Programa de Desenvolvimento Social
Introdução
A Portucel Moçambique assumiu um compromisso com o governo moçambicano de
investir 40 milhões de dólares norte-americanos para a melhoria das condições de
vida de cerca de 25.000 famílias residentes nas suas áreas de Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra (DUAT), como parte integrante do seu projecto silvícola.

Ao assumir este compromisso ainda na fase da autorização do projecto em
Moçambique, a Portucel Moçambique é a primeira empresa no país a declarar um
pacote financeiro para investimento social ainda na fase inicial do projecto.

O Programa de Desenvolvimento Social da Portucel Moçambique (PDSP) tem como
objectivo principal criar e partilhar valor e prosperidade com as comunidades locais
através do investimento em plantação florestal.

Tendo as comunidades residentes nas zonas de DUAT atribuídos à Portucel
Moçambique no centro da sua criação, o PDSP segue três grandes princípios: a
Inclusão, a Sustentabilidade e o Respeito Mútuo e Compromisso.
Inclusão
- Apoio ao reforço da participação das comunidades
- Apoio ao autodesenvolvimento
Sustentabilidade
- Proteger a água, terra e ar que partilhamos
- Investimento no desenvolvimento de mercados
- Fomentar o empreendedorismo e o sector privado
Respeito Mútuo e Compromisso
- Respeito pela subsistência e necessidades do outro
- Compromisso das partes em proteger e melhorar a vida de todos
- Contribuição com trabalho, equipamento e meios financeiros
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Estes princípios regeram a definição dos objectivos que, ao longo dos próximos
anos, são essenciais para uma melhoria geral das condições de vida da população
residente nas zonas dos DUAT.

O PDSP tem em conta não apenas a realidade actual das províncias, mas todas as
potenciais alterações que o desenvolvimento social, associado à implementação e
crescimento do projecto de base florestal, irá levar à região. Dada a importância do
sector agrícola para as comunidades moçambicanas, o PDSP inclui um Plano de
Valorização dos Meios de Subsistências das Comunidades, em que é destacado o
apoio ao sector.

Deste modo, a implementação dos vários objectivos do PDSP será progressiva e em
períodos diversos, estando, em alguns casos, um objectivo dependente da
finalização de um anterior. Para esta ordenação foram tidos em conta os diversos
estágios de implementação do projecto florestal, o que tem impacto em termos de
criação de emprego para as comunidades, bem como aquilo que se concluiu serem
as principais necessidades de intervenção.

As operações florestais da Portucel Moçambique, o PDSP e o impacto económico
das várias iniciativas trarão benefícios e oportunidades para as comunidades, que
vão para além da compensação.

Assim sendo, o primeiro objectivo identificado é transversal a todo o programa e tem
como premissa um reforço da Inclusão e Sustentabilidade da Comunidade.
Dentro deste objectivo, o PDSP pretende:
• Apoiar o reforço das capacidades de liderança e participação das
comunidades, para que detenham maiores capacidades de desenvolvimento
próprio;
• Apoiar as Comunidades no planeamento de utilização da terra, para que
estas possam gerir as suas terras com maior eficiência;
• Mais Transparência e Responsabilização, de modo a que as comunidades
tenham maior conhecimento dos seus direitos.
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Objectivo 1 – Segurança Alimentar e Geração de Riqueza
O Objectivo 1 do PDSP pretende focar a actuação nas áreas de Alimentos básicos e
Legumes, Culturas de Rendimento para Aumento de Renda, Árvores de Fruta,
Pecuária, tendo também um programa de introdução de celeiros melhorados.

Através da actuação nestas áreas, o PDSP pretende Aumentar a Segurança
Alimentar, Aumentar a Diversidade da Dieta, Aumentar o número de bens e
Aumentar a renda disponível para cada família.
Neste primeiro objectivo, o Programa irá também desenvolver o projecto “Uma
comunidade, uma Floresta”, através do qual se pretende criar uma fonte sustentável
de combustível e material de construção para cada comunidade.
Objectivo 2 – Desenvolver oportunidade para o crescimento económico
O projecto da Portucel Moçambique trará inúmeros benefícios económicos:
• Criação directa de emprego e rendimento;
• Injecção directa e indirecta de dinheiro na economia local;
• Aumento das oportunidades para PME’s locais.

Com o objectivo de levar estes benefícios às comunidades, fomentando o
desenvolvimento socioeconómico na região, o PDSP vai actuar sobre a Produção
comercial de culturas de rendimento; o Reforço do empreendedorismo e
desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas; a criação e o
desenvolvimento de uma rede de fornecedores locais de serviços florestais e
também o desenvolvimento de um programa de produtores externos de eucalipto.
Objectivo 3 – Apoio à melhoria do bem-estar das famílias
A última fase de implementação do Programa passa por actuar nas áreas de
educação, saúde e infraestruturas.

Na área da educação pretende-se melhorar o acesso ao ensino e fomentar emprego
que produza mais rendimentos. Para isso, a Portucel Moçambique, através do
PDSP, irá actuar na Melhoria da vida dos professores; Fornecer materiais de ensino;
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fomentar a formação vocacional; Programa de escolaridade; e Programa de
iluminação de escolas.

Relativamente à Saúde, pretende-se reduzir os riscos, melhorar o acesso a serviços
e, de forma geral, melhorar a Saúde na região. As áreas de actuação são o
Combate à malária; a Prevenção do HIV/SIDA; Água e saneamento em escolas e
clínicas; e Apoio a iniciativas e infraestruturas locais de saúde.

Na área das infraestruturas o Objectivo 3 irá actuar na área de irrigação, através do
fomento de Reservas e abastecimento de água.

Lógica de intervenção
A implementação destes objectivos vai seguir o seguinte quadro lógico:
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Estratégia de implementação do PDSP
Para implementação do PDSP, a Portucel Moçambique procurará maximizar o
investimento de 40 milhões de dólares norte-americanos através de:
I.

Parceria e colaboração com organizações da sociedade civil, como por
exemplo

as

organizações

não-governamentais

(ONGs)

nacionais

e

internacionais e instituições formação e pesquisa;
II.

Financiamento conjunto de diversas áreas temáticas do PDSP através de
parcerias com entidades governamentais e instituições de cooperação
internacional;

III.

Acesso a financiamento.

Instrumentos de monitorização e avaliação
Para monitorar e avaliar a implementação e os resultados e impacto do PDSP, serão
utilizados instrumentos e metodologias de padrão internacional que serão adaptados
e melhorados conforme a dinâmica e lições aprendidas durante a implementação do
PDSP. Adicionalmente, o projecto contará com os Comités Comunitários de Gestão
do Projecto que serão criados de forma participativa e que avaliarão periodicamente
a implementação do PDSP e o projecto florestal.

Serão utilizados os seguintes instrumentos:
• Household Food Insecurity Access Scale
• Cash Income Distribution
• Household Dietary Diversity Score
• Simple/Multidimensional Poverty Scorecard

O programa de desenvolvimento social da Portucel Moçambique é resultado de um
processo exaustivo de consultas a vários níveis, tais como com as comunidades,
entidades governamentais e organizações da sociedade civil. Trata-se de um
programa dinâmico que ao longo da sua implementação privilegiará o diálogo
constante com todas as partes interessadas e afectadas. O PDSP conta com
assessoria técnica da International Finance Corporation (IFC), membro do Banco
Mundial.
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