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Mesa de Assembleia:
Litos Raimundo - HelpAge
Michela Romanelli - CUAMM

Tradicionalmente a NAIMA+ realiza anualmente a Assembleia Geral de modo a discutir
e trazer uma reflexão sobre o funcionamento da rede.
Em conformidade ao que regem os Estatutos da rede NAIMA+, o artigo 15 no seu
numero 3 diz: “A Assembleia Geral, considera-se legalmente constituida quando se

encontram presentes ou representados pelo menos metade dos seus membros mais um
e, em caso de a Assembleia Geral não puder reunir e deliberar por falta de quorum, a
mesma reunir-se-á uma hora depois da hora marcada, com qualquer número de
membros presentes”, condição que se verificou as 10h15, quando deu-se inicio a
Assembleia.
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A NAIMA+ conta actualmente com 38 membros, no entanto estiveram presente na
Assembleia 29 instituições, sendo 26 membros efectivos, 1 representando o
MISAU e 1 membro observador (Kulima).
O encontrou teve o seu início por deliberação do presidente da mesa da assembleia –
Litos Raimundo da HelpAge, dando boas vindas a todos presentes, seguido de
apresentação individual, após este cermão de apresentação seguiu-se com a
apresentação e aprovação da agenda de trabalho por concenso.
A seguir, o Presidente da Assembleia explica quais são os órgãos sociais da rede
(art.18) e passa a apelar para mais candidaturas, especialmente para a Mesa da
Assembleia.

1) Balanço e aprovação dos relatórios de actividades e de contas da
NAIMA+ 2014
Por Simiao Mahumana, na qualidade de presidente interino da NAIMA+, foi apresentado
o Relatório das actividades com os seguintes objectivos:
a) Melhorar a coordenação com e entre ONGs membros e outros actores no
sector saúde/HIV;
b) Melhorar o fluxo de informação com e entre a sociedade civil e outros actores
chave;
c) Engajar efectivemente na analise de políticas e diálogo sobre questões de saúde
e HIV (advocacia);
d) Assegurar o bom funcionamento do secretariado, CD e CF, e aumentar a
sustentabilidade da NAIMA+.
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Para cada objectivo foram desenvolvidas actividades programadas e outras não
programadas. Em 2014 registou-se a saida de 2 membros (Africare e Concern
WorldWide) mas a entrada de 4 novas organizações (GAIN, JHPiego, HKI e CIC).
O secretariado passou a ser albergado na sede da EGPAF, com conseguente diminuição
dos custos de funcionamento, contudo a sustentabilidade da NAIMA+ continua a ser
um desafio importante.
Desafios
•

Necessidade de ter uma abordagem mais estratégica nas acções de comunicação
(p.ex. Feira)

•

Fraca ligação entre acções de advocacia e trabalho dos membros da NAIMA+

•

Fraca participação dos membros nos grupos de trabalho

•

Mudança de coordenador e de Presidente, conselho Fiscal – não realmente
funcional

Questões colocadas e respostas/propostas sugeridas
i.

Sobre as monitorias efectuadas às Provincias – TdR, observações e impacto;
Ø TdR das missões foram: conhecer as actividades dos membros da NAIMA+
nas Provincias e reforçar os contactos com os ponto focais, motivar os
membros e procurar mais membros (ex. a CHASS tourna-se membro este ano
após visita no terreno)

ii. Quais melhorias poderiam se fazer para as feiras das ONGs;
Ø Proposta de associar com evento culinário, musical ou de sport
iii. Inconsistência no relatório financeiro (o saldo real das contas e o saldo
orçamental não correspondem)

3

Ø A assembleia concorda em votar separadamente o relatório das actividade,
que vem aprovado pela maioria dos votante (24 votos), enquanto decidese adiar a votação sobre o relatório financeiro depois duma
explicação

enviada

dentro

duma

semana

pelo executivo

da

NAIMA+. No primeiro encontro do CD e CF irá se aprovar a versão revista e
os membros da Assembleia votarão por email.
Ø O esclarecimento foi feito na apresentação anexado abaixo
2) Apresentação,

discussão

e

aprovação

do

plano

operacional

e

orçamento para 2015
A Vice-Presidente do CD da NAIMA+, Neus Peracaula, apresenta o plano operacional
e o orçamento da NAIMA+ para 2015. As actividades previstas incluem a Elaboração
do Plano Estratégico da rede (2016-2020) previsto em Maio com a participação dos
membros de todos membros da NAIMA+. Será essa a ocasião para abordar
assuntos como a estratégia da organização da Feira das ONGs, a possibilidade de
criar un sindicato das ONGs e, mais no geral, falar da estratégias de acção das
ONGs face aos problemas incontrados (permissões de trabalho entre outros).
Os fundos vem das quotas dos membros e dum financiamento da OXFAM.
Questões colocadas e respostas/propostas sugeridas
i.

O custo da brochure parece muito alto em relação, por exemplo, a outras
actividades
Ø A brochura serve para divulgar as actividades dos membros da NAIMA+ e
criar sinergias no trabalho. Pode-se considerar a difusão da versão em
formato eletrónico da brochura e limitar o número das cópias

ii.

O workshop com Media CSO sobre Direito a Saúde parece ter um orçamento
muito limitado, enquanto vai ser um evento muito importante para NAIMA.
Ø Vai se considerar angariar fundos adicionais para esta actividade, o que não
vai ser dificil, dada a importância do evento.
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iii.

Oportunidade de visitas as Provincias: é pedido um exclarecimento
Ø Alem dos comentários já feitos em relação a este ponto, se realça que um
dos resultados da visita às Provincias de 2014 foi o facto de ter-se
identificado mais um potencial membro para a rede NAIMA+ (CHASS) e a
documentação de algumas boas practicas por parte dos membros sem
representação do nível central e que obtiveram boas respostas no que disz
respeito a visto para o pessoal estrangeiro.

iv.

É necessário clarificar melhor a distribuição das fontes de financiamento
NAIMA e OXFAM para cobrir o orçamento de 2015 e entender a
sustentabilidade.
Ø O esclarecimento foi feito na apresentação anexado abaixo

v.

É necessário esclarecer as actividades relacionadas com os objetivos
Ø O esclarecimento foi feito na apresentação anexado abaixo

vi.

Seria importante insistir sobre o objectivo de advocacia da NAIMA+ e
aproveitar mais as ocasiões neste âmbito de acção para promover mudanças.
Ø Em 2014 foram realizadas várias iniciativas de advocacia, a NAIMA+ é
membro do MCP (Mecanismo de Coordenação do Pais) para incluir na
proposta as considerações dos grupos de pessoas a alto risco, como os
trabalhadores de sexes, os homens que fazem sexo com homens e os
mineiros.

3) Eleição dos novos membros dos órgãos sociais
Apòs o intervalo foram retomadas as actividades normais seguindo-se a agenda, no
entanto, foram convidados os membros a se candidatarem para os lugares
disponiveis nos õrgãos sociais, sendo para o Conselho de Direccao quatro lugares,
Conselho Fiscal três lugares e para Mesa de Assembleia também três lugares.
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Resultado dos votos
CONSELHO DE DIRECÇÃO
Nr

Candidatos

Votos

Apurados

1

EGPAF

22

ü

2

Project Hope

19

ü

3

FGH

21

ü

4

Medicos del Mundo

18

ü

Nao apurados

Nota: O Conselho de Direcção é constituido por oito membros eleitos para 2 anos

CONSELHO FISCAL
#

Candidatos

Votos

Apurados

1

Malaria Consortium

25

ü

2

CUAMM

23

ü

3

HelpAge

23

ü

Nao apurados

Nota: O Conselho Fiscal é constituido por três organizações eleitos por 2 anos

MESA DE ASSEMBLEIA
#

Candidatos

Votos

Apurados

1

Helen Keller

23

ü

2

MSF Suiça

25

ü

3

World Vision

23

ü

Nao apurados

A mesa da Assemblea é constituida por três organizações eleitos para 2 anos
O Presidente da Mesa de Assembleia anunciou os membros constituintes de cada órgão
e convidou a nova equipe da mesa recem nomeada (por voto) para que de forma oficial
se apresentassem e foram chamados a participar no primeito encontro do CD e CF onde
vão se nomear os Presidente e vice-Presidente.
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A seguir foi celebrado o primeiro evento de condecoração dos participantes mais activos
na NAIMA+ nas seguinte categorias:
1. Participação nos encontros mensais
2. Participaçãoo no CD
3. Participação nos grupos de trabalho

Ter-se chegado ao fim da Assembleia agradeceu-se a presença de todos os
participantes e fez-se o registo do momento através de uma fotografia da familia
NAIMA+.
Vide em anexo as apresentações feitas durante a realização da Assembleia Geral da
NAIMA+ 2015.
Relatorio elaborado por Michela Romanelli, Secretaria da Mesa da Assembleia 2015.
Maputo, aos 24 de abril de 2015

Anexos
As apresentações (actualizadas para o Balanço PO 2014 e Proposta PO 2015)

Agenda AG 2015

Balanço do PO 2014
sem fotos

Proposta PO 2015

NAIMA+ Special
Awards 2015

7

