
    ENCONTRO REGIONAL  SOBRE INOVAÇÕES LOCAIS  
             Chimoio, Setembro de 2009 
 

1 
 

Relatório do encontro regional sobre a promoção da inovação 
local  para o desenvolvimento endógeno sustentável 
 
 
 

 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
O encontro regional da Zona Centro sobre a promoção das inovações locais teve lugar no 
Centro de Recursos Sustentáveis de Chimoio, entre o dia 10 e 12 de setembro de 2009. 
Congregou um total de vinte seis participantes, representantes das uniões de camponeses das 
províncias de Manica, de Sofala e de Tete.   
 
A lista dos participantes em anexo 1, mostra que os participantes são distribuidos por 
província da seguinte maneira:  
• Manica: 09 (04 homens e 05 mulheres) 
• Sofala: 08 (04 homens e 04 mulheres) 
• Tete: 09 (06 homens e 03 mulheres). 
 
O facilitador do encontro foi o Sr. Romuald Rutazihana (PROLINNOVA MZ), tendo como 
co-facilitadores o Sr Jacinto Mutambe (CIC-BATÁ) e a Sra Sheila Manjate (UNAC). 
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II. OBJECTIVOS DO ENCONTRO 
 

1. Entender o que é a inovação local e seu papel no desenvolvimento comunitário  
2. Facilitar a  partilha e troca de experiências entre camponeses de diferentes pontos da 

zona centro do país. 
3. Dotar os participantes de conhecimentos e ferramentas necessárias para a promoção 

da inovação local nas comunidades 
4. Esboçar metodologias de identificação e documentação das inovações locais 
5. Planificar acções de promoção da inovação local para o futuro. 

 
III. METODOLOGIA DO ENCONTRO 
 
Para alcançar os objectivos do encontro, os participantes foram organizados em grupos de 
trabalho. Cada província  em si constituia um grupo, o que permitia uma maior interacção 
entre participantes duma mesma União provincial usando a língua local, visto que alguns 
participantes tinham dificuldades de se expressarem em Português. Quase todos os trabalhos 
do encontro foram executados em grupos. Os trabalhos de grupos  eram depois debatidos na 
plenária. As decisões eram tomadas por consenso.  
Portanto, a metodologia usada procurava estimular a interacção, a aprendizagem mútua, a 
partilha e troca de experiências  para no fim do encontro todos terem uma visão comum 
acerca da promoção da inovação local. Em outras palavras, a metodologia encorajava a 
participação sem limite de cada.  
 
 IV. ACTIVIDADES 
 
IV.1. ENTENDER A INOVAÇÃO LOCAL E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 
 
Como é sabido, uma das  regras básicas para uma melhor comunicação reside na definição 
dos termos e na adopção duma linguagem de consenso que todos os interlocutores entendem.  
Portanto, os participantes, incluindo os facilitadores, tinham que usar a mesma linguagem 
para poderem interagir, aprender um de outro, partilhar as suas experiências e planejar juntos. 
Por isso, logo depois das habituais apresentações e expectativas dos participantes e após a 
apresentação dos objectivos do projecto e do curso, a primeira actividade  foi a de definir 
alguns conceitos e termos em torno das inovações locais. De facto, ao longo dos três dias do 
encontro, iriamos usar termos tais como inovação local, inovador, conhecimento indígena, 
camponês, produtor e outros conceitos similares que  sem dúvida  poderiam ter significado  
que váriava duma pessoa à outra. 
 
Depois de um debate muito animado e produtivo sobre os trabalhos em grupos, a plenária 
chegou às seguintes definições consensuais dos termos acima mencionadas: 
 
1) O conhecimento indígena (conhecimento tradicional) é um conhecimento específico 

duma determinada comunidade. Os participantes disseram preferir usar o termo 
conhecimento tradicional achando que a palavra “indígena” tem uma conotação 
pejorativa. 

2) A Inovação local é  uma nova ideia, colectiva ou singular desenvolvida informalmente, 
para resolver problemas específicos usando recursos localmente disponíveis e 
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socialmente aceite. Ou A Inovação local é  uma nova ideia desenvolvida por uma pessoa 
ou grupo de pessoas para resolver um problema específico usando recursos localmente 
existentes de forma informal e que traz benefícios a comunidade. 
 

Foi acrescentado que a inovação local pode ter várias formas.  Indicaram como as mais 
importantes as seguintes: 

• Uma ideia totalmente nova. 
• Uma inovação de fora adoptada tal como está. 
• Uma inovação ou conhecimento tradicioanal de fora modificada para 

adequar a realidade local. 
• Um conhecimento tradicional trazido ( sem modificação) de um outro 

local. 
• Conhecimento tradicional local melhorado. 

Isto contribuiu para mostrar a ligação entre o conhecimento tradicional e a inovação local: um 
conhecimento tradicioanal modificado pode tornar se numa inovação local. 
Todos os participantes concordaram que existem inovações técnicas e inovações não-
técnicas. Os dois tipos  de inovações são importantes no desenvolvimento das comunidades. 
 
3) O inovador local é a pessoa que desenvolve uma inovação para melhorar a sua vida, a 

vida da sua comunidade ou para promover a gestão sustentável dos recursos naturais. O 
inovador local pode ser um agricultor, um pescador, o carpinteiro, um artesão, o criador, 
um médico tradicional…  

4) O camponês é toda pessoa que depende da agricultura e de recursos naturais para a sua 
sobrevivência. Pode estar a viver no campo ou na cidade. 

5) O produtor  refere se mais à uma pessoa, vivendo no campo ou na cidade, que produz  
em grandes quantidades para o consumo e para comercialização. 

 
No fim desta sessão foi acordado que iriamos usar o termo inovação local ou inovação de 
camponeses para referir  essa capacidade inovativa/criativa das comunidades. 
 
 
IV.2 PARTILHA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE PARTICIPANTES 
 

1. Exemplos de inovações locais 
 
A primeira parte desta sessão foi de novo o trabalho em grupos. Foi pedido a cada grupo de 
dar  um ou mais exemplos de inovações locais da sua terra. A apresentação de cada inovação 
devia seguir o plano abaixo, dado pelo facilitador:  

 Apresentar o inovador (Nome,distrito,comunidade...); 
 Apresentar o problema que o inovador procurou resolver;  
 Descrever a inovação ( o processo do  seu desenvolvimento);  
 Apresentar os benefícios que essa inovação trouxe; 
 Dizer se a inovação est sendo adoptada ou não por outras pessoas. 

 
Na plenária foram apresentadas e debatidas  um total de seis exemplos (para mais pormenores 
veja no Anexo 2): 
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a) Província de Manica  
• Inovação no 1: Desvio de um rio e construção de uma represa para irrigação 
• Inovação no 2: Tratamento da impotência sexual usando uma planta local 
• Inovação no3: Produção local de semente de tomates 

 
b) Província de Sofala 

• Inovação no 1: Introdução da prática de exploração de ouro no distrito de Gorongosa 
 
c) Província  de Tete 

• Inovação no 1: Semeador manual para gergelim 
• Inovação no 2: Dessalinização da terra por meio de cobertura verde usanda uma 

combinanção de culturas 
 
Os inovadores de três das seis inovações apresentadas eram participantes deste encontro: dois 
da província de Tete e um da província de Manica. 
 

2. Experiências sobre a “Escola na machamba do camponês ou FFS” em Manica.  
 
A segunda parte desta sessão foi animada por um participante de nome de Filipe Nhararai, do 
distrito de Manica. Ele partilhou com os outros participantes as suas experiências como 
facilitador da abordagem de extensão rural conhecida como Escola na machamba do 
camponês ou FFS em diferentes associações de Manica.  
Ele disse que o trabalho consiste em identificar uma comunidade. A comunidade identifica e 
prioriza os seus problemas. O facilitador acompanha o trabalho, mas são os camponeses que 
tomam decisões. Ele disse que esta abordagem constroi se sobre a capacidade inovativa 
do camponês. Os Patrocinadores desta prática são a FAO e o Ministério da Agricultura. 
 

3. Experiências da PROLINNOVA Moçambique na província de Gaza 
 
Esta sessão sobre troca e partilha  de experiências foi encerrada por apresentação sobre o 
trabalho de identificação e promoção da inovação local que está sendo levado a cabo pela 
PROLINNOVA na província de Gaza desde 2007. O apresentador foi o próprio facilitador do 
encontro, o Romuald Rutazihana da PROLINNOVA Moçambique. Ele informou os 
participantes que as inovações locais identificadas estão sendo analizadas e  documentadas 
para depois ser divulgadas. 
 
IV.3 PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO LOCAL 
 

1. Analizar e seleccionar as inovações locais 
 
Numa comunidade pode haver muitas inovações. Não é possivel promover todas ao mesmo 
tempo. Também, nem todas as inovações são igualmente importantes para a comunidade. Por 
isso, as inovações identificadas devem ser analizadas para facilitar a priorização e a 
subsequentemente a promoção das mais promissoras.  
No encontro de Chimoio foram usadas a tabela a) sobre os critérios obrigatórios e critérios 
desejáveis e a matriz b) abaixo apresentadas para analizar os seis exemplos de inovações 
locais.  
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a) Tabela de critérios de selecção 
 
No Critério obrigatório 
1 Tecnicamente possível; Economicamente viável; Ambientalmente amiga; 

Socialmente aceitável (Teste TEAS) 
2 Pessoas locais/Recursos locais 
3 Benefício a comunidade/Solução de problemas locais
4 Amplamente replicáveis na comunidade 
5 Algo novo desenvolvido no interesse e com consentimento (sem pressão de fora) 

dos inovadores 
 Critério desejável 
6 Facilmente adaptável 
7 Uso de materiais facilmente encontrados localmente 
8 Baixo custo em termos de tempo, de mão-de-obra, de outros insumos 
 
b) Matriz de Selecção/ prioridade das inovações técnicas 
 
Inovação Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Observação 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
 
Esta sessão permitiu aos participantes de entender ainda melhor a diferença entre a inovação 
local e o conhecimento tradicional (ou prática comum). Participantes apontaram  alguns dos 
seis exemplos como sendo pura e simplesmente conhecimentos tradicionais e não inovações 
locais. Foi o caso  de” Tratamento da impotência sexual usando plantas” ou  da “Produção de 
semente de tomates”.  
A inovadora do tratamento da impotência sexual foi convidada (ela não estava a participar do 
encontro, mas é de Manica) a vir dar mais esclarecimento sobre essa sua inovação. Mesmo 
depois dessa intervenção, um grupo de participantes não ficou convencido da sua 
“inovacidade”. Todavia, alguém avançou a ideia segundo qual este exemplo podia ser 
considerado como inovação social, uma vez que a ideia surgiu para resolver o problema do 
mau desempenho das associadas devido aos problemas que estas tinham nos seus lares. Isto 
foi uma forma nova de resolução de problemas dentro duma associação.  
Outro participante apontou outro facto sobre essa inovação: a inovadora foi repescar o uso 
dessa planta que a família tinha deixado de usar depois da morte da avô, preparou e 
processou a planta duma forma mais ”moderna”. Visto sob esse ângulo, o exemplo pode ser 
chamado de inovação local ( inovação técnica). Neste caso a inovação seria uma dupla 
inovação. 
 
O exemplo de Sofala sobre a exploração de ouro não  passou o teste acima  e foi rejeitado  
pela maioria dos participantes. 
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2. Intervenientes no processo da promoção da inovação local 
A promoção das inovações locais é um processo que pode passar por várias etapas: 

• Compreender o contexto.  
• Identificar as inovações locais.  
• Analisar /seleccionar/priorizar as inovações locais identificadas.  
• Validar as inovações locais seleccionadas.  
• Usar as inovações locais validadas.  
• Partilhar e Divulgar inovações locais validadas 
• Etc... 

Para o bom sucesso deste processo, os camponeses não podem trabalhar sozinhos. Requer se 
a intervenção de outros actores para dinamizar e facilitar o processo. Por exemplo, o 
fortalecimento de capacidades, o apoio organizacional, a mobilização de fundos, 
advocacia,etc. Então a pergunta é: quais são os outros intervenientes e qual é o papel de cada? 
Foi essa pergunta que foi colocada aos particpantes na segunda parte desta sessão. 
 
As respostas apresentadas na plenária podem ser resumidas da seguinte maneira: 
Os intervenientes são: 
• O camponês: é a pessoa que descobre pela primeira vez a ideia de inovação local 
• A comunidade e sua liderança: é um dos intervenientes que descobrem os inovadores na 

sua comunidade. 
• Os extensionistas/activistas: São pessoas que trabalham em coordenação com as ONGs, 

governo e acompanham o desenvolvimento rural, acompanhando o camponês no seu dia a 
dia, ajudando a descobrir as suas necessidades, suas inovações, etc. Eles facilitam a 
obtenção e circulação da informação útil para o desenvolvimento da comunidade. 

• ONGs: Têm a função de ajudar na capacitação dos camponeses através da organização e 
realização de seminários, divulgação e documentação das inovações locais, etc. 

• Os investigadores (ex.Tecnicos Laboratoriais …): ajudam na identificação e validação 
das inovações locais, sob ponto de vista técnico. 

• O Governo: coordena actividades dos outros intervenientes. 
 
IV.4 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DAS INOVAÇÕES LOCAIS 
 

1. O que é documentar uma inovação local? Porquê  documentar as inovações 
locais? 

 
Os grupos definiram a documentação das inovações locais e os seus objectivos de diferentes 
maneiras. Mas, a ideia comum que se encontra nas três definições é que  documentar uma 
inovação local  é identifica-la e regista-la para confirmar a sua existência e o seu autor para 
maior divulgação. 
Na plenária e com a ajuda dos facilitadores foi acrescentado o seguinte: 
• Documentar inovações locais é uma forma de consciencializar as pessoas a cerca da 

capacidade inovativa e criatividade dos camponeses e de todos que trabalham com 
recursos locais. Portanto, documentar inovações e o primeiro passo no reconhecimento 
desta capacidade inovativa do camponês. 

• Documentar  as inovações locais é também um método de proteger o direito a 
propriedade intelectual dos camponeses/ inovadores. 

• Permitir que a inovação possa ser conhecida, eventualmente melhorada e utilizada por 
mais indivíduos ou grupos interessados. 



    ENCONTRO REGIONAL  SOBRE INOVAÇÕES LOCAIS  
             Chimoio, Setembro de 2009 
 

7 
 

2. A ficha de levantamento das inovações locais 
 
Esta sessão consistiu na elaboração de uma ficha  simplificada de levantamento de inovações 
locais fácil a utilizar por cada participante, na identificação e documentação das inovações 
locais. A ficha foi elaborada na base de um rascunho apresentado pela  facilitação. A versão 
final adoptada pelo encontro de Chimoio está no anexo 3. 
 
IV.5 PLANIFICAÇÃO 
 
Foi acordado que todos os participantes iriam continuar a identificar e documentar as 
inovações locais nas suas comunidades respectivas usando a ficha, cuja cópia foi distribuida a 
cada. Os resultados desse levantamento deviam ser regularmente encaminhados para as 
uniões distritais ou provinciais locais de camponeses. 
 
V. AVALIAÇÃO DO ENCONTRO 
 
Itens avaliados Mau Bom Muito bom Total 
Temas 1 7 5 13 
Metodologia 2 8 5 15 
Conteúdo 2 12 3 17 
Participação 2 9 7 18 
Logística 2 8 4 14 
 
Comentários: 03 nulos. Alguns participantes preferiram avaliar só  uma parte dos itens 
apresentados. 
 
VI. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES   
 
• Analizando bem a proposta do projeto, o objectivo geral destes encontros é 

consciencializar as pessoas acerca da capacidade inovativa e da criatividade dos 
camponeses e permitir que as inovações locais identificadas possam ser conhecidas, 
eventualmente melhoradas e utilizadas em prol do desenvolvimento endógeno sustentável 
das comunidades. Os participantes no encontro de Chimoio eram presque exclusivamente 
camponeses. Os encontros regionais estão a focalizar mais na capacitação e 
consciencialização de camponeses sobre as inovações locais e seu possível papel no 
desenvolvimento das comunidades. Devia se pensar em incluir outros intervenientes à  
diferentes níveis tais como governo, outras NGOs... 

 
• Para estes encontros alcançarem resultados positivos, deveria haver pessoas para dar 

seguimento na base (nos distritos), para dinamizar, catalizar e coordenar esse processo de 
promoção da inovação local no seio das comunidades. Os camponeses ora capacitados  
não estão na altura de facilitar esse processo. Deve se formar facilitadores. 
 

• Devem se definir muito bem os objectivos do encontro nacional e o perfil dos 
participantes nesse encontro para incluir fazedores de políticas, doadores e outras pessoas 
ou instituições que podem influenciar positivamente e sustentar a adopção da inovação 
local como uma nova abordagem de desenvolvimento sustentável . 
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• O encontro nacional devia ter lugar pelo menos dois meses depois da realização do último 
encontro nacional. Isto para facilitar uma melhor organização. 

• Os organizadores em colaboração com o facilitador deviam ter a oportunidade de visitar 
(para confirmação  e para mais esclarecimento) algumas das inovações apresentadas 
durante os encontros regionais, antes da realização do encontro nacional.  

 
 
 
ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Lista dos participantes 
 
No Nome ASS./União Província Contacto 
1 Elisa Henriques Jonasse UDAC-Gorongosa Sofala 826413026 
2 Rosa Vicente UDAC-Gondola Manica 826649259 
3 Laurita Punguzane Cidade-Beira Sofala 824039643 
4 Isabel Samuel A.A.V de Maze-

Dondo 
Sofala  

5 Filipe Nhararai Tique U.D.C-Chimoio Manica 826048244 
6 Pedro Jaime Associação de Dondo Sofala  
7 Afonso Faz-Tudo UDAC-Nhamatanda Sofala 825402804 
8 Gumissa Pedro Mero UDAC-Gorongosa Sofala 827429831 
9 Lazaro Domingos 3 de Fevereiro-

Sussundega 
Manica  

10 Júlio Pangue Sozinho UPCS Sofala 825511680 
11 José Neves UDAC-Gondola Manica 828110794 
12 Armindo Manuel Chin. UPC.T, Mutarara Tete 825675550 
13 Santos Vasco Alberto UOC, Mutarara Tete 845035239 
14 Neto Xavier Borracha Ass. Kubyerana Tete 825425182 
15 Detia Sabonete Zona Nhartanda Tete 827112930 
16 Arlindo Alface Chenjereno Nhartanda Tete 828491604 
17 Rosario António Joao Ass. De Chiuta Tete  
18 Rute R. Muchepa Ass. Bebedo Sofala  
19 Isabel Manuel Xavier Assoc. Manica  
20 Ema Camisola Francisco CI-UDAC-Manica Manica 826331518 
21 Paulina Augusto Vurande UDAC-Sussundega Manica 827516226 
22 Domingos Simões Bande Kucusega Manica  
23 Belinha Carlos Malura Capanga Tete 829483784 
24 Emília Nhabanga Rujeco Manica  
25 Febi Aço Vicente Nhartanda-Tete Tete 828656290 
26 Lazaro Waite Mpandu Tete  
27 Jacinto Mutambe CIC-Bata Maputo 823068349 
28 Sheila UNAC Maputo 825223029 
29 Romuald Rutazihana Prolinnova Moç. Maputo 824871430 
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Anexo 2 
 
Exemplos de inovações locais por província 
                                   

a) Manica  
 
Inovação no 1: Desvio de um rio e construção de uma represa para irrigação 
Nome do inovador: Alberto Sixpence, residente naCidade de  Chimoio 
Problema:Fraca produção por falta de meios de irrigação. 
Descrição da inovação.  
Inicialmente este inovador usava regadores, o trabalho era árduo, penoso e produzia 
muitíssimo pouco. Um certo dia pensou desviar uma parte das águas do rio que por sorte 
ali corria. Começou por levantar uma pequena represa, que depois de encher, 
transbordava e as suas águas eram conduzidas por vias de canais construídos pelo Sr 
Sixpence. Assim conseguia regar grande parte da sua machamba. Com este acto, o 
inovador  resolveu o problema da produção, reduziu o esforço e tempo na machamba. 
Na zona foi constituída uma associação, em que por mérito, o inovador é o actual 
Presidente.  A associação usa a mesma prática para irrigar as suas machambas, o que 
testemunha a aceitabilidade da IL, naquela comunidade. 
  
Inovação no 2: Tratamento da impotência sexual usando uma planta local 
“Mugonadzororo” 
Nome da inovadora: Emilia Francisco Jo, residentes  no Distrito de Manica, Associação 
UDAC-Manica  
Problema: Fraco desempenho de senhoras e risco de dissolução das  suas associações. 
Descrição da Inovação: A inovadora, Emília Francisco, é assistente do campo em três 
associações afiliadas à UCAMA (União de Camponeses de Manica).  Conta que quando 
estava a fazer as suas visitas de rotina, constatou o fraco desempenho e alta taxa de 
absenteismo das associadas. Preocupada pela  essa situação, procurou saber o porquê. 
Aproximou uma senhora, membro de uma das associações. A senhora informou que  uma 
boa parte das senhoras (três numa mesma associação e cinco numa outra) estavam muito 
infelizes nos seus lares. A razão era que os maridos tinham problemas de impotência 
sexual. Todas tinham tomado a decisão de abandonar os maridos e as associa,cões e 
voltar para casa dos pais. 
A Emília recordou, que quando tinha cerca de dez anos, a sua avô costumava a mandar 
arrancar plantas, que de seguida eram ‘oferecidas’ a homens que tinham problemas nos 
lares. A miúda sempre ouvia a avô dizer aos seus pacientes ”vão e tomem este 
medicamento, este problema no lar vai logo passar”.  
 
Não foi dificil para ela achar a dita planta. Arrancou as partes úteis. A Emília disse que 
em 1989, tirou um curso de processamento de produtos agrícolas no Zimbabué. Usou a 
mesma técnica para processar o medicamento. Depois, trouxe para as senhoras para irem 
dar aos maridos. Os resultados foram excelentes. A felicidade das associadas voltou e 
assim a Emília salvou as associações e os lares.  A boa nova foi anunciada em toda parte, 
chegou nos ouvidos dos técnicos da UCAMA, que decidiram de chamar o produto 
Mugonadzororo, mudando completamente o nome da planta, nome em língua local era 
escandaloso. Tudo isso aconteceu em 2003. Desde, então, a inovadora foi convidada em 
vários sítios para falar sobre a sua inovação, dentro assim como fora do pais (Mali, Brasil, 
Quénia). O produto é muito procurado. 
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Tomada do medicamento: Toma se metade de uma colherzinha de manha, meio-dia e a 
noite com água ou chá ou com qualquer outro liquido. Toma se quando o homem tem 
certeza que vai fazer amor a noite. 
 
Inovação no 3: Produção local de semente de tomates 
Inovador: Lazaro Domingos, Residente no distrito de Sussundenga 
Associação 3 de Fevereiro 
Problema: Falta de semente de tomates no mercado no período pôs cheias. 
Descrição da inovação: As cíclicas cheias que têm assolado a região causaram uma 
ruptura de sementes diversas de hortícolas sobretudo de tomate que se apresenta como 
das mais importantes para comercialização. Foi este facto que induziu ao inovador 
produzir a semente local  
O tomate é seleccionado e deve ser de boa qualidade e é submetido a prensagem ou seja 
exprimido e depois lavado cuidadosamente para separar a polpa e é deixado perder uma 
parte da humidade na sombra permitir a sua conservação, e pode ser usada para a 
campanha seguinte, contornados os habituais atrasos de fornecimento, os custos de 
compra  de sementes,etc. 
Neste momento a IL é usada na comunidade por muitas pessoas, e o inovador é um dos 
principais fornecedores da semente na sua comunidade. 
______________________________________________________________ 

 
b) Sofala 
 
Inovação no 1: Introdução da prática de exploração de ouro em Gorongosa  
Inovador: Manuel Gimo, de 38 anos, Residente no Distrito de Gorongosa 
Problema: Desemprego 
Solução encontrada: O Manuel Gimo, teve a ideia de investigar no subsolo haveria 
qualquer recurso de subsistência (minerais valiosos) e descobriu o ouro e assim iniciou o 
garimpo na sua zona de origem, a ideia deve ter sido trazida de outros lugares com esta 
prática. Hoje grande parte da população exerce a actividade de Garimpeiro, passando esta 
actividade a principal fonte de rendimento. 

____________________________________________________________ 
 

c) Tete 
Inovação no 1: Semeador manual para gergelim 
Inovador: Santos Vasco Alface, 45 anos, Distrito de Mutarara, Localidade de Inhangoma 
Problema: Fraca produção e produtividade na sementeira a lanço de gergelim. 
Descrição da inovação: A partir de uma garrafa com tampa de qualquer material, perfura 
-se a tampa com um ferro aquecido ao lume. Fazem se três buraquinhos por onde cairá a 
semente. Deste modo evita se o disperdício de sementes, reduz se o tempo de sementeira, 
há facilidade na observância do compasso e consequentemente aumenta se a produção e a 
produtividade.  
A inovação  foi aceite e está sendo praticada por outros membros da comunidade local.  
 
Inovação no 2: Dessalinização da terra por meio de cobertura verde usanda uma 
combinanção de culturas. 
Inovadora: Febi Aço, residente nosarredores da cidade de Tete 
Problema: Salinizaçao da terra, a terra não produzia quase nada, as culturas não 
desenvolviam e isso provocava fome nas comunidades. 
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Descrição da inovação: em 2000, a sra Febi cultivou feijão e outras plantas locais como 
a njerendjere, uma planta nativa daqueles lugares que depois de fracassar, mandou lavrar 
e enterrar todas as folhas secas. Só que volvidos meses a chuva caiu, nessa machamba 
germinou muito capim. Com este sinal e  quando chegou a época de cultivo, plantou a 
rama de batata doce; quando tirou a batata doce, novamente lançou feijão nhemba e 
njeredjere que cresceram e novamente secaram. De novo a Febi mandou lavrar e enterrar 
estas culturas. Procedeu assim durante três anos consecutivos. Desde 2004, cultiva várias 
culturas alimentares que  agora estão a dar uma boa produção  com qual ela consegue 
suatentar a sua família até o dia de hoje. 
A IL foi aceite na comunidade e passou a ser prática comum na recuperação de terrenos 
salinados. 
 
 
 
 
 

 Chimoio, Setembro de 2009 
 

Romuald Rutazihana. 
Facilitador 
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Anexo 3 

FICHA DE LEVANTAMENTO DE INOVAÇÕES LOCAIS 

 

Dados do Facilitador 

Nome: ______________________________________________________________ 

Província____________Distrito_____________comunidade____________________ 

Organização/Associação: ________________________________________ 

Contacto (telefone/celfone):___________________________________________ 

Datada   entrevista:_____________________________________________________ 

 

 

1. Dados pessoais do inovador 

1.1 Nome (individuo/grupo) ________________________  

1.2. Província________________Distrito______________ 

    Comunidade__________________ 

1.3. Idade : 

1.4. Sexo do inovador 

 

 Individuo: M                        F 

 

 Grupo:      M                        F     

  (indicar o número de homens e de mulheres que o compõem) 

1.5 Actividade principal do (s) inovador (es):  

 

1.5. Actividade secundária do (s) inovador (es):  

 

2. Informação sobre a inovação  

2.1  Fazer a descrição da inovação e o problema que ela ajudou/ajuda a resolver 
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2.2 De onde veio a ideia? Como surgiu? 

 

 

 

 

2.3  A inovação é social e culturalmente aceitável? Explicar porquê. 

 

 

 

2.4  Quais são os gastos efectuados para o desenvolvimento da inovação? 

 

 

2.5  Que mão-de-obra foi usada no desenvolvimento da inovação: 

familiar/assalariada/trabalho do próprio grupo? (Escolha opção certa) 

 

2.6  Existem outras pessoas que já adoptaram a essa inovação? Explique. 

 

 

3.0 No processo ou no fim da entrevista, o facilitador tira fotos da inovação e do (s) inovador 

(es). 

 

NB. Findo o preenchimento deste questionário poderá fazer qualquer outro comentário que 

achar importante 

 

 


