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Campanha de Controle das Queimadas Descontroladas – Zambézia 
 
De 06   a 15 de Maio de 2002  Realizou –se uma formaçao de Agentes Comunitarios e 
Grupo teatral para a  divugaçao de mensagens de prevençao de queimadas na Zambézia  
numa fase piloto na localidade de Derre. Esta formaçao decorreu nas instalaçoes da Visao 
Mundial em Morrumbala onde participaram agentes comunitarios do projecto maneio 
sustentavel, das empresas de construçao de estradas ligadas a visao Mundial e alguns 
extensionistas dos distritos de Morrumbala e Mopeia (vide lista na pagina). 
Esta formaçao tinha como objectivo principal dotar de conhecimenetos sobre os métodos 
de prevençao de queimadas descontroladas e técnicas básicas de comunicaçao 
interpessoal método este  a ser previlegiado nas actividades de educaçao, informaçao e 
Comunicaçao.  
A formaçao sobre os aspectos de queimadas estava centralizada no triangulo de fogo, 
complementarizado por manual previamente preparado contendo todas as normas de 
como desenvolver uma boa comunicaçao. Este manual teve que sofrer algumas alteraçoes 
na medida em que os particiupantes principalmente os do Projecto Maneio Sustentavel de 
Recursos apresentarem grandes carências de comprensao da materia devido ao seu baixo 
nivel académico. 
Com a simplificaçao do manual conseguiu-se atingir um nível de aproveitamento de 60% 
no grupo dos participantes do PMSR e 100% no grupo dos participantes vindos das 
empresas de contrução de estradas ligadas a Visão Mundial, os extensionistas apesar de 
terem participado apenas nos dois  primeiros dias conseguiram assimilar a matéria 
principalmente sobre os aspectos de comunicação e queimadas. 
Como anteriormente se referiu a formação terminou no dia 15 e no mesmo dia todos 
regressaram a sua procedência e de imediato iniciaram as suas actividades com exepção 
daqueles que não atingiram resultados positivos que serão reavaliados no encontro 
mensal de Maio (dia 30). Para além de se reava liar os que não conseguiram atingir 
resultados positivos também vai  se fazer uma reavaliação dos contêudos do guia de 
orientação numa perspectiva de adequa- lo a realidade que os Agentes Comunitários 
foram encontrar no terrreno neste primeiros dias de actividade, tendo em consideraçao 
que esta é para eles e para o projecto uma actividade nova. 
Como estratégia de controle destes  Agentes comunitários, o coordenador da campanha 
vai visitar cada Ac uma vez por mês de forma a verificar o nivel de qualidade das  suas 
actividades bem como verificar se as técnicas aprendidas estão a ser cumpridas 
rigorosamente. 
Cada actividade realizada pelo agente Comunitário, este vai preencher uma ficha de 
actividade(vide anexo 1) e no fim do mês ele vai fazer um resumo dos dados daquela 
ficha (vide anexo 2) que será entregue e analizada pelo coordenador que por sua vez vai 
também fazer um resumo das actividades de todos os Agentes comunitários e entregará 
ao projecto de forma a fazer um seguimento efectivo das actividades dos Agentes 
comunitários. 
 
A formação do grupo teatral foi orientado por “expert “ em teatro que escreveu a peça 
(vide anexo 3) e montou. A peça é denominada Wamba que significa cágado.  
Os elementos do grupo teatral tiveram uma formação sobre os aspectos ligados a 
prevenção das queimadas e noções básicas de comunicação. 
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O grupo foi estruturado e eleito um chefe que será o interlocutor válido entre o grupo e o 
projecto.  
No dia 30 de Maio o grupo vai assinar um um memoradum de compromisso, para se 
evitar no futuro conflitos, pois ser-lhe-á exigido muito trabalho e de qualidade. 
O Coordenador da campanha vai realizar supervisões constantes ao grupo teatral numa 
primeira fase de modo a verificar a qualidade das mensagens e quanto as técnicas serão 
da responsabilidade de um expert que poderá ser contratado eventualmente. 
O grupo vai preencher uma ficha de actividade para cada actividade (vide anexo 4) e no 
fim do mês fará o resumo de todos as actividades e se reunirão com o coordenador da 
campanha para fazer uma análise das actividades desenvolvidas e quais os 
constragimentos encontrados, e como se desenrolou a colaboração com outros 
intervenientes.    
 
 

Agenda Da Formação Dos Agentes Comunitarios 
 
De 29/04/02 a 08/05/02 
 
1º Dia – Manha 

- Apresentação dos Participantes 
- Introdução dos Objectivos da Formação 
- Pre Teste 
 

Tarde 
- Chuva de ideias sobre as Queimadas 
- Conclusão Final da chuva de ideia. 

 
2º Dia – Manhã 

- O Que são queimadas 
- Como Acontecem 
- Suas Consequências 
- Como se podem prevenir 
- Como combater as queimadas descontroladas  
- Conclusões finais 
- Inclusão das conclusões finais no testo de CIP. 

            Tarde 
- Importância da comunicação 
- O Que e a comunicação 
- Factores que intervêm numa boa e má comunicação 
- Conclusão 

 
3º Dia – Manhã 

- O que e um Agente Comunitários  
- Aspectos Gerais a ter em Conta para uma boa actividade de Comunicação 
 
Tarde  
- Introdução à Primeira Parte do testo de Comunicação 

  
4 º Dia – Manhã 
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- Apresentação Individual da Primeira parte do testo de CIP. 
 
Tarde  
- Continuação da Apresentação individual da primeira parte do testo 

 
5º Dia – Manha 

- Introdução à segunda parte do testo 
 
Tarde  
- Apresentação da segunda parte do testo de CIP  

 
6ºDia  - Manhã 

- Continuação da apresentação da segunda parte do testo 
 
 
              Tarde 

- Continuação da apresentação individual da segunda parte do testo 
 
7 º Dia – Manhã 

- Introdução da terceira parte do testo de CIP 
 
                Tarde 

- Apresentação Individual da terceira parte do testo de CIP. 
 
8º Dia – Manhã 

- Apresentação Individual do testo Completo 
 
Tarde  
- Continuação da apresentação do testo Completo (Individualmente) 

 
9º Dia – Manhã 

- Orientações sobre o preenchimento de fichas de actividades e sua importância. 
Tarde  
- Continuação e preparação de actividade de campo 

 
10º Dia – Manhã 

- Actividades de campo 
                 
               Tarde 

- Pós-teste 
- Considerações finais e encerramento 
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Lista dos Participantes  e sua Proveniencia 
 

1. Vasco Nicaioui                             - Visao Mundial /RAP 
2. Martins Morais Pereira                 - Visao Mundial/RAP 
3. António Charles                           -  Visao Mundial/OVATA 
4. António Buete                              -  Visao Mundial /OVATA 
5. Joaquim Alfinete                          - Visao Mundial/OVATA 
6. Evaristo Limiha                            - Visao Mundial/OVATA 
7. Marinho Murriba                          - Visao Mundial/OVATA 
8. António Gimo                               - DDA-Derre 
9. Gorete Miguel                                - Visao Mundial/OVATA 
10.  Júlio Maria Vaz Angorete             -  CBC 
11.  Edgardo Edisson de Araújo            - SEMPRE 
12.  Castro Taratibo de Sousa                - SUNY & SHERY 
13.  Horácio Baiba Marques                  - Construçoes Vaz 
14.  Eugenio José Sabonete                    - EMEB 
15.  Raúl Nelson                                     - CAME 
16.  Ramos Manteiga                              - PMSR – Agente Comunitario 
17.  Elias Saimone Rondao                     - PMSR -  Agente Comunitario 
18.  Herminio Jantar                                - PMSR -  Agente Comunitario 
19.  Ezequiel Mario Morais                    - PMSR –  Agente Comunitário 
20.  Mateus Adissone                             - PMSR –   Agente comunitario 
21.  Marta Armando Viagem                  - PMSR  - Agente Comunitaria 
22.  Fazbem Raimundo António             - PMSR – Agente Comunitario 
23.  Calisto Antonio Araujo                   - PMSR – Agente Comunitario 
24.  Alberto Além                                   - PMSR – Agente Comunitario 
25.  Azar Eugenio Massemba                 - PMSR – Agente Comunitario 
26.  António Lima Furtuna                    - PMSR – Teatro 
27.  Almeida Eugenio                             - PMSR – Teatro 
28.  Palmira Hilário                                 - PMSR – Teatro 
29.  Torres Ernesto Pequenino                - PMSR – Teatro 
30.  Olimpio Candieiro Chale                  - PMSR – Teatro 
31.  Abel Nomeado Pedro                       - PMSR – Teatro 
32.  Benjamim Artur                               - PMSR – Teatro 
33.  Beatriz Luis                                      - PMSR – Teatro 
34.  Palmira Jorge                                    - PMSR – Teatro 
35.  Victória Raúl                                     - PMSR – Teatro 
36.  Isabel Francisco                                - PMSR – Teatro 
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Peça Teatral 

 
Titulo: Um Olhar De Esperança 
 
Objectivo - Levar mensagens de prevençao e controle das queimadas descontroladas. 
Criar reflexâo na populaçâo sobre a possibilidade de melhorar os seus hábitos sociais e 
agrónomos. 
A valorizaçâo dos solos e da natureza em geral. 
Duraçâo da peça – aproximadamente 20 minutos e foi produzida pela banda teatral 
nyakatendeua. 
Quanto a adaptaçâo -  é concebida para qualquer espaço cultural segundo as 
especificidade de cada zona. 
 
Personagens 

- Tomocene 
- Bonzo 
- Marieta 
- Nhambedhe 
- Nhamakutha 
- Raúl 
- Técnico 
- Fiscais  

 
A peça e realizada e participam oito actores. 
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“ UM  OLHAR  DE  ESPERANÇA” 
 

l Cena 
 
Numa povoaçâo  ou  Povoado 
 
Encontram-se  o Sr Tomocene Madrião caçando ratazanas (vulgarmente conhecido como 
tedje) 
 
Tomocene – (Esperançado) hoje nâo falha tenho que matar pelo menos cinco, um para 
casa e outros para vender (alegre vai armando as suas armadilhas na companhia de outros 
amigos imaginários) 
Walusa, Tombwa, ai, vai naquele canto, eu vou criar fogo para iniciar a queimada aqui.  
(vai queimando o campim enquanto canta). 
A mata arde sem controlo de espaço e ele fica perturbado. 
 
Bonzo – (Com a sua familia vêm  de longe a floresta a arder) Mulher olha aquilo, a mata 
esta   ardendo esta a queimar, minha machamba! 
 
Marieta – (Angustiada) Sim, olha o fogo vai em direcçâo da nossa machamba, ai, ai,vai 
para as bancas e as casasda populaçâo, meu Deus! 
 
Bonzo – (Sai juntamente a sua familia para controlar o incêndio, de repente começa a 
arder a casa do amigo (Um popular) Eh, a casa esta a queimar-se socorro, socorro.Mas 
quem!  Eu vou procurar esse gajo ... 
 
Marieta – Bonzo, não saia, vamos primeiro apagar esta casa que esta ardendo, volta!... 
 
Bonzo – Não (aborrecido) eu vou procurar o criminoso... 

 
II Cena 

 
Vem chegando o dono da casa atacada pelo fogo , o ancião Nhambedhe, vendo a 
desgraça começa a chorar (lamentando)  
 
Marieta – (Triste) Papá (respeito) não chora, calma Papá, nós vimos o fogo, vendo em 
direcçâo de cá corremos quando vimos a sua casa a arder, tentamos apagar, mas só 
conseguimos somente esta parte 
 
Nhambedhe – (Lamentando) Minha filha eu, que vou fazer, tudo que eu tinha reservado 
para alimentar os meus filhos, já se foi, o que vou fazer, estâo a me feitiçar. 
 
Marieta – (Sensibilizando) Papa Nhambedhe nâo é feitiço sâo estes homens que gostam 
de caçar tedje, calma o meu marido foi lá procurar o culpado disto tudo. 
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Bonzo – (Todo transpirado) Procurei em todos lados nâo consegui ver ninguem , mas 
deve ser um caçador de tedje,um dia vou encontrar, mas tenha calma senhor Nhambedhe 
nós vamos encontrar. 
 
Marieta – Depois este fogo queimou nossas machambas, ja tinhamos planos de termos 
muito milho para alimentaçao  e outro para venda mas este fogo destrui tudo. Quem vai 
pagar 
 
Bonzo – (Despedem – se) Pai Nhambedhe nós já vamos , qualquer coisa conta com nós. 
 

III Cena 
 
Tomocene – (vai visitar sua Machamba) santo Deus, pensei que o fogo atacaria a minha 
machamba também, estou com sorte senâo os meus filhos fic ariam este ano todo sem 
comida, entâo o que vou fazer da minha vida... vou de novo a caça ... Se queima a dos 
outros nâo me importo.  
 
Nhambedhe – (Incomodado pensa em levantar uma queixa ao regulo Namakuta) Dá 
licença .dá licença,babá Nhamakuta, dá licença Babá. 
 
Namkuta – (encontrava-se a descansar) Ah, Mas quem é ... (tirado do sono) Sim Mwana 
(filho= entra é você senta’te Bibi (anciâo) Ah , qual é a procupaçâo, alguém morreu. 
Entâo fala. 
 
Nhambedhe – Babá , eu tenho a lamentar preciso da sua ajuda, lá na minha zona nâo é , 
no meu povoado, aconteceu uma coisa, alguém provoucou uma quimada e destrui tudo 
(machamba, casa, tudo) Quero encontrar quem fez isto com a vossa ajuda vamos apanhar 
o individuo. 
 
Mamakuta – Esta bem eu vou falar com meus homens (sapandas) Para controlarem a 
zona , se conseguirmos encontrar ele vai pagar. 
 
Nhambedhe  – Mas era preciso, porque esta gente nao sentem pelos outros quando 
pensam em caçar , sempre gostam de criar incendios e queimadas descontroladas. 
 
Namakuta  – Bem vâo em paz, vamos encontrar, (lamentando) mas quem é esse fulano, 
ele vai-se ver comigo. Volta a descansar. Sai da cena do lado direito.  
 

IV Cena 
Em casa do Casal  Bonzo. 
 
Marieta – (Conversando) Olha, meu marido, sabes, eu desconfio do Sr Santos. 
 
Bonzo – Qual Santos, o caçador da zona   Nada , nâo pode ser ele, Porque quele tem 
familia aqui, machamba, nâo é... 
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Marieta – Bonzo, meu marido, um dia vais me acreditar, eu acho, porque dantes ele 
vinha aqui vender carne agora nem aparece, veja só. 
 
Bonzo – mulher vamos tratar a nossa vida deixa a dos outros, cada um vive como sabe 
(caçador, camponês, ladrâo é assim) Vamos a machamba. (Saem os dois do lado 
esquerdo com enxada e saco). 

 
IV  Cena – 1ª Parte 

 
Em casa do anfitriâo   Nhambete a reconstruir a sua palhota destruida pelo fogo posto, 
juntando, estacas e capim. 
 
Nhamakuta – (regulo em visita) Bom dia Bibhi, construindo. 
 
Nhambedhe – Bom dia babá, sim, que fazer devo reconstruir senâo fico na chuva , logo 
esta época que tudo esta dificil, mas Deus é Grande. 
 
Nhamakuta –  Sabe eu vim para te avisar de que deves informar a sua comunidade para 
uma reuniâo amanhâ na sede  e ninguem deve faltar. 
 
Nhambedhe –  Ouvi, Babá, vou fazer chegar a tua palavra, só que lamento esta chuva que 
nâo cai. 
 
Nhamakuta – Parece que Deus Zangou, é preciso reunirmos para falarmos .Adeus 
 
Nhambedhe – Recolhe seu material sai da cena do lado esquerdo. 
 

IV Cena 2ª parte 
Na estrada 
 
Tomocene encontra-se com o Régulo ai o Régulo aproveita saber da situaçâo da sua caça. 
 
Nhamakuta – (Ansioso) sr Tomocene por aqui, Como vai a caça, Estes dias andaste 
desaparecido, nem carne e nem tedjes nâo trazes nada, o que se passa amigo. 
 
Tomocene – (Atrapalhado) Hum bem! É que eu, andei um pouco doente (mentindo) nâo 
fui a caça estes dias. 
 
Nhamakuta – (Régulo interrogando) mas é verdade, esta bem , eu sei que você  nâo faria 
uma coisa destas. Ok até amanhâ na reuniâo. 
 
Tomocene – (Preocupado com o recado do regulo) 
Entâo será que ele descobriu quem é ou desconfia de mim, tenho que me preocupar em 
arranjar o meu corpo para nâo me desconfiarem. (Fala com a audiência) 
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V Cena 
 
Na reuniâo da Comunidade 
 
Regulo Namakuta  – Bom dia meus Senhores  e minhas senhoras, como sabem nós 
reunimos para discutir a situaçâo das queimadas descontroladas que estâo a assolar a 
nossa povoaçâo. 
 
Tomocene – É verdade , nós queremos conhecer  e descobrir este criminoso. 
 
Nhamakuta - É um pouco dificil  descobrir porque todos nós fazemos queimadas só que 
cada  pessoa a sua maneira segundo os seus objectivos. 
 
Marieta – Babá eu desconfio estes caçadores serem os maiores culpados. 
 
Regulo – Esta bem, este nâo é o momento de agente se culpar, temos aqui um homem 
que veio da cidade para nos ajudar a discutir os nossos problemas. 
 
Tomocene – Isso nâo queremos (Surge pequena confusâo entre particulares) Este Senhor  
deve ir resolver lá na cidade aqui nâo eu nâo quero. 
 
Nhambedhe – (Apaziguando) Sr Tomocene, tenha calma ele veio para nos ajudar espera 
ouvirmos o que tem a dizer. 
 
Raúl – (Ele é um conselheiro da agricultura na cidade ) Bom dia meus Senhores , eu 
compreendo a vossa situaçâo. Mas vocês sabem de que o fogo é bem vindo para nossa 
vida social mas também quando mal utilizado trás luto e miséria (referencia). 
 
Tomocene – Mais meu Senhor, desde muito nós fazemos queimadas para limpar os 
campos, caçar e afugentar os animais ferozes. 
 
Raúl – Veja Senhor Tomocene, pode ter razâo mas, veja o que actualmente acontece,As 
queimadas sem controle devastam a floresta, destroem casas, empobrecem os solos, isso 
tudo pode trazer miséria. 
 
Marieta – (desconfiada) Faça favor eu tenho um problema, será que ...mas que problema 
esta a referir mesmo... 
 
Raúl – Minha Senhora veja só há anos atrás havia grandes problemas de chuvas, havia 
muitas secas, havia muita produçâo os rios secavam, Isso quer dizer que as queimadas 
destroem tudo. 
 
Nhamakuta – Eu estou a entender , quer dizer que o fogo queima as nuvens e nâo chove. 
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Raul – Nao é bem assim ... quer dizer quando queimamos destruimos os recursos 
florestais (arvores, capim , tudo) e assim nâo há evaporaçâo, há problemas de de 
produçâo de oxigenio, também nâo temos sombra. 
 
Marieta – O Senhor falou muito. Agora o que podemos fazer, 
 
Raúl –  Bem, nós devemos evitar se estivermos unidos e organizados, fazendo queimadas 
controladas, isto é machamba devemos fazer sistem de barreiras os chamados 
asseiros(explicar) se for caça é melhor nâo fazer usando o fogo. Nós vamos voltar mais 
uma vez.  
 
Raúl –  Despede-se e sai pelo lado esquerdo. 
 

VI Cena 
 
Em casa do Senhor Bonzo.  
O Senhor Bonzo e a sua familia estâo limpando o  quintal para evitar que o fogo ataque 
as suas casas. 
 
Marieta – Chi ! mas aquele Senhor tem razâo ,gostei de tudo o que ele disse , é que 
ultimamente nâo produzimos quase nada, depois fazemos grandes machambas mas nem 
enchemos sacos, é verdade. 
 
Bonzo - É que agora tudo esta mudado, eu também acredito, se todos aceitarem aquele 
recado tudo vai melhorar, esta bem , mulher eu vou visistar Tomocene também ver se 
matou alguma coisa até já (sai do lado direito). 
 
Marieta –(Pega no balde vai ao poço sai do lado esquerdo).  
 
Em casa do Tomocene 
Tomocene entra do lado direito com o seu saco de caça assobiando. 
 
Bonzo – Dá licença , dá licença compadre, sou eu... 
 
Tomocene – ( cansado e sem sucessos da caça) Bom dia compadre Bonzo, como esta, 
 
Bonzo – Eu estou bem só passei para lhe visitar e ver se apnhaste alguma coisa lá na 
caça. 
 
Tomocene – Nada, compadre estes dias os animais andam fugitivos. 
 
Bonzo – Compadre , olha só aquela conversa da reuniâo , o Senhor Raúl  tinha razâo, 
devemos previnir as queimadas. 
 
Tomocene – ( dando gargalhadas) Meu compadre nao te enganes, estes tipos sao 
espertos, sempre falam assim, prevenir malária, colera, Sida e agora vem com a história 
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de prevenir queimadas, fogo, isso é brincadeira só faltam fazer mangueiras para 
puxarmos agua do rio. 
 
Bonzo – Compadre, olha você deve aceitar aqueles conselhos sâo bons para a nossa vida, 
nâo é isso (pergunta a audiência) 
 
Tomocene – Sr Bonzo! nao tenho carne entao vai tratar sua vida. 
 
Bonzo – Adeus, vais me falar, Adeus. 
 

VII Cena 
 
Na estrada 
Bonzo regressa para sua casa , pelo caminho encontra-se com o Regulo Nhamakuta e 
pára. Falam da mudança de habitos do seu povoado. 
 
Bonzo – Bom dia Babá Nhamakuta, hum como esta ... para onde vai com este Sol. 
 
Nhamakuta – estou a sair da casa do Bibhi , fui  avisar que teremos reuniâo, mas também 
as coisas aqui mudaram só falta acabar com as queimadas descontroladas. 
 
Bonzo – Eu lamento estava com o Sr Tomocene, Eh aquele homem ... nao quer ouvir 
nada e ele sabe, só faz de propósito. 
Nhamakuta – Eu vou falar com ele e os outros amanha depois da reuniâo. Até lá... 
 
Bonzo – Obrigado Babá  
 

VIII Cena 
Na Reuniâo 
Encontram-se  todos os actores sentados junto aos espectadores.Chega o Régulo 
Namakutha acompanhado de alguns técnicos e extensionistas da Agricultura. 
 
Nhamakutha – Bom dia, hoje nós vamos falar dos cuidados a ter com as queimadas, 
formas de prevencâo, Sr tem a palavra. 
 
Técnico – Bom dia , bem... Como sabem o que vamos falar nâo é uma coisa nova é um 
assunto que todos nós sabemos, as queimadas provocam empobrecimento dos solos, 
afugenta os animais, queima nossas casas.Nós vamos dar as técnicas de como prevenir e 
formas de prevençâo a alguns fiscais(explica as técnicas) 
 
Tomocene – Quer dizer que nós nâo vamos limpar as nossas machambas nem as matas. 
 
Técnico- Pode sim ... Mas seguindo as regras estâo a ver este quadro(explica). 
Também vamos criar comissôes de controle das queimadas descontroladas. 
 
Marieta – (Curiosa) Mas porque escolher e treinar fiscais. 
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Técnico – Estes vâo servir para o controle das pessoas que causam as queimadas que é 
crime. 
 
Tomocene – Mas, faz favor, é crime fazer queimadas. 
 
Técnico – Meu Senhor é sim . e é punido  segundo a lei de defesa do ambiente e de 
protecçâo florestal.Porque as vezes as pessoas fazem de próposito. Entâo Senhor Régulo 
vamos escolher os fiscais porque devem ser residentes desta zona. 
 
Nhamakutha – Queremos voluntários... 
 
Todos – eu, eu ,eu .... 
 
Técnico – (Explica como controlar uma queimada e como impedir que o fogo se 
prolongue, isto aos fiscais)Quando encontrarem um infractor encaminhem a autoridade. 
 
Todos –Cantam e dançam , (todos alegres saem da cena) 
 

IX Cena 
 
Caçando 
Tomocene pela sua teimosia e negligência como tem sido seu hábito e regra da sua caça 
faz um cerco com as suas armadilhas e provoca um incêndio para afugentar os animais 
em direcçao as suas armadilhas. Animado e caçando de repente vê os fiscais a sua volta. 
 
Fiscais – Eh, EH ve-la o que é aquilo 
 
Outro – É fogo, mas esta gente, depois esta a fazer muito vento, vamos procurar o 
promotor. 
 
Fiscal – (vê um homem com uma  tocha na mâo incendiando o capim) agarra, agrra... 
esta ai pega-o , pega-o. 
 
Tomocene – Larga- me , larga-me nâo sou eu, deixe-me nâome amarrem ai, ai, ai.... 
 
Fiscal – Vamos levar ao Régulo, hoje vais falar, vais ver onde  cagou o caranguejo, 
vamos afinal é você. 
 

X  Cena 
 

Em casa do Régulo 
Um toque de batuque anuncia a captura , vem toda a populaçâo correndo. 
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Fiscais –  (vêm todos transpirando segurando o Tomocene) Babá já apanhamos o 
malandro , um dos causadores das queimadas conhecem.... Entâo Senhor Tomocene 
nosso caçador pode falar... 
 
Tomocene – Eh.... Eh.... Eh…., é que eu, eu, …. 
 
Fiscal – fala... 
 
Tomocene – Eu estava a caçar , nâo quis queimar, pensei que o fogo nâo iria longe. 
 
Régulo –  O Senhor confessa que o fogo que queimou a casa do ancâo foste tu que 
causaste porque te escondeste. 
 
Tomocene – Tinha medo de pagar. 
 
Regulo – Entâo populaçâo  qual é a puniçâo, 
 
Todos – Bater, ser pastor de boi, ir culimar a machamba do Bibhi. 
 
Regulo – Bem é isso soltem o Sr Tomocene concorda... 
 
Tomocene –Sim Babá, nâo farei mais ... (Tomocene sai da cena do lado direito 
acompanhado com os fiscais.) 
 

2ª Parte  
 

Entra Tomocene do lado direito com uma enxada no ombro e começa  a culimar, dai o 
homem lamenta –se arrependido. 
Amigos o provébio diz que quando a cabeça nâo regula o corpo é que paga. 
De vários conselhos eu nâo segui, fui causando danos agora estou a pagar, é preciso 
evitarmos e prevenirmos porque o fogo é como SIDA o SIDA mata os homens e o fogo 
destroi as florestas, empobrece os solos e tráz miséria nas familias. O fogo é o sida da 
noite. Vamos evitar as queimadas descontroladas(pausa) Começa a chuver Chuva , 
chuva,(Entra todos cantando e dançando) fazem vénia. 
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Projecto de Maneio Sustentável de Recursos Florestais e Fauna Brávia 
 

Guia de Orientaçao para a actividade 
( Fogo na Floresta ) 

 
 

I. Introduçao. 
 
O Projecto de   Maneio Sustentável  de recursos florestais e faunisticos , na sua estratégia 
de mudança de comportamento, Esta a desenvolver actividades de comunicacao 
InterPessoal,   com a finalidade de enconrajar as pessoas a prevenirem as queimadas 
descontroladas, é assim criada e desenvolvida  esta actividade para no futuro ser utilizada 
em    todas as provincias. Esta actividade será denominada de (Fogo na floresta)  Neste 
caso estamos perante  (Fogo na Floresta) que os  agentes     comunitários do Projecto 
Maneio Sustentável  vão utilizar para grupos de 15 até 20 participantes.   
   O objectivo é fazer com  que as pessoas reflictam sobre o perigo das queimadas  e 
encorajá-las a adoptarem novos comportamentos para a sua  prevênção. 
 
Como qualquer outra actividade O Fogo na Floresta esta integrada nas outras actividades 
da Projecto Maneio Sustentável de Recursos Florestais e Faunisticos, que concorrem para 
a sensibilizacão e consciencialização das pessoas sobre os perigos que correm ( Pobreza e 
doenças)com vista a uma mudança de comportamento  tais como os Mass Média,       
promocão de condutas preventivas e positivas.   
 
A actividade Fogo na Floresta vai ter uma parte introdutória e vai apresentar a seguinte 
configuracão.  
Três (3) partes, cada um com o seu objectivo especifico, com vista a uma focalizacao 
adequada das mensagens. 
 
1ª Parte 

Objectivo- Avaliar o nivel de conhecimentos dos participantes em relacão a  
prevenção das queimadas, o risco pessoal e da comunidade em geral, procurar 
encontrar, de entre e os vários métodos de prevencão, o mais eficaz.   

Duracão-  15 Minutos. 
 
2ª Parte 

Objectivo -  Transmissão de informações da  importância dos Recursos 
florestais,solos e  ambiente.  

     Duracão -  15 Minutos. 
 
3º Parte 
Objectivo - Ter confiança e habilidade em explicar as formas  de prevenir as queimadas 
e análise de custo dos prejuizos.  
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Duracao: 10 Minutos 
 
Quem deve utilizar este guia? Este guia é para o uso dos   Agentes comunitários  do 
Projecto Maneio Sustentável –Campanha de Controle de Queimadas Descontroladas.   
Também pode ser   usado por outras Organizacões trabalhando na Prevencão das 
Queimadas. Contudo deve ser usado apenas por aqueles que forem treinados para o seu 
uso.   
 
 
A. Metodologia. 
 
A Metodologia  deve ser participativa com vista a colher ideias dos participantes e 
discuti-las.   Duma certa forma este método valoriza   os participantes, na medida em que 
eles verão  as suas ideias discutidas criando neles ma ior interesse e maior abertura na 
discussao. 
 
Portanto, irão encontrar neste documento, metodologia dinâmica, que irão tornar as 
pessoas, conscientes, e introduzindo-as na mudança de comportamento por forma a 
ganhar   confiança para  a Prevenção das Queimadas. 
 
B. Qualidades e obrigacões do(s) Moderadore (s) (Agentes Comunitários) no 

inicio, durante e no fim da actividade. 
 

Ø Fixar norma, propôr regras para guiar as discussões; 
Ø Pedir a participacão de todos; 
Ø Criar dinâmismo no grupo, ter capacidade de aperceber-se de todas as 

situacões   criadas no grupo; 
Ø Colher ideias de todo o grupo, estrutura-las, isto é, fazer a ligacao de todas as 

ideias dos participantes; 
Ø Encontrar ideias comuns e formular uma ideia única; 
Ø Ajudar a que cada um espere a sua vez de se expressar; 
Ø Clarificar ou explicar algo correctamente,   orientar e dirigir o rumo da 

discussao; 
Ø Fazer recomendacoes, sugestões ou propostas, resumir, sintetizar a discussao.  

 
 
II. Preparacão para a realizacao da Actividade. 

 
A. Material Necessario. 

 
1. Panfletos sobre as formas de Prevenção das queimadas. 
 
Ø  15 a 20  panfletos contendo os factos sobre as formas de prevenção e 

das queimadas; distribuir esses panfletos, um por cada participante 
sómente no fim da actividade.      
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2. Cartazes contendo informação sobre as funções das árvores. 
 
Ø Cada agente deve ter consigo 1 cartaz. 

 
 

B. Planificacao Necessária. 
 

Ø O contacto para a realizacão da actividade deve ser feito no minimo 
com dois dias de antecedência. 

Ø Planificar grupos de 15/20 pessoas. Deve  ter-se  sempre em conta os 
grupos alvos definidos pelo projecto. (ver fichas de actividades). 

Ø Fazer o anúncio do encontro, sempre em coordenacão com as 
estruturas locais. Pode ser contacto directo-encontrar os lideres  do 
grupo para informar sobre o encontro, data e o local da realizacão do 
mesmo, ou indirecto – escrever cartas que explicam data, local e fazer 
entrega aos responsáveis. 

Ø Assegurar que tem todo o material necessário para a realizacao da 
actividade (panfletos, e cartazes para  demostracão da importância dos 
recursos florestais,   solos e ambiente) 

 
III. Orientacôes Gerais. 
 

A. Geral 
 
Ø O Moderador deve estar vestido simples e decentemente. 
Ø Apresentar a actividade na lingua preferida pelo grupo; 
Ø Identificar-se  culturalmente com o grupo. 
Ø Criar um ambiente harmonioso expressando boa vontade e 

disponibilidade; 
Ø Não transformar o diálogo em chuva de ideias  (Nao pedir as pessoas 

para darem mais ideias, mas o moderador é que dirige perguntas). 
 
B. Flexibilidade 

 
1) Tempo 
 
A actividade deve ser apresentada de acordo  com o tempo dispónivel no 
local onde vai ser apresentada. Se por algum motivo nao tiver dipónivel 
tempo suficiente para a apresentacão da actividade toda, deverá apresentar 
as primeiras duas partes  e tentar resumir a ter ceira parte uma vez que tem 
a ver muitas vezes com a responsabilidade de cada um dos membros da 
familia em relacão as queimadas. Esta situação acontece normalmente 
quando a actividade se realiza numa empresa ou instituição onde o 
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dirigente demonstra pouco interesse no assunto (pode não ser  o nosso 
caso). 
 
2) Número de participantes ( Grupo Alvo ) 

 
A actividade tem muito haver com a qualidade e não com a quantidade. 
Por isso não se preocupar com o número de participantes. 
 
3) Continuidade. 

 
 

Após a apresentacão da actividade (Fogo na Floresta) num determinado 
local, deve manter visitas regulares através de outras actividades, como 
por exemplo, Teatro, como forma de permitir por um lado o bom  
relacionamento entre o agente e a comunidade e por outro lado, avaliar o 
grau de percepcão das mensagens que o agente transmite à comunidade. 
 
4) Perguntas durante a actividade. 
 
Durante a actividade podem surgir perguntas específicas, que são 
importantes mas que não estejam relacionadas com a nossa actividade, 
neste caso pode dizer aos participantes que você vai responder com mais 
detalhes no fim da actividade, em conversa particular com o participante 
em causa. 

 
 

5) Como formular a introducão para a actividade  
 

 A Modo como a pessoa fala é muito importante por exemplo se na  
introducão duma actividade o moderador fala depressa   dá  a entender que 
tudo foi decorado/memorizado, os participantes não vão entender nada e 
muito menos dar atencão. Para que isso não aconteça o moderador deve 
fazer o seguinte: 
 
Ø Colocar bem a voz.  
Ø Falar com voz alta. 
Ø Falar pausadamente 
Ø Olhar bem para as pessoas e com a cabeça levantada. 
 

C. Organizacão do Local da Actividade. 
 
Antes da chegada  das pessoas, dependendo das condições locais, o moderador 
organiza  cadeiras, esteiras, bancos em semi-circulo . Veja a disposicão.da figura 
a baixo. 
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Figura . 
 
  

 Moderador 
 
 
 

 
 
 
Nota: ao iniciar a actividade lembre-se que toda a actividade deve ser feita com 
dinamismo. O moderador deve chegar na terceira parte ainda com toda a força e 
dinamismo, pois esta parte é importate em termos de ajudar os participantes na mudança 
de atitudes. 
 
 
IV. REALIZACAO DO ENCONTRO 
 

 
INTRODUCAO. 

 
 
Introduza a actividade, cumprimentando as pessoas enquanto estas estiverem fora do 
Semi-circulo de pé, agradeça-as por terem aceite a realizaçao desse encontro, apresente- 
-se seguindo o esquema asseguir, com ritmo natural de quem esta a falar com seguranca. 
 
 
Meu nome é _____________________________________. Eu sou agente Comunitário 
no Programa Provincial de Controle de Queimadas, provincia/distrito de 
____________________________. 
  
 Projecto de  Controle das Queimadas descontroladas   como componente do programa 
Nacional de protecção da Natureza e Fauna Brávia no Ministerio da Agricultura E 
Desenvolvimento Rural. 
 
O objectivo do projecto é de reduzir as queimadas descontroladas encorajando as pessoas 
a adoptarem   uma atitude correcta em relação a natureza. 
Gostaria de agradecer, mais uma vez, a vossa presenca, pedir a vossa participacão e 
colaboracão. 
 
Estamos aqui para falar de uma situação que  pode afectar qualquer um de nós, as 
queimadas.  As queimadas são graves  e  podem  provocar a morte e destruição dos 
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nossos bens e da floresta  e provocando miséria se não fôr controlada   a tempo; É 
provocada por pessoas que vivem entre nós e se calhar algumas que estão aqui neste 
momento. (Estudos feitos no nosso Pais pelo Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, mostram  que em 1990 25% da aréa do Pais foi queimada e 2001 
a situaçâo piorou tendo sido queimada cerca de 25 a 40 milhões de hectares,) esta 
situação esta a afectar a produção de cereais, porque pode provocar menor infiltração   da 
água das chuvas,elevaçâo de temperatura, escassez de madeiras comerciais,falta de 
material de construção,tais como capim,caniço,paus, entre outros, provoca também 
muitos problemas ambientais o que não permite que hajam chuvas regulares, afectando  a 
saúde  das nossas crianças perigando assim as suas vidas. 
(Aqui na nossa Provincia/Distrito, o problema das Queimadas é um facto real neste 
momento, através de dados estatisticos da Direccão Provincial de Agricultura  a situacão  
é a seguinte: 80% da floresta é queimada anualmente (Tente explicar por palavras suas o 
que são 80% ) Esta passagem e facultativa quem tiver capacidade de explicar pode fazê -
lo 
   
Em seguida vamos realizar uma actividade que nos vai ajudar a saber mais sobre as 
Queimadas: 

• Como começam as Queimadas. 
• Quem Provoca essas queimadas e porquê.  
• Como se pode evitar as Queimadas. 
• O que   uma pessoa deve fazer perante uma queimada 
• O que a comunidade deveria fazer para evitar as Queimadas. 

 
 

1ª Parte 
 
 
Depois de se fazer a introducao, convida os participantes a sentarem-se no circulo ou 
semi-circulo, e a partir desse momento fazer a primeira pergunta duma série delas que 
vem a seguir e criar um debate a partir das respostas que forem dadas.  
 
 
Perguntas: 
 
1°Qual dos presentes aqui já Viu uma queimada 
 

a) Como  ficou ? 
(espera pela resposta dos participantes) 
se já viu, o que estava a acontecer  durante a queimada? (espera pela resposta dos 
participantes. 
 

♦ Resposta – Uma queimada  destrói o capim, as árvores, as palhotas, os celeiros, 
mata os animais  e até pode matar pessoas.Imaginemos que uma casa esteja a 
arder e lá dentro esteja alguém doente ou uma criança que não consiga sair a 
tempo, estes podem morrer. 
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2° Na sua opinião o que faz com que hajam Queimadas? 
   (espera pela resposta dos participantes ) 
 

Resposta     
1. Para que hajam queimadas temos que ter factores principais 

Ø Combustivel (Lenha, capim, folhas secas) 
Ø Calor 
Ø Oxigénio (Vento) 

2.  As pessoas queimam o capim para limpeza das machambas, caçar animais, 
caçar mel e não controlam o fogo, o combustivel e o oxigênio 

 
3°Você acha que há pessoas que  provocam queimadas pelo simples  prazer de 
queimar?   
         (Aguarde pela resposta dos participantes) 
 
Resposta :  

1. Disputa por terras. 
2. Alienação de terras 
3. Exclusão humana. 
4. (Incosciência) Bebedeira 

 . 
 
4°Você Acha que a sua familia esta em risco por causa das queimadas?  porquê? 

   (Aguarde pela resposta dos participantes) 

Resposta –  

1. Sim  

2. A sua familia esta em risco porque a queimada pode pegar a nossa casa podendo 
assim matar as nossas crianças e os nossos velhos. 

3. Pode também destruir os nossos celeiros provocando fome e miséria nas nossas 
casas. 

4. Pode matar os nossos animais domésticos e ficarmos sem  carne  para nos 
alimentar.  

5. Pode tornar o terreno não produtivo e trazer miséria a nossa familia 

5ª Quando alguém da sua familia queima  a floresta sem controle, o que você faz? 

 Resposta 

1. Chamamos e aconselhamos a não fazer mais queimadas descontroladas. 

2. Se voltar a repetir levamos ao Chefe da zona  para tomar medidas. 
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6ª  Falamos até agora dos Queimadas. É  possivel prevenir as queimadas? Como?  

  (aguarda pela resposta dos participantes ) 

Resposta 

1. É sim. 

2. Quando é para limpar as machambas juntar o capim num único lugar e queimá-lo  
num lugar onde a sua volta não tenha capim e em dia que não haja muito vento. 

3. Fazer aceiros a volta das machambas. 

4. Evitar caçar animais utilizando o fogo, se utilizar fogo deve apagá-lo assim que 
terminar a caça. 

II Parte 

1.  Quais são os produtos que você Colhe na machamba 

(Aguarde pela resposta dos participantes) de certeza que vão dar uma lista muito grande 
de produtos. 

2.  O que você faz com estes produtos 

(Aguarde pelas respostas)  

De certeza que vão dizer que vendem uma parte e outra parte utilizam para sua 
alimentação 

3. E se a terra ficar estragada com  o fogo e deixar de produzir em boas condições como 
vai fazer? Não seria melhor deixar que a terra produzisse bem para ter sempre alimentos 
e dinheiro. (Faça com que  os participantes reflitam profundamente sobre este aspecto)  
  
Ø O moderador deve colocar ao grupo para debate todas as ideias que forem saindo 

como forma de pôr o grupo ao mesmo nivel de conhecimentos, e ter certeza que as 
sinteses ou conclusões a que se chega são do concenso de todos. 

 
Ø Durante os debates deve enfatizar as mensagens chaves e pertinentes relacionadas 

com as perguntas feitas como forma também, de sintetizar o debate. 
 
Transicão: 
 
Ø  Durante as discussões, surgirão com certeza algumas pessoas que falarão das 

diferentes formas de prevenir as queimadas. Falarão possivelmente de aceiros   
como uma das formas de prevenção.  
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Ø Caso isso aconteça , o moderador deverá procurar saber porque os participantes 
optaram pelos aceiros. 

 
Ø Caso não falem deste método, o moderador poderá introduzir e procurar saber dos 

participantes se conhecem este método e se  eles usam em suas  machambas. 
 

IIIª Parte 
 
 

A. Falamos dos    aceiros   como meio de prevenção.  Quem é capaz de voltar a falar 
destes meios? 

 
B.  Pode Demonstrar como se fazem estes aceiros? 

 
 

Pedir um voluntário para falar dos aceiros e se possive l fazer uma demonstração de como 
se faz, escrevendo num papel gigante ou mesmo no chão. 

 
Depois o moderador pode também acrescentar alguma informação sobre os aceiros. 
Finalmente Voltar a referir: 

1. Nunca fazer queimadas sem verificar   nivel de combustivel existente por perto. 
2. Verificar sempre  a  força do vento (Oxigênio) e a sua direcção. 
3. Procurar sempre queimar apenas a aréa que lhe interesse. 
4. Queimar durante os dias que não tem vento, e menos quente. 
5. Melhor altura do dia para queimar é de manha quendo o dia ainda esta fresco. 
6. Nunca queimar nas hooras que faz muito calor como por exemplo as 12 horas. 
7. Avisar aos vizinhos antes de fazer  queimada. 
8. Vigira o fogo até ele ficar completamente apagado. 
9. Jamais queimar na direcçao do vento 
10. Nao queimar grandes montes de capim, lenha  ou folhas –queimar sempre em 

pequenos montes. 
 
Distribuir os panfletos e despedir-se do grupo. 

 
  
O Moderador deve saber: 
 

1. Como acontecem as Queimadas. 
2. As Causas das Queimadas 
3. O Impacto das Queimadas. 
4. A Prevenção das Queimadas 
5. Como Combater as Queimadas. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA 

SERVIÇOS PROVÍNCIAIS DE FLORESTAS E FAUNA BRAVIA 
 
 
 
 
 

Programa Provincial de Queimadas 
Zambézia 

 
 
 
 

  

 
MEMORANDO DE  COMPROMISSO ENTRE  PMSR – 

PROGRAMA DE QUEIMADAS  E GRUPOS CULTURAIS 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPFFBZ/ PMSR 
QUELIMANE 

 
Maio 2002 
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Memorando de Compromisso com os Grupos Culturais  
Grupo Teatral : Wamba 

Provincia da Zambézia -  Localidade de  Derre  
 
O Compromisso com os grupos teatrais visam principalmente assistir o governo na 
educação das comunidades rurais no uso e maneio sustentavel dos    dos recursos 
naturais. Este grupo recebera especial atençao  a ser definida pela equipa de prevençao e 
controle das queimadas. 
 O Programa de Queimadas na Zambézia , em coordenação com o Projecto de Maneio 
Sustentável de Recursos e o Grupo teatral Wamba, com o apoio de um consultor 
desenvolveu uma peça teatral , que tem como objectivo  educar, motivar, informar a 
comunidade em geral , e em especial o grupo alvo abrangido pelo programa  para uma 
mudança de comportamento em relaçao as queimadas encoranjando a atitudes correctas 
em relação ao fogo nas suas actividades do dia a dia.Porque o teatro é um meio de 
comunicação muito popular e forte, com uma grande capacidade de transmissão de 
mensagens, que tanto atinge pessoas alfabetizadas como nao alfabetizadas, houve 
necessidade de formar este grupo para se alcançar um raio de acção mais abragente. 
 
E dentro deste contexto que elaboramos o presente memorando de compromisso para 
estabelecimento de acordos com os referido  Grupo. 
 
CLAUSULA l : Responsabilidade do Grupo Teatral. 
 
1.   O Grupo em coordenação com o projecto de Maneio Sustetável de recursos vai 

apresentar em linguas locais e Português a  peça  “ Um Olhar de Esperança” e outras 
que forem criadas. 

 
2. A apresentação das peças deve compreender 2 partes: 
 

§ Apresentação da peça. 
§ Concurso e perguntas  sobre a prevenção das queimadas. 
 

3. Os actores devem estar 100% disponiveis para os trabalhos com o Projecto de Maneio 
Sustentável – Programa Provincial de Queimadas e deverão orientar-se pelo 
regulamento interno do Grupo Cultural vigente no projecto. 

 
CLAUSULA II: Responsabilidadde  do PMSR – PPQ 

 
1. O PMSR vai suportar todas as despesas de alimentação , alojamento e transporte 

inerentes as actividades programadas com o Coordenador da Campanha, 
extensionistas e outros parceiros. 

 
§ O Coordenador deverá procurar alojamento condigno e que esteja dentro das 

dsiponibilidades orçamentais. 
§ Os subsidios de alimentação e de alojamento serão geridos pelo Coordenador da 

Campanha, não devendo haver interferências dos actores 
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2. O PMSR vai fornecer todo o material (figurino, adereços e outros), para efectivação 

das peças teatrais e outras actividades (esse material é propriedade do PMSR). 
 

3.    Os subsídios das actividades realizadas serão pagos no fim de cada mês. 
 
 
4.  Por cada peça apresentada, cada actor vai receber  um subsidio de 25 mil meticais. 
 
 
CLAUSULA III: Considerações Gerais. 
 

1. O presente memorando de compromisso terá duraçao de 6 meses, podendo ser  
automaticamente renovável  se nehuma das partes manifestar vontade contrária. 

 
2. O PMSR poderá suspender o presente memorando de compromisso  se o grupo 

nao estiver a realizar as actividades com a qualidade desejada, por  
responsabilidade comprovada dos actores, e/ou se verificar o incumprimento das 
normas vigentes no regulamento interno. 

 
3. Se uma das partes subscritas neste memorando de compromisso manifestar o 

desejo de rescindi-lo poderá faze -lo com aviso prévio de 30 dias, desde que para 
efeito contacte uma das partes. 

 
Este Termo de compromisso é válido a partir de 01 de Maio de 2002 
 
 
 
O Chefe do Grupo                                                              O Coordenador do PMRS: 
 
 
________________________                                          _________________________ 
Assinatura/Data                                                                 Assinatura/Data 
 
 
 
O Coordenador da Campanha:                                           O Chefe dos SPFFB 
 
____________________________                                   __________________________ 
Assinatura/Data                                                                  Assinatura/Data 
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Membros do Grupo Teatral a partir de 06 de Maio de 2002 
 
 

 
Nome do Actor 

 
Assinatura 

 
Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Projecto de Maneio Sustentável De Recursos 
Programa Provincial de Queimadas 

Regulamento Interno dos Grupos Culturais 
 
 
Grupos Culturais  
O Compromisso com os grupos teatrais visam principalmente assistir o governo na 
educação das comunidades rurais no uso e maneio sustentável dos    dos recursos 
naturais. Este grupo receberá especial atenção  a ser definida pela equipa de prevenção e 
controle das queimadas 
                         

Deveres, Obrigaçoes e Direitos 
 
Ø Os Grupos   devem chegar ao local de concentração uma (1) hora antes da partida 

para a realização da actividade programada. 
 
Ø Devem sempre respeitar o calendário pré estabelecido para encontros de avaliação 

das actividades e ensaios. 
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Ø São obrigados a realizar ensaios, no minimo três vezes por semana. 
 
Ø Não devem alterar seja porque motivo fôr o teor da peça sem qua antes consultem 

o Coordenador da Campanha. Entretanto podem propôr as alterações que acharem 
oportunas. 

 
Ø Os Grupos  são responsáve is pelos danos causados aos materiais em uso, desde 

que se prove a sua responsabilidade na danificação.  
 
Ø Podem assumir outros compromissos de trabalho, desde que os mesmos não 

interfiram de forma negativa no andamento normal das actividades da 
PMSR.(ensaios, reuniões, apresentações e outros) 

 
Ø Os grupos podem, sempre que o desejarem , solicitar encontros com o Programa 

de Queimadas (Coordenador) com uma antecedência de pelo menos 48 horas, no 
minimo. 

 
Ø Os grupos devem estar devidamente estruturados de forma que cada elemento 

seja responsável pelos materiais em uso. 
 
Ø Nao podem alterar a sua estrutura sem o consentimento do Coordenador da 

Campanha e PMSR. 
 
Ø Os Grupos devem estar assim estruturados: 

 
                                    Resp. Figurino  
• Roupas/chapêus/pulseiras/colares/etc. 
 

                                     Resp. Adereços  
• Cadeiras/esteiras/cestos/cenários/paus/etc 
 

                                       
 
                                         Resp. Som 

• Todo o equipamento de som, batuques, 
tambores,Chocalhos,etc. 

 
                                        Resp. Do Grupo 

• Supervisar todos os sectores acima mencionados, zelar pela 
disciplina no seio do grupo, criar um âmbiente de trabalho 
agradável entre os actores, e garantir uma ligação efectiva e 
eficaz com o PMSR. 

 
 

Obrigaçoes Individuais 
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Ø Cada actor tem a responsabilidade de conservar o figurino, adereços e do restante 
material em poder do grupo. 

 
Ø Cada actor é responsável pelo cumprimento do calendário de actividades, 

programadas em conjunto com o coordenador. 
 
Ø O actor que faltar a uma actividade sem justificação não recebe o subsidio 

correspondente a actividade seguinte a infracção. 
 
Ø O Actor que faltar a um ensaio recebe 50% do seu subsidio correspondente a 

actividade seguinte a infracção.  
 
Ø O actor que perturbar a disciplina durante os ensaios e por decisão do 

Coordenador ou chefe do grupo, não fizer o ensaio recebe 50%  do seu subsidio  
na actividade seguinte a infracção. 

 
Ø O actor que faltar três (3) vezes consecutivas aos ensaios, sem justificação 

aceitável, nao recebe o subsidio de duas (2) actividades seguintes. 
 
Ø O actor que faltar três (3) vezes seguidas às actividades é dispensado das 

actividades do PMSR. 
 
 
PMSR – Programa Provincial de Queimadas 
 
Obrigações 
 
Ø O Coordenador da Campanha e respons ável directo pela supervisão de todas 

actividades dos grupos teatrais. 
 
Ø O  Consultor de teatro é responsável  pela formação e controle de qualidade das 

actividades dos grupos teatrais junto com o Coordenador da Campanha. 
 
Ø O Coordenador deve exigir o mapa de efectividade dos actores ao chefe do 

grupo teatral para enviar uma cópia junto com a factura ao assessor financeiro do 
PMSR. 

 
Ø O Coordenador da campanha deve informar ao assessor financeiro sobre os 

cortes a fazer no pagamento do Grupo teatral sempre que houver necessidade. 
 
Ø O PMSR vai disponibilizar apoio material para os grupos teatrais apresentarem 

correctamente as suas actividades. 
 
Ø O PMSR   sempre que possivel vai criar condiçoes para intercambios  entre 

grupos teatrais ligados a queimadas. 
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Ø O Coordenador, Agentes comunitários reunir-se-ão mensalmente com os grupos 
para análise das actividades realizadas e elaboração de planos de trabalho. 

 
Ø O PMSR vai responsabilizar-se pela reposição do material danificados e gastos 

desde que se prove ter sido durante o uso correcto. 
 
Ø A Coordenação da Campanha reserva-se o direito de não aceitar  proposta de 

estruturação do grupo se achar que a mesma  estrutura não vai ajudar a melhorar a 
qualidade das actividades do grupo , nem disciplina no seio destes. 

 
 
Recomendações: 
 
Ø Para um melhor  rendimento  das actividades destes agentes formados e grupo 

teatral deve ser elaborado um plano de actividades de acompanhamento e 
monitoria das suas actividades.   

Ø Os Agentes Comunitários deveriam se beneficiar de uma bicicleta para se 
movimentarem nas suas áreas de actuação. 

Ø Completarem as suas actividades com as actividades de outros parceiros. 
Ø Desenvolverem em coordenaçao dos professores actividades nas escolas. 
Ø Mensalmente entregarem o relatório das suas actividades. 
Ø O Grupo teatral  e os Agentes Comunitarios deverao assinar um memorando de 

entendimento para que o projecto possa pedir responsabilidades na qualidade das 
suas actividades. 

Ø Em Coordenaçao com os parceiros poderao desenvolver outras actividades tais 
como criaçao de clubes contra queimadas nas igrejas e escolas 

Ø O Grupo teatral deve fazer ensaios regulares de modo a manter ou aumentar a 
qualidade das suas perfomances. 

Ø Manter um Coordenador ou supervisor de modo a garantir a continuidade das 
actividades destes dois grupos. 

 
 
 
 
 


