
DESENVOLV IMENTO
RURAL

Melhorar as condições de vida das famílias rurais vulneráveis 
do distrito de Matutuíne.

O BJET I VO  GER A L
• Aumentar o rendimento e a segurança alimentar das famílias rurais 

organizadas em associações (UAAMAT), com especial ênfase na 
liderança feminina nos processos comunitários do distrito de Matutuíne

O BJET I VO S  ES P EC Í F I CO S

AT I V I DA DES / RES U LTA D O S

Desde 1999, a VIDA desenvolve um trabalho conjunto com as 
comunidades rurais no distrito de Matutuíne, em Moçambique, que 

continua a ser um dos mais pobres na província de Maputo, onde a 
população mais vulnerável enfrenta períodos de 3 meses durante o ano 
sem ter os alimentos necessários para satisfazer as necessidades básicas 
da família. 

Na sequência do caminho que tem vindo a ser feito, já com a criação da 
primeira União de Associações de Camponeses de Matutuíne (UAAMAT), 
este projeto pretende continuar a reunir esforços para aumentar o 
rendimento e a segurança familiar das famílias rurais que se encontram 
organizadas em associações.

MACHAMBE IROS DE  MATUTUINE

Matutuine

GRUPOS-ALVO

• 25 associações de agricultores da 
UAAMAT (450 produtores, 290 mulheres e 
160 homens)

• Destes 450, 130 pessoas envolvidas na 
capacitação para gestão e liderança

• Destes 130, 30 pessoas para gestão da 
Casa Agrícola

• 100 Mulheres do grupo SAN da UAAMAT 
• Mais de 100 pessoas capacitadas em 
técnicas agrícolas melhoradas

PERÍODO DE EXECUÇÃO

1 Dezembro 2015 - 31 Maio 2018

ENTIDADES FINANCIADORAS

• Junta de Andalucía
• Camões, I.P.

NOMES DAS INSTITUIÇÕES 

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• ONG CESAL

• Rede das Associações e Cooperativas 
para o Desenvolvimento Rural de 
Moçambique (RADER)

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 426.908

A União estabelece-se como agente económico nos mercados do distrito e província e promotora da 

produção agrícola e empreendedorismo de base familiar

• Formação capacitação em gestão organizacional e fi nanceira da UAAMAT
• Desenho participativo do plano de desenvolvimento da Casa Agrícola/sede da UAAMAT
• Programa formativo avançado da UAAMAT para capacitar a elite da liderança da Casa Agrícola

Aumentada a capacidade produtiva e comercial dos membros da União

• Formação em técnicas de produção agrícola para 150 produtores
• Programa de acompanhamento técnico da produção e apoio à comercialização dos produtores: 
implementação da rede de extensão rural supervisionada através do Chefe de Produção Agrícola da 
União, criação de base de dados dos produtores, planifi cação da produção de cada produtor no Programa, 
planifi cação de colheitas e trânsito do trator da Casa Agrícola para as recolhas, comunicação pública dos 
resultados da campanha
• 2 feiras de arranque de Campanha Agrícola para distribuição a preços subsidiados de sementes, 
agroquímicos e utensílios para todos os membros da União

As mulheres da UAAMAT estão capacitadas para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

das famílias da União

• Formação das produtoras em Segurança Alimentar, com inclusão adenda SAN aos estatutos da 
União, estabelecida através de um Memorando de Entendimento entre Serviços Saúde e a União e um 
fórum de Mulheres para a elaboração da adenda de necessidades e interesses nas áreas da Nutrição, 
Segurança Alimentar e Produção Agrícola
• Criação de um gabinete SAN na UAAMAT
• Ações de debate e intercâmbio das associações no distrito em SAN

Promoção do núcleo de produção comercial da UAAMAT

• Formação avançada em promoção e comercialização agrícola, para um grupo de 100 produtores de 
referência da União
• Pacote tecnológico e Bolsa de comercialização, com 25 produtores


