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A NOSSA MISSÃO E VISÃO
A NOSSA VISÃO
Apoiar a melhoria dos meios de subsistência, serviços de saúde e educação para as nossas comunidades
hospedeiras.

A NOSSA MISSÃO
O desenvolvimento contínuo de uma comunidade autossustentável e vibrante em torno da mina, beneficiando
de maiores oportunidades de emprego, maior prestação de serviços de saúde e melhores instalações educativas
locais.

OS NOSSOS VALORES FUNDAMENTAIS
Participação
As actividades são priorizadas de acordo com as necessidades locais, identificadas pelos membros da
comunidade, e apenas as iniciativas de desenvolvimento com participação local activa são apoiadas pela KMAD.
Sustentabilidade
O investimento na criação de habilidades e capacidades acompanhará quaisquer projectos apoiados pela KMAD
para assegurar a sua viabilidade e apenas as iniciativas com grande potencial de sustentabilidade são apoiadas.
Igualdade
Todas as pessoas e partes da comunidade têm os mesmos direitos e devem ser tratadas em pé de igualdade.
A KMAD promove particularmente o envolvimento das mulheres em todas as actividades para alcançar este
objectivo.
Eficiência
A maximização dos benefícios locais dos recursos, alavancando a infraestrutura da mina em vez de criar sistemas
paralelos e a avaliação para procurar a melhoria e a eficácia.
Integridade, honestidade e transparência
A KMAD está aberta sobre toda a sua atribuição e utilização de recursos e nas suas relações com todos os seus
parceiros e partes interessadas.
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OS NOSSOS TRÊS FOCOS
Desenvolvimento
de Saúde
•
•
•
•

Apoio ao Serviço de Saúde
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento de infra-estruturas
Água e saneamento

1
2

Meios de subsistência
e desenvolvimento
económico
•
•
•
•

Projectos de geração de renda
Apoio a grupos vulneráveis
Programas agrícolas
Apoio a negócios locais

01

Meios de subsistência
e desenvolvimento
económico
A KMAD pretende actuar como um
catalisador para as comunidades
anfitriãs a fim de maximizar as
oportunidades económicas que surgem
da presença da Mina. Isto inclui o
financiamento para o lançamento
de negócios locais, a formação e
o desenvolvimento da capacidade
dos agricultores locais para ajudar
a aumentar a produtividade, a
formação em comércio e gestão para
proprietários de negócios, e o apoio a
grupos vulneráveis.

Farida na sua mercearia.
Ver página 23 para mais
detalhes.

Desenvolvimento da
Educação
•
•

2
1

3
3

•
•
•

Desenvolvimento humano
Desenvolvimento de infraestruturas
Projectos educativos
Desenvolvimento desportivo
Apoio à governança

02

03

Desenvolvimento
de Saúde

Desenvolvimento da
Educação

Vidas saudáveis e o bem-estar da
comunidade local são essenciais para o
desenvolvimento sustentável. A KMAD
fornece financiamento para melhorias
nas infraestruturas de saúde, tais
como a construção de centros médicos
e farmácias, o desenvolvimento de
capacidades do pessoal médico e
iniciativas de sensibilização para
a saúde da comunidade. A KMAD
também apoia o acesso à água potável,
através da instalação de sistemas
de abastecimento de água nas
comunidades anfitriãs da Mina.

Todas as crianças devem ter a
oportunidade de obter uma educação
de boa qualidade. A KMAD apoia este
objectivo através do financiamento
de
infraestruturas
físicas,
do
desenvolvimento de capacidades dos
professores e do patrocínio de bolsas
de estudo para o ensino superior que
de outra forma não seriam possíveis
dentro da área local. A KMAD também
apoia a transferência de competências
em todas as idades através da formação
profissional e do desenvolvimento de
actividades desportivas.

Fátima passou com sucesso o
curso de enfermagem KMAD.
Ver página 27 para mais
detalhes

Um aluno de uma escola
primária apoiado pela KMAD.
Ver página 30 para mais
detalhes.

KMAD 2020 Relatório Anual

5

INTRODUÇÃO
A KMAD
A Kenmare Moma Associação para o Desenvolvimento
(“KMAD”) é uma organização de desenvolvimento
sem fins lucrativos, criada em 2004 para implementar
programas de desenvolvimento nas comunidades
próximas da Mina de Moma. A Mina de Minerais de Titânio
de Moma pertencente e operada pela Kenmare Resources
plc (“Kenmare” e situa-se no nordeste de Moçambique.

Fontes de financiamento

Organização

Instituições parceiras

A Assembleia Geral da KMAD é composta por nove
funcionários superiores da Kenmare. As actividades da KMAD
são supervisionadas pelo Director Nacional Kenmare em
cooperação com o Coordenador da KMAD, que é responsável
pela gestão diária das actividades da KMAD, juntamente
com seis funcionários de campo. O Director de Assuntos
Corporativos Kenmare (um membro da equipa de operações)
também ajuda a monitorizar e gerir as actividades da KMAD.

Kenmare
A Kenmare tem fornecido a maior parte do financiamento da
KMAD até hoje, para além dos donativos dos funcionários da
Kenmare, através de exercícios internos de angariação de
fundos.
Recursos adicionais foram obtidos através do apoio directo
de instituições parceiras.

Mobilização de fundos
A KMAD recebe também doações dos funcionários da
Kenmare através de campanhas internas de mobilização de
fundos.

Estratégias de implementação
Directa
A maioria das actividades da KMAD é implementada
directamente pela equipe da KMAD, com apoio de voluntários
e motivadores locais. Estas são pessoas provenientes das
comunidades locais que ajudam a KMAD a aumentar a
conscientização sobre as iniciativas da organização e a
garantir que elas recebam a aceitação local. Estes tipos
de iniciativas incluem tipicamente campanhas de saúde e
saneamento, programas agrícolas e pequenos projectos de
negócios.

Contratada
A KMAD contrata organizações nível nacional ou provincial
para a implementação de determinados projectos. É
trabalhando com estas organizações que se aproveitam
as capacidades organizacionais e experiências de campo
existentes, embora às vezes seja um desafio garantir a
sustentabilidade dos projectos.

Colaborativa
A KMAD procura desenvolver relações de colaboração a longo
prazo com parceiros na área de Topuito. A KMAD mantem
relações com ONGs que têm um interesse de longo prazo na
região, especificamente no Distrito. A colaboração abrange a
planificação de actividades e partilha de responsabilidades
e recursos. Embora tais relações demorem um tempo
considerável para o seu desenvolvimento e existam desafios

Berta Borges, a Coordenadora
da KMAD
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A KMAD procura
desenvolver relações de
colaboração a longo prazo
com parceiros locais

Um novo bloco de
maternidade da KMAD em
construção

inevitáveis em termos de coordenação, elas proporcionam
benefícios de longo termo para as comunidades hospedeiras
da Mina.

Comunicação
A KMAD utiliza vários métodos para garantir que a população
local esteja ciente das suas iniciativas. Os líderes locais
são treinados para prestar informação sobre a KMAD e a
organização também utiliza a rádio local e o boletim trimestral
Izhopari Za Topuito.
Este relatório abrange as actividades implementadas pela
KMAD em 2020 (1 de janeiro-31 de dezembro), o segundo
ano do plano estratégico (“PE” ou “PE 2019-2021”). Para além
de fornecer uma análise detalhada das actividades da KMAD
em 2020, refere as realizações e desafios relacionados com a
implementação geral do PE.

Formulação do Plano Estratégico
KMAD 2019-2021
Em 2018, a KMAD contratou um consultor chamado
Akhily, com sede na cidade de Nampula, para facilitar o
desenvolvimento do Plano Estratégico (PE) 2019-2021,
inclusive a avaliação interna da KMAD e as consultas da
comunidade/outras partes interessadas.
Como parte do processo de desenvolvimento do PE, as nove
comunidades alvo na localidade de Topuito (Topuito, Tibane,
Cabula, Mtiticoma, Naholoco, Mulimune, Nathuco, Nataka
e Isoa) foram consultadas para integrar as suas ideias nas
prioridades de desenvolvimento durante este período. Essas
ideias formaram a base da estratégia. Todas as consultas
comunitárias foram realizadas na presença de representantes
do governo do Distrito de Larde e dos líderes locais, inclusive
o representante do Chefe de Localidade.
Em todas as aldeias, as comunidades foram apresentadas a
uma revisão das actividades planificadas e das actividades
que foram realizadas ao abrigo do plano anterior (2016-2018).
Durante as apresentações, os membros da comunidade
tiveram a oportunidade de fazer perguntas e debater os
vários projectos. Os beneficiários envolvidos nas actividades

anteriores da KMAD também puderam partilhar as suas
experiências de sucesso, desafios e casos de fracasso e
descrever as razões do fracasso ou sucesso. As comunidades
trabalharam em pequenos grupos (mulheres, homens e
idosos) para discutir e listar as suas ideias no que concerne às
prioridades de desenvolvimento para os próximos três anos.
As necessidades de desenvolvimento foram priorizadas com
base num sistema de votação.
Na sequência das consultas, a lista de prioridades
identificadas pelas comunidades foi debatidapelo fórum
das partes interessadas (Governo distrital e provincial,
assembleia provincial e ONGs), foi também revista pelos
comités da KMAD. Um acordo comunitário confirmando
o plano foi assinado em 12 de dezembro de 2018 pelos
membros do fórum, inclusive o representante das diversas
comunidades.
Além disso, como parte dos, foram identificadas várias
iniciativas de desenvolvimento comunitário para
implementação. Estas também são apresentadas no presente
documento.

Um projecto de materiais
de pesca da KMAD
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DESTAQUES DE 2020
Em 2020, a KMAD investiu US$2 milhões em iniciativas comunitárias e concluiu 93%
das suas actividades planeadas, em comparação com 92% em 2019.
Os destaques em cada uma das três áreas de enfoque da KMAD foram os seguintes:

01

Meios de subsistência
e desenvolvimento
económico

02

Desenvolvimento de
saúde

03

•

•

•

A KMAD investiu 6.059.146 Mts
(US$96.810,10) em projectos de
subsistência e desenvolvimento
económico em 2020 em Namalope,
Pilivili e Mpago.
Até o final de 2020, 56 projectos
apoiados pela KMAD estavam
em funcionamento, beneficiando
directamente
289
pessoas,
incluindo 102 mulheres.

•

•

•

•

•

Um agricultor que participa
no projecto de Agricultura
de Conservação da KMAD
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21.579 pessoas compareceram
a consultas no centro de saúde
de Mtiticoma em 2020, o que
representa um aumento de 4.4%
em relação a 2019.
Foi construído um novo bloco
de maternidade, clínicas móveis
trimestrais
para
pessoas
vulneráveis, começaram no 4º
trimestre.
2 novos pequenos sistemas de
abastecimento de água foram
instalados nas aldeias de Cabula
e Nataka alimentados por painéis
solares.
Foi iniciada em Pilivili a construção
de um centro de saúde no qual se
inclui um bloco clínico principal,
1 bloco de maternidade e de préparto, 2 casas para o pessoal
de saúde e um sistema de
abastecimento de água.
5 novos furos e 2 pequenos
sistemas de abastecimento de
água também alimentados por
painéis solares foram também
instalados em Pilivili.

Cidadãos da aldeia de Eupiri
que recolhem água de uma
bomba instalada pela KMAD

Desenvolvimento da
educação

•

•

O projecto realizado em parceria
com uma ONG moçambicana,
Facilidade,
foi
interrompido
devido ao encerramento de
escolas como parte da prevenção
da COVID-19. Facilidade é uma
organização sediada em Nampula
com experiência em metodologias
de educação para melhorar a
qualidade da aprendizagem nas
escolas.
Construção e instalação de 2
blocos escolares (escola Mulimuni
e escola Naholoco) concluídas.
Na zona de Pilivili estão em
construção 4 blocos escolares.

Um edifício escolar
construído pela KMAD

A mudança do WCP B para Pilivili. Figura 1.

A mudança do WCP B para Pilivili. Figura 2
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ÁREAS ONDE OPERAMOS
As nossas comunidades apoiadas pela KMAD em Pilivili incluem as aldeias
de Pilivili, Epuire, Namaize, Muolone e Mpuitine e são destacadas a verde em
baixo

Mahaka

Caneia

Natalahe

Nahilokoni

Terra
Batida

Jatoni

Hori
Jatoni A
Namaliko

M

Nampeia

Pilivili
Nipaweni
Epuire

Namaize
Feira
Mpuitine

Muolone

Gorropa

Nathupi

Quilómetros

0 1 2 3 4 5
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Mulimoni
Larde

Mulimuni
Namicuta

Naholoco
Nataka
Natuko

Isoa

Mtiticoma
Topuito
Camp

MSP

Tibane

Cabula

Mualadi

As nossas comunidades apoiadas pela KMAD em Namalope incluem as
aldeias de Naholoco, Natucho, Nataka, Isoa, Mtiticoma, Topuito, Tibane e
Cabula e são destacadas em amarelo acima
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ACOLHER AS
COMUNIDADES DE PILIVILI
Mudança para um novo site em Pilivili
O novo depósito de Pilivili que começou a ser explorado em
Outubro após a transferência da unidade de processamento
WCP B, situa-se no Distrito de Moma e abrange 5 bairros das
localidades, nomeadamente Pilivili sede, Epuri e Muolone
(localidade de Pilivili) e Namaize e Mpuitine (localidade de
Mpago). Estas comunidades contam com um total de 6.500
agregados familiares (cerca de 25.000 pessoas), sendo 4.500
de Pilivili e 2.000 de Mpago.
Para a exploração do depósto de Pilivili, foi consessionada
uma área de 3.263 hectares (ha) dos quais 1.267 ha é a área de
mineração e do traçado da mina e foi determinada com base
na viabilidade económica, factores sociais e ambientais. O
levantamento físico e económico realizado durante o processo
de ESHIA, identificou que o projecto iria desencadear o
deslocamento económico de 4.224 propriedades agrícolas
(machambas) afiliadas a 3.046 agricultores numa área total
de 974,96 ha e o reassentamento físico de 8 agregados
familiares.
“Antes da mudança para Pilivili, havia um total de dez
aldeias apoiadas pela KMAD localizadas à volta da mina
em Namalope. Após a mudança, existem agora mais cinco
aldeias à volta do depósito de Pilivili e outras quatro aldeias
ao longo da estrada que agora farão parte das comunidades
que a KMAD irá apoiar e que iremos ajudar a desenvolver à
medida que nos deslocarmos ao longo do depósito de Pilivili.
Estas comunidades são muito pobres; têm infra-estruturas

educativas limitadas e todas construídas a partir de material
local. Não dispõem, por exemplo, de instalações de cuidados
de saúde, pelo que as pessoas têm de ir e encontrar os
serviços de saúde viajando cerca de 75 quilómetros até
Moma.
Portanto, estamos agora a construir um centro de saúde em
Pilivili que irá prestar cuidados de saúde às comunidades em
redor do novo local.
Começamos também a construir cinco blocos escolares
e temos furos de água a serem perfurados neste preciso
momento, pelo que temos uma equipa que está a trabalhar
nisso como ponto de partida, porque a água, os cuidados
de saúde e as instalações educativas são as principais
necessidades das comunidades de Pilivili.
Começámos a fornecer financiamento para apoiar o
estabelecimento de pequenas empresas na localidade
de Pilivili e Mpago e, como resultado, 5 novas empresas
foram financiadas em 2020. o que está a proporcionar
oportunidades de emprego e a impulsionar a economia local.
A KMAD foi criada por Kenmare logo no início da presença da
empresa em Moçambique para mostrar realmente às pessoas
que queremos deixar para trás um legado de retribuição à
comunidade.”
- Regina Macuacua, Director Nacional Adjunto,

Kenmare Resources.

Uma loja em Pilivili apoiada
pela KMAD
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Planos de Reinstalação e de Acção para Pilivili (RAP)

O Mercado de Pilivili

Crianças locais de Pilivili

Cidadãos de Pilivili

Um cidadão de Pilivili
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COVID-19 & A NOSSA
RESPOSTA
Afirmação inicial
Kenmare criou 2 planos para gerir a COVID-19 onde um
é o plano de gestão de COVID-19 da Kenmare e o outro é
para a sua clínica no local. O plano de gestão de COVID-19
da Kenmare fornece orientação no sentido de prevenir
exposições sociais e no local de trabalho ao vírus COVID-19 a
todos os funcionários, empreiteiros e visitantes da Kenmare
Moma e o plano de gestão da COVID-19 da clínica esclarece
as medidas de controlo em vigor na clínica da Kenmare e
fornece orientação ao pessoal da clínica no sentido de, em
primeiro lugar, prevenir exposições sociais e no local de
trabalho ao vírus COVID-19, e, em segundo lugar, assegurar o
rastreio e tratamento eficaz de possíveis casos de COVID-19.

Um funcionário da KMAD
com equipamento de
protecção à COVID-19

Proteger as comunidades
Como a mina está localizada nas proximidades das aldeias
locais e grande parte dos seus trabalhadores vive nas
aldeias, os planos de gestão da COVID-19 da Kenmare são
cruciais para prevenir a propagação do vírus e, portanto,
proteger os seus trabalhadores e as comunidades anfitriãs.
Como parte dos planos de gestão da COVID-19, o rastreio
da temperatura é realizado diariamente nas paragens dos
autocarros para todos os funcionários da Kenmare antes de
entrarem no autocarro e nas portas das diferentes fábricas
(WCPA, WCPB e MSP) para garantir que os empreiteiros que
conduzem os seus próprios veículos e os residentes fora do
campo sejam também rastreados;. Aqueles encontrados com
temperaturas elevadas (37,3 °C e superiores) são levados
para a clínica num autocarro de emergência dedicado para
esse fim.

Os planos de gestão da
COVID-19 de Kenmare
foram cruciais para
prevenir a propagação do
vírus
14 KMAD 2020 Relatório Anual

Equipamento médico para a
protecção contra a COVID-19
doado às comunidades locais.
Figura 1

Foi também desenvolvido um questionário de rastreio para
todos os viajantes ao local e, para além disso, são também
realizados rastreios de temperatura nos balcões de registo.
Para capacidade de tratamento, a Kenmare adquiriu
equipamento para tratar casos ligeiros a graves com
deficiências respiratórias de COVID-19. Foi também adquirido
equipamento de teste PCR para estabelecer um Laboratório
de Nível 2 no local, o que nos permitirá testar todos os
funcionários que chegam ao local à chegada, reduzindo
assim a necessidade de 14 dias de quarentena para aqueles
que testam negativos. Foram concluídas modificações
para adaptar a Biblioteca a uma instalação de Cuidados
Elevados com capacidade para 10 camas e o Centro de
Formação está a ser modificado para acomodar pacientes
COVID-19 com sintomas leves a ligeiros com capacidade
de 23 camas, e 15 recipientes foram também adquiridos
para fornecer instalações de isolamento adicionais para
casos confirmados não-sintomáticos. A clínica dispõe de
protocolos de tratamento para casos suspeitos, requisitos de
auto-isolamento/acompanhamento em quarentena, gestão
de pessoas vulneráveis e evacuação de emergência.
Para além do acima referido, têm sido realizadas várias outras
acções no local para impedir os residentes, inclusive:
• Divulgação de informações relacionadas com o COVID-19
• Estabelecimento de uma estratégia interna para a gestão
do vírus corona
• Restrições de viagem de e para o local

Equipamento médico para a
protecção contra a COVID-19
doado às comunidades locais.
Figura 2

• Implementação de todas as medidas estabelecidas
pelo governo, tais como distanciamento social, uso de
máscara, etc
• Distribuição de máscaras faciais e higienizadores de mãos
a todos os trabalhadores e empreiteiros no local
• Redução dos trabalhadores que trabalham a partir do
local
• Medidas adicionais de distanciamento social no local
• Horário diário obrigatório de lavagem de mãos para todos
no estaleiro (de duas em duas horas)
• Uso obrigatório de máscaras faciais no local de trabalho e
em áreas públicas do campo
Além disso, a KMAD forneceu vários apoios relacionados com
a Covid às autoridades sanitárias, incluindo a doação de 1116
baldes com torneiras, 69 caixas de sabão, 18 termómetros,
58 CPAPs (dispositivo recomendado para o tratamento de
doenças respiratórias), 8 ventiladores, 2.000 L de álcool,
8.000 pares de luvas, 6.000 bonés, 5.800 aventais, 30 pares
de botas e 40 taças, 120 L de lixívia e 101 vassouras.

• 10 termómetros
• 20 baldes
• 15 pares de botas
• 5 caixas de sabão
Para além dos materiais doados à comunidade local, também
contribuímos para o departamento de saúde local, o que
inclui:
• 8 ventiladores
• 50 CPAPs

COVID-19 apoio às áreas de
Namalope e Pilivili:
Apoio ao centro de saúde de Topuito:
• 1 termómetro digital, 100 máscara doada ao centro de
saúde local
• 200 kits de saneamento (compostos de 1 balde com
torneira, 1 L de lixívia e 2 barras de sabão

Equipamento médico para a
protecção contra a COVID-19
doado às comunidades locais.
Figura 3

Apoio aos bairros locais:
• 23.000 máscaras faciais reutilizáveis distribuídas em
cada agregado familiar em Namalope
• 1.000 kits de saneamento (compostos de 1 balde com
torneira, 1 L de lixívia e 2 barras de sabão para promover
maciçamente a lavagem das mãos) distribuídos em todos
os mercados das nossas 10 aldeias circundantes
• 600 cartaz para divulgação de informação nas
comunidades impresso e distribuído em todas as aldeias
da zona de Topuito e Pilivili
• 41 voluntários de saúde envolvidos em campanhas em
curso porta a porta nas aldeias para divulgar a informação
sobre métodos de prevenção centrados na higienização e
lavagem das mãos
• A rádio local aumentou o tempo e a frequência da
transmissão de informação sobre a prevenção da
COVID-19 (todos os dias, durante cada intervalo
noticioso, é transmitida uma mensagem e temos de fazer
uma gravação de cada líder da aldeia para que as pessoas
ouçam na rádio as mensagens da sua própria liderança
respeitada e conhecida

Equipamento médico para a
protecção da COVID-19 doado
à clínica de saúde de Topuito

Materiais doados
A lista de materiais que foi doada aos hospitais de Moma e
Larde é a seguinte:
• 3.000 aventais descartáveis
• 1.000 L. de álcool
• 3.000 copos descartáveis
• 5.000 pares de luvas médicas

Equipamento médico para a
protecção contra a COVID-19
doado às comunidades locais.
Figura 4
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MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
A KMAD pretende actuar como um catalisador para
as comunidades anfitriãs a fim de maximizar as
oportunidades económicas que surgem da presença
da Mina. Isto inclui o financiamento para o lançamento
de negócios locais, a formação e o desenvolvimento
da capacidade dos agricultores locais para ajudar a
aumentar a produtividade, a formação em comércio e
gestão para proprietários de negócios, e o apoio a grupos
vulneráveis.

Projectos de desenvolvimento
económico
Namalope
Em 2020, foram recebidas 50 propostas de negócios e 5
foram aprovadas para financiamento, nomeadamente: lojas
de material de construção em Topuito e Mtiticoma, um
centro de cópias em Naholoco e Tibane, e uma carpintaria
em Nataka.
O projecto de construção em Topuito foi cancelado porque
o proprietário faleceu e os restantes membros do grupo
não puderam continuar. O centro de cópias Naholoco só
começará a funcionar quando as escolas reabrirem (foram
encerradas devido ao COVID-19).
No total, 2.713.971 Mts (US$43.078) foram investidos nestes
projectos pela KMAD, beneficiando directamente 5 pessoas.
Em termos de retorno, no total o KMAD recebeu reembolsos
de 898.967 Mts (US$14.269), o que representa 33.1% do
dinheiro investido em 2020. Isto superou o objectivo da
KMAD de um retorno de 30%.
4 projectos reembolsaram totalmente o dinheiro que a
KMAD lhes emprestou nos anos anteriores, nomeadamente
a loja de ferragens e mercearia de Topuito e o projecto de
produção de vegetais e ovos de Mtiticoma. Além disso, a

Até o final de 2020,
56 projectos apoiados
pela KMAD estavam
em funcionamento,
beneficiando
directamente 289
pessoas
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KMAD refinanciou o projecto de sal de Naholoco, a mercearia
de Topuito, o projecto de ovos de Mtiticoma e 3 viveiros
comunitários (Nathuco, Namicuta e Larde). Outros 6 novos
projectos de viveiros foram criados em Topuito (2), Tibane
(1), Nathuco (1), Mulimune (1) e Mtiticoma (1).

Pilivili e Mpago
Em 2020, o KMAD começou a implementar programas
tal como definidos nos Planos de Acção de Reinstalação
em Pilivili e Mpago. Foram apresentadas 96 propostas de
projectos, das quais 8 foram aprovadas: uma mercearia e loja
de equipamento de pesca em Pilivili, uma pequena mercearia
em Epuire, uma conservação dos frutos do mar e produção
de vegetais em Muolone, um micro moinho e banco móvel em
Namaize, e uma loja de material de construção em Mpuitine.
As duas mercearias, a loja de material de construção e o micro
moinho começaram a funcionar. O banco móvel de Namaize
está à espera de que a Vodacom finalize o seu processo de
registo, dado terem suspendido temporariamente o registo
de novos agentes. A instalação de um sistema de painéis
solares para a conservação da pesca de Muolone está em
curso e 1 projecto de produção de vegetais foi cancelado por
se ter verificado que o proponente não vive em Muolone.
Há um outro projecto de conservação de peixe em
curso em Mualazi que foi exigido nos termos do Plano
de Reassentamento da Servidão Namalope – Pilivili e
Infraestruturas Associados (RAP).
No total foram investidos 3.345.175 Mts (US$53.101) nos
pequenos negócios nas localidades de Pilivili e Mpago, dos
quais 1.113.000 Mts (US$17.666) foram fornecidos pelos
proprietários dos negócios e 2.231.375 Mts (US$35.434)
pela KMAD. Estes projectos beneficiaram directamente 18
pessoas (4 mulheres) e quase todos os beneficiários deste
financiamento foram pessoas que já tinham trabalhado para
estabelecer o seu negócio.
No geral, no final do ano 2020, a KMAD tinha um total de 56
projectos em funcionamento com 275 beneficiários directos,

Uma loja de materiais de
construção apoiada pela
KMAD

incluindo 85 mulheres. 35 destas empresas são fornecedores
locais de fruta e vegetais que agora fornecem produtos para
a cozinha da Mina.
Em termos de desempenho, os projectos de geração de
renda produziram 35.119.073 Mts (US$557.445), um aumento
de 17,1 % em relação a 2019. Deste montante, 6.271.310
Mts (US$99.544) foi pago em salários e 8.554.323 Mts
(US$135.782) foi lucro. O quadro na página 18 resume o
desempenho financeiro de cada negócio.
No geral, os pequenos projectos tiveram bom desempenho,
mas havia vários desafios relacionados com a COVID-19.

Projectos de produção de ovos
A produção de ovos continuou a ser implementada por uma
fazenda, na aldeia de Mtiticoma. Durante o ano, produziram
um total de 104.800 ovos, uma média de 8.733 ovos por mês.
Este foi um aumento de 13% em relação a 2019.

Mtiticoma) só conseguiram realizar dois ciclos durante o ano,
em vez dos três que estavam previstos. Em 2020, Nataka
vendeu 234 de 300 frangos, produzindo um total de 55.224
Mts (US$877) e Mtiticoma vendeu 568 de 600, ganhando
141886,40 (US$2252) uma redução de 47% em relação aos
rendimentos dos projectos avícolas em 2019.

Projecto de costura
Os vários projectos de costura continuam sendo os projectos
de desenvolvimento econoómico mais estáveis e em 2020
os grupos produziram um total de 134.042 artigos, dos
quais 1.004 eram máscaras para a prevenção da Covid e os
restantes eram sacos Calico que renderam 5.584.347 Mts
(US$88.640), uma redução de 2,6% em relação a 2019 (2019:
5.734.340 Mts (US$92.489)).

O projecto de costura da
KMAD

Pessoas locais envolvidas
no projecto de produção de
ovos da KMAD

Projecto avícola
O projecto avícola não teve um bom desempenho. Devido ao
aumento da demanda de frangos pela cidade de Nampula, o
produtor não conseguiu fornecer os números necessários.
Como resultado, os dois novos projectos avícolas (Nataka e

O projecto avícola da KMAD

Lojas e outros projectos de geração
de renda
O desempenho das mercearias variou de bairro para bairro,
mas em geral estão a ter um bom desempenho. A padaria
continua a ser o principal fornecedor de pão para a localidade
de Topuito e pessoas provenientes de Pilivili. Os fornecedores
de sementes nativas estão a fornecer mudas de casuarina. A
carpintaria de Cabula está a ter um bom desempenho, mas
a de Nataka está a enfrentar desafios devido ao aumento da
concorrência, pois um número de novas carpintarias abriu na
localidade e, em média, cada aldeia tem agora pelo menos 2.
A casa de hóspedes de Mtiticoma está na fase final e esperase que inicie o negócio em 2021.
Em baixo a tabela que resume a renda de todos os pequenos
projectos apoiadas pela KMAD em 2020:

O projecto de carpintaria
da KMAD
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PROJECTOS DE GERAÇÃO DE RENDA APOIADOS PELA KMAD - 2020
Aldeia

Projecto

Proprietários
H*

Mititicoma

M*

Padaria

1

Pensão Monoziva

1

Costura

3

Pensão Amaral

Cabula

Unidade

Gastos

Salários

(US$)

(US$)

(US$)

Reembolso
do
empréstimo

Lucro
(US$)

(US$)

542.838

Itens

40.243

23.925

10.968

635

4.715

2

N/A

N/A

3.329

1.270

762

222

1.076

6

37.632

Itens

23.893

14.486

7.926

0

1.482

1

1

N/A

N/A

5.357

3.778

794

0

786

Ferragem

1

1

N/A

N/A

3.455

1.282

673

365

1.135

Produção de ovos

1

4

104.800

Ovos

16.635

7.822

571

4.940

3.302

3

1.000

Frangos

2.252

123

270

118

1.741

1

N/A

N/A

102.335

48.348

37.018

0

16.969

3

3
2

1

1

Bomba de Gasolina

1

1

35.026

Litros

47.257

35.588

952

2.857

7.860

Pesca

2

2

910

Kgs

1.955

800

159

956

41

Armazem material de construção

2

2

N/A

N/A

11.695

10.588

143

197

767

16

945

Kgs

7.500

3.003

1.968

0

2.529

14

2

Carpintaria

1

1

N/A

N/A

964

0

79

143

742

Pesca

1

1

126

Kgs

95

0

0

79

16

Costura

3

6

38.991

Itens

24.756

14.754

7.772

0

2.230

Insumos pesqueiros

1

Sementes nativas

5

Fotocopia e venda de energia

1

Mercearia

1

3
1

1

Ferragem

1

Produção de Vegetais

1

2

2

2

N/A

N/A

7.583

3.649

1.349

1.009

1.577

5

620

Kgs

689

0

0

0

689

2

N/A

N/A

612

0

0

0

612

1

N/A

N/A

18.496

11.162

952

400

5.981

1

N/A

N/A

11.902

8.226

952

349

2.374

5

1.992

Kgs

2.016

432

492

42

1.050

1

1.980

Kgs

5.657

4.316

476

16

849

5

1.041

Itens

3.108

1.375

548

198

987

Processamento de peixe e Camarao

1

Costura

1

Semententes nativas

5

5

10

2.991

Kgs

3.310

0

0

0

0

Sementes nativas

5

11

16

1.600

Kgs

3.426

0

0

0

0

15

5

20

2.310

Kgs

2.913

791

0

0

2.122

3

5

8

42

Kgs

333

0

0

0

333

3

3

20.427

Itens

13.420

7.880

3.334

367

1.839

2

3

534

Frangos

877

331

0

95

450

1

N/A

N/A

0

0

0

0

0

Produção de Vegetais
Semente nativa e casuarinas

Nataka

Quantidade

Renda

8

Semente nativas

Natuco

1

M*

Produção

1

Construção (Destiny Lda)

Topuito

H*

Total
de
membros

6

Produção de frangos

Tibane

Trabalhadores

Costura
Produção de frangos

1

Carpintaria

1

2

2

Produção de Vegetais

11

3

14

15.397

Kgs

14.375

6.111

1.349

0

6.915

Costura

3

3

6

35.951

Itens

23.463

14.647

7.487

0

1.330

Carpintaria

1

5

N/A

N/A

3.700

1.528

603

476

1.093

Pesca

2

2

N/A

Kgs

0

0

0

0

0

4

Namicutha

Semente nativa e casuarinas

10

8

18

11.991

Kgs

19.063

2.381

952

0

15.730

Mulimune

Semente nativa e casuarinas

5

8

13

3.055

Kgs

0

0

0

0

0

Naholoco

Sal

1

1

890

Sacos

3.532

0

0

0

3.532

Mercearia

2

Produção de frangos

1

Produção de Vegetais

2

N/A

N/A

15.555

12.467

1.143

0

1.945

2

300

Frangos

1.319

0

0

0

1.319

1

1

320

Kgs

431

89

79

0

263

Pesca

1

1

316

Kgs

889

379

167

0

343

Serralharia

1

5

N/A

N/A

2.591

834

508

392

857

Insumos pesqueiros

1

1

N/A

N/A

24.913

17.547

1.143

317

5.906

Larde Sede

Casuarinas

4

14

9.867

Kgs

10.619

2.919

4.222

0

3.478

Mpago

Produção de Vegetais

1

3

4.450

Kgs

4.238

2.163

476

95

1.504

226

873.892

N/A

490.753

264.992

96.289

14.269

108.465

SUB-TOTAL
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118

1

4

10
2
80

23

5

PROJECTOS DE GERAÇÃO DE RENDA APOIADOS PELA KMAD - 2020
Aldeia

Projecto

Proprietários

H*

Total
de
membros

Trabalhadores

M*

H*

Produção

M*

Renda

Gastos

Salários

(US$)

(US$)

(US$)

Reembolso
do
empréstimo

Lucro
(US$)

(US$)

Quantidade

Unidade

N/A

N/A

14.919

Pilivili Sede

Mercearia
Insumos pesqueiros

2

2

N/A

N/A

Epuire

Mercearia

2

2

N/A

N/A

Mputini

Armazem material de construção

6

4

10

N/A

N/A

Namaize

Micro Moinho

2

N/A

N/A

0

0

0

0

0

4

18

N/A

N/A

5.360

1.877

413

960

2.109

4.000

492

0

450

2

2

2

SUB-TOTAL

14

11.878

318

722

2.000

442

0

95

238

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OUTROS FORNECEDORES DA MINA NÃO FINANCIADOS PELA KMAD
Mititicoma

Peixaria

1

Mpago

Produção de Vegetais - Faruck

7

3

Frutas - Assane

7

4

Produção de Vegetais - Murrapala-A

8

Produção de Vegetais - Chabane

8

Frutas - Lalane

1

Larde Sede
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL

1

1.830

Kgs

4.943

10

13.320

Kgs

12.345

4.724

762

0

6.859

11

20.750

Kgs

14.873

6.679

381

0

7.812

2

10

404

Kgs

385

179

95

0

110

4

12

7.779

Kgs

7.337

2.275

571

0

4.491

1

16.000

Kgs

11.448

5.425

540

0

5.483

45

60.083

N/A

51.332

23.282

2.841

0

25.208

289

33.975

N/A

557.446

300.152

99.545

5.229

135.782

32

13

164

97

23

5

*(H)omens e (M)ulheres
NB: Valores em US$ convertidos de Meticais moçambicanos (Mts) a uma taxa de câmbio de US$1 = 64 Mts.

Projectos agrícolas e meios de
subsistência
O foco da KMAD para os seus projectos agrícolas em 2020
foi de aumentar o número de agricultores que utilizam boas
práticas agrícolas, assim como aumentar a produtividade
utilizando métodos de Agricultura de Conservação (“CA”).

Agricultura de Conservação
O projecto da AC continuou em 2020. Foi assinado um
contrato com a AENA (ONG local) com o objectivo de
aumentar o número de agricultores locais participantes
no programa que tem por objectivo a transferência de
Aldeias

Amendoins
CA

Feijão-frade

TD

CA

produzir sementes. Nesse sentido, para a época 20192020, contribuíram com 4.070 quilogramas e a KMAD com
1.324 quilogramas. Como resultado, foram produzidos
aproximadamente 483.698 quilogramas de culturas nas
áreas da CA em relação a aproximadamente 313.664
quilogramas nas áreas em que se utilizaram métodos
tradicionais, demonstrando o aumento da produtividade
que pode ser alcançado utilizando a metodologia da CA.
No final de dezembro de 2020, 1.018 agricultores tinham-se
registado para participar no projecto AC e tinham recebido
450 quilogramas de sementes.
A tabela abaixo mostra os resultados da época 2019/2020:

Arroz

TD

CA

Milho
TD

CA

Bambara
TD

CA

Ervilha de pombo

TD

CA

TD

Mandioca
CA

TD

Nataka

2.015

1.385

712

402

3.112

2.314

276

126

261

180

1.759

1.340

83.860

47.043

Nathuco

2.345

1.028

1.597

1.068

4.580

2.549

708

351

197

138

2.812

1.889

72.450

46.255

Naholoco

650

251

335

192

2.103

1,564

.

.

88

56

356

210

31.760

21.231

Mtiticoma

1.770

875

390

187

3.670

2.400

.

.

156

92

329

253

24.500

21.775

Mulimune

579

318

534

357

549

268

.

.

74

45

375

261

36.380

23.732

Isoa

562

395

366

191

.

.

.

.

159

88

165

108

40.823

27.456

Cabula

566

380

557

274

310

230

.

.

77

51

314

194

44.617

29.623

Tibane

1.690

943

495

326

1.080

816

.

.

394

268

473

286

36.910

28.300

Topuito

680

421

1.038

608

4.284

3.238

.

.

375

234

458

319

66.200

38.603

10.857

5.996

6.024

3.605

19.688

13.379

984

477

1.781

1.152

7.041

4.860

437.500

284.018

Total

*CA = Métodos de Agricultura de Conservação. TD = Métodos Tradicionais. Todos os números apresentados em Quilogramas (kgs)

competências e boas práticas na agricultura que permitam
aos agricultores participantes aumentar a sua produtividade,
reduzir as doenças das culturas e cultivar culturas que
anteriormente não eram viáveis na área.
Em 2020, os agricultores participantes dividiram os seus
campos em dois e cultivaram uma metade utilizando práticas
agrícolas tradicionais e a outra metade utilizando práticas
de AC, inclusive “mulching” e espaçamento de culturas
recomendado.
291 agricultores (218 mulheres) prepararam 112,95 hectares
e, como parte das técnicas agrícolas, aprenderam a

291 agricultores
participaram no
projecto Agricultura
de Conservação
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Um membro do pessoal
do projecto Agricultura de
Conservação a dar formação a
uma agricultora local

Resumo de outros projectos
agrícolas e meios de subsistência
Projecto de produção de vegetais
Em 2020, os agricultores continuaram a fornecer vegetais
e frutas para a cozinha da Kenmare. Produziram 24.469
quilogramas de vegetais, numa área total de 16,1 hectares.
Destes, 20.679 quilogramas foram vendidos para a cozinha da
mina e 3.790 quilogramas vendidos para o mercado local. Os
agricultores ganharam um total de 1.510.336 Mts (US$20.137).
Isto representa um aumento de 28% em relação a 2019.
Além disso, os produtores de fruta os quais não são
beneficiários directos da KMAD forneceram à cozinha da
mina um total de 58.253 quilogramas de vários vegetais
e frutas, tendo registando uma renda de 2.922.490 Mts
(US$52.600).

Pessoas Vulneráveis
Namalope
A KMAD identificou um novo parceiro e assinou um acordo
de parceria com um consultor (Soluções Rurais) para ajudar
a identificar e maximizar projectos de apoio a grupos
vulneráveis.
A base de dados para Namalope foi actualizada e 238
famílias foram reconfirmadas como vulneráveis: 157 idosos,
49 famílias chefiadas por mulheres e 32 pessoas portadoras

No total 3.345.175
Mts (US$53.101)
foram investidos em
pequenos negócios em
Pilivili e Mpago
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de deficiência física (anteriormente estavam registadas 328).
Algumas mudaram-se da área, outras faleceram e não foram
encontradas nos seus endereços.
Em colaboração com o Departamento de Saúde foram
iniciadas clínicas de consultas trimestrais móveis para
pessoas vulneráveis. Um total de 105 idosos e portadores de
deficiência física foram assistidos durante este 1º ciclo.
8,4 quilogramas de sementes de vegetais foram distribuídos
a 59 famílias vulneráveis (21 idosos e 38 famílias chefiadas
por mulheres) para a produção de vegetais. 450 quilos de
outras sementes (amendoin, e feijão-frade e julgo) a famílias
vulneráveis localizadas em Mulimune, Tibane, Nataka,
Mtiticoma, Nathuco, Naholoco, Isoa e Cabula como parte do
seu apoio para a época agrícola de 2020 – 2021
O projecto de galinha foi iniciado e na primeira fase em Nataka,
Nathuco Mulimune e Naholoco. 90 pessoas vulneráveis
receberam 5 galinhas e no total foram distribuídas 450.
Registaram-se 528 novos nascimentos, 576 mortes, 10 foram
comidas, 3 foram vendidas para comprar outros produtos
de que necessitam. Os desafios ligados ao clima deram
origem às mortes. Em 2021 o KMAD continuará a monitorizar
com o apoio do SDAE e só depois disso poderá avaliar se a
experimentação pode ser feita nas restantes comunidades.
A KMAD discutiu com grupos vulneráveis outras
oportunidades de projectos, nomeadamente a produção de
fruta e o envolvimento no projecto do viveiro.

Pilivili e Mpago
Foi concluído um estudo de base dos agregados familiares
vulneráveis em Pilivili (406 identificados - 161 famílias
chefiadas por mulheres, 225 idosos e 20 pessoas com
deficiências físicas) e Mpago (178 - 71 famílias chefiadas por
mulheres, 72 idosos e 35 pessoas com deficiências físicas).
As iniciativas para agregados familiares vulneráveis em
Pilivili estão ainda em discussão.

ESTUDO DE CASO
Farida Americo Momade, é de Angoche e vive em Topuito
há mais de 5 anos. É casada, tem um filho e está grávida de
um segundo filho. Farida sempre esteve interessada em gerir
o seu próprio negócio. Candidatou-se ao financiamento da
KMAD em 2017 para abrir uma loja. Inicialmente, ela dirigia
uma loja de ferragens, mas mais tarde alterou-a para uma

mercearia. Farida estava a alugar o espaço para começar,
mas utilizou os lucros do negócio para comprar a sua própria
loja. Reembolsou totalmente o empréstimo e construiu a sua
própria casa em Topuito e na cidade de Nampula. O negócio
de Farida deu à sua família estabilidade económica e uma
melhoria nas suas condições sociais.

Farida Americo Momade
na sua mercearia, apoiada
pela KMAD

Farida em frente à sua
mercearia
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DESENVOLVIMENTO
DE SAÚDE
Uma vida saudável e o bem-estar da comunidade local
são essenciais para o desenvolvimento sustentável. O
KMAD fornece financiamento para melhorias nas infraestruturas de saúde, tais como a construção de centros
médicos e farmácias, o desenvolvimento de capacidades
do pessoal médico e iniciativas de sensibilização para a
saúde da comunidade. A KMAD também apoia o acesso
à água potável, instalando sistemas de abastecimento
de água nas comunidades anfitriãs da Mina.

Apoio aos serviços de saúde
Centro de saúde
Em 2020, a KMAD financiou a construção de uma nova
instalação de maternidade e pré-parto que se espera
proporcionar uma melhor condição de tratamento aos
pacientes. O investimento total feito pela KMAD em
infraestruturas de saúde foi de US$208.649.
Em 2020, 21.579 pessoas (10.164 mulheres) visitaram o
bloco ambulatório do centro de saúde, o que representa um
aumento de 4.4% em relação a 2019. No entanto, o número de
mulheres que procuram consultas reduziu 5,8%. A principal
razão para isto foi COVID-19 . Destas consultas 8,914 foram
consultas pediátricas (4,490 raparigas).
A malária continuou sendo a principal razão pela qual as

Pessoal de saúde em frente
à clínica de saúde da KMAD

pessoas procuraram tratamento. A tabela abaixo resume o
número de pessoas testadas e os resultados:
Malária

# Testado
2020

Homens

# Positivo

2019

3.025

2020

2019

781

466

396

Mulheres

3.453

1.641

3.028

1.404

Crianças do sexo masculino

4.063

2.359

3.653

2.050

Crianças do sexo feminino

4.191

2.563

3.665

2.215

A tabela abaixo resume o número de pacientes que visitaram
o centro de saúde com várias queixas:
Queixas

Adultos
2020

Febre

Crianças
2019

2020

2019

1.075

781

466

396

Diarreia

122

170

130

343

Cólera

0

0

3

0

Tuberculose

9

24

0

2

A tabela abaixo resume o número de pacientes que foram
testados de diversas doenças no centro de saúde em 2020:
Doenças
testadas

Homens
# testado

Mulheres

# positivo

# testado

# positivo

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

ISTs*

152

198

152

186

106

159

106

152

VIH**

618

2.348

86

173

482

1.963

122

228

*Infeções Sexualmente Transmissíveis: infeções que são geralmente disseminadas
pela actividade sexual.
Uma consulta na clínica de
saúde da KMAD
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**Vírus da Imunodeficiência Humana

Dos pacientes que testaram HIV positivo, 215 (130 mulheres)
iniciaram o tratamento com a terapia antirretroviral
Serviços de saúde materno-infantil
Os serviços prestados pelos serviços de saúde maternoinfantil foram os seguintes:
Serviços de saúde materno-inantil

2020

2019

# de pacientes recebidos

3.403

3.989

# de pacientes que compareceram a consultas pré-natais

1.432

1.483

# de pacientes que receberam apoio no planejamento familiar

1.352

1.797

618

709

53

32

2.257

1.763

302

306

3.436

4.798

# de partos hospitalares
# de sessões de educação realizadas por parteiras no centro de
saúde
# de pessoas que participaram nas sessões de educação
oferecidas pelas parteiras no centro de saúde
# de sessões de educação organizadas pelas parteiras nas
aldeias
# de pessoas que participaram nas sessões de educação
oferecidas pelas parteiras nas aldeias

O número de nascimentos na clínica diminuiu para 618 em
2020, em relação a 709 em 2019, o que representa uma média
de 52 nascimentos por mês. O número de nascimentos no
domicílio diminuiu para 12 em 2020, em comparação com 24
nascimentos em 2019.

A ambulância da clínica
de saúde

Os principais tópicos abordados relacionam-se com a
prevenção da Covid, inclusive a utilização correcta de
máscaras, a melhoria do saneamento, a redução do risco
de diarreia, a redução do risco de contrair VIH e SIDA e a
prevenção da malária, com enfoque na utilização correcta de
redes mosquiteiras e na necessidade de seguir a prescrição
da malária até ao último dia.
Pilivili
Em 2020, a KMAD iniciou a construção de um novo Centro
de Saúde composto por um bloco clínico principal, 1 bloco
de maternidade e instalações pré-parto e 2 casas para o
pessoal de saúde. O investimento total feito pela KMAD em
infraestruturas de saúde é US$372.162.

Água e Saneamento
Namalope
Em 2018, a população local levantou uma preocupação sobre
a qualidade da água disponível nas várias fontes comunitárias
na localidade. Após a realização um programa de testes
envolvendo a KMAD, a sociedade civil e o governo do distrito,
concluiu-se que várias fontes de água da aldeia tinham níveis
de nitratos, coliformes e ferro acima dos parâmetros definidos
para que a água fosse adequada para o consumo humano.
Para colmatar esta situação, a KMAD assinou um contrato
com a Associação Multi-Sectorial para o Desenvolvimento

Mãe e filho a assistir a uma
consulta

Sensibilização de saúde comunitária
O programa de saúde comunitário tem promovido a
conscientização sobre saúde, higiene e saneamento,
principalmente através de debates em grupo. Em 2020
voluntários comunitários realizaram 65 sessões no centro de
saúde e 259 sessões nas aldeias.
A tabela abaixo resume o número de pessoas que
participaram das sessões de saúde comunitárias:
Sessões de saúde comunitárias

Homens

Mulheres

# que participou nas sessões de saúde comunitárias no
centro de saúde

504

1.199

# que participou nas sessões de saúde comunitária nas
aldeias

970

1.736

Em 2020, 21.579
pessoas visitaram o
bloco ambulatório
do centro de saúde,
o que representa um
aumento de 4,4% em
relação a 2019
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Pessoas locais que recolhem
água de uma bomba instalada
pela KMAD

Sustentável (AMULTSDS) - uma ONG sediada na cidade de
Nampula, especializada em iniciativas de água e saneamento.
O objectivo do projecto era de ajudar as comunidades a
melhorarem as suas práticas de saneamento e tratamento
de água, utilizando materiais acessíveis, como cinzas, folhas
de moringa, água fervida, etc. A AMULSTDS iniciou as suas
actividades em agosto de 2019 num contrato de um ano.
Infelizmente, a AMULTSDS não teve um bom desempenho
e a parceria foi terminada. A KMAD está a procurar outras
entidades com a experiência necessária que também estejam
familiarizadas com a área Topuito.
Em Cabula, a KMAD instalou um sistema de abastecimento
de água alimentado por energia solar com 4 torneiras.
Nos bairros continuam a colecta de contribuições da
comunidade para o fundo de manutenção e a conta de

A KMAD iniciou a
construção de um
novo Centro de Saúde
composto por um
bloco clínico principal,
1 bloco de maternidade
e instalações préparto, e 2 casas para o
pessoal de saúde
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eletricidade dos furos e sistemas, mas 2 comunidades não
estão a recolher dinheiro: Topuito desde o início Covid não
está a contribuir nem Naholoco porque a pressão no sistema
não é boa. A KMAD instalou uma nova bomba, mas o comité
da água não consegue recolher dinheiro para instalar a
electricidade e ligar a bomba.
A tabela abaixo resume o valor coletado pelos comités de
água em 2020:
Aldeia

Total colectado pelos comités de água (Mts)

Cabula

1.950

Nataka

7.344

Nathuco
Mtiticoma
Mulimune

930
136.180
3.510

Tibane

10.625

Topuito

0

Naholoco

0

Total

160.439

Como resultado do Covid, as feiras de saúde não foram
realizadas em 2020, mas as campanhas de saúde de porta
em porta continuaram. A KMAD distribuiu 22.464 máscaras a
6.602 famílias que vivem na localidade de Topuito.

Pilivili e Mpago
A instalação de sistemas de abastecimento de água em Epuri
e Muolone está a ser finalizada.
10 furos foram perfurados e entregados às seguintes
comunidades: Epuri (1), Muoloni (2), Namaize (1), Jadoni (1),
Nailocone (1), Hori (2), Caneia (1) e (1) Namalico.

ESTUDO DE CASO
Em 2018, em parceria com o Governo do Distrito de Larde,
a KMAD concedeu bolsas de estudo a 35 jovens do sexo
feminino do Distrito para um curso de two anos em Cuidados
de Saúde Materno-Infantil na cidade de Nampula. Dos
35 bolseiros, 27 concluíram o curso com sucesso e foram
graduados no final de 2019. Fatima Domingos Manuel é uma
delas, que não tinha capacidade financeira para pagar os
seus estudos e através da KMAD e da iniciativa do Governo
teve a oportunidade de continuar os seus estudos e tornouse uma das enfermeiras SMI que trabalham no Centro de
Saúde Mtiticoma em Topuito.

27 estudantes
concluíram com êxito
o curso de 2 anos
de Saúde Materna e
Infantil

Fátima Domingos Manuel
concluiu com êxito o Curso de
Cuidados de Saúde Materna
e Infantil

Fátima com outras
licenciadas do Curso de
Cuidados de Saúde Materna
e Infantil
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DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
Todas as crianças devem ter a oportunidade de obter uma
educação de boa qualidade. A KMAD apoia este objectivo
através do financiamento de infra-estruturas físicas,
desenvolvimento de capacidades dos professores e
patrocínio de bolsas de estudo para o ensino superior que
de outra forma não seriam possíveis dentro da área local.
A KMAD também apoia a transferência de competências
em todas as idades através da formação profissional
e do desenvolvimento de actividades desportivas.

Escolas nas comunidades anfitriãs
da Moma
Melhorar o ensino primário
Infelizmente, devido à pandemia de Covid, as escolas em
Moçambique foram encerradas, pelo que o programa foi
cancelado. Espera-se que seja reiniciado quando as escolas
reabrirem em 2021.

Escola técnica
O equipamento informático e mobiliário foi fornecido à escola
técnica em 2020.
O centro de formação profissional tinha um total de 171 (56
raparigas) estudantes matriculados em 2020 nos cursos
seguintes: Electricidade 60 (26 mulheres), obras civis 53 (17
mulheres) e Mecânica Industrial 58 (13 mulheres). Previa-se
que os estudantes começassem o programa de estágio em
2020, mas devido à interrupção do ano académico de 2020,
este foi reprogramado para maio de 2021.

Salas de aula de escolas
primárias recém-construídas

Construção de escolas
Namalope

Funcionários da Escola Técnica
da KMAD. Figura 1

Funcionários da Escola
Técnica da KMAD. Figura 2
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Os blocos escolares de Naholoco e Mulimuni foram
construídos e equipados com 120 bancos escolares e o novo
bloco de Tibane está em construção. Além disso, a KMAD
comprou 240 bancos escolares para a Escola Secundária de
Topuito.

A KMAD apoia
actualmente
5 bolsistas na
universidade, 2 na
escola técnica, 189 na
escola secundária

Fornecimento de material escolar:
Material escolar fornecido aos alunos

# fornecido

Cadernos

17.006

Lápis, borrachas e afiadores

2.238

Canetas

2.734

Réguas

1.865

Kits de desenho

773

Materiais fornecidos aos professores
Cadernos e canetas
Réguas

130
65

Em 2020 a KMAD forneceu material escolar para 4972
alunos e 65 professores nas comunidades anfitriãs da mina
de Moma. A tabela abaixo resume os tipos de materiais
escolares fornecidos:

Pilivili e Mpago
Em Pilivili e Mpago 4 escolas estão em construção : Hori com
7 salas de aula e área de administração e sanitários. Caneia,
Namaize, Nailocone com 3 salas de aula e Administração e
sanitários.

Bolsas de estudo concedidas a
estudantes locais
IEm 2020 a KMAD apoiou 52 bolsas de estudo sendo 50
para ensino secundário e 2 para ensino universitário. Não
precisamos mais de enviar os bolsistas do ensino secundário
para a escola secundária de Moma porque abriu uma escola
secundária em Topuito. Isto significa que o número de
estudiosos poderia ser aumentado, dado que o alojamento
deixou de ser necessário.

Actualmente, há 5 bolsistas na universidade e um total de
189 para ensino secundário e 2 ensino técnico
Os 50 alunos da Escola Secundária de Larde passaram e dos
91 da Escola Secundária de Moma, 42 passaram (11 raparigas)
os restantes estão a preparar-se para os exames que devido
ao Covid terão lugar em fevereiro de 2021. Em Carapira
2 alunos completaram o curso e iniciarão o programa de
estágio em 2021 durante 6 meses.
As bolsas de estudo para o ensino secundário, assim como
o programa de bolsas universitárias, não estão a seguir
o calendário normal de candidaturas, dado que o ano
académico de 2020 só terminará em fevereiro de 2021 devido
ao COVID-19.
Ano

# de
bolseiros

# de
desistências

# de
graduados

Total final do
ano

2013

14

2

0

12

2014

17

5

0

12

2015

19

6

0

13

2016

24

7

0

17

2017

24

8

0

16

2018

24

6

5

13

2019

24

2

14

8

2020

50

4

2

91

Total

196

40

21

135

Desporto e cultura
Em 2020 a KMAD não apoiou o desporto local, porque o
Presidente declarou o Estado de Emergência devido à Covid
e as actividades desportivas foram canceladas.

Um edifício escolar
construído pela KMAD
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ESTUDO DE CASO
Em 2018, a KMAD contratou uma ONG moçambicana,
Facilidade, para a realização de um programa piloto visando
melhorar a qualidade do ensino primário na localidade. A
Facilidade é uma organização sediada em Nampula, com
experiência em metodologias de ensino para melhorar a
qualidade da aprendizagem nas escolas. Realizou uma
avaliação das competências de leitura, escrita e cálculo em
crianças de 9 a 15 anos de idade e forneceu treinamento aos
professores e directores de escola em novas técnicas de
ensino interactivas, visando inicialmente crianças da 2 e 3
classes.
A melhoria da qualidade da educação primária será a base
para maximizar os benefícios que podem ser obtidos com
outras iniciativas da KMAD, como o programa de bolsas de
estudo para o ensino médio e superior.
Este programa piloto foi muito bem sucedido e, como
resultado, a KMAD assinou um contracto para um programa
de três anos o qual iniciou em 2019. O programa foi alargado
para abranger alunos da 3ª a 5ª classes e envolver 1.500
crianças locais. 32 indivíduos (professores, directores de
escola, directores de escola adjuntos e facilitadores locais)
foram treinados nas novas técnicas interactivas de ensino.
O FMO, o banco de desenvolvimento holandês, co-financia
este programa de 3 anos e cobre 50% dos custos, o que
representa um forte apoio continuado às iniciativas da KMAD
por parte de uma organização que tem estado envolvida no
co-financiamento de actividades anteriores da KMAD.
Em agosto 2019, 814 estudantes participaram na avaliação
inicial do programa e penas 530 participaram na avaliação final
no final do ciclo. Esta redução do número de participantes foi

principalmente devido à ausência de vários professores em
virtude de estes estarem a participar em cursos de formação
do Departamento da Educação.
1300 alunos dos graus 3 e 4 melhoraram as competências
de leitura e cálculo melhoradas e 80% do grupo-alvo passou
para o seguinte nível.
24 professores foram formados e 72 membros do conselho
escolar foram nomeados para a realização do projecto.
A actividade foi suspensa devido ao COVID-19 e espera-se
que seja reiniciada em 2021.

Um aluno de uma escola
primária apoiada pela
KMAD

Equipas de futebol locais
apoiadas pela KMAD. Figura 1
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APOIO À GOVERNANÇA
Para além dos seus três focos principais, a KMAD apoia
outras iniciativas para beneficiar as pessoas que vivem nas
comunidades anfitriãs da mina de Moma.

Em 2020, a KMAD apoiou as seguintes
iniciativas:
O transporte de 75.000 mudas de cajueiro de várias partes
da província para Larde, a fim de promover o cultivo para fins
comerciais.
A compra de equipamento como balde, luvas, tigela, pratos
e bomba de pulverização para a unidade de tratamento de
cólera no Centro de Saúde de Larde
A formação de Professores, Líderes Comunitários e
Influenciadores Tradicionais na prevenção da Covid, a fim de
lhes dar informação suficiente para orientar e sensibilizar as
comunidades e minimizar o impacto desta doença

DESAFIOS ENFRENTADOS NO
PLANO DE ACTIVIDADES 2020
Os desafios estavam principalmente relacionados com
o Covid e o Estado de Emergência que foi declarado em
resposta. O programa de educação com Facilidade precisava
de ser cancelado em resultado disso. As feiras de saúde
também foram canceladas e as sessões de monitorização do
KMAD tiveram de ser reduzidas devido à restrição do número
de pessoas que se podiam reunir.

OLHAR PARA O FUTURO
Objectivos para 2021
Meios de subsistência e desenvolvimento
económico
• Fundo total de 20 projectos de geração de rendimentos
tanto na área de Namalope como de Pilivili
• Implementar novos programas de apoio a pessoas
vulneráveis e expandir o apoio à área de Pilivili
• Expandir o projecto de agricultura de conservação para a
zona de Pilivili

Desenvolvimento de Saúde
• Transformar o antigo edifício da maternidade numa
pequena unidade de tratamento de emergência
• Apoio para cobrir os salários de 17 enfermeiros

Desenvolvimento da Educação
• Construção de 3 blocos escolares: 1 em Mititicoma, 1 em
Epuri e 1 na aldeia de Muolone
• Retomar a melhoria da educação quando as escolas
reabrem
• 6 bolsas de estudo para grau universitário
• 24 bolsas de estudo para o ensino secundário

Equipas de futebol locais
apoiadas pela KMAD.
Figura 2
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APÊNDICE

O projecto de carpintaria da
KMAD
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FONTES DE FUNDOS
Kenmare Moma Development Association
Fontes e utilizações dos fundos para o ano terminado em 31 de dezembro de2020
Fontes de Fundos
Kenmare Resources plc e outras empresas subsidiárias

Real 2020 US$

1.514.373

329

67

1.952.262

1.514.440

Juros de depósito
Total
Utilizações dos fundos
COVID-19
Servidão do Pilivili RAP

Real 2019 US$

1.951.933

Real 2020 US$

Real 2019 US$

365.143

0

327.512

233

Gastos do Pilivili RAP

300.598

0

Infra-estruturas das Escolas Primárias

222.979

53.260

Projectos de Água e Saneamento

141.262

72.038

Projectos de Infra-estruturas de Saúde

132.172

126.061

Produção Agrícola e Diversificação

89.014

11.855

Custos salariais dos trabalhadores

70.074

57.353

Construção de Capacidade Educacional

63.861

55.323

Outros custos para trabalhadores

52.291

59.121

Apoio aos pequenos negócios

49.455

19.097

Viagem e alojamento

39.401

17.315

Centro de Formação Técnica

32.895

580.203

Bolsas de estudo

29.535

42.778

Apoio Comunitário em Saúde

21.207

103.020

Governança Local

14.796

28.196

Custos de funcionamento do veículo

13.080

7.830

Projectos de Apoio Educativo

12.931

2.089

Grupos vulneráveis

8.797

12.168

Custos de combustível

8.468

7.200

Rádio Comunitária

6.289

18.232

Material de escritório

2.323

9.376

Custos Diversos

1.412

2.072

Desporto e Social

800

2.197

Comunicação

650

182

Formação de pessoal

243

10

Projecto Avicultura

218

185

Assistência Técnica

0

727

Projecto de Costura

(78)

0

2.007.328

1.382.780

Total
Alteração nos fundos
Excedente/(défice) de fundos para o ano
Taxas bancárias
Moeda estrangeira Ganho/(Perda)
Fechamento de fundos para o ano

Real 2020 US$
(55.066)

Real 2019 US$
131.660

(597)

(633)

(19.174)

(11.302)

(74.838)*

119.726

*O défice deveu-se a custos adicionais incorridos para apoio escolar local e desenvolvimento da saúde. O défice será financiado pela Kenmare Resources plc em 2021
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APÊNDICE 1: Meios de Subsistência e Desenvolvimento Económico
Áreas / Actividades

Indicadores

Resultados esperados

1.1

Financiamento de projectos de geração de renda

1.1.1

Financiamento de 10 projectos de
geração de renda comunitários

Número de negócios financiados
Número de beneficiários-

10 novos pequenos negócios estabelecidos
Os projectos existentes estão a funcionar com sucesso e de
forma independente

1.1.2

Reforço e expansão projectos de
geração de renda

Número de projectos financiados para expansão ou recuperação
Número de iniciativas de negócios introduzidas

Memorando de Entendimento assinado com uma ONG local
2 projectos refinanciados para expansão ou recuperação

1.1.3

Financiamento de projectos
identificados pela KMAD

Número de projectos identificados
Número de beneficiários financiados

1 projecto financiado pela KMAD identificado

1.1.4

Apoio a projectos de ovos e criação
de aves

Número de galinhas que produzem ovos
Número de ovos produzidos semanalmente
Número de frangos vendidos

Projecto de ovos e avicultura totalmente equipado para o
fornecimento de produtos ao mercado.
300 ovos produzidos diariamente
300 frangos vendidos em cada ciclo
600 frangos vendidos em cada ciclo

1.2

Apoiar Pessoas Vulneráveis

1.2.2

Financiamento a projectos de
geração de renda em 9 aldeias (2
projectos)

Número de pessoas financiadas para desenvolver um pequeno negócio

2 grupos de VG financiados em projectos IG

1.2.3

Apoio aos Agregados Familiares
chefiados por idosos e mulheres

Número de pessoas idosas que receberam apoio
Número de projectos geridos por uma única mulher HH

166 pessoas idosas apoiadas na agricultura e pecuária
89 Mulheres apoiadas na agricultura e pecuária

1.3

Programas agrícolas

1.3.1

Expansão das práticas de Agricultura
de Conservação

Número de novos agricultores por sexo aplicando CA
Número de agricultores formados em CA
Número de clubes de agricultores criados
% de aumento da produção dos agricultores

Memorando de entendimento com ONG local para expandir
o número de agricultores que praticam a agricultura de
conservação (CA)

1.3.2

Associar a AC à promoção da
propagação das variedades
resistentes de milho e da mandioca

Percentagem de agricultores que prepararam os seus compostos
Área plantada
Número de agricultores que receberam milho e outras sementes
Quantidades de outras sementes distribuídas
Quantidades de sementes contribuídas pelos agricultores
Número de agricultores que transferiram os caules de mandioca

50% dos agricultores da CA a produzirem milho
20% dos beneficiários da mandioca trespassaram para novos
agricultores

1.3.3

Apoio técnico para incrementar a
produção de vegetais

Quantidades de vegetais produzidos e vendidos à IFS e mercados locais
Número de produtores locais de vegetais
Área produzida

Aumento de 20% na produção e venda em relação ao ano
anterior (base de referência: 17.520 quilogramas)
5 novos agricultores que produzem vegetais apoiados pela
KMAD (base de referência: 75 agricultores)
30% de aumento das áreas produzidas (base: 11 hectares)

1.4

Governação e apoio à capacidade local

1.4.1

Apoio à Rádio Moma

Apoio à Moma e à Rádio Larde
Número de programas “A voz de Topuito” transmitidos na rádio

Manutenção da Rádio Larde
Reparação da Rádio Moma
Formação do pessoal de rádio
Os programas de desenvolvimento KMAD estão a ser
difundidos por ambas as rádios

1.4.2

Apoio ao técnico afectado à
implementação do plano urbano

Número de Técnicos afectos

SDPI (Serviços Distritais para Infra-estruturas e Planeamento)
atribuiu 1 Técnico à Localidade de Topuito;
KMAD a pagar salário ao Técnico do SDPI; Salário pagado ao
Técnico; Plano Urbano em curso.
Actividades do Plano Urbano Topuito realizadas
Formação de Líderes locais em organização da terra

1.4.3

Sessões de monitoria da KMAD com
todas as partes interessadas

Número de sessões organizadas
Número de pessoas que assistiram às reuniões;

Facilitação de reuniões trimestrais de monitoria com SCO,
Governo e comunidades

1.4.4

Apoio à governação local

Apoio logístico
Número de iniciativas solicitadas apoiadas

Apoio da KMAD à implementação das actividades do governo
local

1.4.5

Construção de um salão comunitário

Número de salas comunitárias construídas

Construção de um salão comunitário

1.4.6

Apoio institucional para o Governo
Distrital

Nº de Instituições Governamentais Distritais apoiadas
Montante do apoio dado
Actividades apoiadas

Apoio dado ao Governo para a implementação das suas
actividades
Total de 300.000 Mts financiados para o Governo Distrital
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3 das 5 empresas aprovadas foram financiadas e o negócio começou: a loja de material de construção de Mtiticoma, a Carpintaria de Nataka e a máquina de vales de electricidade para Tibane.
O Centro Multimédia Naholoco foi cancelado até ao reinício do ano lectivo em 2021 e o projecto de material de construção de Topuito foi cancelado quando o patrocinador faleceu.
Não foi possível realizar o objectivo porque as propostas recebidas não eram sustentáveis.
No total, foram investidos 2.713.971 mts (US$35.418).
Memorando de Entendimento assinado com a AENA
Dos 4 projectos que foram seleccionados: 2 mercearias de Topuito de ovos de Mtiticoma. Projecto do sal em Naholoco. 3 grupos de viveiros comunitários foram refinanciados (Namicuta,
Nathuco e Mulimune).
O projecto de viveiros está em expansão e por esse motivo foram identificados, formados e financiados 5 novos grupos.
Durante o ano, o produtor de ovos de Mtiticoma produziu um total de 104.800 ovos, uma média de 8.733 ovos por mês. Destes, um total de 79.921 ovos foram vendidos para a cozinha da mina
e 631 para os mercados locais. Isto representou um aumento de 13% em relação a 2019.
O projecto avícola não teve um desempenho muito bom devido ao aumento da demanda de galinhas na cidade de Nampula e ao facto de o fornecedor não conseguir entregar como
consequência os dois novos projectos avícolas (em Nataka e Mtiticoma) só conseguiram fazer 2 ciclos em vez de três. Além disso, tiveram perdas significativas durante o transporte com 110
(de 300) para Nataka e 105 (de 400) para Mtiticoma. As mortes foram o resultado de negligência dos proprietários na escolha do carro ( microônibus que é um veículo fechado e não permite
a circulação de ar suficiente).
Em 2020, Nataka vendeu 234 de 300 galinhas, produzindo um total de 55.224 Mts (US$877) e Mtiticoma vendeu 568 de 600, ganhando 141886 (US$2.252) uma redução de 47% em relação a
2019.

A base de dados de pessoas vulneráveis foi finalizada. Os números finais são os seguintes
Namalope: total de 238, dos quais 49 agregados familiares chefiados por mulheres (WHH), 157 idosos (ELD) e 32 portadores de deficiência física (FC)
Pilivili: total de 406, dos quais 161 WHH, 225EL e 20 PC
Mpago: total de 178, dos quais 71 WHH, 72 EL e 35 PC.
As acções de apoio propostas incluem o desenvolvimento de capacidades e o envolvimento de pessoas em pequenos projectos de geração de renda. O relatório e as acções estão a ser
revistos. Foi criado e formado um grupo para o projecto do viveiro.
Pequeno projecto de galinha: começou com a distribuição de 450 frangos (150 em Mulimune, 50 em Nataka, 50 em Nathuco e 200 em Naholoco) para beneficiar 90 idosos (famílias). Cada
família recebeu 5 galinhas. Houve 528 novos nascimentos, 576 mortes, 10 foram comidos e 3 foram vendidos para comprar outros produtos de que necessitam. O saldo no final do ano foi de
389 galinhas.
Projecto Agricultura de Conservação: 166 vulneráveis estão a participar.
Em dezembro, 450 quilogramas de sementes distribuídas para a época de produção de 2020/2021.
Produção de vegetais: 59 idosos envolvidos (38 plantados em jardins elevados no pátio da casa e 21 plantados nas suas quintas). Em Topuito, uma única produtora de vegetais foi refinanciada
para criar um pequeno sistema de irrigação para a sua quinta. Em Cabula, a construção da mercearia para 3 famílias vulneráveis está na fase final.

Memorando de Entendimento assinado com a AENA
291 agricultores (218 mulheres) prepararam 112,95 hectares e como resultado de lições de agricultura aprenderam prepararam as suas próprias sementes. Prepararam 16,740 quilogramas
de sementes e a KMAD completou esta preparação com 1,324 quilogramas de sementes para uma variedade de culturas. Como resultado, foram produzidos aproximadamente 483,698
quilogramas de culturas nas parcelas CA em comparação com aproximadamente 313,664 quilogramas nas áreas utilizando métodos tradicionais, demonstrando o aumento de produtividade
que pode ser alcançado utilizando a metodologia da CA.
No final do ano, o número de agricultores aumentou de 291 para 1008, distribuídos em 36 clubes
2019/2020 época de produção agrícola produziu um total de 797,3 quilogramas contra 519,5 quilogramas durante a época passada, o que representa um aumento de cerca de 53%.
28% das quintas com composto
Os 112,95 hectares utilizados no CA foram partilhados da seguinte forma:
Mandioca 43,9 hectares. Amendoins 37,8 hectares. Feijão-frade 3,5 hectares. Arroz 22 hectares. Milho 1,2 hectares. Bambara 0,5 hectares. Feijão julgo 4 hectares. Para esta época 2020-2021,
foram distribuídos 450 quilos de sementes de acordo com as seguintes quantidades e variedades: 25 quilos de milho, 25 de sésamo, 200 quilos de feijão-frade e 200 quilos de ervilha de
pombo.
120 (de 134) agricultores passaram os caules para 367.
Em 2020, os agricultores continuaram a fornecer vegetais e frutas para a cozinha da Kenmare. Produziram 24.469 kg de vegetais numa área total de 16,1 hectares. Destes 20.679 quilogramas
foram vendidos para a cozinha da mina e 3.790 quilogramas vendidos para o mercado local. Os agricultores ganharam um total de 1.510.336 Mts (US$20.137). Isto representa um aumento de
5,6% em quantidade de vegetais em comparação com 2019.
Além disso, os fornecedores de fruta que não são beneficiários directos da KMAD forneceram à cozinha da mina um total de 58.253 quilogramas de vários vegetais e frutas, e ganharam
2.922.490 Mts (US$52.600).
Em 2020, foram registados 34 agricultores, aumentando os beneficiários para 101 (54 mulheres).
A área total de produção de vegetais em 2020 é de 16,1 um aumento de 46,8%.

Ambos os rádios estão operacionais, mas ao longo do ano ambos tiveram problemas técnicos que foram resolvidos com o apoio da KMAD.
Durante o ano, a Radio Macone e a Larde transmitiram informações sobre o programa de bolsas KMAD para a universidade, segurança nas estradas durante a época festiva, prevenção da
malária e do VIH, programa de geração de renda, construção de escolas e informações relacionadas com as actividades de desenvolvimento da KMAD.

A KMAD doou 554L de combustível para a implementação das actividades SDPI em Topuito. O plano de gestão do fluxo foi submetido ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública
para seguir o devido processo para a sua publicação no jornal oficial nacional

Durante o ano realizaram-se 2 Sessões que contaram com a presença de Líderes Comunitários, MIREME Provincial, Governo Distrital, SCO e Assembleia Provincial. O plano KMAD 2021 foi
acordado e assinado.
554 litros de combustível por ano concedidos ao chefe da Localidade
O projecto foi alterado para apoiar os 27 enfermeiros que se formaram no ano passado. Salários pagos de novembro-dezembro inclusive o 13º salário para as 17 enfermeiras.
Em 2020, a KMAD apoiou o Governo nas seguintes iniciativas:
- Transporte de 75.000 mudas de cajueiro de diferentes locais da província de Nampula para Larde, a fim de promover o cultivo para fins comerciais.
- Comprar equipamento como botas, baldes, tigela, bomba de pulverização, copos, pratos e luvas para a unidade de tratamento da cólera em Larde,
- Formação de Professores, Líderes Comunitários e Influenciadores Tradicionais na prevenção da Covida, a fim de lhes fornecer informação suficiente para orientar e sensibilizar as
comunidades e minimizar o impacto desta doença
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APÊNDICE 2: Desenvolvimento de Saúde
Áreas / Actividades

Indicadores

Resultados esperados

2.1

Apoio aos serviços de saúde

2.1.1

Apoio às campanhas de
conscientização sobre
a saúde

Número de sessões facilitadas pelos voluntários e parteiras
Número de pessoas abrangidas por sexo
Número de pessoas referidas ao centro de saúde

9 aldeias de Topuito informadas sobre como prevenir a malária e
outras doenças comuns

2.1.2

Feiras de Saúde

Número de pessoas abrangidas durante as feiras por sexo e faixa etária
Número de serviços prestados nas feiras
Número de pessoas encaminhadas à clínica de saúde para tratamento posterior

Nove aldeias com acesso a serviços básicos e informação sobre
saúde

2.2

Formação e apoio

2.2.1

Treinamento de
voluntários e parteiras

Número de formações e actualizações realizadas
Número de voluntários formados por aldeia

2 formações realizadas
100% de voluntários e parteiras formados

2.2.2

Apoio aos enfermeiros
locais

Número de enfermeiros integrados no Sistema Nacional de Saúde
Número dos salários dos enfermeiros que estão a ser pagos pela KMAD

Memorando de Entendimento assinado com a Direcção Distrital de
Saúde para registar alguns dos 27 enfermeiros

2.3

Desenvolvimento de Infraestruturas

2.3.1

Expansão do centro de
saúde

Número de pacientes que procuram serviços de saúde
Número de consultas gerais, de maternidade e pediátricas
Número de casos de malária registados em adultos e crianças;
Número de casos de diarreia e outras doenças
Número de testes de VIH
Número de pessoas que iniciaram o ARVT
Número de testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis
Número de mulheres que assistam consultas pré-natais e de Planeamento
Familiar
Número de nascimentos na clínica e nas comunidades

Centro de Saúde preparado para responder à malária e outras
doenças
Construção e instalação do bloco da Maternidade
Construção de um novo bloco de maternidade

2.3.2

Apoio logístico à
ambulância

Número de vezes atendidas
Quantidades de combustível fornecidas por mês

Manutenção da ambulância
Apoio logístico dado à Clínica de Saúde (combustível para a
ambulância)

2.4

Água e Saneamento

2.4.1

Apoio às campanhas de
água e saneamento

Número de sessões de treinamento realizadas
Número de membros dos Comités treinados
Número de campanhas realizadas por aldeia
Número de pessoas que participaram nas campanhas

Comitês de água e saneamento treinados
50% das aldeias realizam campanhas de saneamento

2.4.2

Perfuração de furo em
Cabula

Número de furos perfurados
Número de torneiras
Quantia colectado mensalmente
Número de torneiras operacionais

1 furo perfurado em Cabula
Pessoas com mais acesso à água

2.4.3

Manutenção de furos de
água e sistemas

Número de furos existentes
Número de furos operacionais
Quantia contribuída por cada aldeia

Todos os furos operacionais
80% dos membros das aldeias contribuem para os custos
operacionais mensais (manutenção e electricidade) dos furos

2.4.4

Financiar uma
organização parceira
para implementar um
projecto de tratamento
de água de base
comunitária

Número de membros dos comités reestruturados e formados
Número de famílias que tratam a água
Número de pontos de água vedados
Número de latrinas melhoradas e aterro familiar
Número de areas de serviço

Reestruturação dos comités de água
60% Aldeias que fazem tratamento de água
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Durante o ano, os voluntários e parteiras conduziram 3.554 sessões de educação e sensibilização. Os tópicos abordados foram COVID, VIH, Malária, DST e prevenção da Diarreia. Devido à
COVID, as sessões foram realizadas em pequenos grupos e as parteiras abrangeram um total de 5.693 pessoas (3.736 mulheres).
Feira cancelada devido à COVID-19. O foco está a ser dado às sessões de prevenção e distribuição de máscaras. Distribuímos 22.464 máscaras para 6.602 famílias.
Nenhuma pessoa foi encaminhada para a clínica

Devido ao Covid, a SDSMAS reagendou a formação para janeiro de 2021
Memorando de Entendimento assinado em novembro de 2020.
18 enfermeiros passaram nos exames para posições SMI na SDSMAS-Larde e 17 assinaram contratos (o 18º foi um não comparaceu)
O salário das enfermeiras será pago durante 24 meses.

A clínica assistiu a um total de 21.579 pacientes dos quais 498 sobre consultas gerais, 184 sobre consultas de maternidade e 424 sobre consultas pediátricas
- 14.732 indivíduos foram para testes de malária. Destes, 6.478 (3.453 mulheres) eram adultos e 8.254 (4.191 mulheres) eram crianças. Do total testado, 3.273 (1.641 mulheres) adultos e 4.922
(2.563 mulheres) crianças testaram positivo.
- 1.541 casos de febre foram registados
- Destes, 1.703 indivíduos foram testados para o VIH, 208 (122 mulheres) eram adultas e 603 (267) eram crianças. Do total testado, 208 (122 mulheres) eram adultos e 12 (6 mulheres) crianças
tiveram resultados positivos.
- 224 ARVT iniciados (134 mulheres)
- 152 homens e 106 mulheres testaram positivo para DSTs
O mobiliário para a maternidade começou a ser entregue enquanto os trabalhos de acabamento do bloco da maternidade eram feitos.
A clínica registou 1.432 consultas pré-natais e 1.352 consultas de planeamento familiar. Foram registados 631 (12 na comunidade) nascimentos.
1.640 litros de gasolina recebidos durante o ano
Durante o ano, foram realizadas 2 manutenções.

8 comités de água foram reiniciados
Durante o mês, os voluntários estiveram envolvidos em 299 campanhas de limpeza realizadas nas 9 aldeias. 4.409 membros da comunidade participaram da seguinte forma:
Naholoco 546 (369 mulheres), Mulimune 533 (357 mulheres), Topuito 691 (445 mulheres), Mtiticoma 608 (388 mulheres), Tibane 519 (318 mulheres), Cabula 496 (316 mulheres), Nathuca 654
(493 mulheres), Nathuco 336 (218 mulheres)
O sistema foi estabelecido e está em funcionamento
145 famílias buscam água nas torneiras
4 torneiras de água abertas
A comunidade Naholoco não fez mais progressos no sentido de recolher uma contribuição da comunidade para a conta de electricidade do sistema.
O sistema Nataka teve problemas de falta de pressão, o contratante foi notificado e irá mobilizar uma equipa em janeiro de 2021. A equipa de engenharia relatou que a principal preocupação
em Topuito são as ligações adicionais que estão a ser realizadas pelos residentes ao sistema originalmente concebido que está a reduzir a pressão ao longo das torneiras. A questão foi
levantada com a liderança comunitária e o comité da água para discutir em conjunto a forma de abordar este problema.
Em 2020, as comunidades contribuíram com 160.439,00 Mts distribuídos da seguinte forma:
Cabula 1,950.00, Nataka 7,344.00, Nathuco 930,00, Mtiticoma 136,180.00, Mulimune 3,510.00, Tibane 10,625.00, Topuito 0, Naholoco 0.
8 comités de água existentes neste momento em todas as aldeias com excepção de Isoa.
Formação de actualização feita em 2020.
Entre agosto de 2019 e agosto de 2020, a KMAD tinha um contrato com a AMULTSDS para empreender um programa de saneamento de água com o objectivo de ajudar as comunidades a
melhorar as práticas de saneamento e tratamento de água, utilizando materiais acessíveis. Infelizmente, a AMULTSDS não teve um bom desempenho e a parceria foi terminada.
A KMAD está a procurar outras entidades com a experiência necessária que também estejam familiarizadas com a área de Topuito. Foram realizados contactos e discussões preliminares com
a SNV para discutir uma possível parceria sobre os projectos comunitários no domínio da água. A KMAD apresentou um documento de resumo do projecto que foi implementado e desafios
que será usado pela SNV para preparar uma proposta de projecto..
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APÊNDICE 3: Desenvolvimento da Educação
Áreas / Actividades

Indicadores

Resultados esperados

Programa de bolsas de estudo para o ensino
secundário

Número de novos estudantes beneficiários da bolsa de estudo
Número de estudantes que beneficiam da bolsa de estudo KMAD;
Número de novos alunos que receberam material escolar
Número de alunos que passaram;
Nº de desistentes;
Apoio dado aos internatos
Apoio dado

24 novas bolsas de estudo concedidas aos estudantes
locais para o ensino secundário
Material escolar distribuído a todos os novos bolsistas
80% dos estudantes passaram
Não havia desistências
1 projecto ou oportunidade de negócio dada ao
Internato da Moma/ Escola de Carapira
Reabilitação dos sanitários do colégio interno da Moma

3.1.2

Programa de bolsas de estudo para o ensino
superior

Número de estudantes (nº de mulheres) que se candidataram à
bolsa de estudo
Número. de novos bolsistas
Número de bolsistas que recebem a bolsa de estudo
Número de Estudante que passou
Número de estudantes em Universidades Públicas

4 bolsas concedidas aos estudantes de Topuito que
concluíram a 12ª classe
8 Estudantes inscritos no esquema de bolsas de estudo
KMAD em 2020

3.1.3

Apoio para a melhoria da qualidade do ensino
primário - parceria com Facilidade

Número dos alunos do 3º e 4º ano melhoraram após a 1ª avaliação
Número de professores e voluntários locais formados
Número de professores da 3ª à 5ª classe que aplicam as
competências
Número de membros do Conselho Escolar formados
Número. de reuniões e workshops realizados
Número. de atividades envolvendo os pais

1.300 alunos dos graus 3 e 4 com competências de
leitura e cálculo melhoradas.
80% do grupo-alvo passou para o seguinte nível
24 professores com competências de ensino da WN
72 membros do conselho escolar conscientes do seu
papel.

3.1.4

Distribuição de material escolar

Percentagem de alunos que receberam material escolar
Percentagem de professores que receberam material escolar
adicional
Quantidade de material escolar distribuído para os alunos
Quantidade de material distribuído aos professores
Número de bens e material escolar distribuído à 1 escola em Topuito
Quantidade de material para a prevenção da Covid distribuído

95% dos alunos matriculados na escola de Topuito com
materiais distribuídos pela KMAD
100% dos alunos e professores existentes com material
escolar adicional apoiado pela KMAD
Apoio à celebração do 1 de Junho
Apoio para reabrir a escola em Topuito

3.2

Desenvolvimento de Infra-estruturas

3.2.1

Equipamento da fase 2, apoio à escola técnica e
secundária

Número de infraestruturas/quartos equipados
Número de Estudantes matriculados
Número de estudantes que fazem estágio na Kenmare/
Subcontratados
Número de mesas

Conclusão do equipamento da Fase II e instalação da
escola
120 alunos matriculados na escola técnica
90 estudantes a fazer estágio em Kenmare/
Subcontratados
160 mesas fornecidas

3.2.2

Construção e apetrechamento de quatro blocos
escolares em Mulimune, Naholoco e Tibane

Número de salas de aula construídas por aldeia
Número de bancos e mesas numa sala de aula por escola

3 blocos de quatro salas de aula construídos
120 bancos escolares distribuídos

3.3

Outros projectos educativos

3.3.1

Outros projectos educativos

Número de escolas que beneficiam do apoio do KMAD

Projecto de hortas escolares iniciado em dois escolas
em Topuito
120 mesas distribuídas na escola de Cabula

3.4

Desenvolvimento do Desporto

3.4.1

Apoiar os campeonatos locais de futebol
masculino e feminino, e ao Campeonato Distrital

Número de equipas (femininas e masculinas) inscritas no
campeonato local;
Apoio às equipas vencedoras
Número de novas modalidades apoiadas
Número de prémios atribuídos às 3 primeiras equipas vencedoras
do campeonato de futebol

Campeonato local de futebol masculino e feminino;
Capacitação do comité de desportos local
Novas modalidades desportivas introduzidas
Liga de futebol de competições em Larde

3.1

Formação e competências

3.1.1
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O Distrito de Larde construiu uma escola secundária em Topuito. Como resultado, 50 (12 raparigas) estudantes receberam uma bolsa de estudo em 2020. Dando um total de 141 (30 raparigas)
beneficiárias para 2020.
Cada um dos 141 estudantes recebeu 9 livros de exercícios, 2 canetas, um kit de desenho e 50 dos 141, como era o seu primeiro ano, receberam 2 pares de uniformes escolares.
As escolas fecharam temporariamente devido à COVID-19 em março. Ainda não foi estabelecido quando reabrirão.
O projecto a financiar depende da situação de emergência causada pela COVID-19
A reabilitação está em curso e está prevista a sua finalização em janeiro de 2021.

A candidatura a bolsas de estudo para 2021 está aberta até ao final de fevereiro. Até hoje, 4 candidatos já apresentaram as suas candidaturas. O processo será encerrado em fevereiro de 2021
porque o ano académico de 2020 foi reprogramado.
A KMAD iniciou um processo de revisão do seu programa de bolsas de estudo com a intenção de expandir as oportunidades e poder apoiar mais candidatos a inscreverem-se em cursos de
ensino superior.
A KMAD infelizmente perdeu um dos estudantes. Ele morreu de doença. O número foi reduzido para 5 beneficiários de bolsas de estudo.
Adenda negociado contrato com Facilidade para quando for retormado o ano lectivo e reabertura das escolast.
A actividade foi suspensa e espera-se que seja reiniciada em 2021.

Em 2020 foram inscritos 5.330 alunos ao Zip de Topuito (do 1º ao 7º ano). A KMAD distribuiu material escolar a 4.972 alunos, 93% do total. A distribuição para o resto dos alunos e para os
professores não foi concluída devido à interrupção das aulas.
A KMAD distribuiu um total de 17.006 livros de exercícios, 2.734 canetas, 2.238 lápis e borrachas, 2.149 apontadores, 1.865 réguas e 773 kits de desenho.
Esta actividade foi cancelada devido à Covid, mas foi oferecida uma cesta para o 1º bebé que nasceu no dia da criança composto por roupa de bebé, biberões, conjuntos de banho e fraldas A
estimativa de custo do enxoval foi de 6.750 Mts (US$107,63).
Para apoiar a reabertura da escola KMAD doou o seguinte material: 101 vassouras, 101 garrafas de Javel, 12 caixas de embalagens de sabão, 101 baldes

Todo o mobiliário dos escritórios foi instalado, bem como a instalação de 41 computadores, MS Office, antivírus, cablagem e interruptores
170 (56 mulheres) estudantes dos quais 90 (28 mulheres) são novos estudantes, 1 transferido de outra escola e 1 mulher não renovou a candidatura.
Estágio dependente da abertura das escolas e da conclusão das aulas perdidas durante a paragem.
Actividade adiada devido à Covid
Um total de 480 carteiras foram fornecidas: 120 delas em Mulimune e em Naholoco e 240 para a nova escola secundária em Topuito
Os blocos escolares de Mulimune e Naholoco foram equipados com bancos e entregues às autoridades educativas.
A construção dos blocos escolares de Tibane e os trabalhos de fundações estão em curso

Projectos de hortas escolares cancelados devido à COVID 19

Adiado o devido COVID
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Plano de Reassentamento (RAP) – Projectos Sociais Pilivili
Áreas/Actividades

Indicadores

Resultados esperados

Número de propostas de projectos apresentadas
Número de projectos financiados
Número de beneficiários formados
Número de formações realizadas por aldeia

1 projecto financiado em cada uma das 5 aldeias do
Pilivili RAP
Formação de 5 beneficiários do projecto em negócios
e gestão

Número. de VG
Número de pessoas apoiadas, por sexo

Apoio a 6 famílias VG identificadas

1

Meios de subsistência e desenvolvimento económico

1.1

Projectos de geração de renda

1.1.1

Financiamento de projectos de geração de renda
comunitários

1.2

Apoiar grupos vulneráveis

1.2.2

Financiamento da geração de renda

1.3

Práticas agrícolas		

1.3.1

Promoção das práticas de Agricultura de Conservação

Número de agricultores por sexo aplicando CA
Número de agricultores formados em CA
Número de agricultores alvo pelo técnico/ aldeia

1 técnico alocado em Pilivili
150 beneficiando do projecto CA

1.3.2

Apoio técnico para aumentar a produção de vegetais

Número de grupos e agricultores produtores de vegetais
Quantidades de vegetais produzidos

4 grupo de agricultores assistidos na produção de
vegetais

1.4

Governação e apoio à capacidade local

1.4.3

Sessões de monitoria KMAD com todas as partes
interessadas

Número de sessões organizadas
Número de pessoas que assistiram às reuniões;

Facilitação de reuniões trimestrais de monitoria com
SCO, o Governo e as comunidades

1.4.4

Apoio à governação local

Apoio logístico
Número de iniciativas solicitadas apoiadas

Apoio da KMAD à implementação das actividades do
governo local

2

Desenvolvimento da Saúde

2.1

Apoio aos serviços de saúde

2.1.1

Apoio a campanhas de educação e sensibilização

Número de sessões facilitadas pelos voluntários e parteiras
Temas abordados
Número de pessoas visadas por sexo

5 aldeias de Pilivili informadas sobre a prevenção da
malária e de outras doenças comuns

2.2

Formação e competências

2.2.1

Formação de Voluntários e parteiras

Número de voluntários por aldeia
Número de formação realizada
Número de voluntários formados por aldeia

Cada aldeia com voluntários da Saúde
2 formações realizadas

2.3

Desenvolvimento de Infraestruturas

2.3.1

Construção do centro de saúde

Número de doentes que procuram serviços de saúde
Número de Consultas Gerais, de Maternidade e Pediátricas
Número de casos de malária registados em adultos e crianças;
Número de casos de diarreia e outras doenças
Número de testes VIH
Número de pessoas que iniciaram ARVT
Número. Testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis

Clínica preparada para responder a malária e outras
doenças

2.4

Água e Saneamento

2.4.1

Apoio a campanhas de água e saneamento

Número de formações realizadas
Número de membros dos comités criados e formados
Número desistemas de água abertos
Número de pontos de água por sistema
Número de famílias que contribuem
Quantia contribuída por aldeia
Número de furos perfurados
Número de furos operacionais

5 Comités de Água e Saneamento formados
3 sistemas de água perfurados em Pilivili, Muolone
e Epuire
6 furos abertos nas 5 aldeias de Pilivili para substituir
os que se encontram no caminho da mina

3

Desenvolvimento da Educação

3.1

Formação e competências		

3.1.1

Programa de bolsas de estudo para o ensino secundário

Número de estudantes que beneficiam da bolsa de estudo
Número de novos alunos que receberam material escolar
Número de alunos que passaram;
Número de desistências;

20 novas Bolsas de Estudo concedidas a locais para o
ensino secundário
Material escolar distribuído a todos os novos
bolseiros
80% dos estudantes passaram
Sem desistências

3.2

Desenvolvimento de infraestruturas		

3.2.1

Construção e equipamento de 1 bloco escolar em Caneia
(3 salas de aula)

Número de salas de aula construídas por aldeia
Número de bancos e mesas numa sala de aula por escola

1 bloco de 3 salas de aula construídas
120 bancos escolares distribuídos

3.2.2

Construção e equipamento de 2 blocos escolares de sala
de aula em Namaize (3 salas de aula)

Número de salas de aula construídas por aldeia
Número de bancos e carteiras numa sala de aula por escola

1 bloco de salas de aula construído
120 bancos escolares distribuídos

3.3

Outros projectos de educação

3.3.1

Construção de uma ponte entre Pilivili e Epuire

Ponte construída

Ponte construída para permitir o acesso de Pilivili a
Epuire
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Resultados e comentários

A actualização sobre os 7 projectos seleccionados para financiamento este ano é a seguinte:
- A zona de mercearia e de pesca de Pilivili foi financiada e começou a funcionar
- O material de construção de Mputini, a pequena moagem de Namaize e a mercearia de Epuire foram financiados e começaram a funcionar.
- No projecto de pesca de Muolone, o abastecimento de energia do painel solar começou a ser instalado.
- O projecto mpesa ainda está à espera de que a Vodacom reinicie o registo de novos agentes.

Actividade a ser realizada após a finalização da actividade 1.1.1.

1 Técnico foi atribuído a Pilivili
Os agricultores receberam as áreas mas não prepararam a terra. A questão foi levantada durante a reunião da Comunidade e o Governo prometeu ajudar a encontrar uma solução.
O mesmo que 1.3.1
Agricultores a serem seleccionados pela KMAD. Uma vez que alguns deles já estão abrangidos pelo projecto de Namalope.

Primeira sessão de monitoria do RAP adiada devido à COVID-19
A nova proposta é janeiro de 2021. Actualização daKMAD, embora fornecida durante a reunião formal da comunidade realizada em dezembro
30 L/mês de combustível foi concedido ao chefe da localidade mensalmente;
60 L de combustível para SDAE e SDPI mensalmente

O inquérito de base sobre a malária está em curso, o relatório deverá ser entregue em janeiro.

O mesmo que 2.1.1. O SDSMAS terá de formar os voluntários. Actividade ligada à actividade 2.1.1

O empreiteiro começou a construção do Centro de Saúde Pilivili que consiste num bloco clínico principal, 1 bloco de maternidade e instalações pré-parto e 2 casas para o pessoal de saúde

Epuire e Muolone pequenos sistemas ainda não finalizados devido ao tamanho errado da bomba fornecida. Espera-se que a nova bomba seja entregue em janeiro.
Os furos em Caneia (1), Namaize (1), Muolone (2) e Epuri (1) foram todos finalizados, testados e o ficheiro de entrega preparado. A entrega está agendada para janeiro.

Actividade a ser realizada no dia 21 de fevereiro por causa do calendário escolar actualizado

Os detalhes finais estão em curso no que diz respeito à instalação dos caixilhos das janelas e portas
As paredes estão em construção

A ponte foi concluída, e a comunidade pode agora chegar facilmente a Epuire ou Pilivili sem dificuldades ou passar muito tempo a utilizar a estrada principal
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Plano de Reassentamento (RAP) – Projectos Rodoviários Pilivili
Áreas/Actividades
1

Meios de subsistência e desenvolvimento económico

1.1

Projectos de geração de renda

1.1.1

Financiamento da associação de pesca em Mualazi

2

Desenvolvimento da saúde

2.4

Água e Saneamento

2.4.1

Apoio a campanhas de água e saneamento

3

Desenvolvimento da Educação

3.2

Desenvolvimento de infra-estruturas

3.2.2

Construção e equipamento de 2 blocos escolares de sala
de aula em Hori
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Indicadores

Resultados esperados

Número de frigoríficos adquiridos

1 Associação de Pescadores financiada em Mualazi

Número de formações realizadas
Número de membros dos comités criados e formados
Número de furos perfurados p/ aldeia
Número de furos operacionais
Número de famílias que contribuem
Quantia contribuída por aldeia

Comités de Água e Saneamento formados
2 furos em Hori
3 furos em Namalico
1 Furo em Jadone
1 furo em Nailocone
1 furo perfurado em Matalahe
1 furo em Nampeia

Número de salas de aula construídas
Número de bancos e mesas numa sala de aula por escola

Blocos de 3 e 4 salas de aula construídos em Hori
245 bancos escolares distribuídos

Resultados e comentários

Projecto a ser implementado pelo mesmo empreiteiro que vai instalar o projecto de Muolone em janeiro de 2021.

Formação a ser realizada após a conclusão dos furos
Os furos em Namalico 1, 2 em Hori, 1 nailocone e 1 em Jadoni, foram finalizados e estão prontos para entrega em janeiro.
O furo na Nampeia estava em curso no final do ano.

Construção na fase final, com pintura e telhados a serem finalizados.
Foram encomendados os bancos
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Informação de Contacto
da KMAD
Para mais informações sobre a KMAD, por favor
visite
www.kenmareresources.com/sustainability/kmad
ou envie um e-mail para
Gareth Clifton a gclifton@kenmaremoz.com

42 KMAD 2020 Relatório Anual

