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• Contextualização;

• Modelos de Gestão de Redes de OP;

• Modelo de Rede Moçambicana de OP e;

• Mecanismos de funcionamento da Rede Mocambicana;

• Breve Intervencao do Presidente do CMC Xai-Xai.



Breve Apresentação ANAMM

A ANAMM é uma pessoa colectiva de direito

público dotada de personalidade jurídica com

autonomia administrativa, financeira e

patrimonial.

A ANAMM, é de âmbito nacional e prossegue

fins não lucrativos.

São membros da ANAMM todos os 53

municípios do Pais.



Contextualização

• Em Moçambique, nos termos da Constituição da República e da 

Legislação atinente, está prevista a planificação dos programas de 

desenvolvimento local com envolvimento dos vários actores vivendo em 

cidades e vilas autárquicas;

• O foco dos programas tem sido orientado na perspectiva de garantir que 

todas as comunidades sejam servidas e todos os actores participem 

efectiva e criativamente em todas as etapas da definição das 

prioridades;

• Foi neste contexto que alguns municípios de Moçambique iniciaram a 

adopção de algumas ferramentas de governação participativa tais como 

i) a Planificação Participativa e ii) o Orçamento Participativo. Ex.: 

Dondo, Manica, Catandica, Gorongosa, Xai-Xai, Inhambane, 

Quelimane, Nampula, Nacala, Maputo e muito recentemente a Cidade 

da Matola.



Contextualização

• A ANAMM, como “Voz Unida” dos 53 municípios moçambicanos e 

reconhecendo diferenças assinaláveis na metodologias de 

implementação das ferramentas de OP, promoveu em meados de 2015, 

na Cidade de Pemba, um seminário nacional de Orçamento 

Participativo vs Planificação Participativa e  no final, todos os presentes 

concordaram com a necessidade da criação de uma Rede Nacional de 

Orçamento Participativo.



Alguns Modelos de Gestão de Redes de OP

Para ilustrar os modelos de gestão das 

Redes de OP, trazemos dois exemplos: o 

brasileiro cuja Rede é dinamizada por 

municípios e o português cuja Rede é 

dinamizada por uma ONG especializada 

no estudo e advocacia dos processos 

participativos, em especial o OP.



Proposta de Modelo de Rede Moçambicana de OP

Aspectos a considerar logo a partida:

• A experiencia do OP nos municípios moçambicanos é 

muito recente e há ainda necessidade de 

aperfeiçoamento dos processos de implementação por 

parte dos municípios;

• Os consensos de Pemba colocam a ANAMM na 

dinamização dos processos participativos dos 

municípios e;

• A  ANAMM assumira o papel de facilitar os processos e 
partilhar as experiencias entre os seus membros.



Proposta de Modelo de Rede Moçambicana de OP

Portanto, para o caso moçambicano propõe-se um 

modelo em que a ANAMM assume o papel de 

dinamizador e gestor da Rede Nacional do OP. Neste 

momento a ANAMM está prestes a assinar um 

Memorando de Entendimento com a In Loco que 

dará assistência técnica no processo.



Funcionamento da Rede Moçambicana do OP

A Rede será uma dinâmica entre os municípios a partir do Secretariado. 

Assim sendo, na Rede Moçambicana de OP:

• A presidência será exercida por um município que já implementa o OP e 

eleito pelo grupo de municípios que também estão a implementar a 

mesma ferramenta;

• As candidaturas serão submetidas ao Secretariado-Geral da ANAMM e 

a eleição feita na Reunião Nacional do OP. No primeiro, o município que 

vai presidir a Rede vai ser eleito no dia de lançamento da Rede e serão 

elaborados os Termos de Referencia da presidência do OP;

• A cidade eleita, Preside a Rede Nacional por um mandato de um (2) 

anos e fica a partir do momento da sua eleição, responsável por acolher 
a reunião nacional da rede, da Rede;



Funcionamento da Rede Moçambicana do OP Cont.

• Será introduzido um prémio para a melhor prática de OP (TOR serão produzidos);

• Será criada uma subpágina web na página web da ANAMM para tratar 

de assuntos do OP;

• Poderá ser introduzido um Boletim Informativo sobre OP para além da 

utilização da revista AUTARQUIAS para partilhar experiencias da Rede.



Muito Obrigado pela V. atenção!

Lisboa, 12 de Abril de 2016


