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Informe sobre Actividades 2012 e plano 2013 

 

No âmbito da Promoção de Inovações Locais em Moçambique, o ano 2012 foi preenchido por um 

fracasso em termos de desenvolvimento de actividades pois, a rede não dispunha de fundos para o 

cumprimento das actividades planificadas. Contudo, a rede já havia elaborado uma proposta de 

actividades contempladas num programa em parceria com a ADCR, CIC Bata, UNAC e GTO. 

Finalmente o programa já tem financiamento e terá o inicio em Junho próximo do presente ano 

com os seguintes objectivos: 

 

OBJECTIVO GERAL: Contribuir para o alcance da soberania alimentar nas províncias 

de Maputo e Gaza. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Melhorar o acesso a produtos de qualidade ao nível local. 

 

Resultados 

R.E.1.1. Aumentados os níveis de produção agro-pecuária dos camponeses. 

R.E.1.2. Aumentado o comercio de produtos agro-pecuários a nível local. 

R.E.1.3. Melhorada a capacidade das comunidades rurais de manejar seus recursos 

naturais de forma sustentável. 

R.E.1.4. Fortalecidas as capacidades das mulheres para melhorar a economia familiar. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Aumentada a participação da sociedade civil em 

processos de desenvolvimento local. 

R.E.2.1: Melhorada a capacidade de organização dos camponeses. 

R.E.2.2: Fomentadas iniciativas locais de participação da sociedade civil no seu 

desenvolvimento. 
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R.E2.3: Promovidas acções de género para favorecer a participação da mulher no 

desenvolvimento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Melhorada a capacidade de incidência política das 

organizações camponesas africanas a nível internacional. 

R.E.3.1: Fortalecida a articulação do movimento de camponeses na África Austral. 

R.E.3.2: Fortalecida a articulação do movimento de mulheres camponesas membros da 

UNAC. 

 

Em termos de actividades ligadas directamente a rede Prolinnova serão desenvolvidas no 

presente ano as seguintes: 

 

A.1. Capacitar os membros da associações das comunidades de Guemulene (Maputo- 

Distrito de Chibuto) e da união da zona de 3 de Fevereiro (Maputo) na produção de 

biofertilizantes e biopesticidas. 

O Programa pretende impulsar técnicas de agricultura biológica como meios mais viáveis 

e menos prejudiciais para o meio ambiente. Na agricultura biológica aposta-se no uso de 

biofertilizantes e biopesticidas para resolver os problemas de fertilidade do solo, pragas 

assim como de outras enfermidades das plantas. Esta capacitação tem como objectivo 

dotar os participantes de conhecimentos e técnicas apropriadas para a preparação e 

aplicação de biofertilizantes e biopesticidas para a melhoria da nutrição das plantas e o 

controle de pragas e enfermidades dos cereais e hortaliças, reduzindo deste modo os 

efeitos causados por agrotóxicos e a dependência dos camponeses na compra destes 

produtos. 
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A.2. Experimentar 2 inovações (biopesticidas) para a melhoria da produção agrícola. 

Pretende-se realizar una experimentação/demonstração (empírica) de dois biopesticidas, 

dos quais se conhece uma acção protectora de algumas pragas. Ademais, pretende-se  

 

Aprofundar o conhecimento científico dos mesmos para a protecção via registo das 

inovações (propriedade intelectual) e a massificação dos mesmos aos camponeses de 

forma a evitar-se que particulares com fins lucrativos podem patentear ambas formulas 

dificultando o acesso aos camponeses. Desta forma garantir-se-á a propriedade intelectual 

das fórmulas nas mãos dos camponeses para seu uso massivo. 

 

A.3.Organização do 2º seminário da PROLINNOVA - Região Sul em Moçambique 

Em 2009 foi realizado um encontro nacional sobre inovações locais como forma de 

massificar o conhecimento das actividades da rede PROLINNOVA para a promoção de 

inovações locais em Moçambique. Este segundo encontro reunirá todos os promotores de 

inovações locais formados na região sul PID- Promotores de inovações para o 

Desenvolvimento, que foram formados numa parceria realizada entre as organizações 

UNAC, ADCR com o apoio da CIC Bata e financiado pela fundação pela Fundação ICO 

(2009).  

 

Prevê-se que o encontro reúna 35 inovadores de Maputo, Gaza e Inhambane; pretende-se 

fazer uma evolução do trabalho realizado pelo grupo PID desde a última formação 

realizada e desenvolvimento das estratégias e dos planos de actividades para os próximos 

quatro anos no âmbito da promoção de inovações locais na região sul do País. Ao mesmo 

tempo se identificarão as inovações locais mais relevantes para serem divulgadas em cada 

uma das sete comunidades beneficiárias deste Programa. O encontro será realizado na 

província de Gaza e coordenado pela rede PROLINNOVA Moçambique. 
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A.4. Divulgar 3 inovações em 7 comunidades rurais das Províncias de Maputo y Gaza 

As 3 inovações mais relevantes seleccionadas durante o encontro de promotores de 

inovações locais da região sul do País; serão divulgadas em 7 comunidades beneficiárias 

deste programa. A demonstração realizada nas comunidades tem como objectivo dotar de 

conhecimentos de inovações de modo que estas possam replicar localmente com os 

recursos locais com vista a resolver os problemas existentes nas comunidades. 

 

Em paralelo serão seleccionados grupos específicos de pessoas de cada comunidade que 

participaram nas actividades em função do tipo de capacitação realizada (ex: se 

selecciona-se uma inovação consistente de construção de uma cisterna de agua de baixo 

custo, o grupo de membros da comunidade que participaram na actividade deverão ser 

pessoas que tenham noções de construção e dediquem a ela como actividade profissional 

na comunidade). 

 

A.5. Realizar um seminário de membros da rede PROLINNOVA para a elaboração do 

plano Estratégico em Moçambique 

Este seminário reunirá os actuais membros da rede PROLINNOVA na Província de Gaza 

e, terá como participantes as Organizações que tradicionalmente apoiam esta rede em 

Moçambique. Este será um encontro fundamentalmente de reflexão e deve trazer 

resultados pontos favoráveis para a formulação do documento que reunirá os objectivos 

estratégicos, assim como as principais actividades que em primeira instância guiarão a 

acções da PROLINNOVA Moçambique nos próximos cinco anos. 

 

A.6. Produzir 1000 manuais de inovações locais. 

Em 2009 e no culminar do Projecto Promoção de Inovações locais nas comunidades 

rurais de Moçambique para o desenvolvimento endógeno e sustentável financiado pela 

fundação ICO, e implementado pelas organizações UNAC, ADCR com o apoio da CIC  
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Bata, onde foi editado um manual que compila as principais inovações identificadas 

naquele período. Se pretende que estes manuais sejam um guia didáctico para todas as 

pessoas que trabalham com as comunidades rurais no âmbito de actividades de 

desenvolvimento. 

 

Espera-se que estas intervenções tragam resultados eficazes para a rede e para as 

comunidades em particular.  

 

 

 

 

Elaborado por 

__________________ 
Gilda Fafitine 

 

 

 

 

 

 

Xai-Xai, aos 13 de Maio de 2013 


