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O presente Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Gaza 2018-2027 é fruto de
um trabalho que reflecte a vontade expressa da População de Gaza, Sociedade Civil, Sector
Privado, Governo e Parceiros de Desenvolvimento em tornar a província resiliente, que valoriza
os seus recursos endógenos através da transformação da cadeia de valor agrária para se tornar
mais competitiva, atractiva, livre da pobreza e da fome, com equidade social e coesão territorial.

Importa referir que este é o 2º plano estratégico, pois o 1º vigorou de 2006-2015. O fim do 1º
PEP coincidiu com um período de seca e estiagem severa na Província, o que influenciou na
elaboração do presente plano. Neste contexto, houve a necessidade de integrar no plano,
aspectos de resiliência a eventos extremos tais como a seca, inundações e ventos fortes.

Em linhas gerais, os aspectos fundamentais que marcaram o 1º plano estratégico, preconizava
um desenvolvimento socioeconómico sustentável da província, orientado para a redução da
pobreza absoluta e da insegurança alimentar e nutricional dentro das linhas mestras do PARPA
II, dos Objectivos de Desenvolvimento do milénio e de outros instrumentos de planificação
territorial.

Saudamos, primeiramente, a Sua Excelência o Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI,
pela visão e sábia direcção do País e à nossa população, por esta conquista, pois passa a contar
com um instrumento orientador para o desenvolvimento. O PEP 2018-2027 condensa a visão, as
principais acções e projectos com vista a tornar a província mais atractiva aos investimentos e
maximize a utilidade das potencialidades de que é detentora.

Apraz-nos referir que a elaboração do presente instrumento de planificação estratégica contou
com a participação e inclusão de todos os actores da sociedade interessados no
desenvolvimento da província. As discussões e auscultação aos diferentes segmentos,
permitiram a harmonização e convergência de ideias, visões e o desenho de acções concretas
cuja meta é a melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos.

Estamos conscientes e assumimos que as cadeias de valores agrária e da agro-indústria,
constituem a base e principais factores de transformação e desenvolvimento da Província. O
futuro melhor de Gaza é um direito, mas também é um dever de todos que nela vivem,
investem e visitam.

De igual modo, reconhecemos que temos grandes desafios como província, mas acreditamos
que os resultados que temos vindo a conquistar, nos farão crescer para, firmes, encontrarmos
soluções para o bem-estar da população de Gaza. Por isso, não queremos ter limites nos nossos
sonhos.

Agradecimentos
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Por terem aceite embarcar com a Província neste desafio de tornar as fraquezas em
oportunidades de desenvolvimento, bem como capitalizar as potencialidade da província de
Gaza, vai o nosso agradecimento especial a todos os actores que contribuíram, directa ou
indirectamente, na elaboração deste instrumento.

O Plano é de todos! O nosso trabalho não termina com a elaboração deste Plano Estratégico.
Devemos todos engajar-nos nos desafios da sua implementação, monitoria e avaliação de
acordo com os objectivos nele preconizado, dando vida às aspirações de um desenvolvimento
acelerado e harmonioso na ROTA DO PROGRESSO DE GAZA.

Stella da Graça Magalhães Pinto Novo Zeca

Governadora da Província de Gaza
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Data Versão Referência Aprovação

05/11/2017 1.0 Trabalho Versão inicial

26/11/2017 1.1 Trabalho Versão inicial e contribuições recebidas das entidades do Governo 
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31/05/2018 2.1 Versão Final 
Revista

Versão anterior e ajustamentos resultantes das sessões de 
trabalho, no dia 15/5/2018 em Xai-Xai com o Governo Provincial, 
Sector Privado e Sociedade Civil e, no dia 17/5/2018 em Maputo, 
com o Governo Provincial e os naturais e amigos de Gaza
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Lista de acrónimos
Acrónimo Descrição

AEA Subsistema de Alfabetização e Educação de Adultos

CEPAQ Centro de Pesquisa em Aquacultura

DPEF Direcção Provincial de Economia e Finanças

DPASA Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar

DPTADER Direcção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural

DPOPHRH Direcção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

DPTC Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações

DPRME Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia

DPMAIP Direcção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas

DPIC Direcção Provincial da Indústria e Comércio

DPJACR Direcção Provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

DPS Direcção Provincial da Saúde

DPEDH Direcção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano

DPCTESTP Direcção Provincial da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional

DPTESS Direcção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social

DPJD Direcção Provincial da Juventude e Desporto

DPGCAS Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social

DPCT Direcção Provincial da Cultura e Turismo

EB Ensino Básico

ESG Ensino Secundário Geral

ETP Ensino Técnico Profissional

FP Formação de Professores

INE Instituto Nacional de Estatística

ISPG Instituto Superior Politécnico de Gaza

ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

OEE Objectivo Estratégico Específico 

OEP Objectivo Estratégico Principal

PARPA Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta

PAV Programa Alargado de Vacinação

PE Plano Estratégico

PEP Plano Estratégico Provincial

PMAC Padrões Mínimos de Atendimento à Criança

PNAC II Plano Nacional de Acção para a Criança II

PQG Plano Quinquenal do Governo

SADC Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

SWOT Fraquezas, Forças, Oportunidades e Ameaças

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação
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Em 2006, a Província de Gaza 
embarcou num processo de 
elaboração do seu Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Provincial (PEP) que estabeleceu 
uma visão até 2015 no âmbito 
do cumprimento das metas dos 
Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio, do Plano Quinquenal 
do Governo 2005-2009 e do 
PARPA. O Plano Estratégico 
definia as linhas mestras para 
um desenvolvimento integrado, 
escalonava as prioridades de 
desenvolvimento e propunha as 
acções estratégicas, definido 
claramente, o papel de cada 
sector. Ao mesmo tempo, o 
plano apresentava uma visão 
territorial, por distrito, das 
prioridades de intervenção 
tendo em conta as suas 
potencialidades e desafios de 
desenvolvimento.

Uma avaliação final foi levada a 
cabo em 2015 para aferir o nível 
de implementação das acções 
previstas no plano, sendo este o 
último ano da sua vigência. As 
principais conclusões desta 
avaliação podem ser 
sumarizadas no seguinte:

•Dos mais de 300 resultados 
planificados as metas foram 
integralmente alcançadas em 
cerca de 42% e acções estavam 
em curso para o alcance das 
metas em outros 46% dos 
resultados;

•No geral, os indicadores de 
desenvolvimento da província 
como definidos nos Objectivos 
de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM’s) registaram 
melhorias significativas à 
excepção Com a excepção dos 
indicadores sobre pobreza e 
HIV/SIDA que pioraram neste 
período;

•Os níveis de geração de 
receitas públicas foram muito 
baixos em relação às despesas 
correntes, o que condicionou a 
intervenção do Estado no 
desenvolvimento da província; 

Esgotado o período de vigência 
do 1.º Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2006-2015, 
iniciou-se o processo de 
diagnóstico e formulação 
estratégico para a década 
seguinte.

Na fase inicial deste exercício foi 
efectuado um avaliação dos 
processos estratégicos da

província e a sua trajectória 
estratégica recente da província 
que permitiu concluir o 
seguinte:

•A integração dos vários 
instrumentos estratégicos, nos 
diversos níveis geográficos e 
funcionais, nem sempre este 
presente com a profundidade 
aconselhada;

•Na prática o PEP de Gaza 2006-
15 era a estratégia do Governo 
e não dos actores da província, 
como o sector privado, 
sociedade civil e outras partes 
interessadas;

• Pela lógica atrás assumida, o 
modelo de financiamento e 
responsabilização do PEP 
provincial era claramente 
público;

•O desenvolvimento da 
Província de Gaza nos 10 (dez) 
últimos anos é uma realidade. 
Poder-se-á questionar a 
relação causa-efeito entre a 
implementação do PE e o 
desenvolvimento, ou se os 
resultados poderiam ter sido 
melhores. Contudo, a realidade 
é clara, a província melhorou 
em vários indicadores de 
desenvolvimento;

1. Introdução
1.1 Antecedentes

10
Maio 2018



Os principais referenciais 
estratégicos e políticos tomados 
como referência na elaboração 
deste Plano Estratégico são:

• Constituição da República, 
aprovada em 2004, desenvolve 
e aprofunda os princípios 
fundamentais do Estado 
moçambicano, consagra o 
carácter soberano do Estado de 
Direito Democrático, baseado 
no pluralismo de expressão, 
organização partidária e no 
respeito e garantia dos direitos 
e liberdades fundamentais dos 
cidadãos;

• Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento (2015 –
2035), de Julho de 2014. A 
Estratégia assume que o país 
está a conhecer importantes 
transformações sociais, 
económicas, políticas e 
ambientais. Toma como 
pressuposto que o alcance do 
desenvolvimento económico e 
social passa pela transformação 
da economia assente num 
modelo de crescimento 
inclusivo e sustentável;

• Plano Quinquenal do Governo 
2015-2019 (PQG), que 
apresenta as prioridades do 
desenvolvimento económico e 
social do País nas diversas 
áreas de acção governativa e 
constitui o compromisso do 
Governo em focalizar a sua 
acção na busca  de soluções 
aos desafios e obstáculos que 
entravam o desenvolvimento 
económico e social do país. O 
enfoque central é o aumento 
do emprego, da produtividade 
e competitividade para a 
melhoria das condições de vida 
dos moçambicanos, no campo 
e na cidade, em ambiente de 
paz, harmonia e tranquilidade, 
consolidando a democracia e a 
governação participativa  e 
inclusiva. Assim, a acção 
fundamental do Governo e do 
Estado está direccionada para 
as seguintes 5 (cinco) 
prioridades:

i. Consolidação da Unidade 
Nacional, da paz e da 
soberania;

ii.Desenvolvimento do capital 
humano e social;

iii.Promoção do emprego, da 
produtividade e 
competitividade;

1. Introdução
1.2 Referenciais estratégicos
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dos gastos públicos e reforma 
empresarial do Estado, 
reduzindo o défice fiscal antes 
de donativos para 8.2% do PIB 
em 2019. Perspectiva-se para o 
próximo triénio um crescimento 
do investimento interno 
impulsionado pela realização  de 
investimentos  estruturantes,  e 
outros  projectos  sectoriais  das  
áreas  de concentração  
económica 4  com  impacto  no  
aumento  do  emprego,  redução  
dos  níveis  de desequilíbrios 
regionais e incremento do 
rendimento nacional.

1. Introdução
1.2 Referenciais estratégicos
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i. Desenvolvimento de infra-
estruturas económicas e 
sociais;

ii.Gestão sustentável e 
transparente dos recursos 
naturais e do ambiente.

• Políticas e estratégias 
sectoriais;

•A Agenda 2030, também 
intitulada “Transformar o nosso  
mundo: Agenda 2030  de 
Desenvolvimento Sustentável”. 
Trata-se de uma agenda 
alargada e ambiciosa que 
aborda várias dimensões do 
desenvolvimento  sustentável 
(social, económico,  ambiental)  
e que promove  a paz, a justiça 
e instituições eficazes.;

•O Cenário Fiscal de Médio 
Prazo 2017-2019, que 
reconhece que  a actual 
conjuntura internacional e 
nacional condiciona o 
crescimento económico de 
médio prazo, impondo grandes 
desafios e incertezas ao País. 
Nele se assume que a Política 
Fiscal será conduzida com vista 
a assegurar a consolidação 
Fiscal, através da melhoria das 
fontes de arrecadação de 
receita interna, racionalização

Maio 2018



Este documento está estruturado de forma a 
conduzir uma leitura lógica que possa permitir 
uma compreensão sólida da ambição e objectivos 
estratégicos que se pretendem atingir na próxima 
década, em termos de desenvolvimento da 
Província de Gaza.

A parte inicial do documento procura dar um 
enquadramento quanto aos antecedentes da 
actual estratégia de desenvolvimento de 2.ª 
geração e aos referenciais estratégicos que 
serviram de base na elaboração do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento de Gaza 2018-
2027.

A Secção 2 do documento procura efectuar uma 
caracterização histórica, administrativa e político-
social, económica e física.

Efectuado este enquadramento, na Secção 
seguinte, o documento aprofunda o ponto de 
partida para a próxima década. Assim, a província 
é caracterizada a trajectória estratégica de 
desenvolvimento recente da província.

A Secção 4 tem por objectivo fazer a transição 
entre a situação actual e a futura. Na prática 
identificam-se as principais tendências que 
pautarão o futuro da província e se equacionam 
quais os desafios que cada tendência representa 
para a província. 

Tomando em consideração a situação actual da 
província, a sua trajectória estratégica recente e o 
futuro que nos espera, o documento apresenta a 
Estratégia de desenvolvimento sustentável da 
Província de Gaza 2018-2027. 

Ela apresenta uma Visão para a província, 
projectando-a na próxima década, e clarifica a 
Missão para esse período. Apresenta-se não só a 
declaração de Visão e Missão, como também se 
explicam os princípios subjacentes a cada uma 
delas.

No contexto da definição dos componentes críticos 
da estratégia, o documento sistematiza a ambição 
estratégica ou o objectivo geral deste plano 
estratégico até 2027 e os factores críticos de 
sucesso a ele associados.

“Em 2027, Gaza é uma Província próspera, 
sustentável, livre da pobreza extrema e fome”. Esta 
é ambição estratégica subjacente a este plano. A 
visão presente em toda a linha da estratégica 
centra-se na “Valorização dos recursos endógenos 
de Gaza através da transformação da cadeia de 
valor agrária”. 

Esta ambição é depois traduzida na definição de 
objectivos estratégicos para a próxima década e 
que são enquadrados em 3 (três) dimensões de 
desenvolvimento sustentável:

• Político-institucional e social

• Económico

• Ambiente 

A fase posterior do documento identifica as 
estratégia que permitirão conduzir a 
transformação de forma a concretizar as metas 
associadas aos objectivos estratégicos declarados.

1. Introdução
1.3 Estrutura do documento
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A província de Gaza foi formada 
a partir do distrito de Gaza do 
período colonial. Este distrito foi 
criado em 1946 a partir de 
território do distrito de Lourenço 
Marques. No entanto o nome 
tem antecedentes no período 
pré-colonial, no Império de 
Gaza, fundado no início do 
século XIX.

O Império de Gaza é fundado 
pelo povo nguni (vátuas ou 
aungunes, na terminologia 
colonial), um dos ramos dos 
zulus. Vêm do sul empurrados 
pela guerra civil que lavra desde 
o início do século.

O chefe Sochangane (avô de 
Ngungunhane), depois chamado 
Manukuse, alarga o reino - a que 
dá o nome de Gaza em 
homenagem ao seu bisavô - e 
estabelece a capital em 
Chaimite, mais tarde tornada na 
aldeia sagrada dos ngunis.

Com a morte de seu pai Mzila, 
Ngungunhane sobe ao trono 
após uma batalha fratricida com 
seus outros irmãos. 
Cognominado o “Leão de Gaza”, 
o seu reinado estendeu-se de 
1884 a 28 de Dezembro de 
1895, e o império espraiou-se

do rio Incomáti à margem 
esquerda do Zambeze, e do 
oceano Índico ao curso superior 
do rio Save.

Na ascensão de Ngungunhane, 
os portugueses enviaram 
emissários em 1885 que 
tentaram que ele assinasse 
tratados que reconhecesse a 
soberania de Portugal na região. 
Isso foi inaceitável para 
Ngungunhane que se recusou a 
assinar. A 7 de Novembro de 
1895 dá-se em Coolela um 
confronto directo entre 
portugueses e Ngungunhane no 
império de Gaza, que encetou 
uma fuga de Mandlakaze
refugiando-se em Chaimite onde 
foi capturado. 

Ngungunhane
(N'gungunhana, Gungunhana ou
Reinaldo Frederico 
Gungunhana), foi o último 
imperador do Império de Gaza 
no território que actualmente 
é Moçambique, e o último 
monarca da dinastia Jamine.

A actual Província de Gaza, em 
1925, foi elevada à Distrito e 
tinha como Sede Chongoene. No 
mesmo ano foi transferida para 
Xai-Xai. Xai-Xai era nome do 
imperador de Gaza, que se 
chamava “Chai-Chai”. 

A transferência da sede para 
este último local deveu-se a 
construção de um Porto fluvial, 
tendo em vista facilitação da 
circulação de pessoas e bens. O 
impacto dessa infra-estrutura 
era vital para o território por 
facilitar a entrada de navios 
através da foz do rio Limpopo, 
vindos de Lourenço Marques. 
Xai-Xai foi posteriormente 
designado vila de João Belo, 
nome do comandante da 
Capitania do Porto, após a 
Independência Nacional, 
recuperou o seu nome original.

2. Enquadramento
2.1 Enquadramento histórico
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Gaza é uma Província de Moçambique. Localizada 
no sul do País, a sua capital é a cidade de Xai-Xai, 
situada a cerca de 210 quilómetros a norte da 
capital nacional, Maputo.

Gaza é atravessada pelo rio Limpopo, sendo o seu 
centro vital. É ele que torna a Província importante 
sobre diferentes pontos de vista: agricultura, 
política e desenvolvimento.

A densidade populacional é de 19,5 hab/km2, com 
uma área de 75.334Km2  e a população estimada 
de 1.467.951 habitante, em 2017. Na última 
década a população cresceu cerca de 17%.

Com uma área de 75 334 km², esta Província está 
dividida em 14 distritos e possui, desde 2013, 6 
municípios: Chibuto, Chókwè, Macia, Manjacaze, P
raia do Bilene e Xai-Xai.

Os 14 distritos da Província de Gaza são: 
Massangena, Chicualacuala , Chigubo, Mabalane, 
Massingir, Guijá, Chibuto, Chókwè, Manjacaze, Xai-
Xai, Bilene, Mapai, Chonguene e Limpopo. 

Os seus limites geográficos são: 

• A Norte – O Rio Save, que a separa da Província 
de Manica;

• A Sul –O Rio Incomati, que estabelece limite 
com a Província de Maputo;

• A Oeste –A Fronteira convencional que separa 
Gaza das Repúblicas de Zimbabwe e da África do 
Sul; e

• A Este – Oceano Índico.

Em termos astronómicos a Província de Gaza situa-
se entre os paralelos 21º19' e 25º 23' de latitude 
Sul e 31º 30' e 35º 41' de longitude Este.

Mapa da divisão Administrativa da Província de 
Gaza

2. Enquadramento
2.2 Caracterização administrativa e político-social
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A distribuição geográfica revela que:

• Os distritos mais extensos são os de 
Chicualacuala (16.035km2), Chigubo (13.952 
km2) e Massangena (10.351 km2),  e os menos 
extensos  são os da Cidade de Xai-Xai (135 km2), 
distritos de Xai-Xai (1.739 km2) e Chókwé (1.864 
km2); 

• Os distritos mais populosos são os de Xai-Xai
(264.632 habitantes), Chinuto (222.274 
habitantes) e Chókwé (212.071 habitantes) e os 
menos populosos  são os de  Massangena
(18.871 habitantes), Chigubo (32.028 
habitantes) e Massingir (37.024 habitantes).

A distribuição geográfica da população mostra 
que, de um modo geral, os distritos mais extensos 
são os menos populosos e menos densamente 
habitados e os menos extensos, os mais populosos 
e mais densamente habitados. Em termos da sua 
localização, os distritos mais extensos estão no 
norte da Província e os menos extensos, no sul.

Em 201, a população de Gaza era bastante jovem. 
Cerca de 45,6% da população tinha menos de 14 
anos. E só 6,4% tinha mais de 60 anos.

A população é maioritariamente rural, 
representando cerca de 74,3% (2011) e a 
esperança de vida média da população é de cerca 
de 46,7 anos.

Cultura

As principais línguas locais de comunicação são o: 
Xichangana e o Txitxopi.

Por sua vez, as religiões predominantes na 
Província são a cristã (católica, protestante e 
outras), a muçulmana, veneração aos antepassado  
e a animista.

No  âmbito do património cultural, a província de 
Gaza conta com 5 grandes monumentos históricos 
que são os seguintes: Magul em Bilene; Coholela
em Mandlakaze; Chaimite em Chibuto; Languene
em Xai-Xai; Mucotuene em Chibuto,

Saúde

A rede sanitária em Gaza compreende 145 
unidades divididas em três níveis, a saber: primário 
(111 centros e 29 postos de saúde), secundário (4 
hospitais rurais) e terciário (1 hospital provincial). 
O hospital provincial está localizado em Xai-Xai, 
capital provincial. Existe uma lotação de 1.739 
camas, das 1096 para maternidade.

Para além do Estado contribuem para a prestação 
de cuidados de saúde o sector privado (clínicas e 
farmácias); a medicina tradicional; e as 
organizações não governamentais.

As estatísticas de 2016 apontam para a existência 
na província de Gaza de 3.711 profissionais de 
saúde que, a par com as infra-estruturas acima 
referidas, procuram garantir maior acesso e 
cuidados de saúde as populações. Daquele 
número, 105 são médicos, 1.026  são técnicos 
médios, 514 enfermeiros, 358 parteiras, 1708 são 
técnicos básicos ou elementares.

2. Enquadramento
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Grupo Etário Faixa Etária %
A 0-14 45,6
B 15-59 48,0
C 60 e mais 6,4
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Educação

De um modo geral, a distribuição da Rede Escolar 
na Província segue o padrão da distribuição da sua 
população. Assim, os distritos mais populosos 
(Chibuto, Chókwe, Mandlakacaze, Bilene, Xai-Xai e 
Cidade) são os que detêm maior número de 
escolas e os restantes apresentam uma rede 
dispersa e reduzida.

Com a entrada em funcionamento em 2004 do 
Ensino Superior na Província, Gaza passou a ter 
todos os componentes do Sistema Nacional de 
Educação, que, além daquele, inclui os sub-
sistemas do Ensino Básico (EB), Ensino Secundário 
Geral (ESG), Ensino Técnico Profissional (ETP), 
Formação de Professores (FP) e Subsistema de 
Alfabetização e Educação de Adultos (AEA).

No início do ano lectivo de 2016 a rede escolar da 
Província, relativa aos subsistemas acima, 
representava 7.381 escolas de ensino primário, 70 
escolas secundárias gerais

2. Enquadramento
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A agricultura e 
pecuária 
representam a base 
da economia de 
Gaza

Quanto à produção agrícola e principais culturas

A agricultura e pecuária representam a base da economia de Gaza, 
conforme ilustra o gráfico ao lado,

Nos últimos anos embora a produtividade marginal permaneça baixa, 
a produção agrícola total cresceu substancialmente. Outro 
constrangimento a um aumento mais expressivo decorre dos choques 
climáticos.

Conforme, o Relatório de Balanço do 1.º Semestre do PES 2017, a 
província de Gaza atinge a produção agrícola de cerca de 2.675.000 
toneladas (tons) de produtos agrícolas diversos por campanha, 
designadamente cereais, leguminosas, tubérculos, hortícolas e fruta, 
entre outros sendo o acesso aos mercados um dos maiores 
constrangimentos. A produção do sector familiar corresponde a cerca 
de 2.187.000 tons ou seja, 81,7% da produção agrícola da província. 
Ao sector empresarial cabe a produção remanescente.

2. Enquadramento
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Do valor total da produção agrícola só cerca de 3% é para a 
exportação, sendo que cerca de 89% se destina a alimentação e 5% 
para a indústria.

Na Província, quase todas as principais culturas tradicionais são 
praticadas pela população, com maior incidência para o milho, a 
mandioca, o amendoim, os feijões, a mapira, a mexoeira, o arroz de 
sequeiro (com áreas relativamente extensas) como culturas de 
subsistência alimentar.

O caju faz parte do grupo de culturas praticadas nas zonas altas, para 
além do amendoim, feijäo-nhemba, mandioca e outras. A sua 
produção é praticada fundamentalmente pelo sector familiar, 
desempenhando uma dupla função na estabilização familiar (como 
cultura de rendimento e de consumo directo).

Estima-se que existem em Gaza cerca de 3.000.000 a 3.500.000 
cajueiros, estando concentrados principalmente na zona do litoral, 
não ultrapassando 100 kms para o interior.

O sistema de cultivo é disperso, principalmente no sector familiar que 
detém 99% do total, aparecendo poucas unidades privadas, com o 
plantio ordenado. O número de cajueiros por família varia de 10 a 300 
nos distritos de Chibuto e Mandlakaze. Cerca de 85% da castanha 
bruta produzida é vendida directamente a lojas ou fábricas e a 
restante, destinada ao consumo directo das famílias.

A pêra do caju é consumida directamente e muitas famílias 
aproveitam-na para o fabrico de sumo de caju, que se pode tomar 
doce ou fermentado, e produz-se aguardente na base da destilação da 
própria pêra. O aguardente é na sua maioria vendido para aumentar 
os rendimentos das famílias e uma pequena parte é reservada para 
uso em cerimónias tradicionais. A produção média bruta é estimada 
entre 25 e 30 mil tons de castanha por ano. Gaza conta com três 
fábricas de descasque de castanha de caju (uma na Cidade de Xai-Xai
e duas no distrito de Mandlakaze), com uma capacidade de laboração 
total anual de cerca de 25 mil tons, mas actualmente paralisadas .
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Quanto à pesca

Gaza caracteriza-se pela maior abundância de mares, rios e lagos, 
conferindo este um grande potencial hídrico e ocorrência de 
variedades tipos de espécie de peixe, além de mariscos.

A costa é caracterizada na sua maior parte por rebentações e recifes 
que dificultam a prática da pesca artesanal, razão por que esta se 
confina principalmente em águas lagunas e estuários, com grandes 
concentrações em Massingir, Chókwé, Chibuto e Mandlakaze.

Das espécies retiradas destes centros interiores destacam-se as 
Carpas Comum e prateada e Clarias Mossambicus (peixe de barba) e 
Tilápias Mossambicus e Rendalu.

Da costa marítima, não bem explorada pelos operadores locais por 
maioritariamente apresentar-se em mar-aberto, reconhece-se o 
potencial que existe em peixe e outro tipo de mariscos.

Existe ao longo da costa três principais Centros Pesqueiros 
reconhecidos, embora a operarem de forma artesanal, localizados nas 
praias do Bilene, Xai-Xai e Dingoine, tirando peixe pedra, garoupa, 
vermelhão, peixe serra, camarão e lagosta. 

Em 2016, a captura de pescado rondou as 8.673 toneladas, onde o 
peixe do rio (71%) e o peixe marinho (16%) são os principais produtos.

Quanto à pecuária

A província de Gaza detém um grande potencial na criação de 
bovinos, com uma área estimada em 2.000.000 ha, onde a prática 
indica que se devem fazer pequenas represas para abeberamento dos 
animais, nas inúmeras linhas de água existentes. Ela adapta-se com 
facilidade igualmente à criação de caprinos, ovinos, suínos, aves de 
capoeira e alguns asininos para serviços caseiros. 

O bovino em Gaza não só serve para abastecer o Homem em carne, 
leite, pele e outros subprodutos, como também serve de 
importantíssimo meio de lavoura e de transporte.

2. Enquadramento
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O sector familiar é o maior detentor de toda a espécie pecuária na 
Província, com pouco mais de 90%. A outra percentagem é  dos 
criadores privados notando-se a ausência dos sectores estatal e 
cooperativo.

Para o sector familiar, o regime de criação é livre, utilizando zonas de 
pastagem comunitária e unidades sanitárias públicas, construídas pelo
Estado, com serviços gratuitos.

O sector privado desenvolve a produção comercial em zonas 
requeridas e cercadas, com infra-estruturas próprias e assistência 
contratada ou pessoal.

Em bovinos, as raças tradicionais e criadas na zona, em ambos 
sectores, são o landim, africânder, brahaman e  o cruzer.

Quanto à rede de estradas

A província de Gaza tem uma rede de estradas com 280 km de 
estradas primárias e 752 estradas secundárias e 1.101 de estradas 
terciárias.

Quanto ao turismo

Sendo uma província com elevado potencial ainda não explorado no 
sector do turismo, a província tem 573 estabelecimentos de 
alojamento e 5.053 de restauração. 

2. Enquadramento
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Quanto ao clima e zonas agro ecológicas

Dada a localização de Gaza o seu clima caracteriza 
– se pela predominância de duas estações: uma 
fresca e seca que decorre, grosso modo de Abril a 
Setembro e outra quente e chuvosa que decorre 
de Outubro a Março. 

O seu clima é Tropical Seco em toda a região 
Centro e Norte, assumindo até características 
semi-áridas na parte Norte. A parte Sul é de um 
clima sub-húmido em quase toda a sua extensão e 
tropical húmido ao longo da faixa costeira. Dados 
comparativos entre Chicualacuala e Xai-Xai
mostram um aumento da temperatura média e 
uma diminuição da precipitação de Sul para Norte 
e da costa para o interior.

Quanto ao relevo e rede hidrográfica

De um modo geral, a Província de Gaza não 
apresenta grandes acidentes no relevo. É 
caracterizada pela predominância de planícies, 
dunas costeiras e interiores. A elevação mais alta 
localiza-se em Chongoene com 512 metros de 
altitude. 

As águas interiores compreendem lagos e rios que 
ocupam uma superfície de 181 kms2 (ligeiramente 
superior à da Cidade de Xai-Xai), representando 
0,2% da superfície total da província. Alguns lagos 
como Marragua e Uembje (São Martinho), nos 
distritos de Mandlakaze e Bilene, respectivamente, 
são de água salgada. Na sua generalidade, os rios 
de Gaza não são perenes e alguns deles desaguam 
em lagos ou são confluentes. 

Do ponto de vista hidrográfico, Gaza é bastante 
conhecida pela grande bacia do Limpopo, drenada 
pelo rio Limpopo e seus afluentes que sendo uma 
das maiores da África Austral, é partilhada por 
quatro países da região, nomeadamente a África 
do Sul, Botswana, Zimbabwe e Swazilândia.

Com um leito de 1.600 kms, dos quais cerca de 600 
em Gaza, o rio Limpopo nasce na África do Sul, 
banha o Botswana, o Zimbabwe e entra em 
Moçambique pelo distrito de Chicualacuala, 
atravessa os distritos de Mabalane, Massingir, 
Chókwé e Chibuto e desagua no Oceano Índico em 
Zongoene, distrito de Xai-Xai. Além dele, outros 
rios internacionais com curso na província são: 

• Nuanetsi, no distrito de Chicualacuala, e o rio 
dos Elefantes, no distrito de Massingir, que são 
dois dos seus afluentes;

• Chingoitsi, no distrito de Massingir, que é 
afluente do rio dos Elefantes; e 

• Save, no distrito de Massangena, limite de Gaza 
com Manica.

O Limpopo tem ainda os seguintes afluentes em 
Moçambique:

• Chongo e Jatigué, no distrito de Chibuto;

• Lumane e Chéguè, no distrito de Xai-Xai; e 

• Munhuane, no distrito de Chókwé.
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A Província tem ainda outros riachos ou ribeiros, 
dos quais se pode destacar os seguintes:

• Bambene e Chichacuarre, no distrito de Guijá; 

• Changane, no distrito de Chigubo;

• Mangoenhane, no distrito de Mandlakaze;

• Nhangule, no distrito de Chibuto; e

• Sugutane, no distrito de Chigubo

• Malhanganine

• Maúndje

• Matalabanga

Os rios dos Elefantes e o Limpopo nascem em 
zonas montanhosas fora de Moçambique, mas 
correm em baixos planaltos e planícies costeiras 
em todo o território Nacional com um declive 
elevado a montante e um declive pouco acentuado 
a jusante o que propicia inundações da planície 
fluvial no período chuvoso.

No distrito de Xai-Xai, os rios Limpopo e Lumane
recebem águas das dunas através de colectores de 
águas subterrâneas ou fios melhorados que 
serviriam para a irrigação dos campos agrícolas de 
Angluzane, Chicumbane, Lezírias, Nhacungo, 
Ponela e Umbapi.

Além dos mencionados anteriormente como 
sendo de água salgada, Gaza conta ainda com os 
seguintes lagos: Inhamparala,  Muandje, Massingir
e Nhamatanga na costa. 

No interior da província encontra-se um 
considerável número de lagoas, das quais se 
destacam:

• Bambene, Chiozole e Súngoe, no distrito de 
Chibuto;

• Chinanga, no distrito de Chókwé;

• Chuale e Pave, no distrito de Bilene;

• Fúkwé, no distrito de Mabalane;

• Inhamissa e Massatingue, do distrito de Xai-Xai; 
e

• Marrângoe e Sulé, no distrito de Mandlakaze;

A bacia hidrográfica do rio Limpopo, com uma área 
em território nacional de 8.350 Kms2, cobre uma 
área de cerca de 260.000 ha com condições para 
regadio, com um escoamento médio anual de 
3.500.000.000 m3 até à confluência com o rio dos 
Elefantes.

Quanto aos solos e recursos minerais

De uma forma geral a província é caracterizada 
pela ocorrência de variedades tipos de solos, a 
saber: arenosos e argilosos com textura variada. 
Destaque para solos de mananga e aluvionares. 

Com muita frequência aparecem ao longo da 
província extensas áreas de solos aluvionares, 
arenosos, castanhos e, também, solos esqueléticos 
de calhaus rolados.  Nas margens dos rios Limpopo 
e Incomate os solos aluvionares ocupam grandes 
extensões. Em algumas regiões dos distritos de 
Guijá, Chibuto e Xai-Xai, podem encontrar-se
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igualmente, solos esqueléticos com calhaus 
rolados que ocupam grande parte das regiões de 
Saúte e Mapai.

Algumas partes destas regiões apresentam solos 
arenosos, compactos amarelos, cinzentos e, nas 
zonas de Alto Changane (Chibuto)  na parte norte 
de Macarretane (Chòkwé), os solos são 
fundamentalmente cinzentos com calcários. 

No distrito de Guijá aparecem também solos 
vermelhos calcimórficos. Os solos da faixa arenosa 
costeira ocupam quase toda a área de intersecção 
entre os distritos de Bilene e de Xai-Xai e grande 
parte do distrito de Mandlakaze.

Os solos hidromorfos, conhecidos por 
“machongos”, ocupam cerca de 13.000 ha em 
alguns extractos dos distritos de Xai-Xai, Bilene e 
Mandlakaze.

Localiza-se na província de Gaza, no distrito de 
Chibuto, o maior jazigo do mundo com reservas 
confirmadas de dióxido de titânio.

Quanto a florestas e fauna bravia

A vegetação natural ocorre, sobretudo a partir da 
zona central da província para o interior, norte, 
ocidente e oriente, (Chókwe, Chibuto, 
Mandlakaze, Bilene e Xai-Xai) pois a região 
sudoeste é ocupada por terrenos agrícolas e 
habitacionais.
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Estima-se em 3.400.000 ha a área de florestas 
(savanas, bosques e galerias florestais) na 
Província, que também constitui o habitat da fauna 
bravia, com quase todas as espécies selvagens 
típicas da África Austral, onde predominam os 5 
grandes para além de outros animais de pequeno 
porte.

A vegetação é dominada pela savana de Mopane
(Chenate ou Messanha-c). Também encontramos a 
savana de Acácias, savana de Miombo (Tamba ou 
Mzonzo-c, Brachystegia spiciforms)

Do potencial das principais espécies florestais na 
Província destacam-se as seguintes espécies da 1ª 
classe: Chanfuta, Mecrusse (simbir) e Umbila. Para 
além da madeira, a Província tem as espécies de 4ª 
classe utilizadas para lenha e carvão, sendo as mais 
usuais a micaia; a tsani, a ntzole, a mbanze e a 
missanye. A produção média anual controlada (do 
total das espécies acima indicadas) atinge cerca de 
900 m3.
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Em termos de fauna bravia, as áreas mais 
importantes localizam-se na parte norte da 
província (distritos de Chicualacuala, Chigubo, 
Mabalane, Massangena e Massingir), onde se 
destaca a existência de búfalos, cabrito cinzento, 
cudos, elandes, elefantes, girafas, hipopótamos, 
imbalalas, impalas, inhalas, javalis, leöes, 
leopardos, palapalas, pivas, porco bravo, 
rinocerontes, zebras etc.. Para o litoral 
encontramos macacos de cara pretos, xangós, 
cabritos cinzentos (gazelas), chipene, javalis e 
outros animais de pequeno porte. 

Os rios são ricos em espécies ictiólogas e em 
hipopótamos e crocodilos.

Quanto às zonas ecológicas

Em Gaza distinguem-se três grandes zonas 
ecológicas: 

• A zona do litoral, banhada pelo Oceano Indico, 
apresenta-se com dunas e encostas muito 
inclinadas vegetação de mangal baixo. 

• A zona do vale, particularmente dedicada a 
agricultura, 

• A zona do interior, que inclui áreas de 
conservação dos recursos naturais, e extensas 
áreas de savana arbustiva e arbórea ricas em 
pastos doces
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Após a caracterização apresentamos uma sistematização do ponto de partida para a implementação deste 
plano estratégico através desta Análise SWOT, tomando por base os factores críticos de sucesso:

Factor Crítico de 
Sucesso

Paz, democracia, boa governação e ambiente de negócio

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• De uma forma geral, a 
província tem vivido um clima 
de paz

• Processo de descentralização 
sólido

• Reforma do processo de 
licenciamento e facilitação de 
negócio

• A acção de desenvolvimento 
ainda está muito centrada no 
sector público. O sector 
privado é percebido como 
complementar 
independentemente das 
declarações formais

• Modesto avanço na resolução 
dos conflitos de terras

• Ambiente de negócio frágil
• Instituições públicas fracas
• O processo de planeamento 

não é integrado e inclusivo.

• Existência no país de um 
consenso em torno da 
descentralização e 
aproximação da gestão do 
serviço público às populações

• Reforma da prestação do 
serviço público fortemente 
apoiada pelos parceiros 
internacionais

• Aumento do escrutínio 
público sobre a corrupção e 
boa governação

• Maior énfase no papel do 
sector privado para o 
desenvolvimento do país

• Alguma insegurança nos 
distritos mais a norte mesmo 
que sem conflito

• Riscos ambientais limitam o 
interesse para investimento

• Custos altos de fazer negócio, 
inclusive devido ao nível 
elevado de corrupção, custos 
bançários etc.

Factor Crítico de 
Sucesso

Equidade social e coesão territorial

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• Existência de acessos 
rodoviários asfaltados entre 
todos os distritos

• Existência de transporte 
rodoviário semicolectivo entre 
todos os distritos

• Alguma assimetria distrital ao 
nível do desenvolvimento

• A pobreza não está a ser 
eliminada ao ritmo 
pretendido

• Oferta limitada de serviço 
público de transportes 
(incluindo interdistrital)

• A integração das abordagens 
estratégicas, políticas e de 
planificação do ponto de vista 
sectorial e territorial é 
limitada

• Modesto investimento na 
manutenção de infra-
estruturas rodoviárias críticas 
e de abastecimento de água

• Existência de projectos 
nacionais que promovem a 
conectividade

• Localização geográfica 
privilegiada, perto de 
mercados nacionais e 
internacionais

• Coesão cultural

• Os factores ambientais e 
económicos tendem a agravar 
as assimetrias territoriais e as 
iniquidades sociais

• Descontentamento da 
juventude por falta de 
oportunidades

• Zonas rurais remotas, com 
poucos recursos, podem não 
acompanhar o ritmo de 
desenvolvimento das zonas 
mais desenvolvidas

• Zonas urbanas sem a infra-
estrutura necessária para uma 
população cresecente
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Factor Crítico de 
Sucesso

Desenvolvimento do capital humano e do conhecimento

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• Existência de instituições de 
ensino médio e superior na 
Província

• Existência de instituições de 
investigação na província com 
competências nos sectores 
tradicionais da província

• Existência de iniciativas 
sólidas de promoção do 
empreendedorismo

• Aposta em jovens 
empresários em sectores 
prioritários

• População jovem e cada vez 
mais escolarizada 

• A investigação aplicada e a 
integração investigação, 
extensionista e produtor 
precisam de ser reforçadas

• Baixo número de 
extensionistas

• Alta taxa de analfabetismo
• População escolarizada com 

forte dependência do Estado
• Número limitado de institutos 

de ensino médio, 
adequadamente equipados

• Interesse no estudo, inclusive 
superior

• Participação crescente das 
meninas na educação, com 
destaque o ensino secundário

• A província é extensa, com 
limitado número de zonas 
urbanas

• Elevado nível de 
analfabetização, com 
programas que necessitam de 
melhorias qualitativas 

Factor Crítico de 
Sucesso

Clareza no foco estratégico e convergência na acção

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• Vontade do Governo da 
Província em promover a 
inclusão nos processos de 
planeamento

• A construção da visão de 
desenvolvimento e suas 
estratégias estão ainda muito 
centradas na visão do sector 
público;

• Fraca convergência de acção 
entre os actores público, 
privados e sociais;

• Tendência para ver 
alternativas ou diversificação 
em sectores que talvez não 
sejam os críticos para o 
desenvolvimento;

• Apesar das estatísticas serem 
claras e de existir uma 
retórica política em favor da 
agricultura, pouco se tem 
feito para aumentar a sua 
competitividade através de 
adopção de estratégias 
efectivas de integração da 
cadeia de valor agrária.

• Existência de projectos 
nacionais que promovem a 
conectividade

• Existência de instrumentos de 
planificação, por exemplo 
este Plano Estratégico, que 
promovam o foco.

• Pressão de orientações e 
opções do Governo Central 
que retirem o foco das opções 
locais;

• Investimentos públicos de 
substancial relevância, sem 
sustentabilidade e  que não 
tenham o equivalente 
impacto na cadeia de valor 
agrária ou dos sectores 
prioritários.
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3. O nosso ponto de partida
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Factor Crítico de 
Sucesso

Sustentabilidade económico-financeira

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• A província não tem 
capacidade de gerar receita 
pública para cobrir suas 
despesas

• No passado recente, as
despesas de funcionamento 
têm vindo a crescer a um 
ritmo maior que as receitas, 
agravando os desequilíbrios 
orçamentais

• Baixo nível de penetração dos 
serviços financeiros

• Oferta limitada de serviços
financeiros específicos ao 
mercado da província

• Baixo ou inexistente nível de 
poupança das famílias, 
empresas e Estado, a todos os 
níveis.

• Aumento das receitas 
coletadas ao nível 
descentralizado.

• Estimular a participação 
privada, não como uma 
solução de curto prazo

• Parcerias publicas privadas.

• Situação financeira do país em 
condição crítica

Factor Crítico de 
Sucesso

Gestão sustentável e transparente de recursos naturais 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

• Vontade política, embora por 
vezes pouco efectiva

• Cidadania cada vez mais 
activa

• Forte vulnerabilidade às 
calamidades naturais (seca e 
inundações)

• Alto índice de queimadas 
descontroladas

• Gestão ambiental modesta
• Forte dependência dos preços 

de minérios no mercado 
internacional

• Desflorestamento – para 
produção de lenha

• Expansão do nível de 
salinidade nas terras que 
beneficiam do sistema de 
irrigação.

• Potencial geológico-mineiro 
em crescimento em 
proximidade de mercados e 
de vias de transporte

• Diversificação da economia
• Expansão de oferta de fontes 

de energia alternativa
• Tirar partido das calamidades

• Impacto das calamidades
naturais em alguns dos 
distritos com maior potencial 
produtivo

• Baixa credibilidade perante as 
agências internacionais de 
classificação de cédito

• Surgimento de garimpeiros 
ilegais com a descoberta de 
diamantes

• Urbanização sem 
ordenamento nas zonas peri-
urbanas
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• Ambiente e território

9. Impacto crescente na 
sociedade de eventos 
climáticos extremos

10. Crescimento das periferias 
dos centros urbanos

Clarificado o contexto de partida para a formulação do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento de Gaza 2018-2027, importa agora 
olhar para o futuro identificando as principais tendências e desafios 
que previsivelmente moldarão o contexto da Província, nos próximos 
10 (dez) anos. Elas são enquadráveis em 4 (quatro) categorias:

• Político-institucional

1. Alterações progressivas do modelo político e administrativo 
de organização e governação do país e, consequentemente, do 
funcionamento do Estado;

2. Aumento do sentido de cidadania e escrutínio público; e

3. Paz e estabilidade.

• Económica

4. Manutenção a médio-prazo dos constrangimentos resultantes 
da crise económica e financeira;

5. Maioria da população continuará no meio rural e a agro-
pecuária continuará a ser o sector predominante; e

6. Aumento da importância do conhecimento como factor gerador 
do desenvolvimento.

• Social

7. População cada vez mais jovem e escolarizada.

8. Aumento da importância das questões do género na acção 
política, económica e social, bem como uma progressiva 
melhoria do conhecimento e interiorização dos direitos e 
deveres da criança.

4. Tendências e desafios
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Tendências 
e desafios Económica

Ambiente e 
território

Político-
institucional

Social
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1. Alterações progressivas do modelo político e 
administrativo de organização e governação do 
país e, consequentemente, do funcionamento do 
Estado

Caracterização da tendência

No período de implementação deste Plano 
Estratégico de Desenvolvimento assume-se que a 
arquitectura política e administrativa do país se vai 
progressivamente alterar através de um reforço da 
descentralização e das autonomias provincial, 
distrital e municipal. Este reforço da 
descentralização terá implicações directas ao nível 
dos processos de decisão, subordinação e 
financiamento das instituições do Estado.

Desafios para a Província de Gaza

No contexto desta tendência, o impacto maior será 
ao nível da governação e do funcionamento do 
Estado. Mesmo assumindo que a definição de 
políticas e estratégias continuarão a ter uma 
matriz nacional, existe um risco acrescido ao nível 
da capacidade de articulação da intervenção dos 
diferentes actores, do nível central até a 
localidade, sem esquecer a tendência para o 
aumento dos custos de funcionamento. Por outro 
lado, na óptica da eficiência do funcionamento 
torna-se imperioso o desenvolvimento e 
transferência de competências e conhecimento do 
nível central para o nível local. É de todo 
importante assegurar uma administração pública 
resiliente capaz de reagir favoravelmente a estas 
alterações em benefício do cidadão e da província.

2. Aumento do sentido de cidadania e escrutínio 
público

Caracterização da tendência

Nos próximos anos continuará a assistir-se-á ao 
aumento da cidadania e do escrutínio público por 
parte dos cidadãos e sociedade civil. Questões 
como boa governação, transparência, corrupção 
nos serviços públicos, eficiência e custo dos 
serviços públicos, transparência no uso e 
aproveitamento da terra, florestas e na exploração 
da indústria extractiva, a concentração e a rápida 
acumulação de riqueza  serão, entre outras, 
questões críticas e merecerão uma intervenção 
crescente, por parte do cidadão e das organizações 
da sociedade civil.

Desafios para a Província de Gaza

Esta tendência constitui um desafio para todos os 
actores: governo, administração pública, 
empresas, organizações sociais, profissionais 
públicos, privados e sociais. Isto exigirá maior 
vontade e capacidade de funcionar de forma 
transparente e livre de corrupção. Adicionalmente, 
as instituições, em particular as públicas mas 
também as privadas, devem estar preparadas para 
disponibilizarem informação ao público que 
permita o adequado escrutínio por parte da 
sociedade. 

4. Tendências e desafios
4.1 Tendências político-institucionais
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3. Paz e estabilidade

Caracterização da tendência

É expectável que na próxima década a Província de 
Gaza continue a beneficiar das condições 
actualmente existentes de paz e estabilidade 
política e social. Considerando a natureza da 
integração geopolítica de Gaza, da estabilidade nos 
territórios vizinhos não é previsível que este 
cenário se altere.

Desafios para a Província de Gaza

Esta tendência permite a todos na Província de 
Gaza estar focados no essencial dos seus 
objectivos e na diversidade da missão de cada um. 
Do ponto de vista da Província, a manutenção 
deste cenário de paz e estabilidade constitui um 
activo importante que deve ser capitalizado em 
benefício das populações que aqui vivem e 
trabalham, das empresas que aqui investem e dos 
turistas que nos visitam.

4. Tendências e desafios
4.1 Tendências político-institucionais
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4.2 Tendências económicas

4. Manutenção a médio-prazo dos 
constrangimentos resultantes da crise económica 
e financeira

Caracterização da tendência

A actual crise económica e financeira do país e do 
Estado em particular, constitui um 
constrangimento crítico para a melhoria do 
desenvolvimento do país e da província. É 
expectável que este constrangimento se mantenha 
ao longo dos próximos anos, embora também seja 
previsível uma modesta e progressiva melhoria a 
partir do início da década de 20.

Tal como prevê o Cenário Fiscal de Médio Prazo 
2017-2019, A actual conjuntura internacional e 
nacional condiciona o crescimento económico de 
médio prazo, impondo grandes desafios e 
incertezas ao País. Contribuem para esse facto, 
entre outros, (i) a queda contínua dos preços do 
petróleo e outras matérias-primas, (ii) a 
valorização do dólar americano face às principais 
moedas de transacção e (iii) a desaceleração das 
principais economias emergentes. Esta 
desaceleração também está presente nos 
mercados regionais da SADC como resultado da 
crise nos mercados de matérias-primas e o 
impacto dos efeitos das mudanças climáticas.

Desafios para a Província de Gaza

Neste contexto é previsível um agravamento dos 
determinantes da pobreza e da fome, ao meu 
mesmo tempo que existe uma retracção do 
investimento, público e privado, doméstico e 
internacional, condicionando desta forma as 
expectativas de um desenvolvimento mais 
acelerado da Província. 

Os  níveis  de endividamento  público, os níveis 
altos de inflação, a desvalorização cambial, o nível 
das taxas de juro continuarão a médio prazo a 
influenciar negativamente a dinâmica do 
crescimento da economia nacional e assim a 
condicionar o desenvolvimento da província.

No contexto atrás descrito e considerando a 
redução das contribuições dos parceiros de 
desenvolvimento é expectável uma redução da 
capacidade do Estado não só no investimento mas 
também no financiamento das prestações sociais, 
aos diversos níveis. 

5. Maioria da população continuará no meio rural 
e a agro-pecuária continuará a ser o sector 
predominante

Caracterização da tendência

Durante a próxima década, a Província de Gaza 
será predominante rural e a agro-pecuária, 
fundamentalmente agricultura, continuará a ser o 
sector decisivo na economia e na sociedade. 

Desafios para a Província de Gaza

Esta realidade na próxima década define, de forma 
clara, qual o foco estratégico deste Plano 
Estratégico de Desenvolvimento: os objectivos, as 
estratégias e iniciativas devem responder a esta 
realidade. O desenvolvimento da província deve 
assentar na transformação da cadeia de valor 
agrária.

4. Tendências e desafios
4.2 Tendências económicas
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A forma como o funcionamento do Estado deve 
ser estruturado deve ser condicionado à realidade 
do cidadão e da empresa rural. A acção política e 
social, na saúde, educação, protecção social, 
abastecimento de água e saneamento, entre os 
outros serviços devem ser estruturados para 
responder fundamentalmente ao contexto do 
mundo rural.

6. Aumento da importância do conhecimento 
como factor gerador do desenvolvimento.

Caracterização da tendência

Como em toda parte, o conhecimento continuará a 
ser o factor competitivo distintivo e o factor base 
de desenvolvimento. Perante o aumento da 
competitividade interna e externa, a inovação, 
investigação e desenvolvimento continuará a 
aumentar a sua relevância no desenvolvimento 
dos territórios, quando equiparada com os 
recursos naturais endógenos. A remuneração do 
conhecimento tenderá a ser proporcional e 
progressivamente maior que a remuneração dos 
recursos naturais.

Desafios para a Província de Gaza

Para a redução das desvantagens competitivas e 
criação de um novo paradigma competitivo, será 
crítica a alavancagem do conhecimento gerado na 
integração da inovação, investigação e 
desenvolvimento dedicada a cadeia de valor 
agrária com a rede de extensionistas e os 
produtores agrários. 

4. Tendências e desafios
4.2 Tendências económicas
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7. População cada vez mais jovem e escolarizada

Caracterização da tendência

A população da Província de Gaza continuará a 
crescer, podendo em 2027 atingir 1.761.969 
habitantes contra a projecção 2017 de 1.467.951 
habitantes, significando um crescimento de cerca 
de 17%. Se hoje a estrutura demográfica actual já 
é jovem – 981.718 têm menos de 25 anos, ou seja, 
cerca de 67% da população. No futuro, esta 
tendência será consolidada. Por outro lado, a 
tendência actual e futura é ter uma população 
cada vez mais escolarizada e alfabetizada fruto do 
esforço na área da educação desde a 
independência nacional.

Desafios para a Província de Gaza

Esta perfil demográfico é bastante positivo para a 
Província de Gaza mas encerra alguns desafios 
importantes que se precisa de dar resposta. Uma 
população jovem e escolarizada significa que as 
suas expectativas políticas, económicas e sociais 
são diferentes e mais exigentes que a geração 
anterior. O tipo de emprego que esta geração 
procurará não é aquele que hoje existe. Por outro 
lado, quanto maior for a escolarização maior será 
o fluxo migratório para os centros urbanos que 
não têm sido capazes de crescer de forma 
sustentável. A pressão que será efectuada sobre os 
poucos centros urbanos da província será grande, 
sendo previsível uma expansão das zonas 
periurbanas. A pressão será sobre a habitação, 
emprego, saúde, transporte, água e saneamento, 
ambiente, entre outros.

4. Tendências e desafios
4.3 Tendências sociais
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8. Aumento da importância das questões do 
género na acção política, económica e social, bem 
como uma progressiva melhoria do 
conhecimento e interiorização dos direitos e 
deveres da criança.

Caracterização da tendência

Seguindo a tendência do passado recente, as 
questões do Género tornar-se-ão mais centrais nas 
políticas, estratégias e abordagens no país, região 
e no Mundo. Em paralelo, assistiremos a melhorias 
na maturidade e capacidade dos actores que 
intervém neste sector. O aumento da centralidade 
das questões do Género decorre da realidade do 
papel da mulher e de um conjunto de directrizes 
nacionais e internacionais ratificados. 

A promoção do bem-estar da criança constitui uma 
das grandes prioridades do país. Este  
compromisso  está  plasmado  na  Constituição  da
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República  que  protege  de  forma inequívoca os 
direitos da Criança. O Plano Nacional de Acção 
para a Criança (PNAC II) 2013-2019 também 
consagra este compromisso assumindo como 
princípio fundamental: “A criança em primeiro 
lugar”. Em Julho de 2013 foram aprovados os 
Padrões Mínimos de Atendimento à Criança 
(PMAC). No passado recente registaram-se 
avanços nas áreas prioritárias nomeadamente, 
educação básica, saúde materno infantil, HIV/SIDA, 
acção social, protecção e nutrição. Os casamentos 
prematuros continua a ser uma preocupação 
embora existam avanços significativos. Os  
casamentos  prematuros  constituem  violação  dos  
direitos  humanos  e  têm  como consequências (i) 
a perpetuação da pobreza, (ii) a violência baseada 
no género, (iii) problemas de saúde reprodutiva e 
(iv) a perda de oportunidades de empoderamento 
das crianças do sexo feminino e, 
consequentemente, das mulheres. 

Desafios para a Província de Gaza

Em Gaza, considerando a sua estrutura 
económico-social, a igualdade do género passa 
muito pelo acesso e uso dos recursos económicos, 
entre eles, a terra. A correcção das iniquidades 
baseadas no género constituem um desafio 
enorme. 

Apesar dos progressos alcançados no âmbito da 
promoção e protecção dos direitos da Criança 
constitui  ainda  desafio,  a  redução  da  
vulnerabilidade  das  famílias  e  da prevalência de 
práticas sociais que impedem o pleno gozo dos 
direitos da Criança entre elas a violência, o tráfico

4. Tendências e desafios
4.3 Tendências sociais
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e  tabus  a  nível  da  família  e  da  comunidade,  o  
que  contribui  para  a prevalência dos casamentos 
prematuros. No passado recente, em Gaza, cerca 
de 40% das mulheres casava antes dos 18 anos e 
32% teve um parto antes dessa idade. 

A protecção dos direitos da criança e o combate 
aos casamentos prematuros constituem um 
desafio de todos os actores na província.
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9. Impacto crescente na sociedade de eventos 
climáticos extremos

Caracterização da tendência

Um dos principais obstáculos ao desenvolvimento 
do país e para a redução da pobreza tem sido a 
ocorrência de eventos climáticos extremos, 
fundamentalmente cheias e seca. Nos últimos 
anos, tais eventos, têm-se tornado mais 
frequentes e com impactos mais negativos para a 
economia e para as famílias. Importantes infra-
estruturas económicas e sociais, bem como 
habitações e zonas de cultivo têm sido 
sistematicamente afectadas. Nesta realidade, os 
mais pobres, as mulheres e as famílias rurais 
dependentes da agricultura sentem um maior 
impacto de tais eventos climáticos extremos. Estes 
têm sido importantes para a prevalência ou 
mesmo aumento da pobreza e da vulnerabilidade 
das mulheres e famílias rurais.

A erosão da orla costeira, a seca, a estiagem são 
outros resultados do impacto das alterações 
climáticas que continuarão presentes na próxima 
década.

Desafios para a Província de Gaza

Gaza tem de aprender a viver com o impacto dos 
eventos climáticos extremos. Tem de ser resiliente, 
no sentido de não só mitigar o impacto negativo 
mas também de tirar partido destes eventos. A 
melhoria da resiliência passará por um melhor 
planeamento e ordenamento do território, em 
particular no assentamento da população e 
localização das infra-estruturas económicas e 
sociais. Passará também pela promoção do cultivo 
de espécies resistentes à seca nas zonas 
semiáridas da província, bem como por uma 

4. Tendências e desafios
4.4 Tendências no ambiente e território
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melhor gestão integrada de recursos hídricos e 
desenvolver estudos/pesquisas de forma a 
identificar novas tecnologias de abastecimento de 
água para as zonas propensas à seca.

10. Crescimento das periferias dos centros 
urbanos

Caracterização da tendência

Outra tendência neste domínio é o crescimento da 
população e uma maior concentração nos centros 
urbanos, principalmente nas zonas periurbanas, e 
muitas vezes em assentamentos informais. O 
aumento intrínseco da população urbana, a 
crescente escolarização da população jovem 
criando outras expectativas de vida dos mesmos, 
continuarão a induzir a migração do meio rural 
para os poucos centros urbanos da província.  
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Desafios para a Província de Gaza

Os centros urbanos que hoje existem são 
basicamente os mesmos que há décadas. As infra-
estruturas urbanas de natureza económica e social 
também não tiveram uma melhoria significativa 
quando comparadas com o ritmo de crescimento 
da população e das suas exigências. Em grande 
parte, o ajustamento entre a procura e a oferta 
efectuou-se através da degradação da qualidade 
dos serviços e dos próprios centros urbanos. Nos 
centros urbanos, o tecido económico também não 
acompanhou o ritmo de crescimento deste fluxo 
migratório e o crescimento intrínseco da 
população urbana através da criação de emprego. 
De forma exponencial cresceram as zonas 
periurbanas e a economia informal, algo que 
permanecerá na próxima década.

O desafio que se coloca à província considerando a  
crescente pressão sobre os centros urbanos, com o 
consequente impacto no ambiente, no acesso aos 
transportes, educação, saúde e outros serviços, é 
mitigar o impacto negativo e procurar tirar melhor 
partido desta tendência. Em parte, esta mitigação 
poderá ser endereçada na melhoria do 
planeamento e ordenamento de território, 
associado a iniciativas de criação de novos centros 
urbanos na província e criação de incentivos à 
fixação da população no meio rural.

4. Tendências e desafios
4.4 Tendências no ambiente e território

40
Maio 2018



5. Estratégia de desenvolvimento 
sustentável da Província de Gaza 
2018-2027
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Valorização dos 
seus recursos 

endógenos 
através da 

transformação 
da cadeia de 
valor agrária 

5.1.1 VISÃO

Gaza, uma Província que valoriza os seus recursos endógenos através 
da transformação da cadeia de valor agrária para se tornar mais 
competitiva, atractiva, livre da pobreza e da fome, resiliente, com 
equidade social e coesão territorial.

Princípios da declaração de VISÃO:

1. Valorização dos recursos endógenos – queremos construir o futuro 
de Gaza assente nos seus recursos endógenos naturais, culturais, 
técnicos, económicos e sociais;

2. Transformação da cadeia de valor agrária – assumimos que a cadeia 
de valor agrária, da agricultura até a agro-indústria, é a base do 
desenvolvimento da Província de Gaza. A sua transformação 
constitui o driver principal da mudança do nosso estágio de 
desenvolvimento;

3. Gaza livre da pobreza e da fome – a nossa motivação central é o 
bem-estar das nossas populações. O passo básico é libertarmo-nos 
da pobreza e da fome;

4. Gaza com melhor equidade social – ambicionamos por uma 
província que seja competitiva na relação com o exterior e coesa na 
sua relação interior. Não queremos deixar ninguém para trás e por 
isso sonhamos com a redução das desigualdades sociais; 

5. Gaza com maior coesão territorial – ambicionamos reduzir as 
assimetrias de desenvolvimento no interior da Província.

6. Gaza mais competitiva – queremos ver Gaza mais competitiva no 
contexto da sua afirmação nacional e regional, assente na 
integração das cadeias de valor nucleares, nas micro e média 
empresas, na inovação, investigação e desenvolvimento e num 
ambiente de negócios atractivo;

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.1 Fundamentos de orientação estratégica
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Princípios da declaração de VISÃO: (cont.)

7. Gaza mais atractiva – boa para viver, visitar, aprender e conhecer, 
investir e trabalhar;

8. Gaza mais resiliente – somos uma província que está 
frequentemente sujeita a catástrofes naturais. Do ponto de vista da 
resiliência ambiental, ambicionamos por uma província que não só 
se prepare e mitigue os efeitos negativos dos fenómenos naturais 
adversos mas que tire vantagem dessas circunstâncias. No futuro, 
vemos Gaza como uma província onde sabemos equilibrar o 
ambiente e a vida humana, internalizando os limites do usufruto do 
ecossistema. Também sonhamos por Gaza resiliente na sua 
capacidade institucional e de combate à pobreza e iniquidades 
sociais.

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.1 Fundamentos de orientação estratégica
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Gaza, um local 
atractivo para 
viver, aprender 
e conhecer, 
visitar, investir 
e trabalhar

5.1.2 MISSÃO

Promover o desenvolvimento sustentável da Província de Gaza,  
tornando-a um local atractivo para viver, aprender e conhecer, visitar, 
investir e trabalhar, através do engajamento proactivo e integrado da 
acção transparente e inclusiva dos actores público, privado, social e 
sociedade em geral.

Princípios da declaração de Missão:

1. Desenvolvimento sustentável – todos os actores na província 
devem assumir a sua missão no desenvolvimento de Gaza de forma 
holística olhando para um futuro sustentável do ponto de vista 
político e social, económico e ambiental;

2. Engajamento proactivo – o desenvolvimento de Gaza pertence a 
todos: actores públicos, privados, sociais e sociedade em geral. O 
PED é um instrumento de todos e não um monopólio do Governo 
Provincial. Todos devem proactivamente agir e não esperar pelo
impulso ou orientação do Estado;

3. Engajamento integrado – os melhores resultados para o 
desenvolvimento da Província só podem ser obtidos através de uma 
acção convergente de todos os actores;

4. Acção transparente – a boa governação e a transparência serão 
predicados da acção de todos os actores; 

5. Acção inclusiva – o nosso esforço procura não deixar ninguém para 
trás e reduzir iniquidades. Comprometemo-nos com a coesão social 
e com a redução das assimetrias entre os distritos.
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5.1.3 VALORES

Os valores em que acreditamos, que agregam a vontade colectiva e 
que constituem o fundamento da actuação de cada um dos actores da 
província são os seguintes:

• Centralidade no cidadão – na acção de todos os actores “o que se 
faz” e a “forma como se faz” é para benefício cidadão, 
fundamentalmente os mais vulneráveis; 

• Transparência e integridade – todos promovem com compromisso 
efectivo a governação transparente e livre de corrupção;

• Cidadania activa – todos assumem que o futuro de Gaza é um 
direito mas também um dever de todos que nela vivem, investem e 
visitam. Assim, todos serão proactivos e procurarão uma 
convergência de acção;

• Inclusão e coesão – todos trabalhamos no mesmo sentido: reduzir 
as iniquidades e promover a inclusão social, económica e digital, 
bem como como a coesão territorial; 

• Amigos do ambiente – protegemos o ambiente e promovemos a 
eficiência nos recursos sob o lema “usufruir, preservando” o 
ecossistema.

45

Centralidade 
no cidadão

Transparência 
e integridade

Cidadania 
activa

Inclusão e 
coesão

Respeito pelo
ambiente

Maio 2018

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.1 Fundamentos de orientação estratégica



5.1.4 AMBIÇÃO ESTRATÉGICA

A Visão espelha a nossa ambição para um futuro num horizonte muito 
alargado. De forma pragmática, ou objectivo geral ou a ambição 
estratégica subjacente a este Plano Estratégico de Desenvolvimento 
para o período 2018 – 2027 é:
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Em 2027, Gaza é uma Província próspera, 
sustentável, livre da pobreza extrema e 

fome.
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5.1.5 FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Representa “O que o que todos em GAZA
devemos “fazer bem” para “termos sucesso”.

A concepção desta estratégia para a Província de
Gaza está enraizada num pressuposto base: o
Plano de Desenvolvimento Estratégico de Gaza,
embora promovido pelo Governo, é um
instrumento de planificação de todos os actores da
província. Neste sentido, o sucesso deste PED, e
assim da Província de Gaza, depende em larga
medida da capacidade de resposta convergente de
todos os actores provinciais aos seguintes factores:

1. Paz, democracia, boa governação e ambiente
de negócio – Sem a paz, o progresso está
hipotecado. Paz aqui entendida não só no
contexto da insegurança militar mas também
da estabilidade e unidade nacional. A
consolidação da democracia passa por
aproximar ao cidadão, o poder político e o
serviço público. Nesse sentido, o
aprofundamento do processo descentralização
e o alargamento da participação dos habitantes
de Gaza são indispensáveis ao desenvolvimento
da Província. A mudança colectiva da
mentalidade para uma nova postura de
cidadania activa é outro factor a desenvolver
com intuito de reforçar a intervenção (direitos
e obrigações) do cidadão na vida da sociedade
e gestão da Província. Por outro lado, a boa
governação inclui a melhoria sustentável da
eficiência e eficácia das instituições públicas e
dos serviço público, cultivando a transparência
e a prestação de contas, e reforçando o
combate à corrupção em todos os sectores,
público e privado.
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5.1.5 FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A consolidação de um Estado de Direito é
uma exigência para a consolidação de boa
governação, crescimento e desenvolvimento
económico. A capacidade de atrair
investimentos ao longo das diferentes cadeias
de valor que propulsionam o
desenvolvimento de Gaza é crítica. Atrair
investimentos não é uma panaceia. Contudo,
os investidores preocupam-se com a
ineficiência administrativa, legal e fiscal e
buscam mercados articulados, funcionais e
competitivos. É importante assegurar um
ambiente de negócios atractivo.

O sucesso também exige uma liderança
comprometida com o desenvolvimento de
Gaza, que busque e implemente soluções
ajustadas à província e promova a inclusão de
todos actores relevantes ao desenvolvimento
da província, bem como a coordenação
institucional.

2. Equidade social e coesão territorial – O
desenvolvimento concretiza-se na erradicação
ou pelo menos redução da pobreza, inclusão
social em todas as dimensões e melhoria da
equidade social, incluindo a de género. O
desenvolvimento da Província exige a redução
das assimetrias distritais em termos de
desenvolvimento e bem estar das populações. É
importante a discriminação positiva das zonas
mais desfavorecidas e a criação de condições
objectivas, no domínio económico e social que
favoreçam a existência da Província como uma
Unidade em si própria e não como a soma dos
Distritos, respeitando as devidas autonomias.

O sucesso no desenvolvimento também exige
coesão e integração provincial. É importante
que província seja uma região conectada,
através do transporte sustentável superando
os estrangulamentos em redes de infra-
estrutura críticos, na melhoria do acesso, uso
e qualidade das tecnologias de informação e
comunicação, numa melhor da partilha do
conhecimento, investigação e inovação
gerado e importado pela província, bem como
na articulação e melhoria da capacidade
institucional para assegurar uma
administração pública eficiente.

3. Desenvolvimento do capital humano e do
conhecimento – Na actualidade, o
desenvolvimento mais do que assente nos
factores da natureza, depende do conhecimento
e da capacidade de o gerar e partilhar. É este o
principal driver de transformação evolutiva da
sociedade de hoje. Para a acumulação de
conhecimento de vanguarda, as pessoas são o
essencial. É necessário assegurar a melhoria dos
níveis de cobertura e qualidade da educação aos
diversos níveis. Esta deve estar directamente
associada aos desafios e desígnios estratégicos
da Província. O conhecimento também se gera e
acumula na vida económica. É importante a
aposta na investigação e desenvolvimento e
inovação, como factor base para a geração de
eficiência produtiva e de vantagens
competitivas. No caso particular da Província de
Gaza, é importante assegurar que a investigação
esteja associada aos desafios da economia da
Província, assegurando a colaboração em bloco
dos institutos de investigação, extensionistas e
produtores.
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5.1.5 FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO

No domínio da geração e transferência de
conhecimento, é vital o reforço da
intervenção dos jovens empresários e das
pequenas e médias empresas, como
elementos mais ágeis no processo da
mudança.

4. Clareza no foco estratégico e convergência na
acção – o foco estratégico na transformação da
cadeia de valor agrária como veículo crítico para
o desenvolvimento da província deve ser
partilhado por todos. Esta deve ser a prioridade
para todos os actores. O foco estratégico
também contempla uma diversificação
complementar, num limitado portfolio de
opções, nomeadamente nas cadeias de valor do
turismo sustentável e indústria extractiva. Mas
estas são complementares. A convergência de
todos os actores neste desígnio é crítica, como
também é o reconhecimento claro da função de
cada um neste processo. O sector privado é o
sector que gera riqueza. A visão assimilada por
todos os actores deve assumir que o papel do
sector privado no desenvolvimento da província
é crítico e não meramente complementar ou
facilitador das políticas, estratégias e acções
públicas. Por outro lado, o sector privado deve
assumir-se como um sector dinâmico,
autónomo e relativamente independente da
intervenção do Estado. Na economia, cabe ao
Estado a responsabilidade de definir políticas,
estratégias e criar condições para um ambiente
de negócio favorável. A eficiência do seu
funcionamento, a transparência, a ausência de
corrupção, a integração do seu funcionamento
funcional e o geográfico são atributos críticos.

5. Sustentabilidade económico-financeira – este
factor é aplicável às famílias, empresas e ao
Estado. Não podemos viver acima daquilo que
criamos. O aumento de rendimento para
financiar o nível de despesa adequado e
permitir a criação de poupança deve ser
motivação de todos. Existindo limitações do
nível de poupança interno é lógico e saudável
que se procure um endividamento sustentável.
Nas condições existente, a sustentabilidade
económico-financeira do Estado é das mais
importantes. O financiamento do seu
funcionamento e do investimento público deve
assegurar os devidos equilíbrios, evitando que a
dívida da província se torne crónica e
insustentável.

6. Gestão sustentável e transparente de recursos
naturais – temos de proteger o ambiente e
promover a eficiência na utilização dos recursos
sob o lema “usufruir, preservando” o
ecossistema. A Província de Gaza é fortemente
dependente dos recursos naturais renováveis,
nomeadamente da exploração da terra através
da agricultura e pecuária. No futuro, espera-se a
exploração de recursos minerais. É importante
que essa exploração de faça de forma
sustentável e gerindo as expectativas da
população. Para o sucesso estratégico, é
importante que o crescimento económico da
Província esteja assente num modelo que não
degrade os recursos naturais e o ambiente. É
também importante a garantia de transparência
na gestão, partilha e redistribuição dos recursos
naturais e dos benefícios deles gerados.
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5.1.6 EIXOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO

Definidos a visão e os marcos do desenvolvimento da Província de 
Gaza para os próximos 10 (dez) anos, importa estratificar as principais 
linhas de força da transformação da nossa província. Os eixos 
estratégicos de transformação pretendem clarificar a trajectória de 
evolução de Gaza, da situação actual ao posicionamento pretendido.

A transformação pretendida para a Província de Gaza assenta em 3 
(três) eixos estratégicos: 

Na definição dos eixos estratégicos de desenvolvimento foi assumido 
o modelo conceptual de desenvolvimento sustentável, indo mais além 
do que planear o desenvolvimento económico. Os eixos de 
transformação revelam a preocupação de integrar um visão sobre o 
futuro e o desenvolvimento de Gaza de uma forma holística: o 
desenvolvimento político, institucional, social, económico e ambiental. 
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Gaza, uma Província com 
uma trajectória de 
desenvolvimento recente 
positiva. Importantes 
melhorias ao nível da 
redução da pobreza mas 
ainda com grandes 
iniquidades sociais e 
desafios na coesão 
territorial. Dificuldades 
em alavancar os seus 
recursos endógenos como 
resultado de cadeias de 
valor desintegradas. Uma 
província com 
planeamento assente na 
visão e interesses do 
Estado. 

SITUAÇÃO 
ACTUAL

EIXOS 
ESTRATÉGICOS

SITUAÇÃO 
FUTURA

Gaza, uma Província que 
valoriza os seus recursos 

endógenos através da 
transformação da cadeia 

de valor agrária para se 
tornar mais competitiva, 

atractiva, livre da pobreza 
e da fome, resiliente, com 

equidade social e coesão 
territorial. Gaza uma 

Província onde a visão 
sobre o futuro não é só do 

Estado. É construída e 
materializada com todos 

os actores e de forma 
proactiva  e convergente. 

Desenvolvimento político-institucional e 
social sustentável

A

Desenvolvimento económico sustentávelB

Desenvolvimento ambiental sustentávelC

Maio 2018

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.1 Fundamentos de orientação estratégica



5.1.6 EIXOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO

A transformação da cadeia de valor agrária constitui um factor 
subjacente a todos os eixos de transformação e desenvolvimento 
estratégico de Gaza. Acreditamos que a cadeia de valor agrária é o 
motor de desenvolvimento da província, independentemente de 
opções complementares de diversificação e foco.

O eixo estratégico de transformação “A. Desenvolvimento político-
institucional e social sustentável” sistematiza o conjunto de 
objectivos e estratégias relacionados com a evolução desejada e 
projectada para a acção contra a pobreza e a fome, no acesso aos 
serviços de saúde, abastecimento de água potável, saneamento, 
energia, habitação condigna, no combate pela igualdade do género e 
combate à violência baseada no género, na protecção das crianças em 
particular das raparigas, na justiça, na inclusão digital e na boa 
governação. 

Por seu turno, o segundo eixo estratégico de transformação “B. 
Desenvolvimento económico sustentável” sistematiza os objectivos e 
estratégias da área económica. Endereça a valorização económica dos 
recursos endógenos, a produtividade agrícola e pecuária, a inovação, 
investigação e desenvolvimento focada na cadeia de valor agrária, a 
optimização das infra-estruturas económicas, na melhoria da 
conectividade provincial, na criação de emprego em particular para os 
mais jovens e na sustentabilidade económico-financeira do Estado. 
Assume-se que o motor do desenvolvimento económico deve ser o 
sector privado, cabendo ao Estado assegurar o ambiente de negócio 
adequado, incluindo a promoção e desenvolvimento de um sector 
privado sólido, assente no mérito e nas regras de mercado. 

O terceiro eixo de transformação estratégica “Desenvolvimento 
ambiental sustentável” endereça as temáticas do ambiente e 
território. Focaliza-se nos objectivos e estratégias relacionados com a 
gestão sustentável da água, no disponibilidade e exploração das 
energias renováveis, na resiliência e sustentabilidade dos 
agrupamentos populacionais, na resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados com o clima, as calamidades naturais 
e antropogénicas, bem como no usufruto sustentável do ecossistema. 
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5.2.1 DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL E 
SOCIAL SUSTENTÁVEL

OEP1. Eliminar a pobreza e a 
fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhorar a nutrição

A eliminação da pobreza é um 
desafio central com vista a 
promover o desenvolvimento 
sócio económico equilibrado e 
sustentável, sendo determinante 
e transversal para a abordagem 
em diferentes sectores.

Apesar do progresso registado 
nos últimos anos os níveis de 
pobreza na província de Gaza 
constituem um grande desafio 
com vista a promover o 
desenvolvimento humano e 
social bem como aumentar o 
emprego e a produção que que 
estimulem o desenvolvimento.

O acesso, a utilização, a 
adequação e a estabilidade de 
acesso aos alimentos, que se 
manifestam nomeadamente 
através da falta de fome e 
malnutrição, são um dos 
principais indicadores da 
ausência de pobreza.

Apesar do país ter atingido o 
Objectivo de Desenvolvimento 
do Milénio relativo a redução da

fome e feito progressos 
assinaláveis nos últimos anos em 
diferentes aspectos a ela 
relacionados, há ainda 
constrangimentos. 

Em conformidade, foram 
identificados três objectivos 
específicos que passam por:

•OEP1.1 Eliminar a a pobreza 
extrema; 

•OEP1.2 Reduzir a fome e 
garantir o acesso a uma 
alimentação suficiente durante 
todo o ano; e

•OEP1.3 Reduzir todas as 
formas de malnutrição, dando 
prioridade aos segmentos da 
população mais vulneráveis

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.2 Eixos, objectivos estratégicos e estratégias
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5.2.1 DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL E 
SOCIAL SUSTENTÁVEL

Para se atingir estes objectivos 
será necessário desenvolver 
estratégias em função do tipo de 
pobreza e a sua incidência quer 
em centros urbanos ou nas 
zonas rurais com intervenções 
também na componente de 
melhoria da nutrição e combate 
a fome, de de que se identificam 
(7) sete estratégias:

• Promover o alargamento de 
medidas, sistemas e 
programas de protecção e 
apoio social, sobretudo para 
as populações vulneráveis em 
todos os distritos e 
localidades;

• Promover o acesso aos 
serviços básicos, recursos 
económicos, posse segura da 
terra, técnicas de produção 
melhorar das e serviços 
financeiros, sobretudo para os 
mais vulneráveis;
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• Aumentar a resiliência dos 
mais pobres em situação de 
maior vulnerabilidade e 
reduzir a sua vulnerabilidade 
aos fenómenos extremos 
relacionados com o clima e 
outros choques e desastres 
económicos, sociais e 
ambientais;

• Promover programas de 
combate à fome, envolvendo 
todos os actores sociais, com 
foco nas áreas mais 
desfavorecidas e nos grupos 
mais vulneráveis; 

• Combater a prevalência da 
insegurança alimentar ao 
nível das famílias;

• Promover a produção de 
alimentos adequados e 
programas de nutrição e 
diversificação alimentar, 
sobretudo para grupos 
vulneráveis; e

• Promover o acesso equitativo 
a cuidados de saúde com 
especial atenção a saúde para 
grupos vulneráveis.
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5.2.1 DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL E 
SOCIAL SUSTENTÁVEL

OEP2. Garantir o acesso à saúde 
e promover o bem-estar

A Saúde constitui um bem e 
condição essencial para o 
desenvolvimento sustentável, 
sendo também um direito 
fundamental que permite a 
plena realização e afirmação dos 
indivídos.

No período do anterior Plano 
Estratégico (PE) a província 
registou ganhos assinaláveis 
sobretudo quanto a 
disponibilidade de cuidados 
primários através do 
alargamento da rede e a própria 
qualidade da assistência.

Considerando o diagnóstico e os 
desafios identificados no 
processo de elaboração do 
presente PE, foram assumidos  
cinco objectivos específicos:

•OEP2.1 Reduzir 
substancialmente a 
mortalidade materna;

•OEP2.2 Reduzir 
substancialmente as

•Alargar a prevenção, 
diagnóstico e de tratamento;

• Integrar o PAV nos serviços 
materno infantis e envolver a 
comunidade; e

•Optimizar a rede de saúde, 
dando particular prioridade aos 
cuidados primários.
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mortes evitáveis de recém-
nascidos e crianças menores de 
5 anos;

•OEP2.3 Reduzir 
substancialmente as doenças 
transmíssiveis e evitáveis;

•OEP2.4 Melhorar 
substancialmente a cobertura 
vacinal, em todos os Distritos;

•OEP2.5 Melhorar a cobertura 
universal de saúde, incluindo o 
acesso a serviços de saúde 
essenciais, medicamentos 
essenciais.

Tendo em conta as necessidade 
de cada região, as estratégias 
passam por:

• Promover o acesso universal 
aos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, em particular das 
raparigas em idade escolar, 
incluindo informação e 
educação, bem como a 
integração da saúde 
reprodutiva em estratégias e 
programas provinciais;

•Aumento da assistência pós 
parto, planeamento familiar e 
melhorar acesso aos cuidados 
essenciais;
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5.2.1 DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL E 
SOCIAL SUSTENTÁVEL

OEP3. Garantir o acesso à 
educação e retenção nas escolas

A educação é um direito 
fundamental essencial para 
combater a pobreza. Determina 
o nível de competitividade do 
país através da sua mão de obra 
e a possibilidade de maior 
sucesso nas intervenções para o 
desenvolvimento social.

É, portanto, necessário 
assegurar os ganhos realizados 
nos últimos anos quanto ao 
acesso ao ensino, através dos 
seguintes objectivos específicos 
para a província de Gaza:

•OEP3.1 Garantir que parte 
substancial das crianças 
complete o ensino primário e 
secundário;

•OEP3.2 Garantir que parte 
substancial das crianças tem 
acesso a cuidados e educação 
pré-escolar;

•OEP3.3 Aumentar 
substancialmente o número de 
beneficiários de formação 
profissional na cadeia de valor 
agrária;
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•OEP3.4 Garantir o aumento 
substancial dos jovens e 
adultos alfabetizados;

•OEP3.5 Garantir a melhoria da 
qualidade de ensino e 
aprendizagem.

A concretização das ambições 
acima referidas assumem as 
seguintes estratégias:

•Garantir acesso com idade 
certa, retenção e conclusão do 
7º ano;

•Melhorar a quantidade, 
cobertura, acesso à educação 
pré-escolar;

•Melhorar acesso, retenção e 
relevância da formação 
profissional. Apostar no “saber 
fazer”;

• Promover programas de 
alfabetização funcionais;

• Promover a melhoria das 
condições de ensino e 
aprendizagem, incluindo a 
formação pedagógica dos 
professores.
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5.2.1 DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL E 
SOCIAL SUSTENTÁVEL

OEP4. Alcançar a igualdade de 
género e empoderar as 
mulheres e raparigas

O género constitui uma 
abordagem transversal 
incontornável para intervir nas 
questões de desenvolvimento 
social.

A promoção da equidade e da 
igualdade de opportunidades 
para a mulher e criança do sexo 
feminino é essencial dado o seu 
contributo na implementação de 
política e educação da 
sociedade, bem como o papel da 
mulher. 

Nesse perspectiva, esta 
componente tem sido 
potenciada no planeamento 
estratégico da província de 
Gaza, sendo de constatar a 
existência de aspectos que 
necessitam de progresso nesta 
área. 

Assim. Foram identificados como 
objectivos específicos:

A estes desafios compreenderão 
estratégias que incluem:

• Campanhas de sensibilização e 
alargamento da cobertura com 
gabinetes de atendimento 
especializados;

•Desenvolver e difundir 
mensagens de prevenção e 
desencorajamento de 
casamentos prematuros a 
todos os níveis;

•Assistir e disponibilizar serviços 
de apoio;

•Realizar reformas para dar às 
mulheres direitos iguais aos 
recursos económicos, bem 
como o acesso à propriedade e 
posse da terra e outras formas 
de propriedade, aos serviços 
financeiros, à herança e aos 
recursos naturais, de acordo 
com as leis nacionais.

•Assegurar igualdade de 
oportunidades e diminuir fosso 
de género;

• Promover acesso a formação e 
tecnologias de informação e 
comunicação, e

• Promover a redução da 
desigualdades no género no 
acesso à terra e  a outros 
recursos económicos.
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•OEP4.1 Reduzir 
subtancialmente todas as 
formas de violência contra 
todas as mulheres e meninas 
nas esferas públicas e privadas, 
incluindo o tráfico, a 
exploração sexual e de outros 
tipos de exploração

•OEP4.2 Reduzir os casamentos 
prematuros e todas as práticas 
de violência contra a criança

•OEP4.3 Garantir a participação 
plena e efectiva das mulheres e 
a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os 
níveis de tomada de decisão na 
vida política, económica e 
pública;

•OEP4.4 Reduzir as disparidades 
de género na educação e 
garantir a igualdade de acesso 
a todos os níveis de educação e 
formação profissional para os 
mais vulneráveis, incluindo as 
pessoas com deficiência e 
crianças em situação de 
vulnerabilidade;

•OEP4.5 Melhorar a inclusão 
digital da mulher, urbana e 
rural;

•OEP4.6 Assegurar o 
empoderamento económico da 
mulher, em particular da 
mulher rural.
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0EP5. Melhorar os serviços de 
abastecimento de água e 
saneamento

O acesso a água potável é um 
dos direitos fundamentais do Ser 
Humano. Não há 
desenvolvimento sem acesso a 
água potável e com um nível de 
serviço adequado. Nas últimas 
décadas foi possível avançar 
substancialmente no 
abastecimento de água às áreas 
urbanas, periurbanas e rurais. A 
evolução dos serviços de 
abastecimento de água rural são 
aqueles que continuam a 
oferecer mais desafios. Em Gaza, 
continuámos a registar 
importantes assimetrias no 
acesso de serviços de 
abastecimento de água. Talvez 
como resultado da prioridade 
concedida ao abastecimento de 
água, o saneamento urbano e 
rural regista um atraso 
significativo na cobertura e 
serviço quando comparado com 
a água. 

Urge pois, continuar a corrigir as 
desigualdades no acesso aos 
serviços de abastecimento de 
água, com particular foco para o

sector rural, bem como 
promover uma rápida mas 
sustentável evolução dos níveis 
de saneamento urbano e rural. 
Assim, assumimos 2 (dois) 
objectivos específicos para cada 
uma das realidades:

•OEP5.1 Alcançar o acesso 
universal e equitativo à água 
potável; 

•OEP5.2 Alcançar o acesso a 
saneamento e higiene 
adequados.

Para se concretizarem estes 
objectivos de desenvolvimento 
estratégicos de Gaza adoptam-
se estratégias diferenciadas 
consoante o meio onde se 
aplicam:

•Água urbana - Promover a 
melhoria da disponibilidade de 
água potável no meio urbano, 
tomando em consideração o 
aumento da densificação 
urbana, mas assegurando a 
sustentabilidade dos sistemas
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•Água rural - Priorizar a 
expansão dos pequenos 
sistemas de abastecimento de 
água para vilas e povoações e 
incentivar a intervenção do 
sector privado na provisão do 
serviço.

Ao nível do saneamento as 
estratégias a adoptar 
contemplam: 

• Saneamento urbano - Conceber 
e gerir o saneamento urbano 
como um processo que vai 
desde a deposição de excreta e 
águas usadas até o seu 
tratamento e disposição final, 
de forma a assegurar serviços 
de saneamento urbano 
efectivos e sustentáveis; e 

• Saneamento rural -
Desenvolver e implementar 
programas integrados 
inovadores para o saneamento 
rural, envolvendo a educação 
das populações, promovendo o 
emprego e o trabalho local.
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OEP6. Melhorar o acesso à 
habitação adequada e a serviços 
de energia

As condições de vida das 
populações são indicadores de 
bem estar e contribuem de 
forma decisiva para o 
desenvolvimento social, 
nomeadamente através do 
acesso a serviços básico e infra-
estruturas sociais.

A pronvíncia de Gaza possui 
grandes desafios relativamente 
as condições dos assentamentos 
urbanos e as condições, tipo e 
acesso a materias de construção, 
bem como a edificação de 
habitações e infra-estruturas 
resilientes. O mesmo se aplica 
em relação ao acesso a energia.

Para esa componente foram 
identificados dois objectivos 
específicos que passam por:

•OEP6.1 Assegurar acesso 
universal e fiável a fontes de 
energia moderna;
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•OEP6.2 Aumentar 
substancialmente o acesso à 
habitação adequada, em 
particular na zonas peri-
urbanas e rurais.

Em função da sua localização 
serão adoptadas estratégias 
diferenciadas para zonas 
urbanas e rurais que passam 
por:

• Promover a expansão da 
electrificação e uso de fontes 
alternativas de energia 
renovável;

• Promover a construção com 
material convencional.
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OEP7. Reduzir as assimetrias 
geográficas no acesso à 
informação, reforçar a inclusão 
digital e reduzir as desigualdades 
no interior da Província

O equilibrio e a inclusão 
geográfica são importantes para 
assegurar um desenvolvimento 
económico sustentável. 

Gaza ainda possui grandes 
assimetrias não só entre as 
zonas rurais e urbanas, como no 
desenvolvimento dos distritos.

Será pois importante intervir 
tendo como objectivos 
específicos 

•OEP7.1 Promover 
progressivamente a melhoria 
da equidade sócio-económica 
da população, assegurando a 
correcção das assimetrias 
distritais;  

•OEP7.2 Reduzir as assimetrias 
geográficas no acesso à 
informação, reforçar a inclusão 
digital e reduzir as 
desigualdades no interior da 
Província.
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Estas prioridades serão 
abordadas através de estratégias 
como:

• Facilitar o acesso a recursos e 
infra-estruturas sociais;

•Assegurar a inclusão digital das 
famiílias, em particular dos 
mais jovens;

•Assegurar a inclusão digital das 
empresas.
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0EP8. Promover uma sociedade 
pacífica, o acesso à justiça e 
instituições eficazes, 
responsáveis, inclusivas e 
transparentes

A promoção e garantia de um 
Estado de Direito são essenciais 
para conferir maior certeza 
jurídica e permitir uma actuação 
segura dos cidadãos no pleno 
exercício dos seus direitos 
fundamentais, contribuindo 
assim para maior iniciativa 
privada, investimentos, 
estabilidade social e 
consolidação da paz.

Este objectivo pressupõe 
também maior transparência e 
eficiência das instituições na 
resolução dos problemas dos 
cidadãos em tempo útil, bem 
como a sua participação no 
processo de tomada de decisões 
sobre assuntos que lhes 
afectam, nomeadamente 
através de maior inclusão e 
descentralização de serviços. É 
também importante investir-se 
na melhoria do funcionamento 
da Estado, incluindo na atitude 
dos seus funcionários.

Para se concretizarem estes 
objectivos indutores do 
desenvolvimento sustentável da 
província serão adoptadas 
diferentes estratégias como as 
seguintes:

•Diminuir substancialmente os 
factores indutores da violência, 
com envolvimento 
comunitário;

• Promover a resolução formal 
de litígios e exercício de 
direitos;

•Garantir que a tomada de 
decisão, a todos os níveis, é 
responsável, inclusiva, 
participativa e representativa;

•Assegurar ao cidadão e 
empresas po direito à 
informação nas instituições 
públicas, nos termos da lei;

•Melhorar coordenação inter-
institucional (serviço de saúde-
maternidade, educação e 
justiça, etc).
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Deve também assegurar que 
todos os cidadãos contribuam e 
cumpram com as suas 
obrigações para com o Estado, 
nomeadamente através do 
registo de identificação para 
acederem a serviços públicos.

Assim, assumimos quatro 
objectivos específicos :

•OEP8.1 Reduzir 
significativamente todas as 
formas de violência, os crimes 
e mortalidade a ela 
relacionadas;

•OEP8.2 Promover o Estado de 
Direito, proteger as liberdades 
fundamentais e garantir a 
igualdade de acesso à justiça 
para todos;

•OEP8.3 Desenvolver 
instituições eficazes, 
responsáveis e transparentes, a 
todos os níveis e que garantam 
o Direito ao acesso a 
informmação;

•OEP8.4 Aumentar o 
crescimento substancial do 
fornecimento de identidade 
legal, incluindo o registo de 
nascimento no primeiro ano de 
vida.
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0EP9. Estimular a contribuição 
dos naturais de Gaza não 
residentes no desenvolvimento 
e fortalecer o apoio à sua 
integração no seu regresso a 
província

Os emigrantes são importantes 
para o desenvolvimento, não 
apenas através das remessas de 
capitais que fazem para as suas 
zonas de origem como também 
pela experiência e 
conhecimento adquiridos 
geralmente em sociedade ou 
mercados mais desenvolvidos.

A província de Gaza tem uma 
grande comunidade de 
emigrantes, sendo, portanto, 
essencial potenciar o seu 
contributo para o 
desenvolvimento da província e 
assegurar a criação de condições 
de reinserção com a realização 
de projectos de 
desenvolvimento.

Assim foram identificados dois 
objectivos específicos:

• OEP9.1 Promover os 
investimentos e a 
transferência do conhecimento 
dos naturais de Gaza não 
residentes para s suas zonas de 
origem;

• OEP9.2 Integrar social e 
economicamente os 
retornados.

Para tal foram identificadas 
estratégias que passam por:

• Promover a criação de 
projectos de geração de 
rendimentos na e transferência 
de capital para as suas zonas de 
origem; 

•Assegurar retorno seguro, 
digno e efectiva reintegração.

As iniciativas nesse âmbito 
compreendem:

• Promover poupanças, 
programas de investimento e 
assistência na gestão financeira

• Promoção da assistência a 
famílias de emigrantes

•Assegurar apoio social e registo 
em sistemas de segurança 
social
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0EP10. Promover a participação 
da juventude nas actividades 
sócio-culturais e desportivas

A participação da Juventude é 
fundamental para a coesão 
social e a promoção da unidade 
nacional e do desenvolvimento 
económico através do seu 
envolvimento na formação e 
actividades saudáveis como o 
desporto.

Assim, foram identificados nesta 
área dois objectivos:

OEP10.1 Massificar a pratica do 
desporto a todos os níveis; e 

OEP10.2 Valorizar o património 
cultural a todos os níveis.

As estratégias compreenderão 
essencialmente:

• Promover e apoiar associações 
desportivas e o desporto 
escolar; 

•Ocupação de tempos livres 
com actividades culturais, 
sociais e desportivas

Como iniciativas estratégicas 
destacam-se:

• Fomentar o desporto escolar e 
promover competições a todos 
os níveis, sobretudo infantis e 
escolares; 

• Promover a instalação de 
parques e ginásios ao ar livre e 
de programas de habitos 
saudáveis;

• Promover jogos tradicionais e a 
realização de competições 
comunitárias;

• Promover a realização de 
festivais temáticos a nivel 
provincial e distrital;

• Promover programas de 
intercâmbio interprovincial, 
nacional e internacional; 

• Promoção e assistência ao 
associativismo juvenil e ao 
voluntariado;

• Promover participação do 
jovem na tomada de decisões e 
actividades de cidadania.
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ECONOMICO SUSTENTAVEL

0EE1. Assegurar o crescimento 
económico sustentável e 
promotor do emprego formal

O crescimento e 
desenvolvimento económico  
sustentável da província de 
Gaza,  vai continuar a centrar-se 
no progresso e na 
transformação do sector agrário.  
A economia de Gaza é 
fundamentalmente agrária e 
este sector deve ser o motor do 
crescimento económico e 
transformação da província, 
caso se aposte nas melhores 
escolhas de transformação e se 
captem investimentos e  
incentivos solidamente 
alinhados à essa ambição de 
transformação agrária.

A estratégia pretende contribuir 
para o desbloqueio do potencial 
de  desenvolvimento do sector 
agrário, tornando-o atractivo do 
ponto de vista económico e 
social. A localização estratégica 
de Gaza, caracterizada, entre 
outros, pela proximidade ao 
grande mercado de Maputo, 
reforça a oportunidade que o 
sector tem de aceder a 
mercados urbanos, bem como

constituir-se em importante 
abastecedor de matéria prima 
para o processamento 
agroindustrial.

Para o alcance do OEE1,  a 
estratégia propõe o alcance dos 
seguintes objetivos específicos: 

• EE1.1 Assegurar um 
crescimento económico per 
capita superior a 5% ano.

• EE1.2 Atingir níveis mais 
elevados de produtividade da 
economia através da sua 
diversificação, apostando em 
sectores de alto valor 
acrescentado e de mão-de-
obra intensiva.

• EE1.3 Promover o emprego 
formal de jovens e o 
empreendedorismo.

• EE1.4 Assegurar a melhoria do 
ambiente de negócios, 
aumentando a formalização e 
crescimento das indústrias de 
agro-processamento.

• EE1.5 Facilitar o acesso seguro 
à terra pelos investidores de 
pequena, média e grande 
dimensão, assegurando a 
inclusão de género.
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• EE1.6 Promover e assegurar a inclusão digital das 
empresas, desenvolvendo a sua habilidade de 
exploração da  infraestrutura TIC no acesso a 
servicos, expansão de negócios  e 
desenvolvimento de mercados

Estes são objectivos ambiciosos, que alavancando 
nas oportunidades da província poderão ser 
alcançados com uma  implementação  focada no:

• Investimento em capital humano e 
infraestruturas conducentes ao aumento da 
produção e produtividade da economia 
Gazense, com incidência para a cadeia de valor 
agrária;

• Facilitando o investimento privado, 
desenvolvendo capacidades e promovendo e 
apoiando o saber fazer;

• Promover  e facilitar o empreendedorismo 
qualificado e criativo, e incentivar a 
formalização e o crescimento das micro, 
pequenas e médias empresas, inclusive através 
do acesso aos serviços financeiros;

• Incentivar a expansão dos serviços financeiros, 
em todos os distritos, em particular os 
associados à actividade agrícola e pecuária, e às 
micro e pequenas empresas.

O sector público tem um papel crítico a 
desempenhar. É necessário que as autoridades de 
Gaza, eliminem a burocracia desnecessária, que 
apenas cria oportunidade para a corrupção e reduz 
a atractividade de investimento na província.

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
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5.2.2 DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO SUSTENTÁVEL

OEE2. Promover o 
desenvolvimento da cadeia de 
valor agrária, aumentando a 
produtividade agropecuária e 
assegurando a expansão de uma 
agricultura resiliente e 
competitiva.

A contribuição da agricultura 
para o PIB da província é de 
cerca de 80%, tornando-se 
incontornável que este sector 
constitua o motor de 
transformação da economia 
Gazense.

É desafio desta estratégia 
contribuir para a transformação 
de uma agricultura 
predominantemente de 
subsistência, caracterizada por 
baixos níveis de produtividade e 
um desenvolvimento limitado da 
cadeia de valor agrária, para 
uma agricultura com 
rendimentos altos, competitiva e 
bem integrada no mercado. 
Neste processo, o investimento 
na indústria de agro-
processamento é critico.

A competitividade do sector 
agrário em Gaza é fundamental 
para a transformação da 
agricultura na província. 

Apesar de níveis de produção 

crescentes, Gaza ainda importa 

alimentos necessários de 

mercados globais, e esta 

situação deve ser gradualmente 

revertida, com um aumento 

substancial da produtividade 

agrária da terra. 

A estratégia orienta o foco da 

próxima década na melhoria 

substancial da produtividade 

agrária, condição necessária 

para o incremento da 

competetividade de Gaza.

A Província assume um desafio 
ambicioso de aproveitamento 
das suas capacidades, através da 
qualificação dos recursos 
necessários, para fazer uma  
diversificação produtiva que 
inclui novos investimentos na 
indústria de agro-
processamento e na 
infraestrutura de apoio e 
facilitadora do investimento; no 
aumento da oferta de serviços 
financeiros rurais requeridos e 
no desenvolvimento de um 
mercado dinâmico  onde a 
informação sobre as 
oportunidades de negócios e 
preços circula em tempo útil.
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Nos próximos 10 (dez) anos a 
província aposta nos seguintes 
objectivos estratégicos:

• EE2.1 Aumentar a 
produtividade agrícola  
(ton/ha) de culturas 
seleccionadas, melhorando a 
qualidade do produto para a 
sua utilização como matéria-
prima para a indústria de 
processamento.

• EE2.2 Promover o aumento de 
efectivos pecuários.

• EE2.3 Promover o rendimento 
das famílias rurais e a 
transformação do produtor de 
subsistência para pequeno 
produtor comercial.

• EE2.4 Assegurar a expansão de 
produtores que praticam 
agricultura de conservação, 
proteção e resiliência ao 
ambiente  (climate smart 
agriculture).

• EE2.5 Intensificar a produção 
agrícola através de uma maior 
utilização dos sistemas de 
irrigação incluindo as áreas de 
machungos.
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Na prossecução dos objectivos 
definidos, as seguintes 
estratégias que irão orientar as 
acções da  província são: 

• Promoção de sistemas de 
produção e de criação de gado 
competitivas e resilientes a um 
clima em mudança;

• Promoção de um serviço de 
extensão com enfoque não só 
na tecnologia agrária, mas 
também no melhoramento de 
técnicas pós colheita e ligações 
de mercado;

• Investir na melhoria de infra-
estrutura e de capacidades de 
comercialização para acesso 
aos mercados;

• Expandir o acesso a informação 
de mercado de produtos 
agrários, através do uso de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC).

Gaza é uma província jovem. É 
fundamental criar incentivos e 
facilitar as ligações dos jovens 
com o empreenderes na área de 
agro-negócio. A utilização das 
Tecnologias de Informação  
Comunic ação (TIC) será uma 
mais valia, quer no acesso a 
tecnologia bem como a 
informação  e expansão de 
mercados.

O caminho para o sucesso será 
orientado pelos seguintes 
processos:

•Coordenação multissectorial e 
interinstitucional – que em tempo 
útil apoie o desenvolvimento das 
cadeias de valor agrárias 
selecionadas, e

• Incentivos ao sector privado 
investindo nas cadeias de valor 
prioritárias.

Maio 2018

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.2 Eixos, objectivos estratégicos e estratégias
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OEE3 Garantir o funcionamento 
adequado dos mercados da 
cadeia de valor agrária e 
assegurar o crescimento da 
indústria de processamento

O desenvolvimento de ligações 
fortes dos produtores com os 
mercados são essenciais para o 
aumento da produção agrícola, 
gerar o crescimento económico 
e reduzir a fome e pobreza. De 
facto, mercados desenvolvidos 
contribuem  (são catalisadores) 
para o aumento da 
produtividade, o aumento de 
rendimentos e o fortalecimento  
da segurança alimentar.

O acesso dos pequenos 
produtores aos mercados 
encoraja os agricultores a 
investir e a aumentar a 
quantidade, qualidade e 
diversidade dos produtos. 
Contudo, ainda há 
constrangimentos que devem 
ser superados.

Para o alcance do OEE3, a 
província propõe-se a 
concretizar os seguintes 
objectivos estratégicos:

•OEE3.1 Garantir o adequado 
funcionamento dos mercados 
de insumos e produtos 
agrícolas.

•OEE3.2 Assegurar 
transparência e redução de 
assimetrias de informação 
sobre o mercado agrícola entre 
os diversos actores.

Duas estratégias irão orientar a 
acção da província, 
nomeadamente:

• Investir na melhoria de infra-
estrutura e de capacidades de 
comercialização para acesso 
aos mercados

• Expandir o acesso a informação 
de mercado de produtos 
agrários, através do uso de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação TIC).

Ademais, reduzir os custos de 
transporte e logística, 
melhorando as ligações (infra-
estruturas rodoviárias) entre os 
distritos de garnde produção e 
mercados, incluindo o 
investimento em 
armazenamento e na redução 
de perdas pós-colheita, são 
acções estratégicas que muito 
irão contribuir para o 
desenvolvimento de mercados 
agrários.
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5.2.2 DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO SUSTENTÁVEL

OEE4 Promover a diversificação 
da economia provincial 

Promover a diversificação da 
especialização produtiva, em 
todos os distritos, assegurando a 
valorização económica dos 
recursos endógenos como um 
dos critérios de afirmação 
competitiva,  geração de 
emprego e a redução da 
inequidades territoriais são 
paradigmas fundamentais da 
presente estratégia.

Reconhecendo a diversidade do 
potencial produtivo de Gaza, a 
estratégia propoe:

•OEE4.1   Promover  o 
agroprocessamento de 
produtos endógenos, 
assegurando a incorporação de 
maior valor na província,  a 
redução de perdas pós-colheita 
e a geração de postos de 
trabalho qualificados.

•OEE4.2 Aumentar o nível de 
processamento da madeira, 
sem aumentar as áreas de 
abate florestal.

•OEE4.3 Promover a 
diversificação de serviços 
turísticos na Província e 
incrementar a sua contribuição 
para a economia local. 

•OEE4.4 Assegurar a 
contribuição acrescida e 
sustentada da pesca e 
aquacultura.  

•OEE4.5 Fomentar a indústria 
extractiva sustentável, 
promotora do conteúdo e 
desenvolvimento local.
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Além da agricultura e do agro-
processamento, o turismo tem 
potencial para ser um grande 
impulsionador do 
desenvolvimento 
socioeconómico e cultural da 
província.

De acordo com o Código 
Mundial de Ética do Turismo 
(OTM), o turismo deve ser 
sustentável, promovendo 
“acções socialmente justas, 
economicamente viáveis e 
ecologicamente correctas”, e 
consequentemente trazendo  
benefícios com o seu 
desenvolvimento.

A província de Gaza deve 
assumir um desafio ambicioso 
de aproveitamento das suas 
capacidades turísticas, através 
da execução de várias 
estratégias, incluindo:

•O desenvolvimento de uma  
identidade da marca turística 
de Gaza; 

• Posicionando  Gaza como 
destino turístico preferencial a 
nivel nacional e internacional. 

Com esta ambição, a província 
poderá realizar diferentes 
acções, incluindo:

• Campanhas de comunicação e 
imagem dos principais lugares 
turísticos, históricos e culturais 
de Gaza;

•Divulgação de potencialidades 
dos ecossistemas existentes, 
das oportunidades de 
implantação de projectos de 
investimento em zonas 
preferenciais;

• Promoção de 
empreendimentos 
comunitários, estimulando  o 
investimento do sector;

•Uso de tecnologias de 
informação para facilitar o 
acesso aos servicos turisticos;

•Re-estruturacão dos atractivos 
históricos e artísticos locais, 
criação de roteiros para 
turistas,  recuperação do meio 
urbano com  valorização e 
preservação dos aspectos e 
empreendimentos 
comunitários/sociais de 
interesse,  da produção cultural 
e da cultura popular.
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•Desenvolvimento da identidade 
da marca turística da província 
de Gaza, capaz de galvanizar e 
motivar os serviços de turismo 
com qualidade reconhecida, 
gestão sustentável, e uso 
eficiente dos recursos naturais;

• Realização de campanhas de 
marketing e participação em 
workshops, feiras de turismo 
nacionais e internacionais (ex. 
em Maputo, SADC, etc.) para 
ampliar a divulgação da 
realidade turística de Gaza;

•Mapeamento e quantificação
dos locais de turismo em bases 
eco-sustentáveis que podem 
servir para conciliar o interesse 
das actividades turísticas;

• Implementação de actividades 
culturais e de entretenimento 
com qualidades distintas, para a 
atracção de turistas nacionais e 
internacionais em todos os 
distritos (ex. festivais culturais, 
gastronomia, artesanato);

•Desenvolvimento de serviços 
competitivos, com 
transformações  e 
fortalecimento das capacidades 
profissionais individuais 
baseadas em proactividade, e 
excelência no serviço, e

• Formação profissional, e 
capacitação do pessoal e das 
comunidades que actuam 
como guias locais, como base 
ideal para aquisição de 
conhecimentos e uma direcção 
certa na mão-de-obra 
competente (e não constituir-
se em um elemento do 
turismo, apenas), que garante 
e transpira qualidade nos 
serviços especializados que 
presta.
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• Reprovação de uma gestão 
descontrolada do turismo e de 
uso inadequado dos recursos 
naturais para não levar ao 
esgotamento dos recursos 
naturais, descaracterização 
cultural e desequilíbrio social;

•Aumento do grau de educação 
para a cidadania, incluindo o 
grau de conhecimento/ 
informações do turista nas 
actividades da província, e com 
o intuito de se mitigar os 
possíveis impactos negativos, 
face à essa sustentabilidade, e 
fazer uso de inquérito público 
para a medição das atitudes 
dos residentes face às 
mudanças verificadas.
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• Incremento do número de 
estabelecimentos turísticos 
com restaurantes em pontos 
geográficos estratégicos, 
abrangendo melhorias em 
elementos como infra-
estruturas (que abarcam 
recursos naturais e uma 
actuação intersectorial das 
respectivas áreas), localização, 
classificação reconhecida (ex. 
estâncias, hotéis, 
acampamentos, etc.), vias de 
acesso e/ou novos projectos 
(ex. estradas, pontes, pontecas, 
construção de aeródromo, 
etc.), e desencorajamento de 
criação de turismo anárquico 
para não agredir os atractivos 
turísticos;

• Salvaguarda do ambiente e dos 
recursos naturais através de 
uma gestão sustentável, 
desempenho e muita 
criatividade nos serviços 
atractivos adicionais, 
garantindo altos níveis de 
crescimento económico da 
actividade, minimização dos 
impactos nefastos, e uso de 
métodos e técnicas não 
poluentes;
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Graças ao potencial e as 
condições naturais favoráveis 
que a província de Gaza oferece, 
o subsector de pescas incluindo 
da aquacultura podem 
aumentar a produção, a 
segurança alimentar e 
nutricional, bem como, 
contribuir para a  redução da 
pobreza e geração de postos de 
trabalho e renda.

A província tem em 
funcionamento infraestrutura de 
conhecimento e pesquisa, 
fornecendo os alicerces para a 
difusão do saber-fazer na 
indústria pesqueira.  

O Instituto Superior Politécnico 
de Gaza (ISPG), oferece cursos 
de Licenciatura em Engenharia 
de Aquacultura e Engenharia de 
Processamento de Alimentos, é 
um dos activos que a provincia 
deve capitalizar no 
desenvolvimento da indústria 
pesqueira. 

O Centro de Pesquisa em 
Aquacultura (CEPAQ) 
vocacionada a produção e 
fornecimento de alevinos 
(sementes), larvas e 
reprodutores geneticamente 
melhorados que são pré-
requisito para uma aquacultura 
rentável.

Esta infraestrutura irá contribuir 
para o aumento da produção e 
produtividade de actividade 
pesqueira em Gaza. Ademais, o  
distrito de Chókwè, poderá ser 
um importante  pólo de 
desenvolvimento, com a 
possibilidade do aproveitamento 
das terras salinizadas (6000 – 10 
000 ha) ao longo do regadio.

A transformação do actual 
modelo de aquacultura de 
subsistência  para modelos de 
produção comercial, 
sustentáveis e lucrativos 
constituem desafios da província 
nos próximos 10 anos .

Para o alcance dos objectivos 
indicados nesta estratégia, o 
focos das  actividades no sector 
pesqueiro  irá incluir:

• Capacitar os aquacultores em 
técnicas de produção mais 
eficientes;

• Investir em investigação 
aplicada e fornecer os insumos 
necessários a produção 
pesqueira. 
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Os recursos minerais existentes 
na província são um grande 
atractivo ao desenvolvimento 
económico e crescimento do 
sector. A estratégia de 
divulgação e promoção do  
potencial geológico mineiro, 
advoga a necessidade de se 
atrair investidores para a   
prospecção/exploração 
industrial dos recursos mineiros 
e de mobilizar recursos através 
de apoio central.

Todavia, para a valorização do 
sector, continua a ser necessário 
investir ainda mais nos domínios 
da investigação e pesquisa 
multidisciplinar, a nível 
provincial, para elevar o grau de  
conhecimento geológico passível 
de exploração.

Ilustram esta afirmação os 
estudos geológicos de elevado 
mérito e o  mapeamento na 
Carta Geológica-ambiental da 
província.

Cientes de que o potencial dos 
recursos minerais na provincia 
de Gaza, apenas será explorado 
em escala pós o actual Plano 
Estratégico, a Estratégia propõe 
o focus na:

• Promoção do conteúdo local na 
indústria dos recursos minerais;

• Promoção do investimento 
associado a exploração dos 
recursos minerais; e 

• Para além da realização dos 
estudos geológicos necessários.

A província detém experiência no 
desenvolvimento da indústria 
adjacente, tal e o caso da indústria 
cerâmica e outras.
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5.2.2 DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO SUSTENTAVEL

O objectivo OEE5. Promover o 
desenvolvimento de infra-
estruturas de base produtiva e 
reforçar as acessibilidades e 
mobilidade, de forma a tornar 
Gaza uma província mais 
conectada, atractiva e 
competitiva, traduz a ambição 
do desenvolvimento de infra-
estruturas de base produtiva.  

As infra-estruturas são os 
enablers (facilitadores) do 
desenvolvimento económico 
almejado. A estratégia inclui  
infraestrutura da rede 
rodoviária, dos sistemas 
agrícolas rurais (barragens, 
irrigação), telecomunicações e 
fontes de energia.

É sabido que uma rede de 
infraestrutura eficiente é a 
espinha dorsal dos sectores 
produtivos da economia. Por 
exemplo, a fornecimento de 
electricidade possibilita o 
desenvolvimento do agro-
processamento e a utilização de 
Tecnologias de Comunicação de 
Informação (TIC). Estas, por sua 
vez são um instrumento no 
desenvolvimento da economia 
digital através da expansão de 
acesso a serviços e mercados.

Os sistemas de transporte 
aumentam o valor e estimulam 
o crescimento de forma 
eficiente, movendo bens e 
serviços no mercado. O 
desenvolvimento da 
infraestrutura também absorve 
muitas pessoas no emprego 
produtivo. É nesse contexto que 
o setor de infraestrutura é 
importante para o sucesso desta 
estratégia.
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5.2.2 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUSTENTÁVEL

OEE6 Aumentar a sustentabilidade financeira da 
província de  Gaza e a oferta diversificada de 
serviços financeiros promotores da economia

O sucesso da estratégia depende da capacidade da 
província mobilizar os recursos necessários para a 
sua implementação, de forma sustentável. 

Cada vez mais, os governos locais assumem uma 
função fundamental na prestação de serviços 
públicos básicos e no investimento em 
infraestrutura pública necessária para o 
desenvolvimento de negócios. Para além das 
dotações orçamentais, a província deverá 
aumentar de forma significativa a arrecadação de 
receitas fiscais próprias,  tributárias e não 
tributárias.  As fontes de receita mais comuns 
incluem: receitas próprias, transferências 
intergovernamentais, empréstimos locais e, em 
alguns casos, também ajuda internacional, bem 
como contribuições comunitárias geradas 
localmente.

Associada a arrecadação de receitas está a 
necessidade de melhorar a gestão financeira 
eficiente e transparente. 

Deste modo, o Estado na província deve apostar 
em melhorar a sustentabilidade económico-
financeira tomando como objectivo OEE6.1
Assegurar que as receitas públicas locais cobrem a 
totalidade das despesas públicas correntes.

De igual modo, os diversos actores na província 
irão promover actividades que contribuam para:

•OEE6.2 Assegurar a expansão dos serviços 
financeiros, em todos os distritos, em particular 
os associados à actividade agrícola e pecuária, e 
às micro e pequenas empresas.

Derão ser adoptadas diversas estratégias para a 
concretização dos objectivos a alcançar ao nível da 
sustentabilidade financeira da província, e nelas se  
incluem:

•Melhorar o sistema de cobrança das receitas 
locais;

•Oferecer serviços e produtos financeiros 
inovadores (bancos móveis e transferências para 
clientes sem contas bancarias) ajustados à 
natureza da cadeia de valor agrária e que 
também sejam promotores do  
empreendedorismo; 

• Explorar abordagens inovadoras para o 
financiamento de infraestruturas.
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5.2.3 DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

OEA1. Promover a gestão 
sustentável dos recursos 
hídricos.

O acesso a água para uma 
variedade de fins só é possível 
quando as fontes de água são 
garantidas de forma segura, 
sustentável e permanente. 
Desta forma é possível assegurar 
a sua contribuição para o 
desenvolvimento económico e 
social.

Em Gaza, notaram-se melhorias 
assinaláveis nesta área, mas 
continua a haver desafios  
significativos que devem ser 
solucionados na próxima 
década. Este esforço abrange 
não apenas a dimensão 
provincial, mas também 
transfronteiriça, uma vez que os 
recursos provêm do território 
nacional e internacional.

Esta intenção estratégica 
corporiza-se em 6 (seis) 
objectivos específicos que são 
de seguida detalhados.

•OEA1.1 Actualizar o potencial 
dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos 
através da avaliação dos 
recursos hídricos de forma 
sistemática, científica e técnica, 
na bacia do Limpopo e sub-
bacias, fazendo uso da rede 
hidrómetrica expandida e de 
forma integral. 

Este objectivo específico visa 
promover o conhecimento 
profundo dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos na 
província, a sua abundância, 
bem como a sua escassez. É a 
base sine qua non para a 
planificação e implementação de 
intervenções de relevância.

•OEA1.2 Assegurar o 
planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos 
a todos os níveis, baseado 
numa abordagem integrada, 
multi-sectorial a nível da bacia 
hidrográfica do Limpopo e suas 
sub-bacias com o envolvimento 
das partes interessadas e, 
devendo-se destacar, dentre 
outros, os aspectos ambientais, 
incluindo biodiversidade e 
ecossistemas associados.

Na bacia do Limpopo e suas sub-
bacias existem diversas
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condições e necessidades que requerem soluções 
específicas. Esta diversidade deve ser tomada em 
conta no planeamento e implementação de 
medidas para assegurar a protecção e uso 
sustentável da água.

Com o intuito de se alcançarem impactos, que vão 
de encontro com as necessidades das 
comunidades diversas, é pertinente, que as 
mesmas sejam consultadas e envolvidas. A 
participação das comunidades é uma forma de 
garantir, que as suas necessidades são tomadas 
em consideração.

A estratégia prevê melhorar a gestão da bacia 
hidrográfica do Limpopo às diversas condições e 
necessidades que requeiram diferentes soluções 
específicas, bem como melhorar a planificação da 
gestão dos recursos hídricos em zonas semi-áridas.

•OEA1.3 Promoção das boas práticas de gestão da 
demanda de recursos hídricos tanto nas zonas 
urbanas como rurais, tomando em consideração 
a utilização eficiente e sustentável, bem como a 
conservação do recurso.

O crescimento das demandas e as ofertas 
limitadas, bem como a falta de conservação e de 
práticas de gestão da demanda resultam na sobre-
exploração de águas superficiais e subterrâneas. 
Esta realidade tem levado ao surgimento de 
conflitos entre usos naturais e os usos 
antropogênicos, entre diferentes sectores 
económicos e, entre os utilizadores à montante e 
jusante, desperdícios e uso ineficiente dos 
recursos hídricos, e ocupação das redondezas das 
terras húmidas e dos ecossistemas sensíveis. 
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•OEA1.4 Construção ou reabilitação de barragens 
de grande, média  e pequena dimensão, 
antecedida de análises de viabilidade rigorosas e 
detalhadas cobrindo os aspectos técnicos, 
económicos, financeiros, sociais e ambientais da 
sua construção, operação e gestão, em resposta 
ao aumento da procura, e protecção contra as 
cheias.

Com a reabilitação e/ou construção de barragens e 
diques pretende-se assegurar a disponibilidade de 
água para o abastecimento de água potável nas 
áreas rurais e urbanas para consumo humano, 
bem como para uso económico ao nível da 
irrigação, abeberamento do gado e produção de 
energia hidroeléctrica, de entre outros usos.

Uma das inciativas de destaque é estabelecer e 
manter o cadastro de infra-estruturas hidráulicas 
na província – barragens e açudes, diques, 
sistemas de captação de água e irrigação.

Igualmente importante é garantir uma operação e 
manutenção adequadas, bem como o 
monitoramento da segurança estrutural das obras.

Quanto a obra hidraúlica de maior escala, 
nomeadamente a Barragem de Mapai, 
recomenda-se que as autoridades provinciais 
articulem com as estruturas centrais a promoção 
da construção e exploração da Barragem de 
Mapai.

Em relação às zonas semi-áridas pretende-se 
melhorar o acesso aos recursos hídricos, usando 
tecnologias modernas e infraestruturas de 
pequeno porte.

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
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•OEA1.5 Consolidar a cooperação regional e 
internacional na utilização sustentável e 
equitativa da água a nível da bacia partilhada do 
Limpopo, baseando-se nos princípios da gestão 
integrada dos recursos hídricos e nos princípios e 
normas consagrados no direito internacional de 
águas.

A efectividade da cooperação regional com 
respeito à gestão conjunta da bacia hidrográfica do 
Limpopo, partilhado com a África do Sul e outros 
países circunvizinhos, é crucial. Mesmo que a 
gestão da cooperação regional e internacional seja 
da responsbailidade das estruturas centrais do 
Governo, o papel dinamizador das estruturas 
provinciais é importante. O planeamento conjunto 
e os acordos mútuos entre os países são 
instrumentos valiosos para cumprir com os 
princípios do Protocolo sobre Cursos de Água 
Compartilhados, na realização da agenda da SADC 
para a integração regional e alívio a pobreza.

A estratégica prevê a aplicação dos princípios de 
unidade e coerência da bacia hidrográfica, 
cooperação, precaução e prevenção. 

Prevê-se também a consolidação dos mecanismos 
de troca de informação, compatibilidade das 
tecnologias e procedimentos para a colecta e 
tratamento da informação.

• OEA1.6 Manter actualizado / melhorar a 
efectividade (eficácia e eficiência) dos sistemas de 
aviso de cheias, em coordenação com os países 
ribeirinhos à montante dos rios, e igualmente, 
instituir medidas para a prevenção e mitigação dos 
impactos das cheias.

Em termos estratégicos é importante o 
desenvolvimento, de maneira participativa, de 
planos de contingência de cheias e procedimentos 
para minimizar os seus impactos.

A recorrência das cheias, que se tornarão 
naturalmente mais frequentes em consequência 
das alterações climáticas, exigem uma especial 
atenção para minimizar os seus efeitos negativos. 
Por isso, os princípios de unidade e coerência da 
bacia hidrográfica, cooperação, precaução e 
prevenção através de sistemas de aviso de cheias 
são pertinentes para a implementação de planos 
de contingências assim como disponibilização de 
recursos adequados. 
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OEA2. Proceder à selecção e utilização de 
combustíveis com impactos reduzidos em termos 
ambientais, designadamente em termos de teores 
de chumbo e enxofre, entre outros.

Embora a Província de Gaza tenha alcançado 
melhorias significativas de acesso a energia em 
termos quantitativos, posicionando-se no patamar 
das províncias mais desenvolvidas do pais, os 
desafios mantém-se para alargar a cobertura do 
acesso a este bem precioso.

Além das zonas urbanas, a Província de Gaza é 
conhecida pelas zonas bastante remotas onde 
existem grandes restrições no acesso à rede de 
energia.  E nesta óptica, é importante impulsionar 
as energias renováveis que possam dar um 
contributo importante, uma vez que  os custos 
envolvidos e a logística de implementação da rede 
são menos onerosos.

•OEA2.1 Promover a expansão do fornecimento 
de electricidade assegurando um maior 
contributo das fontes renováveis na matriz 
energética da Província

As estratégias mais concretas para se alcançar este 
fim são diversas,mas por norma estão 
direccionadas à promoção da energia solar, 
hídrica, eólica, energia proveniente de biomassa, 
biogás, gás natural e  biocombustíveis.
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O uso destas energias renováveis é destinado a 
uma grande diversidade de  actividades sociais e 
económicas, entre outros para  agricultura, 
processamento, irrigação, outras actividades 
produtivas e de geração de rendimentos. A nível 
social distingue-se particularmente o uso para 
iluminação, preparação de alimentos, entre 
outros. 

OEA 2.2 Aumentar o acesso, disponiblidade e 
consumo de gás natural para uso doméstico e para 
o desenvolvimento das actividades 
socioeconómicas na província, substituindo 
combustíveis líquidos.

Dando seguimento à estratégia já desenvolvida no 
passado recente de aumentar o número de 
ligações de gás natural, a estratégia para 2018-
2027 prevê a aceleração do aumento do acesso 
doméstico e industrial a essa fonte energética. 
Deste modo, consegue-se não só impulsionar a 
diversificação das fontes de energia, e portanto 
menor dependência de uma única opção, como 
também se assegura a expansão da sua 
disponibilidade e utilização para as zonas rurais. 
Acresce que a utilização do gás natural constitui 
uma maior valorização de um recurso endógeno 
da província vizinha Inhambane mas que é 
transportado pela província de Gaza. De 
importância estratégica é a expansão da energia 
eléctrica da rede nacional alimentada pelo gás 
natural alargando a cobertura e fiabilidade de 
fornecimento para as sedes dos novos Distritos, 
bem como localidades e povoações prioritários.

Prevê-se também a transformação do gás natural 
da rede directamente oriundo de Inhambane em 
energia eléctrica via centrais dedicados. 

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
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OEA3. Melhorar a resiliência e sustentabilidade 
dos agrupamentos populacionais, urbanos e rurais

A tendência associada ao rápido crescimento 
populacional que se observa em Moçambique em 
geral, e na Província de Gaza em particular, é a 
concentração das pessoas em zonas urbanas, 
como Xai-Xai, Chibuto, Chókwè, Chidenguele, 
assim causando a desertificação de jovens 
formados nas zonas rurais. 

Os motivos desta migração para os centros 
urbanos estão directamente ligados com a busca 
de melhorias significativas da vida das pessoas.

Esta tendência implica a existência de serviços 
públicos cada vez melhores e mais alargados, de 
maior procura de emprego, do crescimento da 
actividade económica, etc.. De salientar também a 
necessidade crescente de infraestruturas 
associadas à prestação dos respectivos serviços 
públicos. Os desafios existem de igual forma em 
termos ambientais, entre outros na manutenção 
de um ambiente sustentável, livre de  perigos e 
riscos ambientais. 

No quadro do actual contexto de desenvolvimento 
económico e social do País, é imperativo fortalecer 
a acção de planeamento e ordenamento territorial 
e assegurar a adopção de tecnologias apropriadas 
para garantir que as actividades produtivas, 
incluindo a exploração dos recursos naturais 
minimizem o impacto negativo sobre o ambiente                       
e as comunidades.

Este esforço deve abranger centros urbanos, 
distritais, de localidades etc. e é primordial para 
permitir não só que haja um crescimento urbano 
equilibrado, caracterizado por uma grande procura

de serviços públicos nas áreas urbanas, como 
energia, água, ensino, saúde, bem como de bens, 
infraestruturas etc.; mas também para que as 
zonas rurais possam continuar a ser 
ambientalmente sãs, onde agrupamentos 
populacionais possam viver em harmonia entre si 
e com o ambiente que os rodeia. 

Ao Estado exige-se urgência no ordenamento 
territorial e organização dos assentamentos 
humanos. Neste contexto, para evitar a ocupação 
desordenada do território e estimular a retenção 
de jovens escolarizados nas zonas rurais, o Estado 
deverá promover o desenvolvimento de alguns 
novos centros urbanos nas zonas hoje rurais, 
assegurando a sua sustentabilidade através da sua  
gravitação à volta de actividades económicas 
âncora. 

•OEA3.1 Aumentar o número de distritos, postos 
administrativos e localidades na Província que 
adoptaram e implementaram políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência dos 
recursos, mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, resiliência a desastres.

Em termos estratégicos, prevê-se o 
desenvolvimento de planos de estrutura para as 
zonas críticas e de investimento em termos de 
sustentabilidade de modo a evitar a degradação 
urbana, a erosão e contribuir para o 
melhoramento das condições de sustentabilidade.

Prevê-se também o desenvolvimento de um plano 
de acções para fazer face a problemas de 
urbanização e de problemas recorrentes das 
cheias e enxurradas que todos os anos assolam 
várias regiões da província devido às mudanças 
climáticas, incluindo a construção de diques e 
barragens.
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OEA4. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 
relacionados com o clima, as calamidades naturais e antropogénicas

Para garantir a gestão e uso sustentável dos recursos do ar, da terra, 
da água e do subsolo, a manutenção da biodiversidade em harmonia 
com as necessidades de desenvolvimento nacional, será necessário 
um esforço significativo de todos as partes que se relacionam com o 
ambiente que nos rodeia no sentido mais amplo, para conseguirmos 
uma resiliência e capacidade de adaptação a riscos inerentes.

A importância deste tema está consagrado nos planos estratégicos do 
governo a nível nacional, sendo o desafio agora de aplicar estes aos  
níveis provincial, distrital e municipal. 

O desafio actual é de ampliar cada vez mais a actuação estratégica, a 
planificação e consequentemente a implementação, para assegurar 
que estejamos mais e melhor preparados para dar face aos problemas 
que já são recorrentes das cheias e enxurradas que todos os anos 
assolam várias regiões do nosso País devido às mudanças climáticas

•OEA4.1 Aumentar o número de distritos, postos administrativos e 
localidades na Província que adoptaram e implementaram políticas e 
planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e resiliência a 
desastres.

A estratégia identificada para este objectivo é  de melhorar a gestão 
de forma sustentável e proteger os ecossistemas naturais, inclusive os 
marinhos e costeiros. A sua base consistará, entre outros, na 
realização de estudos, o mapeamento de riscos, e elaborar projectos. 
Como por exemplo, a reabilitação de diques de defesa contra cheias 
(o açude de Anguaze sobre o rio Lumane em Xai-Xai). A nível de 
gestão prevê-se a intensificação da criação de mais comités locais para 
a gestão de riscos, bem como as suas melhorias continuas em termos 
de conhecimento, práticas de acção, capacidades de gestão, etc.. 
Prevê-se também a intensificação de simulações de calamidades.
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•OEA4.2 Reduzir a vulnerabilidade da economia e 
infraestruturas aos riscos climáticos e às 
calamidades naturais e antropogénicas.

Uma das estratégias sugeridas é a construção de 
infraestruturas resilientes às calamidades, 
aplicando novos conhecimentos e tecnologias. 
Para este fim, deve haver um enfoque num gama 
diversificada de intervenções, como por exemplo a 
aquisição de novos conhecimentos e prácticas, o 
cultivo de culturas resistentes, bem como obras 
infraestruturais, incluindo o Centro Operativo de 
Emergências  Provincial.

•OEA4.3 Aprimorar a monitoria, fiscalização e 
responsabilização na implementação dos planos.

A estratégia primordial que se destaca para este 
objectivo é travar a perda de biodiversidade e 
proteger e evitar a extinção de espécies 
ameaçadas. Pretende-se eliminar de forma 
progressiva com a caça ilegal e o tráfico de 
espécies da flora e fauna protegidas e agir no que 
respeita tanto a procura quanto a oferta de 
produtos ilegais da vida selvagem.

Iniciativas que possam suportar  este intuito 
consistem por exemplo na criação de associações 
comunitárias com concessões florestais. Estas não 
só ajudam a controlar de forma sustentável a 
exploração florestal, mas também a fauna bravia, 
que naturlamente faz uso deste habitat.

A monitoria e fiscalização são elementos chaves 
para se alcançar sucesso a médio e longo prazo.
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OEA5. Conservar e usar de 
forma sustentável os oceanos, 
mares e os recursos marinhos 
para o desenvolvimento 
sustentável

Moçambique perde, anualmente 
montantes avultados devido a 
pesca ilegal e não 
regulamentada. O mar 
representa o desafio de 
resguardo, para que as gerações 
vindouras, em especial, 
desfrutem de um ambiente 
marinho são, de harmonia e de 
paz. É por este motivo que, em 
2017, o Governo lançou a 
Politica e Estratégia do Mar, 
instrumento que visa combater 
a pesca ilegal e criar ordem na 
exploração de recursos 
marinhos. É a obrigação de 
todos nós preservar o mar para 
combater exploração 
desenfreada de recursos 
marinhos. 

A estratégia adoptada pelo 
Governo é assente em sete 
pilares: a governação e o quadro 
legal, a coordenação 
institucional, o ambiente 
marinho e costeiro, o 
desenvolvimento económico, o 
desenvolvimento territorial, o

desenvolvimento do capital 
humano e a cooperação 
internacional. 

Espera-se dos Gazenses a 
melhor colaboração com as 
entidades nacionais, através do 
corporização provincial da 
estratégia nacional nas suas 
iniciativas estratégicas.

•OEA5.1 Regular a extracção de 
recursos, acabar com a 
sobrepesca e a pesca ilegal, 
não reportada e não 
regulamentada e as práticas de 
pesca destrutivas, e 
implementar planos de gestão 
com base científica, para 
restaurar populações de peixes 
no menor período de tempo 
possível, pelo menos para 
níveis que possam produzir 
rendimento máximo 
sustentável.

A estratégia prevista focaliza em 
evitar impactos adversos 
significativos, inclusive através 
do reforço da sua capacidade de 
resiliência, e tomar medidas 
para a sua restauração, a fim de 
assegurar oceanos saudáveis e 
produtivos.

86
Maio 2018

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.2 Eixos, objectivos estratégicos e estratégias



Procura-se também conservar as zonas costeiras e 
marinhas, de acordo com a legislação nacional e 
internacional, e com base na melhor informação 
científica disponível.

As iniciativas associadas estão centradas em 
impulsionar a elaboração e implementação dos 
planos de desenvolvimento integrado da zona 
costeira, assegurando o ordenamento da costa 
para permitir investimento e turismo ordenado e 
sustentável. É importante que os espaços 
marítimos, fluviais e lacustres e de domínio público 
da zona costeira sejam ordenados e geridos, e que 
sejam definidos os fins para a sua utilização. Neste 
contexto, será importante a elaboração de im 
plano director de aproveitamento da costa de 
Gaza.

A capacitação de pescadores, processadores, 
comerciantes e aquacultores de pequena escala 
em técnicas de manuseamento e processamento e 
conservação de pescado é uma outra inciciativa 
que pode ajudar a realizar este objectivo 
estratégico.
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OEA6. Proteger, restaurar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, travar e reverter a degradação 
ambiental 

O inventário florestal de Gaza demonstra, que a 
província enfrenta enormes desafios na gestão 
destes recursos. A taxa de desmatamento continua 
elevada devido a pressão humana através da 
agricultura itinerante, produção de carvão, recolha 
de lenha e as queimadas descontroladas.

As causas de desmatamento e degradação florestal 
encontram-se em todas as categorias de uso de 
florestas. Mesmo as áreas de conservação são 
ameaçadas. Culturas agrícolas não planificadas, 
caca furtiva, corte ilegal de madeiras são indicadas 
como ameaças as áreas de conservação. 

• OEA6.1 Reduzir a degradação de habitats 
naturais, travar a perda de biodiversidade e 
proteger e evitar a extinção de espécies 
ameaçadas.

Em termos de estratégia prevê-se criar um 
entendimento cada vez melhor da importância da 
biodiversidade para os seres vivos e a actuação 
necessária para a sua conservação. Campanhas a 
nível provincial e distrital, em associação com a 
sociedade civil e outros parceiros (inter)nacionais 
devem ajudar a concretizar estas intenções. Uma 
outra alternativa é a promoção de oportunidades 
de investimento em projectos, entre outros de 
investimento em biodiversidade e conservação.
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•OEA6.2 Eliminar de forma 
progressiva com a caça ilegal e 
o tráfico de espécies da flora e 
fauna protegidas e agir no que 
respeita tanto a procura 
quanto a oferta de produtos 
ilegais da vida selvagem.

Os animais protegidos por lei 
continuam a saque nas áreas de 
conservação, ou seja os 
caçadores são ainda mais fortes 
que a actuação do Estado no
combate deste mal.  A estratégia 
prevista pretende criar um 
entendimento cada vez melhor 
da riqueza natural que nos 
rodeia e como preservá-la.

O desenvolvimento e a 
implementarção de campanhas 
de informação, troca de 
experiências (inter)nacionais e 
aprendizagem continuada sobre 
as opções para Gaza são 
inicitaivas, que são de relevância 
neste contexto. Recomenda-se, 
que se façam estudos de 
baseline, permitindo assim a 
monitoria efectiva, bem como 
estudos anuais de investigação.

•OEA6.3 Aumentar o 
compromisso público  na 
conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade e 
dos ecossistemas

Para concretizar este 
compromisso a estratégia prevê 
definir metas de investimento 
público e privado relacionadas 
com a biodiversidade para zonas 
priorizadas, bem como a sua 
implementação.

Consider-se-á  como 
compromisso público, não só a 
dimensão financeira,  oriundo 
dos sector público, bem como 
dos seus parceiros 
(internacionais) estratégicos, 
mas também em termos 
operacionais. O que está em 
causa é assegurar que haja 
investimento público e privado 
relacionado com a 
biodiversidade para zonas 
priorizadas, bem como a sua 
implementação.  Importa fazer 
referência às metas de Aichi, 
voltadas à redução da perda da 
biodiversidade, que são uma 
referência internacional de 
relevância.

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
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•OEA6.4 Aumentar o compromisso público 
efectivo na gestão florestal sustentável

A estratégica associada a este objectivo específico 
é de promover o reflorestamento de ecossistemas 
frágeis, processamento de produtos florestais e 
fiscalização dos recursos florestais e faunísticos. 

Uma gama ampla de iniciativas pode ser aplicada, 
como por exemplo efectuar o mapeamento e 
inventários florestais operativos à escala de 
1:250.000 e realizar a cartografia de base à escala 
de 1:50.000 e 1:25.000.  Outro exemplo é a 
promoção do acesso e da disseminação de técnicas 
e tecnologias de extracção e processamento 
sustentável dos recursos florestais, faunísticos e 
pesqueiros.

5. Estratégia de desenvolvimento sustentável
5.2 Eixos, objectivos estratégicos e estratégias
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS GAZA 2018-2027 RESPONSÁVEL

OEP1 Eliminar a pobreza e a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhorar a nutrição

DPEF

OEP2 Garantir o acesso à saúde e promover o bem-estar DPS

OEP3 Garantir o acesso à educação e retenção nas escolas DPEDH

OEP4 Alcançar a igualdade de género e empoderar as mulheres e 
raparigas

DPGCAS

OEP5 Melhorar os serviços de abastecimento de água e saneamento DPOPHRH

OEP6 Melhorar o acesso à habitação adequada e a serviços de energia DPRME

OEP7 Reduzir as desigualdades na Província e promover a inclusão 
social, económica, política e digital

DPEF

OEP8 Promover uma sociedade pacífica, o acesso à justiça e instituições 
eficazes, responsáveis, inclusivas e transparentes

DPGCAS

OEP9 Estimular a contribuição dos naturais de Gaza não residentes no 
desenvolvimento da província e fortalecer o apoio à sua 
reintegração

DPTESS

OEP10 Promover a participação da juventude nas actividades sócio-
culturais e desportivas

DPJD

Mapa de objectivos estratégicos e 
responsabilidades
Eixo do desenvolvimento político-institucional e social
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS GAZA 2018-2027 RESPONSÁVEL

OEE1 Assegurar o crescimento económico sustentável e promotor do 
emprego formal.

DPEF

OEE2 Promover o desenvolvimento da cadeia de valor agrária, 
aumentando a produtividade agro-pecuária e assegurando a 
expansão de uma agricultura resiliente e competitiva.

DPASA

OEE3 Garantir o funcionamento adequado dos mercados da cadeia de 
valor agrária e assegurar o  crescimento da indústria de 
processamento.

DPIC

OEE4 Promover a diversificação da economia provincial DPIC

OEE5 Promover o desenvolvimento de infra-estruturas de base 
produtiva e reforçar as acessibilidades e mobilidade, de forma a 
tornar Gaza uma província mais conectada, atractiva e 
competitiva.

DPEF

OOE6 Aumentar a sustentabilidade financeira da provincia e a oferta 
diversificada de serviços financeiros promotores da economia. 

DPEF

Mapa de objectivos estratégicos e 
responsabilidades
Eixo do desenvolvimento económico
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS GAZA 2018-2027 RESPONSÁVEL

OEA1 Promover a gestão sustentável dos recursos 
Hídricos

DPOPHRH

OEA2 Proceder à selecção e aplicação de combustíveis 
com impactos reduzidos em termos ambientais, designadamente 
em termos de teores de chumbo
e enxofre, entre outros

DPREME

OEA3 Melhorar a resiliência e sustentabilidade dos agrupamentos 
populacionais, urbanos e rurais

DPTADER

OEA4 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação 
a riscos relacionados com o clima, as calamidades naturais e 
antropogénicas

DPTADER

OEA5 Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

DPTADER

OEA6 Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, travar e reverter a degradação 

DPTADER

Mapa de objectivos estratégicos e 
responsabilidades
Eixo do desenvolvimento ambiental
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ESTRATÉGIAS INICIATIVAS RESPONSÁVEL

EP1.1.1 Promover o alargamento de 
medidas, sistemas e programas de 
protecção e apoio social, sobretudo 
para as populações vulneráveis em 
todos os distritos e localidades

IEP1.1.1.1 Promover o alargamento da cobertura em  programas 
de assistência social directa (Subsídio social básico; 
Acção Social Produtiva; Apoio Social Directo; Subsidio 
para Crianças e Idosos).

DPGCAS

EP1.1.2 Promover o acesso aos serviços 
básicos, recursos económicos, 
técnicas de produção melhoradas 
sobretudo para os grupos mais 
vulneráveis.

IEP1.1.2.1 Aumento da disponibilidade e qualidade dos serviços 
sociais com foco em assegurar ou  aumentar do 
rendimento das famílias 

DPGCAS

EP1.1.3 Aumentar a resiliência dos pobres 
em situação de maior 
vulnerabilidade e reduzir a sua 
vulnerabilidade aos fenómenos 
extremos relacionados com o clima 
e outros choques e desastres 
económicos, sociais e ambientais

IEP1.1.3.1 Promover programas de diversificação de culturas 
alimentares e tolerantes a seca e acesso a actividades 
de geração de rendimentos

DPGCAS

EP1.2.1 Promover programas de combate à 
fome, envolvendo todos os actores 
sociais, com foco nas áreas mais 
desfavorecidas e nos grupos mais 
vulneráveis 

IEP1.2.1.1 Promover a auto-suficiência alimentar DPGCAS

EP1.2.2 Combater a prevalência da 
insegurança alimentar ao nível das 
famílias

IEP1.2.2.1 Promover praticas de agricultura sustentáveis DPASA

EP1.3.1 Promover a produção de alimentos 
adequados e programas de nutrição 
e diversificação alimentar, 
sobretudo para grupo vulneráveis

IEP1.3.1.1 Promover a melhoria da capacidade para desenvolver 
tecnologias de produção de alimentos adequados as 
caracteristicas agro-ecológicas

DPASA

EP1.3.2 Promover o acesso equitativo a 
cuidados de saúde com especial 
atenção a saúde para grupos 
vulneráveis

IEP1.3.2.1 Promover programas de alimentação especializada e 
nutritiva para crianças malnutridas e mulheres gravidas 
ou lactentes 

DPS

Mapa de estratégias/iniciativas estratégicas e 
responsabilidades
Eixo do desenvolvimento político-institucional e social
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ESTRATÉGIAS INICIATIVAS RESPONSÁVEL

EP2.1.1 Promover o acesso universal aos 
serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, em particular das 
raparigas em idade escolar, 
incluindo informação e educação, 
bem como a integração da saúde 
reprodutiva em estratégias e 
programas provinciais

IEP2.1.1.1 Promover o planeamento familiar, envolvendo os 
diversos actores da comunidade e seus líderes, dando 
particular prioridade à mulher.

DPS

EP2.2.1 Aumentar assistencia pós parto, 
planeamento familiar e melhorar 
acesso aos cuidados essenciais

IEP2.2.1.1 Promover o aumento rede de hospitais com cuidados 
neonatais e fortalecer cuidados pedriáticos

DPS

EP2.3.1 Alargar a prevenção, diagnóstico e 
de tratamento 

IEP2.3.1.1 Promover a expanção da disponibilidade de 
atendimento e tratamento nas unidades sanitárias 

DPS

EP2.4.1 Integrar o PAV nos serviços materno 
infantis e envolver a comunidade

IEP2.4.1.1 Promover campanhas e intensificação da vacinação de 
rotina

DPS

EP2.5.1 Optimizar a rede de prestação de 
cuidados de saúde, dando particular 
prioridade aos cuidados primários

IEP2.5.1.1 Melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários nas 
zonas rurais, assegurando a redução das inequidades 
territoriais no acesso aos serviços

DPS

EP3.1.1 Garantir acesso com idade certa, 
retenção e conclusão até 7º ano

IEP3.1.1.1 Promover mecanismos e programas que facilitem e 
motivem ida e permanência nas escolas

DPEDH

EP3.2.1 Melhorar a quantidade, cobertura, 
acesso à educação pré-escolar

IEP3.2.1.1 Promover e expandir do acesso a educação pré-escolar 
e aumentar indicadores de bem estar como a nutrição 

DPGCAS

EP3.3.1 Melhorar acesso, retenção e 
relevância da formação profissional

IEP3.3.1.1 Ajustar e diversificar cursos em função das expectativas 
dos jovens para promover a sua aderência

DPCTESFP

EP3.4.1 Promover programas de 
alfabetização funcionais

IEP3.4.1.1 Mobilizar e motivar jovens e adultos adiram aos 
programas, com atenção especial na rapariga e na 
mulher

DPEDH

EP3.5.1 Promover a melhoria das condições 
de ensino e aprendizagem, 
incluindo a formação pedagógica 
dos provessores

IEP3.5.1.1 Melhoria das infra-estruturas, acesso ao material e 
equipamento de ensino e aprendizagem

DPEDH

IEP3.5.1.2 Melhoria da formação pedagógica e condições de 
trabalho dos professores

DPEDH
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EP4.1.1 Promover campanhas de 
sensibilização e alargamento da 
cobertura com gabinetes de 
atendimento especializados

IEP4.1.1.1 Expandir e melhorar os centros de atendimento 
integrado

DPGCAS

IEP4.1.1.2 Melhorar a assistência as vítimas com reforço de 
coordenação intersectorial

DPGCAS

EP4.2.1 Desenvolver e difundir mensagens 
de prevenção e desencorajaamento 
a todos os níveis

IEP4.2.1.1 Melhorar acesso a informação sobre direitos sexuais e 
reprodutivos

DPGCAS

EP4.2.2 Assistência e disponibilização de 
serviços de apoio

EP4.2.2.1 Promover a criação de redes de apoio para crianças e 
jovens com cuidados de saúde adequados e assistência 
psicológica e emocional

DPGCAS

EP4.3.1 Realizar reformas para dar às 
mulheres direitos iguais aos 
recursos económicos, bem como o 
acesso à propriedade e posse da 
terra e outras formas de 
propriedade, aos serviços 
financeiros, à herança e aos 
recursos naturais, de acordo com as 
leis nacionais

IEP4.3.1.1 Incentivar participação política e em projectos de 
rendimento

DPGCAS

EP4.4.1 Assegurar igualdade de 
oportunidades e diminuir fosso de 
género

IEP4.4.1.1 Remover barreiras específicas ao acesso e manutenção 
de meninas do sexo feminino

DPEDH

EP4.5.1 Promover acesso a formação e 
tecnologias de informação e 
comunicação

IEP4.5.1.1 Promover alargamento de telefonia e meios de 
pagamento electrónicos nas zonas rurais

DPTC

EP4.6.1 Promover a redução das 
desigualdades baseadas no género 
no acesso à terra e a outros 
recursos económicos

IEP4.6.1.1 Assegurar que as políticas, estratégias e instrumentos 
de política económica e social da Província 
descriminem positivamente o posicionamento da 
mulher

DPATEDER

EP5.1.1 Promover a melhoria da 
disponibilidade de água potável no 
meio urbano, tomando em 
consideração o aumento da 
densificação urbana, mas 
assegurando a sustentabilidade dos 
sistemas

IEP5.1.1.1 Melhorar a eficiência operacional dos sistemas de 
abastecimento de água de forma a reduzir as perdas de 
água não contabilizada

DPOPHRH
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EP5.1.2 Previligiar a expansão dos pequenos 
sistemas de abastecimento de água 
para vilas e povoações e incentivar a 
intervenção do sector privado na 
provisão do serviço

IEP5.1.2.1 Assegurar uma colaboração proactiva e efefctiva entre 
os actores públicos (DNAS, CRA, AIAS, FIPAG, 
Municípiso, etc.) de forma a motivar e regular a 
participação do sector privado no serviço de 
abastecimento de água rural

DPOPHRH

EP5.2.1 Conceber e gerir o saneamento 
urbano como um processo que vai 
desde a deposição de excreta e 
águas usadas até o seu tratamento 
e disposição final, de forma a 
assegurar serviços de saneamento 
urbano efectivos e sustentáveis.

IEP5.2.1.1 Melhoria do nível de serviço, através da integração do 
saneamento em todos os planos de desenvolvimento 
urbano da manutenção, reabilitação das infra-
estruturas existentes e promoção de serviços privados 
de recolha e processamento de lamas

DPOPHRH

EP5.2.2 Desenvolver e implementar 
programas integrados inovadores 
para o saneamento rural, 
envolvendo a educação das 
populações, promovendo o 
emprego e o trabalho local

IEP5.2.2.1 Promover acções educativas de promoção do 
saneamento rural e de eliminação da defecção ao ar 
livre, constituindo as escolas e centros de saúde como 
pontos de referência

DPS

EP6.1.1 Promover a expansão da 
electrificação e uso de fontes 
alternativas de energia renovável

IEP6.1.1.1 Melhorar acesso a serviços energéticos a partir de 
fontes renováveis

DPRME

EP6.2.1 Promover a construção com 
material convencional

IEP6.2.1.1 Melhorar quantidade e qualidade da habitação com 
uso de recursos disponíveis localmente e tecnologias 
connvencionais que permitam durabilidade e 
resiliência ao clima

DPOPHRH

EP7.1.1 Facilitar o acesso a recursos e infra-
estruturas sociais

IEP7.1.1.1 Promover a criação de pequenos sistemas e uso de 
tecnologias de baixo custo na disponibilização de 
serviços básicos

DPOPHRH

EP7.2.1 Assegurar a inclusão digital das 
famiílias, em particular dos mais 
jovens

IEP7.2.1.1 Promover o alargamento da cobertura e qualidade da 
infra-estrutura e beneficiários de TIC

DPTC

EP7.2.2 Assegurar a inclusão digital das 
empresas

IEP7.2.2.1 Promover o governo electrónico e acesso 
informatizado a serviços públicos com uso de TIC

DPEF
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EP8.1.1 Diminuir substancialmente os 
factores indutores da violência, com 
envolvimento comunitário

IEP8.1.1.1 Promover programas e campanhas de prevenção da 
violência a todos os níveis

DPGCAS

EP8.2.1 Promover a resolução formal de 
litígios e exercício de direitos

IEP8.2.1.1 Promover a celeridade processual e resolução dos 
casos de prisão preventiva

DPJACR

EP8.3.1 Garantir que a tomada de decisão, a 
todos os níveis, é responsável, 
inclusiva, participativa e 
representativa

IEP8.3.1.1 Reforçar a participação dos cidadãos na formulação, 
implementação e avaliação de planos de 
desenvolvimento

DPAEFP

EP8.3.2 Assegurar acesso a informação nas 
instituições públicas

IEP8.3.2.1 Promover a publicação de estatística sobre actividade 
das instituições, incluindo sobre queixas da 
população e medidas tomadas

DPAEFP

EP8.4.1 Melhorar coordenação inter-
institucional (serviço de saúde-
maternidade, educação e justiça, 
etc) 

IEP8.4.1.1 Promover o registo a nascença ou nos primeiros 
meses de vida 

DPJACR

EP9.1.1 Promover a criação de projectos de 
geração de rendimentos e de 
transferência de capital para as suas 
zonas de origem

OEP9.1.1.1 Promover poupanças, programas de investimento e 
assistência na gestão financeira

DPTESS

EP9.2.1 Assegurar retorno seguro, digno e 
efectiva reintegração

OEP9.2.1.1 Promover o registo e certificação interna de 
capacidades e competências adquiridas no 
estrangeiro

DPTESS

EP10.1.1 Promover e apoiar associações 
desportivas e o desporto escolar

OEP10.1.1.1 Promover competições e grupos de interesse DPJD

EP10.2.1 Ocupação de tempos livres com 
actividades culturais, sociais e 
desportivas

OEP10.2.1.1 Promover participação do jovem na tomada de 
decisões e actividades de cidadania

DPJD
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ESTRATÉGIAS INICIATIVAS RESPONSÁVEL

EE1.1.1 Investir no capital humano e 
infraestruturas conducentes ao 
aumento da produção e 
produtividade da economia 
Gazense. 

EE1.1.1.1 Investir em infraestruturas físicas e humanas em 
quantidades e qualidade adequada para permitir a 
criação de impacto económico projectado.

DPEF

EE1.2.1 Facilitar o investimento do sector 
privado e investir no 
desenvolvimento da capacidade do 
saber fazer.

EE1.2.1.1 Promover parcerias publico - privadas no investimento 
agro industrial e pescas.

DPIC

EE1.3.1 Promover o autoemprego e o 
empreendedorismo juvenil, 
estabelecendo Incubadoras de 
Jovens para o agronegócio

EE1.3.1.1 Criação de incubadoras em lugares estratégicos, onde 
possível em parceria ou em colaboração com o sector 
privado

DPIC

EE1.4.1 Facilitar o licenciamento das 
empresas de agro-processamento                                                                
Facilitar ligações associações -
empresas privadas.

EE1.4.1.1 Promover o fornecimento de produtos agrícolas a 
mercados seguros.

DPIC

EE1.5.1 Investir na eficiência administrativa 
e na competência das instituições 
provinciais responsáveis pela gestão 
da terra

EE1.5.1.1. Expandir a implementação do programa Terra Segura na 
província.
Expandir a emissão  e a regularização de DUATs para o 
sector privado e comunidades e reduzir o tempo de 
tramitação do DUAT.

DPTADER

EE1.6.1 Expandir  a percentagem de 
cobertura dos serviços TIC na  
província de Gaza.

EE1.6.1.1 Expansão da rede telemóvel e banda larga DPTC

EE2.1.1 Expandir a introdução de técnicas 
de produção com maior 
produtividade.

EE2.1.1.1 Aumentar a disponibilidade de semente melhorada e 
com rendimentos altos.

DPASA

EE2.2.1 Investir em infraestrutura de apoio 
e boas praticas de maneio de gado 
e de produção de carne de vaca, 
frango e ovos.

EE2.2.1.1 Promoção de parcerias publico privadas para o 
investimento em infraestrutura e ligações com o 
mercados seguros

DPASA

EE2.3.1 Promover o organização de 
pequenos produtores comerciais 
em associações / cooperativas.

EE2.3.1.1 Promover ligações das associações com a agroindústria e 
as grandes plataformas de mercado.

DPASA
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EE2.4.1 Promoção de sistemas de produção 
e criação de gado competitivas e 
resilientes a um clima em mudança

EE2.4.1.1 Capacitar produtores em técnicas de  uma agricultura 
inteligente para o cl ima  (Climate Smart Agricultura)

DPASA

EE2.5.1 Optimizar e assegurar a 
sustentabilidade das infraestruturas 
de irrigação.

EE2.5.1.1 Reabilitação e construção de novos regadios. DPASA

EE3.1.1 Investir na melhoria de 
infraestrutura e de capacidades de 
comercialização para acesso aos 
mercados

EE3.1.1.1 Atrair investimentos de agro – delears.                                                                              DPIC

EE3.2.1 Expandir o acesso a informação de 
mercado de produtos agrários, 
através do uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC).

EE3.2.1.1 Alavancar na tecnologia TIC (radio, celular, televisão, 
etc.) para apoiar e expandir a intensificação agrícola, 
informação e desenvolvimento de mercados e capacitar 
o produtor.

DPASA

EE4.1.1 Facilitar o estabelecimento de 
novos investimentos nos diferentes 
segmentos da cadeia agraria e 
melhorar a competitividade das 
empresas .

EE4.1.1.1 Melhorar o ambiente de negócios na província de Gaza. DPIC

EE4.2.1 Incentivar o processamento da 
madeira e reduzir a exploração 
ilegal da madeira. 

EE4.2.1.1 Intensificar a fiscalização das florestas  e difundir o 
pacote de incentivos a industria de processamento de 
madeira.

DPTADER

EE4.3.1 Desenvolver a identidade da marca 
turística de Gaza 

EE4.3.1.1 Posicionar Gaza como destino turístico preferencial a 
nível nacional e internacional. 

DPTUR

EE4.4.1 Capacitar os aquicultores em 
técnicas de produção mais 
eficientes

EE 4.4.1.1 Investir em investigação aplicada e fornecer os insumos 
necessários a produção pesqueira.                   

DPPMAI

EE 4.5.1 Promover o conteúdo local na 
industria dos recursos minerais

EE 4.6.1.1 Promover o investimento associado a exploração dos 
recursos minerais.

DPREME
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EE5.1.1 Aumentar o investimento em 
infraestruturas de apoio ao 
crescimento inclusivo da economia 
de Gaza.

EE5.1.1.1 Investimento em infraestruturas de apoio a produção e a 
circulação de bens e pessoas

DPEF

EE5.2.1 Investir em estradas e pontes. EE5.2.1.1 Investimento na reabilitação de estradas que ligam 
centros de produção e consumo

DPOPHRH

EE5.3.1 Promover o investimento de rede 
elétrica e outras fontes de energia 
renováveis nas zonas rurais.

EE5.3.1.1 Investimento na extensão da rede eléctrica e energia não 
renovável.

DPREME

EE5.4.1 Acompanhar e manter o dialogo 
com o Instituto Nacional de 
Comunicação sobre o investimento 
a ser implementado na província 
para assegurar a boa conectividade 
e incentivar negócio com base 
digital.

EE5.4.1.1 Promover o investimento em infraestrutura de acesso a 
banda larga

DPTC

EE5.5.1 Optimizar e assegurar a 
sustentabilidade das infraestruturas 
de irrigação.  

EE 5.5.1.1 Promover a reabilitação  e construção de regadios. DPOPHRH

EE6.1.1 Melhorar o sistema de cobrança das 
receitas locais

EE6.1.1.1 Assegurar que todas as receitas se tornam on-budget e 
sejam devidamente e de forma transparente reflectidos 
nos relatórios financeiros

DPEF

EE6.2.1 Oferecer serviços e produtos 
financeiros inovadores (bancos 
móveis e transferências para 
clientes sem contas bancarias)

EE6.2.1.1 Fortalecer as ligações com a banca, particularmente em 
zonas com maior actividade económica

DPEF
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EA1.1.1 Consolidar o funcionamento da 
rede das estações 
hidrometeorológicas existente e as 
rotinas de obtenção de informação 
através do uso de equipamento 
moderno, medições regulares dos 
caudais, definição de curvas de 
vazão, análise de dados, 
processamento, armazenamento e 
disseminação da informação

EA1.1.1.1 Melhorar a operacionalização da rede hidrométrica de 
estações (manuais e telemétricas), dando especial 
atenção à bacia hidrográfica compartilhada do Limpopo 
e a locais onde se perspectivem, no futuro, importantes 
aproveitamentos hidráulicos, sem descurar da 
necessidade de uma distribuição geográfica equilibrada

DPOPHRH

EA1.2.1 Melhorar a determinação na bacia 
hidrográfica do Limpopo às 
diversas condições e necessidades 
que requeiram diferentes soluções 
específicas

EA1.2.1.1 Reconciliar a disponibilidade da água com a demanda 
actual e futura, particularmente nos rios da província de 
Gaza, devido à sua situação de pressão, bem como a sua 
natureza transfronteiriça, onde o planeamento da bacia 
hidrográfica é urgente, e tratando-se de possível fonte 
alternativa de água para diferentes finalidades

Unidade de Gestão da 
Bacia do Limpopo

EA1.3.1 Desenvolver normas de gestão da 
demanda de água que assegurem a 
disponibilidade da água para o seu 
uso racional em cada sector 
incluindo o ambiente

EA1.3.1.1 Manter um cadastro provincial de todas as licenças e 
concessões de água

ARA Sul

EA1.4.1 Reabilitar e construir barragens 
para assegurar a disponibilidade de 
água para o abastecimento de água 
rural e urbano (uso doméstico), 
irrigação, criação de gado e 
produção de energia hidroeléctrica, 
de entre outros usos

EA1.4.1.1 Identificação da demanda, particularmente 
considerendo a produção agrícola em áreas com 
abundância e/ou escassez de recursos hídricos

Unidade de Gestão da 
Bacia do Limpopo

EA1.4.1.2 Articular com as estruturas centrais a promoção da 
construção, reabilitaçao e exploração da Barragem de 
Mapai

DPOPHRH

EA1.5.1 Aplicar os princípios de unidade e 
coerência da bacia hidrográfica, 
cooperação, precaução e 
prevenção

EA1.5.1.1 Seguir os procedimentos internacionais e as boas 
práticas estabelecidas, em matérias tais como, a colecta 
e processamento de dados hidrológicos e uso de água 
nas bacias partilhadas para facilitar o diálogo e acordos 
com os países vizinhos

DPOPHRH
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EA1.6.1 Desenvolver, de maneira 
participativa, planos de operação, 
procedimentos e planos de 
contingência relacionaods com 
cheias e secas

EA1.6.1.1 Rever periodicamente as regras de operação da 
Barragem de Massingir, bem como de Macarretane para 
melhor operação durante as cheias e as secas

Unidade de Gestão da 
Bacia do Limpopo

EA2.1.1 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de energia solar 
para irrigação e outras actividades 
produtivas e de geração de 
rendimentos,  para o nível das 
famílias, bem como para as Sedes 
dos novos Distritos, Postos 
Administrativos e Localidades

EA2.1.1.1 Promoção de Sistemas Solares Térmicos (SST) visando 
estimular o universo dos consumidores do FUNAE e da 
EDM a aderir à aquisição de SST

DPRME

EA2.1.2 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de energia eólica

EA2.1.2.1 Mapeamento do potencial eólico, com vista à 
determinação das características eólicas da Província 
nas suas diversas regiões e quais as suas utilizações 
técnico-económicas mais adequadas às referidas 
características

DPRME

EA2.1.3 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de energia baseado 
em biomassa de forma sustentável

EA2.1.3.1 Modernização da produção de carvão vegetal DPRME

EA2.1.4 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de biocombustíveis

EA2.1.4.1 Promover o cultivo de matérias-primas para 
biocombustíveis, procurando evitar o uso daquelas cuja 
produção compita com a produção alimentar

DPRME

EA2.1.5 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de biogás

EA2.1.5.1 Promoção de projectos pilotos DPRME

EA2.1.6 Incrementar e expandir a 
disponibilidade de energia hídrica 
providenciado via centrais (mini-
)hídricas de forma sustentável

EA2.1.6.1 Atração do sector privado nas iniciativas de energia 
hídrica on-grid e off grid

DPRME
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EA2.2.1 Expandir a energia eléctrica da rede 
nacional alimentada pelo gás 
natural nas sedes dos novos 
Distritos, bem como localidades e 
povoações prioritários

EA2.2.1.1 Transformar o gás natural da rede directamente 
oriundo de Inhambane em energia electrica via centrais 
dedicados

DPRME

EA3.1.1 Desenvolvimento de planos de 
ordenamento territorial para as 
zonas críticas e de investimento em 
termos de sustentabilidade de 
modo a evitar a degradação 
urbana, a erosão e a contribuir para 
o melhoramento

EA3.1.1.1 Fortalecer a acção de planeamento e ordenamento 
territorial de modo que as actividades produtivas, 
incluindo a exploração dos recursos naturais minimizem 
o impacto negativo sobre o ambiente e as comunidades. 

DPTADER

EA4.1.1 Melhorar a gestão de forma 
sustentável e proteger os 
ecossistemas naturais, inclusive os 
marinhos e costeiros

EA4.1.1.1 Elaboração de planos/ano de adaptação e mitigação às 
mudanças climáticas nos distritos, destancando entre 
outros a gestão eficaz das mudanças climáticas, 
incluindo as mulheres, os jovens e as comunidades 
locais e marginalizadas

DPTADER

EA4.2.1 Construção de infraestruturas e 
cultivo de culturas resilientes às 
calamidades, aplicando novos 
conhecimentos e tecnologias

EA4.2.1.1 Promover o conhecimento sobre a construcao de 
infraestruturas resilientes às calamidas (enxuradas ou 
ciclones) e subsequentes acções

DPTADER

EA4.3.1 Travar a perda de biodiversidade e 
proteger e evitar a extinção de 
espécies ameaçadas

EA4.3.1.1 Aumentar o compromisso público efectivo na 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 
ecossistemas, bem como na gestão florestal sustentável

DPTADER

EA5.1.1 Evitar impactos adversos 
significativos, inclusive através do 
reforço da sua capacidade de 
resiliência, e tomar medidas para a 
sua restauração, a fim de assegurar 
oceanos saudáveis e produtivos

EA5.1.1.1 Ordenar e gerir os espaços marítimos, fluviais e 
lacustres e de domínio público da zona costeira e definir 
os fins para a sua utilização

DPMAIP

EA6.1.1 Criar um entendimento cada vez 
melhor da importância da 
biodiversidade para os seres vivos e 
a actuação necessária para a sua 
conservação

EA6.1.1.1 Campanhas a nível provincial e distrital, em associação 
com a sociedade civil e outros parceiros (inter)nacionais

DPTADER
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EA6.2.1 Criar um entendimento cada vez 
melhor da riqueza natural que nos 
rodeia e como preservá-la

EA6.2.1.1 Promover a concretização das metas de biodiversidade 
a nível provincial

DPTADER

EA6.3.1 Assegurar investimento público e 
privado relacionado com a 
biodiversidade para zonas 
priorizadas, bem como a sua 
implementação

EA6.3.1.1 Desenvolvimento e implementação de projectos pilotos 
em áreas priorizadas

DPTADER

EA6.4.1 Promover reflorestamento de 
ecossistemas frágeis, 
processamento de produtos 
florestais e fiscalização dos 
recursos florestais e faunísticos

EA6.4.1.1 Promover o acesso e disseminação de técnicas e 
tecnologias de extracção e processamento sustentável 
dos recursos florestais, faunísticos e pesqueiros

DPTADER
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Anexo C – Mapa de indicadores e metas








