
• Reduzir a vulnerabilidade das famílias em risco em Matutuíne;

• Apoiar e fortalecer a rede de apoio às famílias vulneráveis;

• Fortalecer a resiliência ambiental do distrito de Matutuíne.

O BJET I VO S  G LO B A I S

Nos últimos 19 anos, a VIDA tem desenvolvido, em conjunto com as 
comunidades do distrito de Matutuíne, caminhos consistentes de 

resiliência baseados no aumento da produção agrícola familiar, no aumento 
do conhecimento da importância dos alimentos e no aumento do rendimento 
familiar. No seguimento deste trabalho, foram identificadas as atividades 

O NOSSO FUTURO É  HOJE
Forta lec imento  da  res i l i ênc i a  a l imentar  e  amb ienta l  da s  comun idades  vu lneráve i s 
do  d i str ito  de  Matutu íne

Matutuíne

GRUPOS-ALVO

• 30 Ativistas do Grupo SAN da UAAMAT
• 450 Famílias seguidas pela UAAMAT
• 160 Mulheres em idade fértil 
• 8 Técnicos de extensão rural
• 20 professores do distrito de Matutuíne
• 8 escolas em zonas de risco ambiental
• 25 Líderes e chefes de posto

• 2 Técnicas Serviço da Mulher e Ação Social

PERÍODO DE EXECUÇÃO

abril de 2019 – abril 2021

ENTIDADES FINANCIADORAS

• Instituto Camões, I.P.

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• UAAMAT - União das Associações Agrárias 
de Moçambique

• Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação 
Social (Matutuíne)

• Serviço Distrital de Agricultura e 
Atividades Económicas (Matutuíne)

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 208.005

a) Formação e reciclagem de conteúdos às 
ativistas do Gabinete SAN da UAAMAT;

b) Apoio às reuniões mensais das ativistas 
UAAMAT;

c) Reuniões preparatórias com áreas de 
risco (Manchangulo e Zitundo);

d) Formação/Sensibilização em Segurança 
Alimentar e Educação Parental para 
Mulheres em Idade Fértil nos Postos de 
Saúde de áreas criticas do distrito (Ndelane 
e Gueveza);

e) Promover a criação de uma rede de 
sinalização precoce de famílias em risco;

f) Formação em segurança alimentar 
para rede de professores/responsáveis de 
escolas;

M OÇAMBIQUE

• Diminuir a prevalência de desnutrição moderada e grave das famílias em risco; 

• Aumentar a capacidade de sinalização e respostas dos Serviços do Estado para 
as famílias mais vulneráveis do distrito; 

• Aumentar a consciência da importância da gestão dos recursos naturais para a 
prevenção de situações de crise na população e atores do distrito de Matutuíne e 
sustentabilidade dos modos de vida no curto e médio prazo.

O BJET I VO S  ES P EC Í F I CO S

g) Melhorar o sistema de recolha e 
sistematização de dados sobre a criança e 
famílias em risco nos serviços distritais de 
Saúde, Mulher e Ação Social;

h) Estabelecimento de parcerias com 
instituições ligadas ao Ambiente para 
promoção de cooperação científica 
e técnica no CDCD para combate a 
desertificação e alterações climáticas;

i) Recuperação dos viveiros florestais e 
realização de ensaios ambientais;

j) Formação em gestão de recursos naturais 
(técnicos extensão rural, professores, 
líderes comunitários e chefes de posto;

i) Ações de sensibilização nas escolas 
situadas em zonas de risco ambiental.

AT I V I DA DES

multidisciplinares, envolvendo parceiros locais como a UAAMAT e as 
ativistas do Gabinete de SAN, para que o combate à insegurança alimentar 
e má nutrição e a sinalização precoce das famílias em risco consiga obter 
respostas mais eficientes por parte dos serviços do Estado. 
Face ainda à experiência consolidada na área da agricultura familiar numa região 
considerada semiárida e num distrito que apresenta uma diversidade de ecossistemas e 
potencial ambiental, urge desenvolver atividades que permitam a integração da gestão dos 
recursos naturais no dia-a-dia da população, desenvolvendo alternativas para o impacto das 
mudanças climáticas na vida das famílias.


