
Reforçar o sistema de identificação, apoio e seguimento 

às famílias mais vulneráveis pelos 8 Serviços Distritais 

– Repartição do Género, Criança e Ação Social – da 

Província de Maputo

O BJET I VO S  G LO B A I S

Este projeto surge a partir do trabalho iniciado em 2019 no distrito de 
Matutuine com o Serviço Provincial de Assuntos Sociais de Maputo, face 

à inexistência de mecanismos estruturais eficazes para responder a crises 
humanitárias e atuar de forma efetiva na prestação de auxílio às famílias 
mais vulneráveis da província (aquelas que, em caso de crise, entram de 

REFORÇO DOS  SERV IÇOS  DE  AÇÃO SOC IAL  PARA A  PREVENÇÃO E  M IT IGAÇÃO DE 
S ITUAÇÕES  DE  R ISCO AO N ÍVE L  DA  PROTEÇÃO SOC IAL  DA  PROVÍNC IA  DE  MAPUTO

GRUPOS-ALVO

• 8 Serviços Distritais Ação Social da 
Província de Maputo 

• 53 Ativistas da Rede Segurança 
Alimentar e Nutricional da UAAMAT

• 200 Permanentes do Instituto Nacional 
de Ação Social (INAS) dos 8 distritos 
da Província de Maputo

• 15.065 Famílias vulneráveis/risco

PERÍODO DE EXECUÇÃO

setembro 2021 – fevereiro 2023

ENTIDADES FINANCIADORAS

• Instituto Camões, I.P.

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Serviço Provincial de Assuntos Sociais 
de Maputo (SPAS)

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 192.395

a) Formação dos técnicos das Repartições de 
Ação Social dos 8 distritos para a utilização 
do programa informático que irá permitir a 
recolha, análise dos dados e seguimento de 
casos de risco;

b) Fornecimento de equipamento e instalação 
do programa informático para recolha de 
dados sobre as famílias vulneráveis/risco 
no Serviço Provincial de Assuntos Sociais e 
nas Repartições Distritais de Ação Social da 
Província de Maputo;

c) Capacitação de grupos de inquiridores 
comunitários para a recolha de dados nos 8 
distritos da Província da Maputo;

d) Apoio aos Serviços Distritais de Registo 
Civil e Notariado para o registo de crianças 
e jovens até aos 14 anos em áreas isoladas 
dos 8 distritos;

M OÇAMBIQUE

• Capacitar as 8 Repartições Distritais de Ação Social da província 
de Maputo para utilização de um programa de recolha de dados e 
seguimento das famílias mais vulneráveis/risco em articulação com 
as redes comunitárias de proteção da criança e famílias em risco;

• Criar uma rede funcional de proteção social para as famílias em 
risco, através da coordenação e articulação entre os diferentes 
atores dentro de cada distrito e entre os 8 distritos da Província de 
Maputo (Matutuine, Boane, Magude, Manhiça, Marracuene, Matola, 
Moamba e Namaacha).

O BJET I VO S  ES P EC Í F I CO S

e) Lançamento oficial do programa 
informático ao nível provincial;

f) Criação de uma rede de sinalização precoce 
nos 8 distritos com encontros semestrais 
entre os atores estatais e da sociedade civil 
(técnicos de ação social, INAS, rede proteção 
da criança, permanentes, ativistas);

g) Formação às ativistas da UAAMAT e aos 
Permanentes dos 8 distritos em proteção 
social;

h) Formação às ativistas da UAAMAT e aos 
Permanentes dos 8 distritos em Direitos 
sociais e apoios do Estado (parceria com 
INAS);

i) Realização de Ações de apoio à Reativação 
dos comités de proteção da criança nos 8 
distritos da Província de Maputo.

AT I V I DA DES

imediato em situações-limite de sobrevivência). Os 8 distritos da província 
de Maputo dispõem de parcos recursos e apresentam enormes dificuldades 
na recolha de informação com qualidade sobre as famílias em risco dos seus 
territórios, essencial para conseguir fornecer uma resposta adequada e eficaz 
de proteção e assistência social aos grupos populacionais mais vulneráveis. Neste 
contexto, é fundamental munir estes Serviços de recursos técnicos e conhecimento 
que permita aprofundar a realidade social de cada distrito, identificar as famílias que 
vivem em situação de vulnerabilidade/risco, encaminhar as situações extremas para o 
Instituto Nacional de Ação Social e canalizar apoios excecionais que chegam por parte 
de instituições parceiras.

Província de 

Maputo


