de Recursos
Humanos;

 Insuficiência de Bicicletas
Ambulâncias;

 Insuficiência de residência
para enfermeiros

Falta de equipamentos nos
Postos do Socorros;

Insuficiência de Socorristas;
Falta de farmácia privada;

 Parceiros de cooperação e
ONGs;

 Existência de centros de
formação em Saúde na
Província

PROSAÚDE;
Armazém Provincial de
abastecimento de
medicamentos.

Serviço Nacional de Saúde.

 Calamidade;

 HIV/SIDA;

 Doenças
endémicas
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Implementação de programa
de SMI;

Implementação de programa
de prevenção e combate de
ITS;

Ligação saúde e comunidade;
Casa de espera de mulheres
grávidas;

Inspecção sanitária;
Brigadas móveis de
vacinação;

Implementação do programa
de combate contra a
tuberculose;

Análise e tratamento de água.

Mulher e
Acção Social

 Implementação de programas
de Apoio aos grupos
vulneráveis;

 Existência de gabinete de
atendimento a mulher vítima
de violência

 Existência de ONGs que
trabalham na área da Mulher

Escolinha Comunitária;
Centros para acomodação de
idosos;

Programas de Subsídio de
Alimentos, reunificação
familiar, atendimento ao idoso,
da pessoa portadora de
deficiência, benefício social
Directo;

 Insuficiência de recursos
humanos;

 Fraca cobertura dos
programas de apoio aos
grupos vulneráveis

 Violência doméstica
 Elevado índice de

desemprego
 Falta de Centro de trânsito

para idosos
Falta de orfanato;
Fraca cobertura de programa
de subsídio de alimentos;

Prostituição infantil

Parceiros de cooperação e
ONGs;

 Lei da família;
 INAS;

Doenças
endémicas
(HIV/SIDA);

Emigração;
Prostituição
infantil;

Tráfico de seres
humanos;

Abusos sexuais
de menores

Abastecimento
de Agua e

Existências de fontes de
abastecimento de água;

 Falta de depósitos de lixo
nas vias públicas;

 Parceiros de cooperação e
ONGs;

Mudanças
climáticas;
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saneamento
do meio

Existência de pequenos
sistemas de abastecimento de
água;

Existência de cisternas;
Recursos hídricos;
 Comités de Gestão de Águas
 Artesãos locais para

manutenção de furos
 Jornadas de limpeza e

saneamento
 Estaleiros de produção e

venda de lajes.
 Implementação do programa

de construção de latrinas
melhoradas

 Fundos para operação e
Manutenção;

 Insuficiência de fontes de
água;

 Inexistência de agentes de
comercialização de peças
sobressalentes;

 Fraca divulgação da
componente saneamento

 Deficiente manutenção dos
mini-sistemas

 Fraca cobertura de rede de
abastecimento de água

 Grandes profundidades do
lençol freático.

Deficiente, manuseamento
resíduos sólidos;

Água Salubre
Avarias constantes;
Fraco funcionamento de
comités de gestão de água;

Politica Nacional de água;
Programa Nacional de Água
e Saneamento Rural;

Centro de Formação
Profissional de água e
saneamento;

Ara Sul;
Direcção Nacional de
água;

Calamidades
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b) DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Actividade P Fortes P Fracos Oportunidades Ameaças

Agricultura

 Existência de pequenos
Sistemas regadio;

 Prática de apicultura;
 Autonomia da gestão do

Fundo de Desenvolvimento
Distrital (FDD);

 Serviços de extensão agrária;
 Provedores de serviços

agrícolas;
 Feiras de insumos e agro-

comerciais;
 Bacia de rio Save;
 Existência de mão-de-obra
 Produção de mudas

melhoradas de cajueiros;
 Existência de uma vasta

extensão de terra fértil;
 Existência de ONG’s que

apoiam aos camponeses;
 Tractores com respectivas

alfaias;
 Máquinas de agro-

processamento;
 Celeiros melhorados;
 Feiras para venda de insumos

agrícolas;
 Associações agro-pecuárias;
 Mão-de-obra activa para a

prática de agricultura.
 Reconstrução de Sistema de

Regadio de Chimunda

 Insuficiência de insumos
agrícolas;

 Insuficiência de
atomizadores.

 Reduzida cobertura da
população cajuicola;

 Prevalência de queimadas
descontroladas para abertura
das machambas;

 Fraca adesão de jovens na
prática de agricultura;

 Insuficiência de fornecedores
de insumos e instrumentos
agrícolas;

 Falta de mercado para
excedentes de produção

 Deficiência do sistema de
conservação do excedente

 Uso de técnicas de produção
rudimentares.

 Conflito Homem – animal;
 Insuficiência de máquina de

processamento e
conservação de produtos
agrícolas;

 Exploração de regadio de
Mahave abaixo das
capacidades;

 Insuficiência de meios para
assistência técnica;

 Fraca disponibilidade de
insumos agrários

 Reconstrução de
Sistema de Regadio de
Paunda e Chimunda;

 Parceiros de cooperação
e ONGs;

 Fundo Distrital
Desenvolvimento ( FDD),

 Fundo de
desenvolvimento agrário
(FDA )

 Plano Estratégico de
Desenvolvimento do
Sector Agrário (PEDSA);

 Instituto de Investigação
Agrária;

 Fundo de Fomento
agrário;

 Instituto Agrário de
Inhamusua;

 Escola Agrária de
Machanga;

 Calamidades;
 Mudanças

climáticas;
 Pragas

migratórias;
 Crise financeira

internacional;
Aumento de
preços de
combustível;

HIV/SIDA
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Pecuária

 Fomento Pecuário;
Existência de mangas de
tratamento;

Existência de tanques
carracicídas;

Furos de águas e bebedores
no cercado;

 Realização de feiras;
Efectivo pecuário para tracção
animal

Existência de terra para o
pasto;

Farmácia veterinária;
Promotores veterinários;
Talho;
Campanha de vacinação;
Prospensão de doenças
endêmicas;

Posto de fiscalização de Save;
Parceiros de cooperação e
ONGs;

Criadores de gado de grande
escala.

Falta de delimitação de zona
de pasto em algumas
localidades;

Insuficiência de tanques
carracicídas e mangas de
tratamento;

Tanques carracicídas
inoperacionais;

 Falta de indústria de
processamento dos
derivados do Bovino;

Insuficiência de
medicamento;

Inexistência de matadouros;
Insuficiência de talhos;
Deficiência de cobertura de
técnicos veterinários;

Má localização de tanque
carecicída da vila sede.

Falta de espaço para
isolamento de animais
afectados pela tuberculose

 FDD;
 Instituto Nacional de

Investigação veterinária;
 Fundo de Fomento

Pecuário;
 Parceiros de Cooperação

e ONGs.

Estiagem;
Surtos;
Queimadas
descontroladas e
Cheias

Florestas e
Fauna Bravia

Implementação de programa
de reflorestamento

Viveiros para multiplicação
Postos móveis de fiscalização
Fiscais florestais
Condições naturais para a
prática de apicultura

Animais bravios
Recursos florestais;
Comités de gestão de recursos
naturais;

Insuficiência de recursos
(humanos, materiais e
financeiros)

Desflorestamento
Queimadas descontroladas
Caçadores furtivos
Deficiente reposição de
espécies florestais;

Inexistência de associação
de Madeireiros;

WWF
Parceiros de cooperação
Porto da Beira e Maputo;

Mundaças
climáticas

Furtivos;
Queimadas
descontroladas;
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Pescas

Recursos pesqueiros
Associações de pescadores
Comités locais de pesca
Autonomia de gestão de FDD
Fundo de fomento pesqueiro
Fiscalização marítima
Mangal
Observância de período de
defeso

Processamento de caranguejo,
camarão e peixe;

Parceiros e ONGs

Fraca fiscalização marítima
Pesca ilegal;
Falta de uma instituição de
certificação de qualidade;

Utilização de técnicas não
apropriadas de pesca;

Destruição de mangal;
Inexistência de lojas para
venda de equipamento de
pesca.

Parceiros de cooperação
Fundo de Fomento
Pesqueiro

Instituto de Investigação
pesqueira

FDD
 Instituto de
Desenvolvimento de
Pesca de Pequena Escala

Pirataria
Circulação de
petroleiros

Mudanças
climáticas

Erosão
Ciclones
Cheias

Recursos
Minerais

Calcário, argila, areia e pedra
para construção civil;

Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos;

Mão-de-obra activa para
exploração mineira.

Gás natural

Inexistência de Associações
de exploração mineira;

Fraca fiscalização de
exploração mineira

Exploração desordenada de
recursos minerais

Empresa de exploração
mineira

Fundo de Fomento Mineiro
Empresa Hidrocarboneto
de Vilankulo

Erosão;
Ciclones;

Energia
Energia eléctrica através de
gás natural

Existência de grupo gerador
Painéis solares;

Cortes constantes de energia
Mercado informal de venda
de combustíveis

Roubo de painéis solares
Fraca capacidade financeira
dos consumidores para
garantir o funcionamento do
grupo gerador

Tecnologias para
produção de energia
eólica

FUNAE
SASOL

Ciclones;
Cheias;
Roubo de cabos
eléctricos e
painéis solares;

Indústria

Maquinetas de agro-
processamento

Serrações, alfaiatarias,
carpintarias, etc;

Panificadoras;
Oficinas de mecânica auto;
Fábrica de gelo;

Inoperacionalidade da fábrica
de gelo;

Existência de pequenas
industria não legalizadas;

Feira internacional de
Maputo;

Instituto de Promoção de
Pequenas e Médias
Empresas;

FDD


Ciclones
Crise financeira
mundial

Crise mundial de
cereiais

Altas taxas de
juro aplicadas
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Indústria salineira
Licenciamento simplificado

Comércio

Existência de rede comercial
funcional

Mercados (formal e informal) e
feiras

Poder de compra
 Licenciamento simplificado
Fiscalização dos
estabelecimentos comerciais

Armazenistas
Autonomia de gestão de FDD
Armazéns especificamente
para peixe

Deficiente estado de vias de
acesso

Insuficiência de técnicos
especializados para área de
comércio

Descapitalização dos
comerciantes

Deficiente fiscalização
Reduzido número de lojas e
armazéns

FDD
FARE
FACIM

Altas taxas de
juro aplicadas

Ciclones
Crise financeira
mundial

Crise mundial de
cereais

Estradas e
Pontes

Estrada nacional nº 1,
secundarias, terciárias, vicinais
(classificadas e não
classificadas)

Pontes, pontecas, aqueduto
Implementação de fundo de
estradas

Mão-de-obra activa para
manutenção de rotina

Manutenção periódica das vias
de acesso

Deficiente estado das vias de
acesso (secundarias,
terciárias e vicinais)

Deficiente manutenção das
vias de acesso

Fraca fiscalização das vias
de acesso

Deficiente sinalização
Existência de pontes de
material precário

Fundo de estradas
Parceiros de cooperação e
ONGs

ANE

Erosão hídrica
Cheias

Transportes e
Comunicações

Rede de telefonia fixa e móvel
Aeródromo
Associação de transportadores
Rede de transporte terrestre e
marítimo

Transportes privados (semi-
coletivos)

Lojas para venda de
acessórios

Turismo

Empresas de telefonia fixa
e móvel

Fundo de transportes e
comunicações

 Instituto Nacional de
Meteorologia

Instituto Nacional de
Comunicações de
Moçambique

Correios de Moçambique

Ciclones
Crise financeira
mundial

Crise mundial de
combustível

Proliferação de
viaturas usadas
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c) BOA GOVERNAÇÃO NO DISTRITO

Parque Nacional do Zinave
Hotéis e pensões
Costa com 70km
Gastronomia local
Condições naturais para
prática do ecoturismo

Locais históricos
Mão-de-obra activa
Artesanato

Deficiente registo de turistas
Fraca fiscalização
Insuficiência de técnicos
qualificados

Queimadas descontroladas
Destruição de mangal

FDD
FARE
FACIM
INATUR
Bolsa de Turismo de
Maputo

Parceiros de cooperação
Feiras Turísticas
ESHT
Micro-creditos

Ciclone
Crise financeira
mundial

Crise mundial de
combustível

Terrorismo
Calamidades
naturais

Actividade Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Planificação e
Finanças
Públicas

Recursos humanos
qualificados

Instrumentos de planificação
de curto e longo prazo

Em funcionamento uma
terminal de e-SISTAFE

Sistema de cobrança de
receitas implantado em todo
distrito

Planos operacionais até ao
nível de localidades

Implementação do Programa
Nacional de Planificação e
Finanças Descentralizadas
(PNPFD)

Insuficiência de recursos
humanos, materiais e
financeiros

Fraca capacidade de
supervisão, monitoria e
avaliação

Deficiente funcionamento do
e-SISTAFE

Fraco sistema de registo
contabilístico

Fraca capacidade de
cobrança e registo de
receitas.

SISTAFE
PNPFD
Politica de
descentralização

LOLE
Instituições de formação
em Administração Pública

Instrumentos de sistema
Nacional de Planificação
(Agenda 2025, PQG,
PARP, PEDSA, ODMs,
etc)

Cortes orçamentais
Crise financeira
internacional

Fuga ao fisco

Serviços
financeiros

Existência de bancos de micro-
finanças

Existência de grupos de
poupanças (xitique)

Fraca cobertura dos serviços
financeiros

Inexistência de bancos
comerciais

Parceiros de cooperação
Delegação de Banco de
Moçambique

Politica cambial

Elevadas taxas de
juro

Crise mundial
financeira
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Plano de reembolso dos
fundos financiados pelo FDD

Existência de ONGs que
operam na area de poupança;

Micro-creditos

Inexistência de ATMs
Deficiente gestão dos grupos
de poupança (xitique)

Administração
e Serviços
Públicos

Órgãos de Estado implantados
a todos níveis

Estabilidade política
Conselhos locais funcionais
Autoridades comunitárias
reconhecidas

Implementação da reforma do
sector público

Cultura de prestação de contas
Governação aberta e inclusiva

Insuficiência de recursos
humanos qualificados

Fraco apetrechamento das
instituições públicas em
mobiliário, meios materiais e
equipamento

Instituições públicas a
funcionar em instalações
emprestadas

Insuficiência de residências
para funcionários

Fraco sistema de informação
e comunicação a todos níveis

Constituição da República
Legislação sobre reforma
do sector público

Descentralização
Parceiros de cooperação
Instituições de formação
(Médio e superior) em
Administração Pública

HIV/SIDA
Instabilidade política
Terrorismo

Registo Civil e
Notariado

Implementação do programa
de registo gratuito de crianças

Brigadas móveis de registo de
nascimento

Existência de uma instituição
de registo civil e notariado

Fraca cobertura de programa
de brigadas móveis de
registo de crianças

Fraca aderência aos
programas de registos de
nascimentos

Insuficiência de recursos
humanos, materiais e
financeiros

Programa Gratuito de
Registo de crianças

Incêndios
Calamidades
naturais

Segurança,
Ordem e
Tranquilidade
Pública

Comando Distrital de PRM
Direcção Distrital de
Identificação Civil

Conselho de policiamento
comunitário

Brigadas de patrulhamento e
fiscalização

Ligação polícia comunidade

Proliferação de documentos
de identificação obtidos de
forma fraudulenta

Morosidade na atribuição do
Bilhete de Identidade

Inexistência de brigadas
móveis de atribuição de BI

Insuficiência de postos

Comando Provincial e FIR Violação de direitos
humanos

Corrupção
Instabilidade política
HIV/SIDA
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Gabinete de atendimento a
mulher e criança vítima de
violência doméstica

policiais
 Acidentes de viação e
criminalidade

Justiça

Tribunais comunitários
Existência de magistrados com
formação superior

Instituição prisional

Exiguidade de meios
financeiros, humanos e
materiais

Superlotação da instituição
prisional

Morosidade na tramitação
processual

Instituição prisional
degradada

Fraca capacidade técnica de
juízes eleitos

Falta de residência para
magistrados

Parceiros de cooperação
Ordem de advogados
Centro de formação
jurídica e judiciária

IPAJ em Vilankulo

Crime organizado
HIV/SIDA
Corrupção

Comunicação
Social

Rádio comunitária Save
Rádio trans-receptores
Antena nacional da Rádio
Moçambique

Correspondente da RM
Sinal de TVM

Fraca cobertura de sinal de
rádio comunitário

Fraca cobertura de TVM
Inexistência de sinal de
outras estações de televisão

Rádio Moçambique
Televisão de Moçambique
Empresas de televisão e
rádio digital

Sabotagem de fibra
óptica
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d) ASSUNTOS TRANSVERSAIS

Actividade Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Ambiente

Clubes de ambiente
Existência de mangais e dunas

Queimadas descontroladas
Falta de aterro sanitário
Devastação de florestas para
produção de lenha, carvão,
exploração de mel e caça
furtiva

Insuficiência de recursos
humanos qualificados

Conflitos de terras
Inexistência de um espaço
para depósito do lixo

Direcção Provincial para
Coordenação de acção
Ambiental

Plano Estratégico do
Ambiente 2011-2015

Convenções internacionais
Lei do Ordenamento do
Território

Lei de Terra

Erosão
Circulação de navios
petroleiros

Mudanças climáticas
Poluição
Extinção de algumas
espécies protegidas



Redução do
Impacto das
Calamidades

Plano de contingência
Comités locais de gestão de
risco de calamidade

Conselho técnico de gestão de
calamidades

Centro Operativo de
Emergência

Centro de abrigo
AJOAGO
Comités locais equipados com
material de prontidão

Pro-GRC
Agricultura de conservação
Produção de culturas
tolerantes a seca

Existência de kits de prontidão
Simulações de ocorrência de
calamidades

Fraca divulgação de plano de
continência

 Deficiente assistência aos
comités locais de Redução
de Risco de Desastres

Disponibilidade de fundos
para aquisição de
produtos para responder
casos de emergência

SETSAN
INGC
CENOE Vilankulo

Ciclones
Seca
Inundações

HIV/SIDA Implementação de programa
de TARV,

Fraca cobertura do TARV
Abandono do TARV

CNCS
Estratégia de cuidados

Proliferação de
prostíbulos
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Prevenção de transmissão
vertical

Existência de canto de
aconselhamento

Distribuição gratuita de
preservativos

Programa de testagem rápida
e comunitária

Existência de pessoal técnico
qualificado

Núcleo Distrital de Combate ao
HIV/SIDA

Expansão de TARV
Associações e ONGs que
trabalham na área de
HIV/SIDA

Resistência a mudança de
comportamento

Praticas culturais não
apropriadas (ritos de
iniciação, kutchinga, etc)

Fraca aderência aos serviços
de testagem em saúde

Pratica de medicina
tradicional sem observância
de cuidados básicos



domiciliários
Parceiros de cooperação e
ONGs

Localização
geográfica do distrito
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III. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

3.1Visão

“Govuro é referência na promoção do bem-estar das famílias
através da produção agrária e exploração sustentável dos seus
recursos naturais ”.

Para o alcance da Visão do Distrito, foram identificados quatro pilares
nomeadamente, o Desenvolvimento Humano e Social, Desenvolvimento
Económico Local, Boa Governação e Assuntos Transversais, traduzidos
nos seguintes Objectivos Estratégicos.

3.2 Objectivos Estratégicos

a) Desenvolvimento Humano e Social: Melhorar as condições de vida da
população através de uma educação de qualidade relevante para o
mercado, acesso à saúde, emprego e a uma habitação condigna.

b) Desenvolvimento Económico Local: Promover o crescimento
económico acelerado e sustentável através da exploração sustentável
das potencialidades do distrito, privilegiando a produção e produtividade
agrária, o gado bovino e caprino, pesca, extracção de sal e ecoturismo,
garantindo o acesso a infra-estruturas e serviços básicos às famílias do
Distrito.

c) Boa Governação: Assegurar que os serviços públicos sejam prestados
com qualidade e centrados no cidadão privilegiando a profissionalização
da Função Pública, promoção da transparência administrativa e
financeira, fortalecimento e capacitação dos órgãos locais, consolidando
a descentralização e desconcentração e, uma boa governação orientada
para busca de oportunidades de investimento.

d) Assuntos Transversais: O sucesso no combate a pobreza pressupõe
que, em todas as áreas de actividade, seja tomada em conta a
preservação do meio ambiente, através do uso racional dos recursos
naturais, com base numa planificação e controlo correctos das
actividades humanas.
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3.3Objectivos Específicos

3.3.1 DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

a) Educação
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Assegurar o acesso ao ensino
primário de qualidade com 6
anos de idade.

84.3% de crianças em
idade escolar
encontram-se no ensino

100% das crianças com 6
anos de idade na escola

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Alargar a cobertura e a
qualidade de ensino no
subsistema de AEA

61,3% da População
não sabe ler e escrever

Alfabetizar 90% das
pessoas que não sabem
ler e escrever

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Expansão sustentável do
ensino secundário
profissionalizante, através do
sistema formal e do ensino à
distância, assegurando a
devida qualidade.

Existe o 1°ciclo do ESG
e 11ª Classe na vila
sede e turmas anexas
do 1° ciclo do ESG em
Pande.

Introduzir a 12ª classe na
ES Doane

Elevar as salas anexas
para 2 escolas do ESG1

Objectivo Específico 4 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Introduzir o Ensino-Técnico
Profissional do sistema formal
e informal aos diferentes
níveis, com enfoque especial
nas oportunidades de
aprendizagem para os jovens
fora da escola;

Não existe nenhuma
instituição de Ensino-
Técnico Profissional

1 Escola de Ensino-
Técnico Profissional

Objectivo Específico 5 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Implantar Núcleo de Ensino
Superior a distância

Não existe nenhum
Núcleo de Ensino
Superior a distância

1 Núcleo de Ensino
Superior a distância

b) Cultura
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Preservar e valorizar o
património histórico e cultural
tangível e intangível do
distrito.

Existem no distrito 4
locais históricos 40;
grupos culturais, 10
expressões culturais

4 Locais preservados

2 Festivais culturais
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c) Juventude
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover e consolidar o
associativismo juvenil como
forma de organização, fonte
de aprendizagem participativa
da juventude para melhor
envolvimento em programas
de desenvolvimento (garantir
o envolvimento de todos
jovens).

70 % de Jovens
participam em
programas de
Desenvolvimento.

7 Associações juvenis
legalizadas

Não existe nenhum
centro juvenil

1 Centro Juvenil
construído

Legalizar 2 Associações

90% dos Jovens
participam nos
programas de
desenvolvimento

d) Desporto
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Massificar o desporto com
vista a elevar auto estima e a
consolidação da amizade

Existem no distrito 8
equipas desportivas.

Nenhuma associação
desportiva legalizada

Mais 4 equipas
desportivas

1 Associação desportiva
legalizada

e) Ciência & Tecnologia
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover a criação de
Centros de Investigação e de
Desenvolvimento Tecnológico

Existência de internet
café e sala de
informática na ESG de
Doane

1 Centro Multimédia
implantado

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover e valorizar o
desenvolvimento da
Etnobotânica

Existe um viveiro para a
multiplicação de
muringa

2.700 Plantas de muringa

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover a Divulgação de
Resultados de Pesquisa e
Desenvolvimento

Realização de feiras e
jornadas científica na
escola secundária

20 feiras (4 de
artesanato, 4 de ciência e
12 de saúde)

5 jornadas científicas
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a) Saúde
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a taxa de cobertura
da rede sanitária do distrito

A taxa de cobertura da
rede sanitária é de 89%.

96% da cobertura da
rede sanitária

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Reduzir os níveis de
transmissão de malária

Taxa de prevalência é
de 33,2%

10 % taxa de prevalência
de malária

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar as consultas pré-
natais, pós-parto e a taxa de
cobertura de partos
institucionais

A taxa média de
cobertura é de 77,7%

100% de cobertura de
consultas pré-natais

92% de cobertura de
partos institucionais

A taxa de cobertura de
consultas pós-parto é
de 99,1%.

100% de cobertura de
consultas pós-parto

Objectivo Específico 4 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Reduzir os índices de
mortalidade materna infantil.

O índice de mortalidade
infantil é de 2,3%

0% de redução da
mortalidade materna

Objectivo Específico 6 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a cobertura vacinal
de crianças, jovens
adolescentes e mulheres
grávidas.

Taxa cobertura é de
83,0%.

100% de cobertura
vacinal até 2015

b) Mulher e Acção Social
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover palestras sobre a
valorização do Idoso.

Foram feitas 12
palestras.

60 Palestras por se
realizar

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Intensificar a identificação de
idosos, Doentes crónicos,

Foram identificados
num total de 816 Idosos
e doentes crónicos

1500 Idosos identificados

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Garantir a existência Assistidas em 2010, 600 Crianças assistidas
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permanente de subsídio de
alimento aos idosos, crianças
Órfãos e doentes crónicos.

340 crianças órfãos, das
quis 9 são crianças
chefes de família,

Objectivo Específico 4 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Divulgar a legislação que rege
o combate contra a violência
doméstica

Realizadas 12 palestras
em 2010

60 Palestras por se
realizar

c) Água e saneamento
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a provisão e acesso
à água potável à população do
distrito

79,6% da população
consome água potável.

90% da taxa de acesso a
água potável

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a provisão e acesso
dos serviços de saneamento e
higiene

É de 22% de
saneamento.

78% da cobertura

3.3.2 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

a) Agricultura
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumento da produtividade,
produção e competitividade na
agricultura contribuindo para
uma dieta alimentar adequada

A produção actual é de
21.101 tons

29.595,2 toneladas de
produtos diversos

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar o parque cajuicola O parque actual da
cajuicola é de 34.000
unidades

10.000 Cajueiros até
2015

a) Projecção do crescimento da produção agrícola 2011-2015

As projecções do crescimento da produção agrícola, resultaram da análise de
vários cenários, combinado com os indicadores de produção agrária
preconizados no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário –
PEDSA (2011-2020), como se ilustra na tabela abaixo.
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Tabela 35: Projecção da produção 2011 -2015 U/M:
tons

Prod Real
(Ano n-1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produção
potencial

Op. Neg.
(em 2014)

Milho 7,00% 5.664,00 6.060,48 6.484,71 6.938,64 7.424,35 7.944,05 129.958,90 122.014,8
Mapira 7,00% 4.314,00 4.615,98 4.939,10 5.284,84 5.654,77 6.050,61 44.985,80 38.935,2
Arroz 7,00% 459,00 491,13 525,51 562,29 601,66 643,77 39.987,40 39.343,6
Amendoim 7,00% 198,00 211,86 226,69 242,56 259,54 277,71 15.994,90 15.717,2
Feijoes 7,00% 229,00 245,03 262,18 280,53 300,17 321,18 7.497,60 7.176,4
Mandioca 7,00% 4.898,00 5.240,86 5.607,72 6.000,26 6.420,28 6.869,70 239.924,20 233.054,5
Batata-reno 7,00% 150,00 160,50 171,74 183,76 196,62 210,38 83.307,00 83.096,6
Batata-doce 7,00% 384,00 410,88 439,64 470,42 503,35 538,58 41.653,50 41.114,9
Gergelim 7,00% 17,00 18,19 19,46 20,83 22,28 23,84 3.998,70 3.974,9
Hortícolas 7,00% 4.788,00 5.123,16 5.481,78 5.865,51 6.276,09 6.715,42 119.962,10 113.246,7

21.101,0 22.578,1 24.158,5 25.849,6 27.659,1 29.595,2 727.270,1 697.674,9

Tx de
cresc. Planificação (quantidades)

Total

Potencialidade

Fonte: SDAE/2011

Como se observa o gráfico acima, assume-se que o crescimento seja o mínimo
estipulado pelo PEDSA, que são 7%, visto que as taxas encontradas pela
equipe distrital do DEL são tão elevadas.

b) Pecuária
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar o efectivo pecuário
e Garantir o controle
epidemiológico

O efectivo Pecuário
actual é de:

8.577 Bovinos; 26.493
Caprinos; 293 ovinos;
29.696 Galináceos, e
630 Suínos.

12.925 Bovinos; 42.732
caprinos; 411 ovinos;
41.650 galináceos, e 884
suínos

a) Projecção do crescimento dos efectivos pecuários para 2011-2015

Baseando-se na análise dos cenários focalizada na estratégia de
desenvolvimento económico local e do Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Sector Agrários, a produção acima indicada vai crescer em média 8,8%
como se ilustra na tabela abaixo.
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Tabela 36: projecção do crescimento de efectivos pecuários                                U/M: tons

Prod Real
(Ano n-1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção
potencial

Oport. Neg

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bovino 7.00% 9,215.00 9,860 10,550 11,289 12,079 12,925 22,965 10,040
Caprinos 7.00% 30,467.00 32,600 34,882 37,323 39,936 42,732 13,389 -29,343
Ouvinos 7.00% 293.00 314 335 359 384 411 8,034 7,623
Galinaceos 7.00% 29,696.00 31,775 33,999 36,379 38,925 41,650 225,122 183,472
Suinos 7.00% 630.00 674 721 772 826 884 130,334 129,450

70,301 75,222 80,488 86,122 92,150 98,601 399,844 301,243

Espécie
Planificação (quantidades)

TOTAL

Tx Cresc

Fonte: SDAE/2011

c) Florestas e Fauna
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Assegurar a exploração
sustentável dos recursos
florestais e faunísticos.

Exploração actual de
630 m³ de Madeira;

Existência de 5 comités
de gestão de recursos
florestais e faunísticos.

826 m3 de madeira

8 Comités de gestão de
recursos florestais e
faunísticos

d) Indústria
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover o desenvolvimento
industrial com enfoque
especial nas micro e médias
indústrias que exploram, de
forma adequada e
sustentável, os recursos e
capacidades produtivas
disponíveis no distrito;

Existência de 2
Unidades de
processamento de
pescado;

5 Unidades de
processamento do
pescado

1 Talho para
processamento e venda

1 Talho construído

18 Unidades de agro-
processamento
(Moageiras)

23 Unidades de agro-
processamento

3 Panificadoras 5 Panificadoras

Não existe nenhum
matadouro

1 Matadouro construído

1.617,50 Toneladas de
sal

2.184 Toneladas
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e) Comércio
Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Alargar a rede comercial,
virada para o apoio ao
desenvolvimento das
actividades agrícolas e
industriais, em particular das
micro e médias empresas e a
promoção da integração
progressiva do sector informal
no sector formal

Existência de 3
armazéns, 6 lojas e 277
bancas

Financiar 50 projectos
comerciais

Não existe mercado
para venda de
excedentes agrícolas

Construir 2 mercados de
comercialização de
excedentes agrícolas

f) Pescas
Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar as condições de vida
das comunidades de
pescadores artesanais e
aquacultores de pequena
escala

12 Pescadores
capacitados em matéria
de tecnologia de pesca.

30 pescadores
capacitados em matéria
de técnicas melhoradas
de pesca

12 Carpinteiros navais
formados e equipados

20 Carpinteiros Navais
capacitados

Nenhuma associação
de carpinteiros navais

1 Associação criada

g) Recursos Minerais

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a produção
sustentável dos Recursos
Minerais, incluindo os
Hidrocarbonetos (Gás
Natural).

Apoio técnico e material
as associações para o
aumento da produção,
das boas práticas de
extracção mineira e
melhoria de qualidade
dos seus produtos.

Aumentada a produção
do gás natural; e outros
minerais.

h) Turismo

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Desenvolver acções de
divulgação de Govuro como
destino turístico, através da

12 Unidades turísticas
existentes

20 Unidades turísticas
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valorização das
potencialidades e da
consciencialização dos
intervenientes com o
Programa de Bem Servir e da
promoção do turismo
doméstico.

i) Infra-Estruturas

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar a transitabilidade das
estradas do distrito.

150 Km de estradas
estão em bom estado
de transitabilidade

424,8 km da rede de
estradas

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Criar capacidade de oferta de
serviços de construção civil no
distrito através da capacitação
e formação dos artesãos

Não existem empresas
de construção civil.

3 empresas de
construção civil

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar a qualidade de
prestação de serviços públicos
através de construção de
infra-estruturas dos serviços e
habitação

Existência de 50 infra-
estruturas de serviços e
52 habitações para
funcionários.

Construir 5 Sedes de
Localidade

27 Residências para
funcionários

Objectivos Específico 4 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Garantir a reabilitação e a
manutenção de edifícios
públicos

Existência de 50 infra-
estruturas de serviços
52 habitações

6 Edifícios reabilitados

8 residências reabilitadas

Garantir as Manutenções

Objectivo Específico 5 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar o acesso a água
nas comunidades

Existência de 98 furos
de água

Abrir 8 novos furos
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j) Energia eléctrica

k) Transportes

l) Comunicações

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Expandir o acesso à energia
ao menor custo possível,
através do alargamento da
cobertura geográfica de infra-
estruturas e serviços de
fornecimento de energia

Existência de um grupo
gerador com a
capacidade de 400 kVA
que abastece a 637
famílias das Vila sede
de Nova-Mambone e
distrito vizinho de
Machanga

3 Localidades
electrificadas com
energia da rede nacional
2 Localidades
electrificadas com
sistema fotovoltáico

Objectivo Especifico 2 Situação Actual até
2010

Meta Estratégica

Construção de postos de
abastecimento de
combustível para viaturas,
na sede da localidade de
Nova-Mambone

Não existe bombas de
abastecimento de
combustível

Construir 1 bomba de
combustível

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar a cobertura da rede
de transporte de pessoas e
bens no distrito.

A actual cobertura de
transporte é de 60%.

100% da cobertura de
rede de transportes

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Alargar a cobertura da rede de
comunicações e
telecomunicações

A actual cobertura de
serviços de
telecomunicações é de
60%.

Actualmente existe um
centro multimédia

8 Antenas de telefonia
móvel instaladas
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3.3.3 VECTORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

O Grupo de Trabalho Distrital de Desenvolvimento Económico Local de

Govuro, em seminário decorrido nos dias 18 e 19 de Abril de 2011, após o

alistamento, dimensionamento e análise crítica da exploração actual e

projectada para o futuro das potencialidades do Distrito, elegeu o Peixe, o
Camarão, o Carangueijo, o gado Bovino e o Milho, como sendo as

potencialidades mais prioritárias para o processo de desenvolvimento durante o

período de implementação do presente Plano Estratégico.

De salientar que foram usados como critérios para a eleição destes vectores os

seguintes:

i. Possibilidade de encontrar beneficiários ou praticantes da

exploração dessa potencialidade localmente;

ii. Existência e dimensão do mercado para  a colocação dos

produtos e subprodutos gerados na exploração dessa

potencialidade;

iii. Possibilidade de geração de: Renda e Emprego com a exploração

dessa potencialidade.

Membros do GTD_DEL (Grupo de Trabalho Distrital do Desenvolvimento Económico Local) em
sessões de grupos temáticos no seminário de análise e aprovação dos vectores de DEL e

desenho das respectivas cadeias de valor.

A escolha dos 3 vectores acima identificados visa permitir que, nesta primeira
fase (2011-2015), os diversos actores se concentrem mais no desenvolvimento
económico dos mesmos vectores. A partir destes, segue-se a identificação das
diversas actividades que, directa ou indirectamente, se relacionam com a
exploração da Pesca, Gado Bovino e Milho. Este exercício tem em vista
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acrescentar valor, criar emprego e prevenir rupturas no funcionamento dos elos
que compõem toda a cadeia. Entretanto, ao Grupo de Trabalho Distrital deve,
posteriormente, identificar outros vectores de DEL, em função da demanda do
mercado.

a) Cadeia de Valor de Pescado

Canoas usadas na pesca
artesanal

Camarão típico de Govuro Carangueijo: santola de Govuro

Situação Actual e
Problemas

Potencialidades e a
sua cadeia de valor

Soluções e
Oportunidades de
Negocio

Produção:

A produção actual é 662
toneladas

O potencial do distrito é
de 44.388 toneladas

Equipar os pescadores
de meios adequados

Dos 750 pescadores, 6
possuem barcos

O potencial é de 50
barcos

Adquirir 44 barcos, para
equipar os pescadores

Captura de mariscos no
período indefeso

Fiscalização da costa
durante o período
indefeso

Aumentar recursos
humanos e meios de
fiscalização (Barcos)

Transformação

Existência de 2 camaras
de para a conservação
do pescado

O potencial é de 10
camaras de frio para a
conservação do pecado

Montagem de 8 camaras
de frio para a
conservação

Comercialização

Conhecimento sobre
gestão de pequenos
negócios

Promoção de seminários
sobre conservação e
processamento

Formar e capacitar todos
pescadores

Transporte de pescado
em colmas

1 Transporte de frio para
fazer face a distribuição
de mariscos em postos
de venda

Aquisição de 1 carro
termo king

Vias de acesso Existência de Reabilitação das vias de



PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO – PEDD II (2011-2015)

GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO Página 68

intransitáveis, para
transportar o pescado

Transportes e
consumidores finais

acesso que vão até a
zona de pesca.

i) Plano de Acção para pescado

Acções Ano Total2012 2013 2014 2015
Adquirir barcos de pesca 6 6 6 6 24
Realizar fiscalização na costa do
Distrito

12 12 12 12 `123

Montar camaras de frio em
Mambone e Save

2 3 3 8

Capacitar 750 pescadores em
matéria de conservação e
processamento do pescado

187 188 190 185 750

Aquisição de 1 viatura com câmara
frigorífica com capacidade para o
transporte diário de cerca de 2,5
toneladas de pescado

0 0 0 1 1

b) Cadeia de valor de Gado Bovino

Situação Actual e
Problemas

Potencialidades e a
sua cadeia de valor

Soluções e
Oportunidades de
Negocio

Produção

Efectivo pecuário é de
9.370 cabeças de gado
bovino

O potencial do distrito é
de 21.423, cabeças de
gado bovino

Aumentar a produção
de gado bovino em
12.053 cabeças.

Existência de 13
mangas de tratamento

O potencial do distrito é
de 20 mangas

Construção de 7
mangas

Existência de 1
farmácia veterinária

O potencial é de 2 Instalar 1 farmácia e
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com um funcionamento
deficitário

farmácias equipar todas

Existência de 3
tanques carracicidas
com um funcionamento
deficitário

O potencial do distrito é
de 5 tanques carracicidas

Construção de 2
tanques carracicidas

Existência de 3
bebedores

O potencial do distrito é
de 6 bebedores

Construção de 3
bebedores.

Transformação

Os animais são
abatidos em condições
inadequadas por Não
existir matadouros

O potencial do distrito é
de 1 matadouros com
capacidade de abater 144
cabeças

Construção de 1
matadouro com
capacidade de abate
144 cabeças de vaca.

Actualmente a carne
não é processada,
sendo vendida na sua
forma bruta, devido ao
facto de não existirem
unidades de
processamento

Necessária 1 unidade
com capacidade anual
para processamento de
28,8 ton de carne e
derivados (chouriço,
presunto, carne fumada)

Criar 1 unidade de
processamento anual
de 28,8 ton de carne e
derivados (chouriço,
presunto, carne
fumada)

Presentemente, as
peles dos animais
abatidos são
desperdiçadas, por não
existirem unidades de
processamento

Pelo menos 1 unidade de
processamento de 144
peles por ano

Criar 1 unidade de
curtumes para
processamento de
144 peles por ano

ii) Plano de Acção para Gado Bovino

Acções Ano Total2012 2013 2014 2015
Fomentar a produção de gado
bovino em 12.053 cabeças de
gado

2.250,00 2,250.00 2.250,00 2.250,00

Construir mangas de
tratamentos de animais

1 2 4 7

Instalar uma farmácia
veterinária

1 1

Construção de tanques
carracicidas

1 1 2

Aumentar infraestruturas
abeberamento de animais

1 2 0 3
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Construção de uma unidade
processamento de derivados de
vaca

0
0 0 1 1

Construção de matadouro 0 0 1 0 1
Construção de um talho 0 0 1 0 1

c) Cadeia de Valor de Milho

Situação Actual e
Problemas

Potencialidades e a
sua cadeia de valor

Soluções e
Oportunidades de
Negocio

Produção

Produção de actual é de
9,396 tons/ano

O distrito é potencial
129,958.9 (tons)

Produzir 120,562.9
Tons/ano

Atual área cultivada é de
6,020 há

O distrito é potencial em
60.819 há

Aumentar áreas de
cultivo em 54,799 ha

O rendimento médio é de
1.56 tons/há

O rendimento médio por
ha é 3 tons

Aumentar o rendimento
médio para 3 tons/ha

Estão disponíveis 2
tractores com respectivos
alfaias agrícolas

Necessário um parque
de tractores com pelo
menos 15 unidades para
apoiar os produtores a
aumentar a área
cultivada até de 60.819
há

Aumentar o número de
tractores

A produção de milho no
distrito é dependente de
factores naturais (queda
pluviométrica)

Existem condições para
a construção de sistema
de regadio em chimunda

Construção de Regadio
Chimunda para
1.000,00ha, e
operacionalização dos
sistemas de regadio de
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Mahave e Jofane

Actualmente existem
apenas 6 extensionistas, o
que não permite uma
assistência adequada aos
agricultores

Necessários pelo menos
14 Extensionistas Rurais

Recrutamento de 8
técnicos extensionistas
adicionais

Insuficiência de lojas de
venda de insumos agrícolas

1 loja de venda insumos
agrícola

Construção de 1 loja de
venda de insumos
agrícola

Transformação:

A actual capacidade de
processamento é de apenas
_____ ton/ano

Necessária capacidade
um total para
processamento de
_____ ton/ano de milho

Aumentar em
_______ton/ano a
capacidade de
processamento de milho

Comercialização

A maior parte das vias de
acesso são pouco
intransitáveis

Vias de acesso, numa
extensão de 113 km

Reabilitar as vias de
acesso para as zonas de
produção (N1 Cr à
Machacame extensão de
15km, Maluvane Ludo,
Maluvane Jofane, numa
extensão de 38 e 70 Km
respectivamente

Não existe fabrica para a
transformação e
processamento

1 fabrica  de
transformação e
processamento

Construção de 1 fábrica

Falta de Armazenista de
produto agrícolas locais
(milho)

1 Armazém para
conservação da
produção agrícola

Atrair um armazenista de
excedente agrícola

iii)Plano de Acção para Gado Milho

Acções Ano Total2012 2013 2014 2015
Aumentar a produção de milho em
122.958,9tons/ano.

11.817,6 17.070 24.656,7 35.675,5

Aumentar áreas de cultivo de milho
para 54.799 há dos 60.819 há.

22,300.3 24,530,3 26,998.4 29.681,7
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O rendimento médio é de 3 tons/há 0.6 1 1 0.4 3

Construção de regadio de Chimunda
para 1.000 há

1.000 1.000

Aumentar o número de tractores para
6

2 2 2 6

Aumentar o número da rede
extencionistas para 14

3 2 3 8

Construir uma fabrica de
transformação

1 1

Construção de 1 loja de venda de
insumos agrícolas

1 1

Reabilitar as vias de produção
agrícola numa extensão de 116 km

15 38 70

Atrair agentes económicos para
armazenagem de excedente agricola

1 1

3.3.4 BOA GOVERNAÇÃO

a) Administração e Serviços Públicos

b) Planificação e Finanças Públicas

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Fortalecer a capacidade
institucional das instituições
públicas a todos níveis

Existência de 9 viaturas,
2 tractores, 18
motorizadas

6 Viaturas adquiridas; 12
motorizadas, 85
bicicletas

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Profissionalizar a Função
Pública, dotando-a de quadros
qualificados, motivados,
experientes e com do espírito
de servidores do Estado e do
cidadão

Existência de 391
funcionários
qualificados.

152 Novos funcionários e
agentes de Estado
admitidos

250 Funcionários em
exercício formados em
diversos cursos

Objectivo Específico 3 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar a participação da
comunidade na planificação,
execução e monitoria dos
programas de
desenvolvimento do Distrito

8 Conselhos Locais
funcionais

Não existe nenhuns
Conselhos Consultivos
de Povoação criados

16 Sessões anuais dos
Conselhos Locais

42 Conselhos
Consultivos de Povoação
criados

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica
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c) Justiça

d) Registo Civil e Notariados

e) Ordem Segurança e Tranquilidade Pública

Aumentar a cobrança de
receitas próprias e do Imposto
de Reconstrução Nacional -
IRN

Cobrado 559.050,00Mt
em Receitas Próprias e
32.695 em IRN

10% ao ano

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar os níveis de
reembolso do FDD.

Reembolsado até 2010
1.600 mil meticais

80% do valor financiado

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Garantir o acesso à Justiça,
através da consolidação e
alargamento dos serviços de
assistência jurídica e judiciária
aos cidadãos

Existe um Tribunal,
Procuradoria Distrital e
3 tribunais comunitários

5 Novos tribunais
comunitários criados

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Aumentar o número de registo
de Nascimento.

Actualmente 67% da
população tem registo
de nascimento

Atingir 100% da
população

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Garantir a ordem e segurança
de pessoas e bens, o clima de
paz e a tranquilidade públicas,
bem como o combate ao
crime organizado e a
criminalidade em geral através
da redução dos casos.

De 2007 a 2010 foram
registados 302 casos
criminais.

7 Comités de
policiamento
comunitário

Actualmente existem 4
Postos Policiais

6 Comités de
policiamento comunitário
criados

3 Postos Policiais
implantados
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3.3.5 ASSUNTOS TRANSVERSAIS

a) Ordenamento Territorial e Ambiente

b) Redução de impacto de Calamidades naturais

c) HIV/SIDA

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Melhorar o nível de 45% adolescente e Reduzir os níveis de

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover a educação
ambiental e difundir a
preservação do ambiente
junto das comunidades;

Funcionam 5 comités
comunitários de Gestão
de recursos florestais

7 Florestas
comunitárias.

12 Comités de gestão de
recursos florestais

69 florestas comunitárias

Objectivo Específico 2 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Promover o planeamento e
ordenamento territorial
assegurando que as
prioridades ambientais sejam
devidamente integradas nos
programas de
desenvolvimento

Não existe o Plano de
Uso de Terra

Existe um plano
pormenor

1 Plano de Uso de Terra
elaborado

5 Planos pormenor
elaborados

Objectivo Específico Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Reduzir a vulnerabilidade e o
impacto das calamidades
naturais.

Funcionam no distrito
28 Comités de Gestão
de risco de
calamidades.

10 Novos Comités de
Gestão de risco de
calamidades

Objectivo Específico 1 Situação Actual/2010 Meta Estratégica

Reduzir os índices de infecção
pelo HIV/SIDA e Melhorar a
assistência prestada aos
infectados.

O índice de infecção por
HIV/SIDA é 7,71 %.

Prestada assistência
429 doentes dos 2.684

Reduzido até 2% de
infecções

Mais 429 doentes até
2015
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conhecimento dos
adolescentes e jovens sobre
as ITS e HIV/SIDA.

jovens está informada
sobre ITS e HIV/SIDA

infecção nesta camada
etária para uma taxa de
80%.

3.2 MISSÃO DO DISTRITO

Garantir o uso sustentável dos recursos Naturais nas comunidades locais,

preservando o meio ambiente.

Para o desenvolvimento do Distrito é definida uma nova abordagem que vem

criar uma hierarquia clara de objectivos desde os objectivos do PQG, PARPA,

planeamento Sectorial, por meios de programas e sectoriais e prioridades

definidas pelas comunidades que se desdobraram em acções e programas do

Governo do Distrito.

IV. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

4.1DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

a) Educação

 Envolver os líderes comunitários, conselhos de escolas, pessoas
influentes à comunidade para incentivar os pais e encarregados de
educação a matricular os filhos/educandos na escola;

 Expandir a rede escolar para todos povoados do Distrito através da
abertura de novas escolas e/ou salas anexas.

 Expandir os Centros de AEA para todos os povoados;
 Envolver os líderes comunitários, chefes dos Postos Administrativos e

Localidades, Conselhos locais, secretários dos bairros na sensibilização
das comunidades para o ingresso;

 Intensificar o Programa PROFASA em todas as instituições de ensino
 Mobilizar recursos financeiros junto dos agentes económicos e parceiros

de cooperação para a introdução do ESG do 1 o ciclo nas localidades de
Pande e Machacame (Save);

 Envidar esforços juntos a DPECI, parceiros de cooperação, ONG’s e
agentes económicos no sentido de se introduzir o ensino técnico
profissional e ensino superior.

b) Cultura

 Sensibilizar as estruturas locais, líderes comunitários, comunidade para
a criação e fortalecimento de grupos culturais
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c) Juventude

 Sensibilizar as organizações juvenis existentes a se oficializarem;
 Mobilizar os jovens nas comunidades e escolas para se organizarem em

associações;
 Incentivar as associações juvenis a elaborar projectos de

desenvolvimento a ser financiados pelo FDD

d) Desporto

 Sensibilizar as comunidades e jovens para a prática de desporto nas
Localidades e escolas

 Promover, em coordenação com os agentes económicos e parceiros,
torneios em diversas modalidades;

 Construção de infra-estruturas básicas para a prática do desporto
(campos polivalentes)

e) Saúde

 Promover parcerias e mobilizar os agentes económicos para apoiar a
expansão da rede sanitária para todas as localidades, mobilizando
recursos para a construção de novos Postos de Socorro.

 Tomar diligências junto das entidades competentes no sentido de afectar
pessoal qualificado e alocar mobiliário e equipamento hospitalar.

 Intensificar as medidas de educação para saúde através de palestras no
seio das comunidades, melhoria da qualidade dos diagnósticos com a
utilização dos testes rápidos;

 A distribuição das redes mosquiteiras  as mulheres grávidas e crianças
dos 0 aos 5 anos e a população em geral.

 Promover campanhas de mobilização e palestras as comunidades,
envolvendo os líderes comunitários para explicar as vantagens do
seguimento das consultas e partos institucionais

 Explicar a mãe a necessidade de voltar a uma ou mais consultas após o
parto;

 Envolver os líderes comunitários ou indivíduos influentes dos bairros e
povoados na sensibilização das puérperas.

 Explicar a importancia de seguimento as consultas pós-parto para
criancias da CCR

 Sensibilizar as mães a aderir as maternidades onde possam ter
cuidados obstétricos de qualidade com vista a prevenir qualquer
situação anormal

 Intensificar a realização das brigadas móveis e dias mensais de saúde,
indo até aos povoados mais distantes das unidades sanitárias existentes
no distrito,

 Explicar a importância da saúde duma criança vacinada.

f) Mulher e Acção Social

 Manter a parceria com o INAS para apoiar pessoas deste grupo etário
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 Mobilizar apoios a nível das ONG,s que apoiam organizações femininas
e sensibilizar o grupo alvo no sentido de aderir ao fundo  de
desenvolvimento distrital através de elaboração  de projectos de geração
de renda.

 Intensificar o processo de mapeamento de crianças órfãs e vulneráveis
(COV,s), e identificar possíveis famílias de acolhimento para posterior
avaliação e selecção.

 Atribuir meios de compensação a pessoas deficientes em parceria com
organizações não governamentais.

g) Abastecimento de água e saneamento

 Trabalhar em parceria com a comunidade em actividades de
melhoramento do saneamento do meio bem como educação sanitária
para construção de latrinas, intensificar a realização das visitas às
famílias,

 Explicar como é que as diarreias aprecem no ceio da comunidade por
falta de saneamento do meio.

 Assegurar a operacionalidade dos sistemas de abastecimento de água
existentes estabelecendo mecanismos sustentáveis de reabilitação e
manutenção das fontes;

 Assegurar o acesso, pelas famílias, à infra-estruturas sustentáveis de
abastecimento de água, capitalizando as zonas baixas, rios bem como o
desenvolvimento de mecanismos locais de gestão, operação e
manutenção das fontes;

 Assegurar o acesso a peças sobressalentes e bombas manuais pelas
comunidades capitalizando os mecanismos de comercialização
existentes até a sede do Distrito;

 Desenvolver, com as comunidades, programas integrados de
consciencialização sobre o uso da água enfatizando a relação água
potável, saúde, saneamento seguro e o HIV e SIDA.

4.2 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

a) Agricultura

 Incrementar o uso da tracção animal para aumento de áreas de cultivo e
da produção.

 Promover a utilização da semente melhorada e outros insumos
agrícolas.

 Promover a exploração total dos regadios;
 Promover o maneio integrado da fertilidade de solos através da prática

de pousio e rotação de culturas de forma sustentável e compostos
orgânicos;

 Aumentar o índice da cobertura de assistência técnica aos camponeses
através de ampliação da rede da extensão.

 Promover o uso de culturas tolerantes a seca
 Promover a produção de mudas melhoradas de cajueiros;
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 Promover o maneio integrado do cajual no distrito;

b) Pecuária

 Promover através do FDD, ONGs e parceiros o fomento pecuário com
destaque para o gado bovino

 Reforçar as acções de construções e reabilitação de infra-estruturas
pecuárias

 Aumentar para 12.685 unidades de gado bovino até 2015;

 Realizar campanhas de vacinação obrigatórias;

 Realizar prospecção de doenças endémicas

c) Florestas e Fauna

 Promover acções de reflorestamento e preservação de essências
florestais valiosas.

 Realizar a fiscalização regular nas zonas de corte em coordenação com
as lideranças comunitárias.

 Em coordenação com as autoridades comunitárias buscar mecanismos
de valorização e protecção de plantas nativas e incentivo de
estabelecimento de florestas comunitárias.

 Incentivar o empresariado local para se engajarem na exploração
comercial dos recursos florestais e faunísticos como forma de gerar
emprego e renda para as famílias locais

d) Indústria

 Mobilizar recursos financeiros para construção de mais unidades, sendo
uma em Pande e a outra na Vila Franca de Save.

 Incentivar os produtores de sal, a aumentar as áreas de produção.
 Promover a implantação de um talho e um matadouro
 Promover a instalação mais panificadoras

e) Comercio

 Promover com base nos fundos de investimento a implantação de
estabelecimentos comerciais e recuperação dos existentes nos postos
Administrativos e localidades

 Promover com apoio de parceiros e envolvimento dos agentes
económicos a implantação de armazéns;

 Incrementar acesso a crédito pelos comerciantes locais desenvolvendo
o agro-negócio nas famílias do Distrito;

 Promover a comercialização de produtos Agro-pecuário melhorando as
vias de acesso, facilitando o acesso a informação sobre mercados dos
produtos e comerciantes
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f) Pescas

 Capacitar carpinteiros navais;
 Introduzir, aperfeiçoar e divulgar técnicas melhoradas de pesca;
 Introduzir, aperfeiçoar e divulgar técnicas melhoradas processamento de

pescado artesanal;

g) Recursos Minerais

 Promover a produção sustentável dos Recursos Minerais, incluindo os
Hidrocarbonetos (Gás Natural).

 Incrementar a exploração de calcário e de argila para a produção de
utensílios doméstico e a fabrico de tijolos melhorados para a construção
de casas de baixo custo.

h) Turismo

 Construir as vias de acesso, em coordenação com parceiros privados;
 Mobilizar recursos para criação de reservas florestais e faunísticas.
 Promover com as instituições nacionais de turismo, sector privado e

comunidades, a implantação de infra-estruturas de qualidade e serviços
com prioridade a capitalização da mão-de-obra local e fundo disponíveis
para efeito

i) Infra-estruturas

 Desenvolver mecanismos sustentáveis de manutenção e reabilitação
periódica das vias de acesso no distrito, postos e localidades
capitalizando a mão-de-obra e perícia técnica local.

 Mobilizar junto de parceiros, empresariado, governo provincial e central,
recursos para a construção de estradas vitais para o desenvolvimento
do distrito (vila à praia de Ngoji)

 Desenvolver com apoio de parceiros, capacidade técnica e material no
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas;

 Facilitar com apoio de parceiros, o desenvolvimento de capacidade
técnica (capacitação e criação de associação de artesãos, pequenos
empreiteiros) e material (estaleiros de venda de material de construção)
no sector privado local de construção e fiscalização de obras

 Desenvolver acções de apoio junto ao governo provincial parceiros de
cooperação e agentes económicos a construção de infra-estruturas
básicas para melhor prestação de serviços

 Mobilizar fundos junto aos parceiros e hierárico público para a
reabilitação e manutenção de infra-estruturas

j) Energia Eléctrica

 Promover, com apoio do governo, sistemas alternativos, acessíveis e
sustentáveis de fornecimento de energia eléctrica às famílias, sector
público e privado do distrito;
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 Desenvolver projectos demonstrativos de utilização de sistemas
alternativos, acessíveis e sustentáveis de fornecimento de energia
eléctrica mobilizando investimentos para o efeito;

 Desenvolver cenários junto do sector público e privado que incentivem a
rápida ligação do distrito a rede nacional de distribuição de energia

k) Transportes

 Assegurar, com o sector de estradas, melhor transitabilidade das vias de
acesso do distrito, desenvolvendo mecanismos participativos de
manutenção.

 Desenvolver, com os parceiros do sector privado na província e distrito
mecanismos de incentivo a exploração de novas rotas de transporte ao
nível do distrito;

 Incentivar o sector privado local a desenvolver a actividade de
transporte, beneficiando-se dos incentivos que a legislação preconiza.

4.3 BOA GOVERNAÇÃO
a) Administração e Serviços Públicos

 Mobilizar recursos financeiros junto dos agentes económicos, parceiros
para apetrechamento das instituições públicas em meios circulantes e
tecnológicos.

 Admissão de técnicos qualificados em diferentes áreas;
 Formar e capacitar técnicos para melhorar a prestação de serviços;
 Promover sessões de estudo da legislação e de instrumentos que

elevam a capacidade técnica dos funcionários e agentes do Estado;
 Mobilizar recurso no herário público e junto dos parceiros, agentes

económicos para construção de habitação para os funcionários públicos.
 Mobilizar os membros dos CLs a aderir aos centros de AEA para que

possam melhor acompanhar o ciclo de planificação;
 Capacitar os membros dos CLs a todos os níveis em matérias de

organização e funcionamento, planificação e monitoria dos planos;
 Formar Conselhos Consultivos dos Povoados.

b) Planificação e Finanças Públicas

 Sensibilizar as comunidades sobre as vantagens do pagamento dos
impostos e demais obrigações fiscais;

 Melhorar o sistema de registo de receitas em livros contabilísticos
apropriados;

 Capacitar os zeladores em estratégias de cobrança de receita e
respectivo registo

 Fortalecimento das comissões de monitoria dos projectos financiados no
âmbito do FDD;

 Capacitação dos beneficiários em matérias de gestão dos projectos;
 Criação de um mecanismo para contabilização dos reembolsos em

espécie;
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 Criar uma janela radiofónica para divulgar o FDD.

c) Comunicação

 Mobilizar recursos a parceiros de modo a instalar pequenos sistemas de
comunicação social e informação;

 Desencadear acções com vista à promoção de maior acesso à
informação para os cidadãos (jornais comunitários e vitrinas públicas).

d) Justiça

 Consolidar os mecanismos de acesso à Justiça a todos, incluindo os
canais de atendimento e resolução de petições e reclamações dos
cidadãos;

 Garantir o acesso à justiça pelos cidadãos e aumentar o número de
casos assistidos;

 Criar e fortalecer os tribunais comunitários por forma desempenhar com
eficiência e eficácia a missão confiada.

e) Registo Civil e Notariados

 Promover campanhas de registo através de brigadas móveis em todas
localidades e povoações;

 Admitir técnicos qualificados;
 Capacitar os funcionários em exercício de forma a prestar serviços com

maior celeridade e eficácia.

f) Segurança Pública

 Mobilizar as comunidades e líderes comunitários a criar conselhos de
segurança comunitária;

 Capacitar os membros conselhos de ordem e segurança para que
possam desempenhar com eficiência as suas atribuições.

 Equipar os conselhos de segurança comunitária;
 Aumentar o efectivo e elevar o nível de desempenho das forças policiais,

promovendo acções de educação patriótica e cívica.
 Expandir postos policiais para as localidades

4.4 ASSUNTOS TRANSVERSAIS
a) HIV/SIDA

 Mobilização e fornecimento de cesta básica aos infectados;
 Promover sessões de formação sobre a prevenção e combate ao

HIV/SIDA;
 Mobilizar parceiros e angariar fundos para assistir as pessoas vivendo

com o HIV/SIDA;
 Os Serviços Distritais irão dedicar pelo menos 10% do tempo nas suas

diferentes acções, para tratar de assuntos sobre o HIV/SIDA;
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 Divulgar a legislação sobre os direitos das pessoas portadoras de
HIV/SIDA;

 Expansão dos serviços de aconselhamento e testagem em saúde em
todas as unidades sanitárias e sensibilizar as pessoas a aderir ao
tratamento anti – retroviral.

 Encorajar o público a fazer a testagem,
 Realizar consultas médicas regularmente aos pacientes Seropositivos e

a respectiva entrega de medicamento anti-retrovirais nas Unidades
Sanitárias periféricas.

 Capacitar matronas em matéria de prevenção vertical de mãe para filho
durante o trabalho de parto;

 Promover acção com vista a expandir os gabinetes para as consultas de
SAAJ nas unidades sanitárias ao nível de localidades;

 Identificar locais ou construir gabinetes de SAAJ para os adolescentes e
jovens mantendo parcerias com ONGs.

 Promover campanhas de aconselhamento e testagem aos jovens e
adolescentes.

b) Planeamento e Ordenamento Territorial e Toponímia

 Sensibilizar e capacitar as comunidades para adoptar práticas
sustentáveis no maneio dos recursos naturais (evitar queimadas, abate
descontrolado de árvores e animais, e promover o plantio de árvores e
respeito pelo período do defeso);

 Incentivar a criação e capacitação de comités de gestão de recursos
naturais;

 Reforçar o efectivo Fiscal e o sistema de fiscalização das Florestas.
 Implementar as estratégias de reflorescimento comunitário.
 Combater a erosão na vila sede; com actividades de GRC e medidas de

adaptação as mudanças climáticas;

c) Redução de impacto de Calamidades naturais

 Incentivar as comunidades no cultivo de Culturas tolerantes a seca e a
praticar a agricultura de conservação;

 Incentivar as comunidades construir residências com respectivas cisternas
em lugares seguros e com material apropriado e resistente.

 Aumentar à assistência as vítimas de Calamidades Naturais.
 Capacitar e fortalecer os comités de gestão de risco de calamidades.
 Elaborar um plano de gestão e exploração dos recursos marinhos
 Fortalecer o trabalho de pesquisa de UEM - Ciências Biológicas em

coordenação com Delegação Marítima para o levantamento de dados sobre
o impacto das mudanças climáticas nas zonas costeiras (praias);

 Divulgar o funcionamento de SIDPARS por meio das Rádios Comunitárias,
nas escolas e nas Igrejas;

 Instalar um gabinete para a gestão de risco de calamidades com mobiliário
e equipamento básico;

 Criar três Comités GRC em Pande
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V. OUTROS INTERVENIENTES

5.1Papel da Sociedade Civil

 A Sociedade civil é representada pelas ONGs nacionais e estrangeiras,
associações, organizações religiosas e organizações Baseadas nas
comunidades (OCB). De um modo geral, desempenham um papel importante
para a garantia da implementação do PEDD II, nos seguintes termos:

 Participar na formulação de políticas e programas do governo, monitoria e
avaliação de PEDD II, promovendo o envolvimento das comunidades nas
varias acções de desenvolvimento;

 Contribuir para a inclusão das comunidades na planificação e implementação
descentralizada fortalecendo o seu papel em todas as fases do processo;

 Capacitar a comunidade e estruturas comunitárias visando reforçar a
capacidade dos grupos mais vulneráveis na identificação, priorização e
resolução dos seus problemas;

 Influenciar o Governo na edificação de infra-estruturas locais viradas para o
desenvolvimento integrado;

 Educar o cidadão sobre boas práticas agro-pecuárias, piscicultura,
alimentação e nutrição nas formas alternativas de geração de renda,
produção, armazenamento e comercialização de produtos alimentares;

 Contribuir para a educação cívica do cidadão;
 Colaborar na saúde e educação comunitária;
 Identificar, compilar e disseminar as boas práticas de desenvolvimento local;
 Contribuir para a inclusão da mulher nos programas de desenvolvimento,

educação alimentar e nutricional e igualdade de géneros;
 Facilitar a formação de associações dos produtores agro-pecuários,

pescadores, florestais, artesãos e capacitá-las em técnicas melhoradas de
produção, tratamento pós-colheita e comercialização.

5.2O Papel do Sector Privado

O sector privado é um parceiro fundamental na implementação do PEDD II através da
produção, transporte e comercialização de alimentos e produtos de rendimento e na
geração do emprego e da renda, para além de contribuir para melhoria nas infra-
estruturas para a educação, saúde, e para a preservação do meio ambiente.
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5.3 O Papel dos Parceiros de Cooperação

A assistência dos Parceiros de Cooperação em Moçambique em particular no distrito
de Govuro tem em vista a implementação correcta e viável dos compromissos
assumidos internacionalmente e das políticas públicas aprovadas pelo Governo,
nomeadamente.

 Apoiar no provimento da assistência técnica e na mobilização de recursos
financeiros para os diversos programas para a erradicação da fome e pobreza
em Moçambique;

 Apoiar as iniciativas de boa governação, descentralização e implementação dos
princípios dos direitos humanos; e,

 Apoiar a capacitação institucional e dos quadros, a todos níveis, no âmbito de
desenvolvimento económico e social.

VI. MONITORIA & AVALIAÇÃO

A monitoria e avaliação do PEDD II assentam nos seguintes aspectos, A diferenciação
entre os indicadores de processo e de impacto, ou seja, entre o acompanhamento das
actividades e compromissos do Governo, preconizados no PEDDII e as mudanças nas
variáveis mais relevantes para a avaliação do cumprimento do PEDD II.

A monitoria e avaliação serão realizadas aos diferentes níveis, nomeadamente, distrital,
Posto Administrativo e Localidade.

O plano de monitoria e avaliação do PEDD II não substitui o controlo feito pelos
organismos específicos no âmbito do cumprimento do PES do Governo.

Monitoria e Avaliação do PEDD II ao nível Distrital

Postos administrativos deverão elaborar relatórios trimestralmente de desempenho e
devendo fazer constar entres outros os aspectos seguintes:

 Tarefas planificadas para o período em análise;
 Tarefas realizadas, indicando os resultados obtidos; e,
 Tarefas não realizadas, justificando os motivos e apresentando os motivos de

não realização.

Na base de relatórios produzidos pelos Postos Administrativos servirão de uma
ferramenta de monitoria e a avaliação das actividades constantes no plano de
acção.
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Monitoria e Avaliação do Plano de Acção do PEDD II

A Monitoria e Avaliação do Plano de Acção visa assegurar o acompanhamento do grau
de implementação e aplicar medidas correctivas em tempo.

Os meios de verificação da monitoria e avaliação do processo são os seguintes:
 Plano Económico e Social distrital que espelha o grau de cumprimento das

actividades ao nível da localidade.

Este instrumento de monitoria e a avaliação de resultado e impactos periódicos que
deverão ser realizados e ou analisados antes do fim do programa planificado e a
monitoria deve ser regularmente realizado pelo menos 2 vezes por ano.

VII. ORÇAMENTO

O orçamento global do plano estratégico é de 544.239,62 Mil Meticais durante os 05
anos, conforme a tabela abaixo.

Em média, metade do orçamento global é destinado a área de Planeamento e Infra-
Estrutura com 36,4% do total do valor, seguido de Boa Governação e Educação
Juventude e Tecnologia, com 22,3%; 20,6%; respectivamente, devendo ser
consolidado com o cenário fiscal de médio prazo do Governo, bem como do sector
privado, sociedade civil e parceiros de cooperação.

Tabela 37: Orçamento do PEDD II U/M: Mil meticais

Nº Serviço Distrital Orçamento % Est
1 Educação, Juventude e Tecnologia 112.378,03 20,6
2 Saúde, Mulher e Acção Social 48.113,00 8,8
3 Planeamento e Infra-Estrutura 198.322,50 36,4
4 Actividade Económica 64.207,50 11,8
5 Boa Governação 121.218,59 22,3

544.239,62 100,0TOTAL
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