
<Apoio as Comunidade remotas>
Introdução a tecnologia agrícola
 Sementeira em linha e espaçamento
adequado, consociação,  rotação de 

culturas, agricultura de conservação
 Milho: 1.2ton/ha  1.4ton/ha
Promoção de gênero e melhoria dos meios de subsistência
 Igualdade de gênero: mais comunicação entre parceiros 

para melhor envolvimento das mulheres na tomada de 
decisões, etc.

 Atividade de poupança: aproximadamente MZN 18, 000 / 
grupo / ano

 Melhoria nutricional: 73% das HHs agrícolas em 15 
comunidades alvo, produzem variedade de culturas 
diversificadas para consumo

<Promoção de Associativismo>
Fornecimento de máquinas e insumos
agrícolas, apoio técnico

[Produção de vegetais]
 Incremento médio de 33% da
renda anual dos associados

[Avicultura]
 Incremento médio de 127% da renda anual dos 

associados
[Multiplicação Local de Sementes]
 Incremento médio de 22% da renda anual dos associados

<Promoção de Cooperativismo>
[Negócio de moagem de farinha]
 Incremento de 41% da renda
anual da cooperativa alvo

<Promoção de agricultura por contrato justo>
 Renda dos agricultores que 
fizeram contratos com empresas 
agrícolas aumentou 66%
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1. Propósito do Projeto

A produção agrícola, a produtividade ou a renda aumentam a cada nível agrícola, através da adopção de modelos de 
desenvolvimento agrícola nas áreas alvo do ProSAVANA (21 distritos de Nampula, Zambézia, Províncias do Niassa). 

2. Período do Projeto

Maio de 2013 a maio de 2019 (seis (6) anos)

Realizações  (Tentativo)



Vozes dos agricultores

Melhoria técnica e de habilidades
“O PEM nos ensinou muitas coisas,
incluindo como medir o campo, semear,
estimar o rendimento, fazer um plano 

de produção, fazer a colheita, encontrar
compradores e vender a preço de 

mercado.”
“Agradeço o apoio técnico à produção da PEM, que promoveu 
o aumento da produção.”
“Antes do PEM começar, podíamos cultivar apenas uma 
pequena área, mas agora podemos cultivar uma área maior 
de 2-3 ha.”
“Aprendi a multiplicar a semente.” 

Melhoria dos meios de subsistência e empoderamento

” Renda aumentada. Nós podemos usar a renda extra para 

despesas de vida.”
“Aprendi a economizar dinheiro para realizar meu sonho de 
ter nossa própria capoeira.”
“Fomos observar as atividades de outros
grupos e aprendemos coisas novas.
Queremos continuar a atividade e 

aprender mais.”
“Nós não esperávamos que pudéssemos
fazer tanto.”

• Os agricultores aprenderam e utilizam técnicas de produção para aumentar a área de produção, volume e qualidade.
• Agricultores e grupos estão aprendendo como comercializar seus produtos e gerir as suas atividades comerciais.
• Os agricultores aumentaram sua receita / lucro.
• Os agricultores foram capacitados e estão mudando sua mentalidade.
• Os agricultores participantes do Projeto PEM apreciaram e solicitam apoio contínu.

Igualdade de Género
“Antes da PEM, as mulheres iam buscar lenha, carregavam as 
crianças, mas depois do treinamento da PEM sobre gênero, 
homens e mulheres começaram a compartilhar suas tarefas 
domésticas.“
“Agora discutimos o uso da poupança.”
“Eu aprendi a servir papas de várias 
farinhas no café da manhã, e estou 
consciente do valor nutritivo.”
“Não apenas os membros do PEM, 
mas também as pessoas ao seu redor começaram a 
compartilhar o fardo das mulheres.”

Atividade de grupo e marketing
“Se trabalharmos em grupo, podemos
produzir mais e aprender uns com os 

outros.”
“Discutimos entre os membros do
grupo sobre as culturas para produzir
e decidir o que produzir.”

“Nós fazemos pesquisa de mercado. Nós vamos ao mercado e 
perguntamos às lojas quando é o momento certo para vender. 
Eles nos aconselham a esperar um melhor momento e manter 
as culturas porque outros agricultores também produzem e 
vendem essas culturas naquele momento.”  
“Vamos negociar com o comprador na próxima vez.”
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