
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Seminário de avaliação dos resultados e perspectivas do projeto de melhora das capacidades de 

Autoridades Locais de Brasil e Moçambique como actores da cooperação descentralizada 

Segunda F. 

02 Março  

Cidade de  

Xai Xai 
 

08h00 Registro dos 

participantes 

08h30 Sessão de 

abertura 

09h00 – apresentação 

do avanço e 

perspectivas do 

cadastro de Xai Xai por 

representantes 

municipais 

12h00 Almoço 

13h30-Visita aos bairros 

15h30 Fim do dia 

 
 
 

 

Deslocação a Cidade 

de Matola * 

 

 

07h00 Saída da Cidade 

De XaiXai a Cidade de 

Matola 

 

12 30 Chegada a 

Cidade de Matola 

 

13h30- Almoço e 

descanso 

 

*e possivel esta viagem 

acontecer o dia antes 

na tarde mas depende 

do clima e das cheias 

e como afectam as 

ruas 

Cidade de Matola 

 

08h00 Registro dos 

participantes 

  

08h30 Sessão de 

abertura com a presença 

do prefeito Jairo Jorge de 

Canoas 

 

09h00 – discussão sobre 

orçamento participativo, 

liderado pelos 

municipios 

moçambicanos que 

iniciaram a 

implementação do OP ou 

estão começando a sua 

preparação e parceiros 

brasileiros 

 

12h00 Almoço 

 

13h30-Possível 

lançamento do ciclo OP 

em Matola – (diferentes 

bairros a confirmarse) 

 

15h30 Fim do dia 

Domingo 

01 Março  

Cidade de  

Maputo  

 

Chegada de convidados 

internacionais a Maputo 

e deslocaçao a Xai Xai  

 
 

 

Terça F. 03 

Março  

Quarta F. 

04 Março  

Quinta F. 

05 Março  

Sexta F. 

06 Março  

Cidade de  

Manhiça  

 

08h00 Registro dos 

participantes 

08h30 Sessão de 

abertura 

09h00 – formaçoes de 

Orçamento Participativo 

por representantes de 

Guarulhos  

12h00 Almoço 

15h30 Fim do dia 

 
 
 

 

simbolismo das cores : 

Segunda 02-

Terça 03 Março  

Cidade de  

Inhambane  

 

Trabalho entre 

Inhambane e Porto 

Alegre  
 
 
 

 

Cidade de  

Nampula   

 

2nda parte seminario sobre 

Planificaçao Urbana – 

Universidades de 

Moçambique e Catalunya e 

Plinio Soares de Guarulhos   

 

 

 

26 e 27 

Fevereiro  

Antes/após seminario principal 

deslocaçao 

Trabalho de OP/ Cadastro 
Chegada prefeito Jairo 

Jorge de Canoas a 

Matola 

Cidade de Matola 

 

Visita do prefeito Jairo 

Jorge 

Seminario principal   

Cidade de Matola 

 

08h00 Registro dos participantes  

08h30 Sessão de abertura: 

- Representante da Associação              

Nacional dos Municípios de 

Moçambique, ANAMM.  

09h00 -Apresentações por 

instituições parceiras do projeto do 

de cooperação descentralizada - 

Brasil Moçambique: ANAMM; ASF; 

FNP; CGLU e sobre os resultados do 

projeto e perspectivas futuras. 

10h00 -Apresentação por 

consultores da COWI do versao final 

do estudo de aplicaçao dos 

instrumentos em Moçambique 

10h30-Mesa redonda e debates 

sobre a relevância e a aplicabilidade 

dos instrumentos com base na 

experiência das cidades – moderado 

por CIMES 

11h30-Apresentação do documento 

de OP em conjunto com a GIZ 

12h00 Almoço 

13h30-Apresentação do Manual do 

Cadastro ASF 

14h30-Apresentação dos resultados 

das visitas técnicas a Xai Xai e OP 

15h30-Apresentações pelas cidades 

parceiras representadas pelos 

técnicos em parceria, experiências, 

lições aprendidas e reflexões para 

futuras colaborações 

16h30- Fim de Actividades 

 

 Cidade de Matola 

 

O8h00 Apresentações de 

instituições: GIZ, Banco Mundial, 

ministérios, Aliança das cidades 

sobre suas atividades e programas 

em curso e futuras perspectivas de 

colaboração com as cidades. 

12h00 Almoço 

13h30-Debate aprendizagens do 

projecto 

14h30- Fecho do projecto e 

próximos passos das cidades e os 

parceiros 

15h30- Discussão sobre a 

Estratégia para a continuidade as 

açoes iniciadas pelo projecto 

16h30- Fim de Actividades 

 


