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Nota de Abertura

A

pesar do progresso económico ao longo das
duas últimas décadas, Moçambique continua
a ser um país que sofre com a insegurança alimentar e na qual consideráveis melhorias são necessárias para aumentar a disponibilidade de alimentos e
melhorar o acesso aos mesmos.

a segurança alimentar e melhorar a vida de mais de
14.000 pequenos agricultores e suas famílias nos distritos seleccionados, através da criação de Clubes de
Agricultores e treinamento dos seus membros em práticas agrícolas sustentáveis entre outras actividades.

O Projecto também está a ser implementado no âmbito do acordo entre a ADPP Moçambique e o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, através das
suas direcções provinciais e distritais.

Desta forma, o presente Boletim Informativo tem
como objectivo levar ao leitor as actividades que estão
sendo desenvolvidas pelo Projecto Clubes de Agricultores de Sofala e Zambézia.

Além de contribuir para a redução da pobreza rural, o
Com vista a fazer face a este desafio a ADPP Moçam- projecto inclui intervenções nas áreas transversais de
bique com o financiamento do Ministério dos Negó- saúde, alfabetização e igualdade de género. Os agricios Estrangeiros da Finlândia (MFA), está a imple- cultores também são treinados em questões associadas
mentar o projecto Clubes de Agricultores (Farmers às mudanças climáticas como uma forma de reforçar
Clubs) nos distritos de Maríngue e Caia na província as suas capacidades na mitigação e adaptação aos efeide Sofala e Namacurra e Nicoadala na província da tos negativos do aquecimento global e garantir a seguZambézia.
rança alimentar no futuro.

Trata-se de um projecto cujo objectivo é aumentar 			
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Boa Leitura!
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Clubes de Agricultores melhora a vida de pequenos
agricultores em Sofala e Zambézia
paração in loco entre os métodos
de cultivo tradicionais e as novas
tecnologias.

A

agricultura de pequena
escala é responsável pela
maior parte da produção
nacional em Moçambique. No entanto, as receitas provenientes da
agricultura são muito baixas e a
produção é largamente influenciada pelos choques climáticos recorrentes, o que afecta directamente as
condições de segurança alimentar.
Graças ao projecto Clubes de Agricultores implementado pela ADPP
Moçambique, a vida dos pequenos
agricultores dos distritos de Caia e
Maríngue, em Sofala, e Nicoadala
e Namacurra, na Zambézia, está a
conhecer melhorias.
O projecto está a contribuir para a
redução da pobreza rural nos quatro distritos através do desenvolvimento da agricultura em pequena
escala e aumentando a riqueza das
famílias dos agricultores de for-

O objectivo dos Clubes é demonstrar as importantes vantagens de se
estar organizado em associações.
Além de oferecerem apoio, os Clubes de Agricultores proporcionam
o acesso a novas informações através da formação, novos insumos
agrícolas e uso de equipamentos
por meio da partilha, um melhor
poder de negociação nos mercados
por meio de actividades de vendas
conjuntas e, eventualmente, acesso
a fundos externos e outros recursos financeiros.
ma sustentável, com melhoria da
segurança alimentar, acesso aos
mercados e a recursos financeiros
através do alargamento das cadeias
de valor. O projecto também está a
trabalhar no sentido de melhorar
das condições da água e do saneamento ambiental e a aumentar a
consciência sobre as questões de
saúde nos agricultores e nas suas
famílias.
Para tal, foram formados 312 Clubes nos quais são transmitidas técnicas agrícolas, como a agricultura
de conservação, culturas intercalares, rotação e diversificação de
culturas, práticas de conservação
para minimizar a perturbação do
solo, composição e biodiversidade
natural, reduzindo assim a erosão e
a degradação do solo. Foram também estabelecidos 624 campos de
demonstração de modo a que os
agricultores possam fazer a com-

A ideia dos Clubes não é que sejam
uma estrutura rígida, mas sim um
fórum aberto para a aprendizagem, cooperação e apoio mútuo.
Desta forma, eles fornecem uma
ferramenta baseada na prática e
orientada para a mudança em prol
do crescimento sustentável das comunidades rurais.
Cada Clube de Agricultores tem
entre 25 e 50 membros e o Comités dos Clubes dos Agricultores são
compostos por 5 agricultores locais
que são treinados em gestão e planeamento dos clubes e em tomar a
responsabilidade da continuidade
do Programa a longo prazo. Cada
grupo de 5 Clubes de Agricultores
é apoiado por um Instrutor Agrícola especialmente treinado como
agente de extensão que trabalha e
vive na comunidade onde o programa é implementado.

“O projecto está a contribuir para a redução da pobreza rural nos quatro distritos através
do desenvolvimento da agricultura em pequena escala e aumentando a riqueza
das famílias”
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Clubes de Agricultores mudam hábitos
alimentares das comunidades

A

pesar dos esforços do Governo no sentido de reverter o cenário, a prevalência
de desnutrição, especialmente a
desnutrição infantil, continua a ser
elevada em Moçambique. A prevalência de desnutrição em Sofala é
estimada em 36%. De acordo com
o relatório anual de 2014 da Direcção Provincial de Saúde de Sofala,
a mortalidade por desnutrição é
de cerca de 14,8%. Na província da
Zambézia, a prevalência de desnutrição é de 33%.
Para lidar com o alto nível de desnutrição, o projecto, em colaboração
com o Ministério da Saúde, realizou
duas campanhas de nutrição junto
dos membros dos Clubes de Agricultores em todos os distritos de implementação do Programa.
No total, 1.297 agricultores (903 mulheres e 394 homens) agricultores
receberam treinamento. Além dos
membros do Clube, também líderes
comunitários e activistas distritais de
saúde participaram nos treinamen-

tos. Os mesmos cobriram princípios
de nutrição como os diferentes tipos
de alimentos, a dieta equilibrada e a
diversificação alimentar. Um manual de treinamento foi desenvolvido
com a orientação do especialista em
nutrição dos Serviços Distritais de
Saúde de Caia. O novo manual e metodologia garantiu que todos os agricultores recebecem um treinamento
de igual teor e qualidade.
O foco do treinamento foi sobre a
prática de uma dieta de baixo custo
com um alto valor nutricional, com
base nos produtos localmente disponíveis. O treinamento levou em
especial consideração a importância da nutrição infantil equilibrada,
nutrição para as mulheres grávidas
e nutrição para pessoas seropositivas. A formação revelou-se essencial
uma vez que os agricultores declararam que ficaram a conhecer novas
informações sobre como adicionar
facilmente o valor nutricional à sua
alimentação como por exemplo de
adicionar facilmente valor nutricional à alimentação.

No total, 1.297
agricultores
(903 mulheres
e 394 homens)
agricultores
receberam
treinamento.
Além dos membros
do Clube, também
líderes comunitários
e activistas distritais
de saúde
participaram nos
treinamentos.
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Projecto sensibiliza sobre as mudanças
climáticas

A

s mudanças climáticas
constituem uma séria
ameaça para o desenvolvimento sustentável e irão colocar
em risco todos os esforços feitos
para a erradicação da pobreza se
não forem controladas com êxito.
Todos os distritos de implementação do projeto Clubes de Agricultores Sofala-Zambézia são propensos à seca, à desertificação, a
chuvas irregulares e a inundações
que são consequências das mudanças climáticas. A agricultura e a
segurança alimentar são especialmente vulneráveis às alterações
climáticas.
Tendo em conta os efeitos das mudanças climáticas, o projecto está
a contribuir para a mitigação das
alterações climáticas através da introdução de métodos de agricultu- tores nos 312 clubes a adoptarem
ra de conservação.
a agricultura de conservação como
um método alternativo à queima e
Os instrutores estão a sensibilizar ao abate de árvores, pois só assim
os agricultores sobre os impactos os eles serão capazes de produzir
negativos das queimadas e a incen- mais sem terem a necessidade de
tivá-los a adoptar os métodos de abrir novos campos em busca de
agricultura de conservação.
solo fértil. Têm sido realizadas
campanhas para incentivar os agriO projecto está a treinar os agricul- cultores a plantar árvores e reduzir

o corte de árvores através do uso
de fogões “poupa-lenha”, a fim de
minimizar o uso da lenha.
O Projecto está a trabalhar com os
líderes comunitários na mobilização dos agricultores para proteger
as florestas comunitárias entre outras actividades que visam mitigar
os efeitos das alteração climáticas.

Agricultores formados em microfinanças
Com o objectivo de capacitar
os pequenos agricultores de
modo a que estes se tornem capazes de aplicar de forma adequada os créditos do Fundo de
Desenvolvimento Distrital e de
outras institutuições de microfinanças, o Projecto Clube de
Agricultores, através do apoio
especializado do parceiro Kuli-

ma, formou os agricultores em O Projecto Clube de Agricultomatérias relacionadas às micro- res criou um total de 36 grupos
finanças.
de poupança e o valor do dinheiro em circulação é estimado em
O treinamento abordou temas e 169.106 meticais. Os agriculconceitos de economia de grupo tores são incentivados a iniciar
e microcréditos. A meta do pro- actividades de angariação de
jecto é capacitar 312 comissões fundos que incluem contribuide clube no planeamento e ges- ções individuais para depositar
tão financeira básicos.
numa conta poupança.
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“Graças a este projecto os nossos
padrões de vida melhoraram”
- afirma Augusta Companhia, membro do Clube de
Agricultores “27 de Setembro”, 62 anos.

“

Sou membro do clube ‘27 de
Setembro’, aqui em Mixixine, no distrito de Nicoadala
desde o início do projecto. Tenho
participado em vários treinamentos oferecidos pelo projecto, como
a formação em poupança e como
criar grupos de poupança, sobre
fogões poupa-lenha e sobre processamento de alimentos.

to de alimentos, aprendi a preparar e conservar molho de tomate”
conta Augusta, prosseguindo: “isto
é realmente útil porque aqui no
nosso meio não é possível ter um
frigorífico. Eu aprendi a como fazer uma papa nutritiva através da
mistura de batata-doce, moringa e
folhas de abóbora, o que é muito
bom e barato”.

Augusta fala sobre o papel da instrutora Madalena: “ela também
nos falou sobre a importância de
lavar as mãos antes e depois de
comer para evitar a propagação
de doenças diarreicas. Também
transmitiu-nos a importância de
beber água limpa para uma boa
A nossa instrutora, Madalena, saúde e proteção contra doenças”.
também nos ensinou novas técnicas sobre como cultivar as nossas “Tenho quatro filhos e muitos necolheitas melhor. Aprendi sobre a tos. Graças a este projecto, os nosrotação de culturas e seus benefí- sos padrões de vida melhoraram e
cios, sobre o plantio de culturas di- nós comemos melhor do que antes.
ferentes no mesmo campo e como Eu também consegui comprar uma
isso aumenta a fertilidade do solo. capulana das que custam 200 meticais. Ora antes eu não teria diTambém aprendi sobre a impor- nheiro para isso!”, exclama.
tância do plantio em linha para
permitir uma melhor remoção de Augusta não se detém aqui na
ervas daninhas, o tratamento de lista dos benefícios que o Propragas e a eficiência durante a jecto Clubes de Agricultores em
colheita. Também aprendi sobre Sofala e Zambézia lhe trouxe.
horticultura. Eu não tinha planta- “Eu agora posso comprar peixe
do verduras no meu campo antes de boa qualidade para alimendeste projecto, mas depois daquele tar a minha família. E o meu
treinamento tenho orgulho de dizer sobrinho está a estudar e posso
que tenho sido capaz de plantar ve- apoiá-lo através da compra de
getais saudáveis na minha área.” uniforme e material escolar”,
“No treinamento de processamen- diz. “Sinto-me recompensada”.
ADPP Moçambique
Av. Massacre de Wiriamo, 258, Machava, Maputo Província, Moçambique
Tel: +258 21 750 106 Fax: +258 21 750 107
Email: info.adpp@adpp-mozambique.org
Website: www.adpp-mozambique.org

Prevenindo
a Malária e o
HIV/SIDA
A Malária e o HIV/SIDA são um
grande problema de saúde em
Moçambique. De acordo com o
Ministério da Saúde (MISAU), a
taxa nacional de prevalência do
HIV é de 11,5% e em 2012 havia
3,2 milhões de casos de malária
registados, com taxas de mortalidade correspondentes de 27% e
29%, respectivamente.
O projecto “Clubes de Agricultores” implementado nas províncias
de Sofala e Zambézia pela ADPP
organizou com sucesso, em colaboração com o MISAU, duas campanhas sobre malária e HIV/SIDA
para aumentar a consciência entre os agricultores. A primeira foi
realizada em ambas as províncias,
onde os agricultores foram sensibilizados sobre a transmissão de
doenças, prevenção, sintomas e
tratamento. A segunda campanha
foi organizada no Dia Mundial da
SIDA, a 1 de Dezembro. Em Sofala as campanhas foram realizadas
em Tchetcha, Ndoro e Phalami e
na Zambézia nas localidades de
Botao e Furqia.
Um total de 2400 agricultores
participaram nos eventos, nos
quais enfermeiros dos serviços
distritais de saúde ministraram
palestras sobre a prevenção e o
tratamento do HIV. Foram também distribuídos preservativos
masculinos e femininos, além da
realização de acções de aconselhamento e testagem voluntários.

