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INTRODUÇÃO DO  
REPRESENTANTE DA 
FAO EM MOÇAMBIQUE
Tenho o prazer de apresentar o Relatório Anual de 2018 da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) de Moçambique. Este relatório apresenta os 
principais resultados alcançados com o trabalho da Organização 
e mostra os desenvolvimentos conseguidos em prol de uma 
melhor nutrição e segurança alimentar no país.

2018 marca o terceiro ano de implementação do Programa 
2016-2020 para o País, que estabelece os objectivos e metas da 
FAO em Moçambique. Durante este período foram alcançados 
progressos importantes, em particular através dos nossos 
programas de educação nutricional e de desenvolvimento de 
capacidades dos agricultores através das Escolas na Machamba 
do Camponês.

Apesar dos avanços obtidos, o número de pessoas desnutridas 
em Moçambique continua a ser inaceitável. Por esta razão, 
gostaria de aproveitar esta oportunidade para renovar o 
compromisso da FAO de trazer conhecimentos, inovações 
e tecnologias para fortalecimento do sector agrário e para 
construir parcerias estratégicas que irão acelerar o impacto das 
nossas intervenções em Moçambique.

Da mesma forma, gostaria de agradecer ao Governo de 
Moçambique, bem como aos nossos parceiros e doadores, 
a sua importante contribuição e colaboração. Sem eles, não 
conseguiríamos alcançar todos estes resultados.

Atenciosamente,

OLMAN SERRANO
Representante da FAO em Moçambique

iv

 
Uma mulher a regar a sua 
machamba no Distrito de 
Gondola, Província de Manica.
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EM DIREÇÃO À FOME ZERO

A FAO trabalha em estreita colaboração com o Governo de Moçambique para melhorar a nutrição e erradicar a fome no 
país, dando apoio a três áreas prioritárias definidas no Programa da FAO em Moçambique 2016-2020.

PRIORIDADES DA FAO EM MOÇAMBIQUE

Para melhorar a segurança alimentar 
e nutricional, a FAO apoia o Governo 
de Moçambique a criar políticas 
baseadas em evidências e sensíveis ao 
género. O objetivo é dar aos produtores 
conhecimentos, capacidades e meios 
para se envolverem na produção 
sustentável de alimentos nutritivos e 
seguros, tanto para consumo próprio 
como para o mercado. Os esforços 
da FAO para uma cadeia de valor 
mais inclusiva baseiam-se no acesso 
equitativo aos recursos e em aspectos 
de proteção social para melhorar o 
acesso aos mercados e aumentar 
os níveis de rendimento tanto das 
mulheres como dos homens.

A FAO apoia a boa governação dos 
recursos naturais e do ambiente com 
o fim de melhorar a transparência, a 
inclusão e a sensibilidade ao género. 
A FAO também contribui para o 
desenvolvimento de capacidades que 
permitem formular e implementar 
políticas e investimentos baseados 
em evidências, ao mesmo tempo 
que introduz e dissemina melhores 
práticas de gestão sustentável dos 
recursos naturais e do meio ambiente.

A FAO apoia o Governo de 
Moçambique a construir resiliência 
aos desastres e a melhorar a 
adaptação às mudanças climáticas 
das comunidades e instituições. Isto 
implica melhorar os mecanismos 
de coordenação para gestão da 
informação a fim de se reduzir o 
risco de desastres e a resposta a 
crises, e também melhorar o uso de 
tecnologias e de práticas sustentáveis 
de agricultura, florestas e pescas.

A. MELHORAR CADEIAS DE 

VALOR SELECCIONADAS PARA 

A SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL

B. ASSEGURAR UMA 

GESTÃO TRANSPARENTE E 

SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

NATURAIS E DO AMBIENTE

C. AUMENTAR A RESILIÊNCIA 

DOS MODOS DE VIDA ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 

AMEAÇAS E CRISES

 
Um extensionista e um 
camponês num campo 
de multiplicação de milho 
estabelecido pela FAO na 
Província de Nampula.
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RESULTADOS PRINCIPAIS EM 2018 

 9 A FAO liderou a elaboração e aprovação do Plano Nacional de Acção da Escola na Machamba do 
Camponês (EMC) que irá contribuir para consolidar e expandir a metodologia EMC no país. 

 9 A FAO realizou a análise da Despesa Pública no sector agrário (2009-2016) para apoiar decisões 
informadas sobre políticas agrárias e alimentares.  

 9 A Organização está a apoiar o desenvolvimento de quadros-chave de políticas para melhorar a 
governação dos recursos naturais e a nutrição.

Apoio técnico à formulação de políticas

 9 9 200 agricultores continuaram a beneficiar de capacitação em práticas sustentáveis e adaptadas 
às condições locais através das Escolas na Machamba do Camponês (EMC).

 9 298 técnicos de extensão e 277 agricultores foram formados como facilitadores das EMC, e 30 
extensionistas como mestres da metodologia. 

Desenvolvimento de capacidades agrárias

 9 O programa de e-voucher da FAO beneficiou 23 000 agricultores com insumos agrícolas de 
qualidade. 

 9 Registou-se um aumento de 45% da produção média após esta intervenção, que também 
contribuiu para expandir e melhorar a rede de agro-comerciantes. 

Produção e desenvolvimento de cadeias de valor

 9 Mais de 31 000 mães, 9 000 membros das EMC e 281 membros dos comitês de gestão de recursos 
naturais receberam educação nutricional e comunicação sobre mudança de comportamento 
social.

 9 700 professores e mais de 50 000 alunos de escolas primárias receberam formação em educação 
nutricional.

Melhor nutrição

 9 A FAO apoiou a preparação da Contribuição Nacionalmente Determinada de Moçambique 
estabelecendo acções climáticas-chave para se alcançarem as metas do Acordo de Paris. 

 9 Conduziram-se 5 análises das Fases de Classificação Integrada de Insegurança Alimentar que 
permitiram classificar a gravidade e a magnitude da situação de insegurança alimentar e de 
malnutrição e identificar as suas causas principais. 

 9 8 000 produtores foram capacitados em práticas de adaptação às mudanças climáticas. 

Adaptação e resiliência às mudanças climáticas

 9 Reduziram-se as taxas de mortalidade de aves de capoeira nas províncias de Gaza, Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia e Nampula de 90% para 10% devido a acções de formação e a campanhas de 
vacinação.

Saúde animal 



PARCEIROS DE RECURSOS DA FAO EM 2018

 � Agência Austríaca de 
Desenvolvimento 

 � Fundo Belga para a Segurança 
Alimentar

 � Fundação Bill & Melinda Gates
 � Agência Brasileira de 

Cooperação 
 � União Europeia 
 � Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrário

 � Fundo Global para o Ambiente
 � Governo da Finlândia 
 � Governo da Flandres
 � Governo da França
 � Governo da Alemanha 
 � Governo de Moçambique
 � Governo de Espanha
 � Governo da Suécia
 � Governo dos Países Baixos

 � Governo do Reino Unido 
 � Departamento de População, 

Refugiados e Migração do 
Departamento de Estado dos EUA 

 � Escritório de Assistência a 
Desastres no Exterior dos EUA

 � Agência Internacional de 
Desenvolvimento dos EUA      

 

Grupos de Escolas na 
Machamba do Camponês 
das Províncias de Nampula e 
Zambézia trocam experiências 
sobre boas práticas agrárias.

©FAO/Telcinia dos Santos 
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Assistência técnica, apoio à área de formulação 
de políticas e apoio financeiro

• Durante o ano de 2018, a FAO em Moçambique continuou 
a dar apoio às instituições do Governo, em particular do 
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA). 
Este apoio foi dado tecnicamente, à área de formulação 
de políticas, e financeiramente para fortalecer a segurança 
alimentar e nutricional. 

• A FAO participou na formulação da nova Estratégia 
de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN III),  
presentemente em fase de preparação. A ESAN III cria 
um quadro abrangente que irá orientar as estratégias, as 
políticas e as acções de segurança alimentar e nutricional 
do país para o período de 2020 a 2030.

• Juntamente com outras partes interessadas e as 
agências das Nações Unidas, a FAO participou na revisão 
do Plano Multi-sectorial para a Redução da Malnutrição 
Crónica (PAMRDC 2011-2015/20). O PAMRDC consiste 
num quadro nacional de políticas que têm por objectivo 
acelerar a redução da desnutrição crónica das crianças 
com idade inferior a 5 anos, de 44% em 2008 para 30% em 
2015 e 20% em 2020.

Monitoria e avaliação de tendências e impactos 
de políticas de segurança alimentar

• A FAO conduziu uma análise dos incentivos aos preços 
de 8 produtos seleccionados, nomeadamente arroz, milho, 
mandioca, algodão, castanha caju, gergelim, frango e 
fertilizantes, e finalizou   a análise da Despesa Pública (DP) 

ÁREA PRIORITÁRIA A
MELHORAR CADEIAS DE VALOR 
SELECCIONADAS PARA A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

RESULTADO I: MELHORES POLÍTICAS, PROGRAMAS E INVESTIMENTOS 

A FAO apoia o Governo e outras partes interessadas a fortalecer a sua capacidade de formular e implementar 
políticas, programas e investimentos de segurança alimentar e nutricional, baseadas em evidências e com 
preocupações de igualdade de género. 

 
Uma mulher a vender tomate 
num mercado local. 

©FAO 
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Uma camponesa partilha a 
sua experiência sobre boas 
práticas numa Escola da 
Machamba do Camponês da 
Província de Nampula.

©FAO/Telcinia dos Santos 

do sector agrário no período de 2009 a 2016.  Essa informação irá apoiar os fazedores de políticas a tomar decisões melhor 
informadas sobre políticas agrárias e alimentares, como a identificação de áreas que devem ser objecto de ajuda e DP para 
responder a necessidades críticas com retornos potenciais mais elevados.

Melhoria na recolha de dados e no registo dos agricultores

• A FAO desenhou um sistema de registo electrónico web para mapeamento da agricultura familiar. Esta ferramenta 
permite recolher um leque alargado de informações críticas, como as características dos agregados familiares, o seu acesso 
a esquemas de protecção social, o tipo de agricultura praticada, insumos, produção e rendimentos. A ideia é que o sistema 
disponibilize informação abrangente e de qualidade. Um dos valores adicionais consiste em permitir que os provedores de 
serviços de extensão tenham uma visão clara da sua cobertura e das suas lacunas.

Fortalecimento do Sistema Nacional de Extensão Agrária de Moçambique

• A FAO deu assistência técnica ao Plano Nacional de Investimento Agrário (PNISA). Adicionalmente, para o período de 
extensão do PNISA 2018-2020, a FAO apoiará o Governo na preparação de um roteiro operacional para implementação 
das acções prioritárias estratégicas recomendadas, bem como na preparação de um plano de acção para os seus 21 
programas. 
 
• A FAO deu apoio técnico à Direcção Nacional de Extensão Agrária (DNEA) do MASA na elaboração e aprovação do 
Plano de Acção Nacional das Escolas na Machamba do Camponês. Este plano irá contribuir para consolidar e expandir 
a metodologia da Escola na Machamba do Camponês (EMC) em Moçambique e será a base de implementação das EMC 
no país.
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Desenvolvimento de capacidades através da 
metodologia Escola na Machamba do Camponês 

• A FAO reforçou a capacidade do Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar (MASA) em disponibilizar serviços 
de extensão agrária de qualidade através das metodologias 
Escola na Machamba do Camponês (EMC) e Escola no 
Curral do Criador (ECC). Durante o ano de 2018, foram 
formados 30 agentes de extensão como Formadores-
Mestre, numa formação de 3 meses, 575 facilitadores das 
EMCs, incluindo 298 funcionários dos serviços de extensão 
e 277 agricultores, e estabeleceram-se 376 novos grupos de 
EMCs nas províncias de Gaza, Sofala, Manica, Tete, Nampula 
e Zambézia.

A formação de oficiais de extensão como instrutores mestres 
apoia a consolidação e extensão das EMCs e das ECCs no 
país, já que o seu papel consiste em preparar facilitadores de 
programas baseados no campo, complementando a prática 
com a teoria. Além disso, 159 formandos desenvolveram 
planos de acção para melhorar as suas práticas agrárias 
e receberam um conjunto de ferramentas e material de 
aprendizagem para operacionalização do seu trabalho.

RESULTADO II: ADOPÇÃO DE TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO

A FAO reforça as capacidades dos produtores do sector agrário e do sector de pescas para que adoptem  técnicas 
de produção sustentáveis, quer para consumo próprio,  quer para  uma melhor participação no mercado.  

 9 388 Escolas na Machamba do Camponês e 38 

Escolas no Curral do Criador estabelecidas em 

Gaza, Sofala, Manica, Tete, Nampula e Zambézia.

 9 9 200 produtores (57% mulheres) formados.

 9 8 locais de demonstração estabelecidos.

 9 63 refugiados assistidos na criação de aves de 

capoeira. 

 9 174 refugiados assistidos na produção hortícola.

 9 237 refugiados apoiados. 

Aumento da capacidade de produção dos 
pequenos agricultores

• A FAO contribuiu para aumentar a capacidade de produção 
dos pequenos agricultores e fortaleceu os sistemas locais 
de sementes. Foram produzidas 7,9 toneladas de semente 
pré-básica e 57,3 toneladas de semente básica de cereais 
e leguminosas para utilização de pequenos produtores de 
sementes e de empresas de sementes em Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia e Nampula. As intervenções da FAO apoiaram 
também grupos de pequenos produtores de sementes 
através das EMCs e   associações na província da Zambézia. 
A Organização deu assistência técnica à distribuição 
de semente básica para multiplicação, à formação de 
produtores no negócio de sementes (88 produtores), à 
promoção de visitas de intercâmbio e de feiras de sementes. 
Como resultado, 58 toneladas de semente de milho, arroz, 
feijão-nhemba, feijão vulgar e feijão-boer foram produzidas 
e vendidas, principalmente dentro das comunidades. 

Promoção de uma aquacultura sustentável, 
equitativa e ambientalmente responsável

•  No sector das pescas e aquacultura, a FAO contribuiu 
para reforçar as capacidades do Ministério do Mar,  Águas 
Interiores e Pescas (MIMAIP), do sector privado e dos 
piscicultores. Os diferentes actores foram formados em 
aspectos importantes das pescas e aquacultura, incluindo a 
produção e gestão de rações. Os primeiros resultados dessa 
iniciativa, que podem contribuir para aumentar a produção 
e a produtividade geral dos piscicultores, incluem a adopção 
de boas práticas para a produção e gestão de pescado, e a 
melhoria da qualidade das rações. 

 
 9 61 técnicos formados, sendo 58 do Instituto para 

o Desenvolvimento das Pescas e Aquacultura 

(IDEPA) e 3 do sector privado.

 9 126 piscicultores, dos quais 70 membros de 

associações, formados em questões-chave de 

pescas e aquacultura.

Apoio aos refugiados com oportunidades de 
vida
 
• A FAO trabalha em parceria com o Governo de Moçambique 
para melhorar a vida de cerca de 9 000 refugiados que vivem 
no Campo de Refugiados de Matarane e nas comunidades 
vizinhas, na Província de Nampula. Em 2018, a FAO apoiou 
o fortalecimento dos meios de subsistência dos refugiados 
através da distribuição de insumos e da promoção de 
actividades de geração de rendimento ligadas à agricultura 
e à pecuária. Para apoiar actividades relacionadas com a 
criação de aves de capoeira, estabeleceu-se uma parceria 
com um fornecedor privado da qual resultou uma melhor 
qualidade e capacidade de produção.
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As Escolas na Machamba do Camponês (EMCs) e as Escolas no Curral do Criador (ECCs) reúnem grupos 
de agricultores, pastores ou pescadores para aprender como mudar para práticas de produção mais 
sustentáveis. Normalmente os grupos das EMCs ou das ECCs encontram-se regularmente durante um 
ciclo de produção, estabelecendo experiências e participando de forma activa no modo de melhorar 
capacidades e conhecimentos que os ajudarão a adaptar as práticas ao seu contexto específico. As 
EMCs e as ECCs capacitam indivíduos e grupos a mudar para práticas mais sustentáveis e melhores 
formas de vida. 

Metodologia da Escola na Machamba do Camponês 

 Uma sessão de uma 
Escola na Machamba do 
Camponês. 

©FAO
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Resposta à Lagarta do Funil do Milho (LFM)

Durante o ano 2018, a FAO continuou a apoiar o Governo de Moçambique na prevenção, aviso prévio e resposta eficaz à 
LFM através de várias acções: 

a. Organização de um seminário internacional para discutir experiências, melhores práticas e pesquisa sobre a gestão 
sustentável da LFM. O seu principal resultado consistiu num conjunto de recomendações relacionadas com a investigação 
e desenvolvimento, o apoio a agentes de extensão e o estabelecimento do Sistema de Monitoria e Aviso Prévio da LFM 
(SMAPLFM) no país. O SMAPLFM é uma ferramenta de monitoria e educação que alimenta várias plataformas usadas 
na tomada de decisões sobre a LFM. Os dados são inseridos por meio de um aplicativo para telefones celulares que 
fornece a localização da fonte de informação, bem como indicações valiosas sobre o comportamento e a gestão da 
praga. 

b. Criação de um Grupo de Trabalho Nacional sobre a LFM para assegurar uma boa coordenação de acções imediatas e 
de serviços, e  eficiência nas respostas a nível local e nacional.  Além disso, a FAO desenvolveu e fortaleceu as capacidades 
do MASA e dos agricultores para gerir de forma sustentável a LFM, bem como para monitorar e acompanhar o estágio 
da praga através do uso do SMAPLFM. 

 

 ©FAO 

 9 115 telefones celulares, iscas e feromonas 

distribuídos para monitoramento da FFM durante 

a campanha agrícola.  

 9 14 demonstrações sobre controle de pragas e 

doenças realizadas na Província de Gaza.

 9 225 pessoas formadas na gestão da LFM, incluindo 

técnicos da Autoridade Fitossanitária Nacional  

(AFN), formadores-mestres, e multiplicadores de 

sementes.  

 9 135 dessas 255 pessoas, formadas no uso do 

aplicativo SMAPLFM.

A Lagarta do Funil do Milho (LFM) é uma praga que se alimenta de mais de 80 espécies de plantas e 
que afecta cereais cultivados importantes como o milho, o arroz e a mapira, e também as hortícolas e 
o algodão. Em Moçambique a sua ocorrência foi confirmada em 2017 e causou danos consideráveis a 
várias culturas, nomeadamente o milho - a cultura alimentar mais importante para milhões de famílias 
rurais no país.  

Lagarta do Funil do Milho
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Em Moçambique a produtividade da pesca tem vindo a 
diminuir na última década devido principalmente aos altos 
custos dos insumos, ao uso de técnicas precárias de produção, 
à fraca cobertura dos serviços de extensão, ao baixo acesso 
ao mercado e à aplicação limitada de tecnologias e inovações.  
A FAO trabalha para desenvolver o sector de aquacultura 
ao longo da sua cadeia de valor incidindo no aumento da 
produtividade dos tanques, produção de pescado, adição de 
valor, receitas e emprego.

Jeremias Agapito é um dos beneficiários da FAO. Há oito 
anos que pratica piscicultura e, por ter experiência também 
em agricultura, queria tentar uma abordagem integrada de 
piscicultura combinando a produção de ração para os peixes 
com a produção de produtos agrários.  

Esta experiência transformou-se numa empresa denominada 
“Piagropecus”, que já produz receitas e emprega dez pessoas.  
A pedido do Governo de Moçambique, a FAO apoiou esta 
iniciativa no âmbito de um projecto de cooperação técnica 
destinado a aumentar a produção através do melhoramento 
de qualificações técnicas e equipamento. 

Os especialistas da FAO implementaram um programa 
completo de capacitação direccionado a produtores com 
potencial para desenvolver empresas comerciais viáveis 
de aquacultura. Por meio dele, os técnicos da Piagropecus 
aprenderam e melhoraram as suas técnicas de aquacultura 
e os seus conhecimentos sobre o negócio, nomeadamente 
criação, colheita, cultivo em água limpa, gestão de ração e 
gestão da machamba de piscicultura. 

“Participei em vários cursos da FAO e aumentei os meus 
conhecimentos. Isso, combinado com o apoio recebido no 
tereno, ajudou-me realmente a melhorar a minha machamba 
em vários aspectos técnicos e procedimentos operacionais” 
disse Agapito. “Com esse apoio, pude transformar a produção 
de peixe num negócio”, acrescentou. 

HISTÓRIAS DE 
BENEFICIÁRIOS 

 
Uma mulher a trabalhar 
em aquacultura 
na machamba da 
Piagropecus.

©FAO/Telcinia dos Santos 

APOIO A EMPREENDEDORES 
DE AQUACULTURA
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RESULTADO III: APOIO AO SECTOR 
PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A FAO apoia as instituições públicas a melhorarem a 
sua capacidade de formular e implementar estratégias 
e quadros legislativos, e a prestar serviços públicos 
relacionados com a saúde vegetal e animal, a segurança 
e a qualidade dos alimentos.

Aumento da produção através de programas 
e-voucher 

• Em 2015, a FAO lançou um esquema de voucher electrónico 
para melhorar o acesso dos agricultores a insumos agrícolas 
e a distribuição de produtos agrícolas de qualidade através 
do envolvimento de agro-comerciantes. O programa 
apoia pequenos agricultores emergentes e agricultores de 
subsistência, dando atenção especial a mulheres camponesas 
e a agregados familiares chefiados por mulheres.

O programa e-voucher oferece dois pacotes diferentes: o 
pacote A, adequado a agricultores de subsistência e o pacote 
B, concebido para agricultores emergentes. No pacote A, os 
agricultores pagam 25% dos custos de entrada e têm acesso 
a uma menor gama de insumos. Em 2018, mil agricultores 
passaram do pacote de subsistência para o pacote 
emergente, contribuindo em 42% para o custo dos insumos, 
e tiveram  acesso a um conjunto mais amplo de produtos, 
incluindo vários tipos de sementes, fertilizantes e insecticidas.

De um modo geral, os agricultores melhoraram o seu 
acesso a insumos agrícolas, incluindo sementes melhoradas, 
fertilizantes e insecticidas para a conservação de 
sementes. Paralelamente, graças à melhoria das redes 
de agro-comerciantes, a economia local desenvolveu-se 
e o fornecimento de insumos aumentou, o que permitiu 
expandir o programa e-voucher a outros distritos visados.  

 9 3 campanhas de vacinação conduzidas beneficiando 

109,937 agregados familiares nas províncias de 

Gaza, Sofala, Manica, Tete, Zambézia e Nampula.

 9 80 vacinadores comunitários formados e equipados.

 9 Reduzidas as taxas de mortalidade em aves de 

capoeira de 90% para menos de 10% nas áreas de 

intervenção.

RESULTADO IV:  CADEIAS ALIMENTARES 
MAIS EQUITATIVAS, INCLUSIVAS, 
EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS 

A FAO oferece apoio técnico aos actores das cadeias de 
valor para que promovam cadeias agro-alimentares 
equitativas, inclusivas, eficientes e sustentáveis.

Melhoramento da saúde animal

• A FAO reforçou as capacidades do Ministério da 
Agricultura e Segurança Alimentar em matéria de saúde 
animal, com particular ênfase para a Doença de Newcastle 
(DN). A DN é uma das doenças virais mais importantes que 
afecta as aves de capoeira, causando perdas devastadoras 
às comunidades e ao sector comercial.  A redução das 
perdas provocadas por esta doença nas comunidades 
constitui um passo essencial para melhorar a produtividade 
dos produtores e garantir a sua subsistência.

A FAO apoiou os Serviços Distritais de Actividades 
Económicas (SDAE) e as Direcções Provinciais de Agricultura 
e Segurança Alimentar (DPASA) na planificação e controle 
das campanhas de vacinação, incluindo a recolha e análise 
de dados. Além disso, a FAO concluiu a construção de um 
aviário para a produção de vacinas a fim de prevenir a DN.

 
Uma galinha a ser vacinada 
contra a Doença de Newcastle.

©FAO 
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Promoção de armazenamento seguro de grãos

• A FAO construiu 734 Silos Gorongosa em Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia e Nampula com o objectivo de melhorar 
o armazenamento de milho e feijão. A FAO realizou 
demonstrações sobre como administrar os silos, incluindo 
práticas e técnicas para controle de pragas. Apesar dos 
desafios logísticos relacionados com a construção dos silos, 
essas infraestruturas a nível familiar provaram ser herméticas 
e efectivas na conservação de grãos, com um custo acessível 
aos agricultores. Também promovem a economia local já 
que utilizam materiais e artesãos locais. 

 9 O programa e-voucher da FAO beneficiou 23 000 

agricultores com insumos agrícolas de qualidade.

 9 Registou-se um aumento de 45% da produção 

média na sequência desta intervenção, o que 

também contribuiu para ampliar e melhorar a rede 

de agro-comerciantes.

 9 Os agricultores beneficiários utilizam agora um 

sistema de cultivo mais diversificado. 

Melhoramento da cadeia de valor da mandioca

• A FAO melhorou a cadeia de valor da mandioca na província 
de Gaza através do desenvolvimento de capacidades com o  
fim de aumentar o acesso a estacas de mandioca, melhorar 
a sua produção e o seu agro-processamento. Como 
resultado, as comunidades estão agora familiarizadas com 
esta cultura recentemente introduzida e os agricultores 
são capazes de produzir e comercializar subprodutos da 
mandioca, incluindo farinha de mandioca. De facto, após 
as intervenções, aumentaram as vendas no mercado local. 
Além disso, através de duas plataformas estabelecidas em 
2017 com o apoio da FAO, os produtores têm oportunidade 
de discutir problemas e soluções relacionados com a cadeia 
de valor da mandioca. 

 9 734 silos da Gorongosa construídos em Sofala, 

Manica, Tete, Zambézia e Nampula. Cada silo é 

usado por um agregado familiar permitindo a 

conservação de milho e feijão.

 9 752 produtores (59% mulheres) formados em 

melhores práticas de produção de mandioca.

 9 740 agricultores com acesso a estacas de mandioca 

de qualidade.

 9 2 plataformas estabelecidas e usadas para discutir 

questões relacionadas com a cadeia de valor da mandioca.

 9 156 agricultores (98% mulheres) capazes de produzir 

e comercializar subprodutos da mandioca.

 
Um casal de agro-
comerciantes da Província 
de Nampula vende sementes 
melhoradas no âmbito do 
programa e-voucher.

©FAO/Telcinia dos Santos 
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RESULTADO V:  MELHORAR A NUTRIÇÃO 

A FAO apoia instituições e comunidades a adquirirem 
conhecimentos para transmitirem e adoptarem práticas 
e comportamentos adequados a uma melhor nutrição.

Melhorada a nutrição através de Grupos de Mães 
Cuidadoras

• Em Moçambique, quase que uma em cada duas crianças com 
menos de cinco anos sofre de desnutrição crónica e estima-se que 
45% das mortes nesta faixa etária esteja ligada à malnutrição.  
Além disso, como a dieta principal em Moçambique tem por 
base a mandioca e o milho – alimentos  de baixa proteína - o 
fornecimento de alimentos ricos em micronutrientes, como fruta, 
leguminosas, leite e proteína animal, está significativamente 
abaixo dos níveis recomendados.

A FAO implementa um programa de cinco anos de 2013 a 
2019, que tem por objectivo tratar as causas subjacentes da 
malnutrição através de educação nutricional e comunicação 
para mudanças de comportamento, integradas com hortas 
caseiras.

A iniciativa visa principalmente as mulheres em idade fértil das 
comunidades, que se organizam em “grupos de mães cuidadoras”. 
Usando uma abordagem de mudança de comportamento, 
esses grupos realizam sessões semanais de formação tendo 
atingido mais de 31 000 mães em 7 distritos com sessões de 
educação regular a nível comunitário. As sessões de formação 
incluem demonstrações culinárias destinadas a promover dietas 
diversificadas e papas enriquecidas para crianças, utilizando 
alimentos produzidos localmente.

• A FAO desenvolveu materiais de formação e educação sobre 
hábitos alimentares saudáveis e alimentação infantil para 
melhorar a capacidade dos seus parceiros. A nível comunitário, 
e nas escolas primárias, estes materiais são utilizados em 
actividades educativas e para promover o ensino de questões 
alimentares e nutricionais. 

Em Manica, Sofala e Zambézia, a FAO continuou a trabalhar 
directamente com 7 Organizações Comunitárias de Base no 
desenvolvimento e implementação de programas de formação 
em nutrição e hortas caseiras, que capacitaram 70 promotoras 
de nível comunitário,  2 800 mães cuidadoras e ainda técnicos 
distritais dos sectores de agricultura, saúde e educação.

 9 Mais de 31 000 mães, 50 000 alunos do ensino primário,  

9 000 produtores membros das EMC e 281 membros dos 

comités de gestão de recursos naturais beneficiaram de 

educação nutricional.

 
“Mães-cuidadoras” do 
programa de nutrição da FAO.  

©FAO/Telcinia dos Santos 
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HISTÓRIAS DE BENEFICIÁRIOS
GARANTIR COMUNIDADES RURAIS SAUDÁVEIS
Fina Alfonso é uma mãe jovem com uma filha de três anos que apresentava problemas respiratórios e que parecia não 
estar a crescer bem. Fina estava a tratar a filha com recurso à medicina tradicional e, porque não havia sinais de melhoras, 
trouxe a criança doente para uma das sessões de educação nutricional e comunicação para mudança de comportamento. 
A líder do grupo de “Mães Cuidadoras”, Julieta Domingos, também membro da Escola na Machamba do Camponês da 
área, desde 2015, convenceu Fina a levar a criança aos serviços de saúde que lhe diagnosticaram asma e a trataram.

Ao tomar Fina sob a sua alçada, Julieta também lhe ensinou a preparar papa enriquecida usando alimentos produzidos 
localmente e mostrou-lhe outras práticas alimentares ensinadas no projeto. Após quatro meses, a filha de Fina apresentou 
sinais de melhoras e um ano depois a criança recuperou, estando agora a crescer bem.  

“Hoje os membros da Comunidade respeitam-me e procuram-me para aconselhamento em nutrição e saúde infantil”, 
disse Julieta. “Graças ao apoio da FAO e da União Europeia, vemos muitas diferenças no conhecimento e na capacidade 
das mulheres das comunidades rurais, bem como melhorias no seu estado de saúde.”

 
“Mães-cuidadoras” numa 
demonstração culinária do 
programa de nutrição da FAO.

©FAO/Telcinia dos Santos 
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ÁREA PRIORITÁRIA B
ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS NATURAIS

RESULTADO I:  PROMOVER BOA GOVERNAÇÃO E POLÍTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS

A FAO apoia uma melhor governação, formulação e implementação de políticas baseadas em evidências 
e investimentos no ambiente e recursos naturais - terra, água, florestas e pescas – de forma transparente, 
inclusiva e sensível ao género.

do programa UE-FLEGT de 2017, foi assinada uma 
carta de acordo em Outubro de 2018 com a Associação 
Moçambicana de Operadores de Madeira (AMOMA), uma 
instituição do sector privado. Este projecto visa melhorar 
a governação florestal em Moçambique reforçando a 
representação do sector privado.

Redução de emissões a nível nacional e 
adaptação às mudanças climáticas

• A FAO apoiou a formulação e aprovação da primeira 
Contribuição Nacionalmente Determinada de Moçambique 
(NDC). O documento descreve os esforços para reduzir 
as emissões nacionais e a adaptação aos impactos das 
alterações climáticas. O governo lançou a NDC em 2018 e 
submeteu-a à Convenção - Quadro das Nações Unidas para 
as Mudanças Climáticas (CQNUMC), conforme exigência do 
Acordo de Paris. A FAO está a contribuir activamente para a 
coordenação das acções da NDC no país.

Gestão florestal e governação sustentáveis 

• Em Moçambique, as florestas cobrem cerca de metade 
da área total do país. A FAO trabalha para melhorar a 
governação do sector florestal, contribuindo para a redução 
da pobreza e gestão sustentável dos recursos florestais. 
Para este fim, a FAO está a desenvolver um Programa 
Nacional de  Florestas  (PNF), um Quadro de Concessões 
Florestais e um Sistema de Informação sobre Florestas, e a  
avaliar as necessidades de capacitação do sector florestal. 
Essas acções visam garantir que o desenvolvimento do sector 
florestal seja conduzido de forma integrada e coerente. 
Os resultados obtidos informarão a implementação do 
programa de investimento florestal moçambicano (MozFIP).

• Em 2018, a terceira fase do programa FLEGT FAO-UE lançou 
um convite às instituições governamentais, à sociedade 
civil e às organizações do sector privado envolvidas em 
actividades florestais, para apresentação de propostas. 
4 das 36 propostas recebidas foram recomendadas para 
aprovação.

No seguimento do convite para apresentação de propostas 

 9 Formulada e aprovada a primeira Convenção 

Nacionalmente Determinada de Moçambique (CND).

 Paisagem perto da cidade de 
Mocuba, Província da Zambézia.

©FAO 
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RESULTADO II:  MELHORAR PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE GESTÃO DE RECURSOS

A FAO assegura que instituições do governo e comunidades rurais reforcem as suas capacidades para 
implementar melhores práticas de gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente.

Desenvolvimento de capacidades dos comités 
de gestão de recursos naturais  

• A FAO capacitou 21 Comités Comunitários de Recursos 
Naturais (CCRN) na província de Gaza para garantir que 
20% das receitas fiscais derivadas da exploração de 
recursos florestais ou de fauna bravia sejam reinvestidas 
de forma transparente a nível local. No seguimento desta 
acção, o Comité de Gestão dos Recursos Naturais (CGRN) 
está agora a verificar se os fundos derivados da exploração 
madeireira atingiram os 20%; e está ainda a conduzir 
actividades de vigilância para garantir que os operadores 
florestais cumpram com as metas fixadas nos indicadores 
das suas licenças e para controlar incêndios.

Além disso, a FAO está a colaborar com a instituição 
académica local, o Instituto Superior Politécnico de Gaza, 
para realizar o inventário florestal da província e o respectivo 
plano de maneio.

 9 21 Comités Comunitários de Recursos Naturais 

(809 membros, 67% mulheres) na província de Gaza 

com capacidades fortalecidas.

 9 Gestão de recursos naturais, através da 

metodologia Escola na Machamba do Camponês, 

permitiu a criação de grupos para promover fontes 

diversificadas de rendimento.

Um eco-sistema saudável oferece uma variedade de serviços cruciais para os bens públicos, como 
água potável, reciclagem de nutrientes, legislação sobre clima e serviços de segurança alimentar que 
contribuem para o bem-estar humano. Contudo muitos eco-sistemas estão presentemente em declínio, 
o que afecta seriamente a agricultura e a produção de alimentos. O PES é um instrumento económico 
destinado a proporcionar incentivos positivos aos utentes de terras agrícolas e aos intervenientes na 
gestão costeira ou marítima.

Pagamento por serviços ambientais (PES)

Protecção de recursos naturais através do PES

• Em 2018, a FAO realizou uma avaliação para conceber e 
implementar um mecanismo nacional de PES, ao mesmo tempo 
que desenvolvia capacidades institucionais. Esta avaliação 
permitiu conhecer em profundidade a situação dos Comités de 
Gestão de Recursos Naturais (CGRN) e das comunidades locais 
nos distritos-alvo. Com base nessa avaliação e em informação 
adicional, a FAO delineou as necessidades de desenvolvimento 
de capacidades dos CGRN e desenvolveu uma estratégia para 
o PES, com actividades geradoras de rendimentos para as 
comunidades locais, que será finalizada e implementada em 
2019.

Gestão de pesticidas de risco

• A FAO continua a trabalhar para reduzir o risco colocado à 
saúde pública e ao meio ambiente pela presença de pesticidas 
obsoletos e pela gestão inadequada de pesticidas. Para esse fim, 
a FAO melhorou a capacidade dos técnicos do governo e dos 
agricultores no manuseamento, gestão e remoção de pesticidas. 
Além disso, em 2018, 284 toneladas de pesticidas obsoletos (PO) 
foram destruídas e outras 70 toneladas identificadas e recolhidas. 
O governo de Moçambique e a FAO continuam a mobilizar 
recursos para eliminar esses PO adicionais.

  9 284 toneladas de pesticidas obsoletos destruídas.

 9 142 técnicos técnicos de instituições governamentais 

e 127 agricultores capacitados no uso de pesticidas.
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ÁREA PRIORITÁRIA C
AUMENTAR A RESILIÊNCIA DOS MODOS DE VIDA 
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMEAÇAS E CRISES

Evidências e normas para uma melhor 
segurança alimentar e nutrição

• As Fases de Classificação Integrada de Insegurança 
Alimentar (IPC) fazem parte de um sistema global usado 
para classificar a gravidade e a magnitude da situação de 
insegurança alimentar e de malnutrição e para identificar 
as suas causas principais. Durante o ano 2018, a FAO 
realizou 5 análises IPC, cujos resultados foram publicados 
em 4 relatórios. A análise conduzida identificou as áreas 
críticas de intervenção relacionadas com segurança 
alimentar e nutrição que apoiaram o governo e os seus 
parceiros na tomada de decisões baseadas em evidências. 
Este trabalho foi realizado em conjunto com o Secretariado 
Técnica de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) e 

outros parceiros, e teve o apoio da Unidade de Suporte 
Global de Classificação da Fase integrada (IPC) (GSU).

Coordenação do grupo de segurança alimentar

• A FAO continua a co-presidir o grupo de segurança 
alimentar com o Programa Mundial de Alimentação e apoia 
efectivamente a coordenação dos membros do grupo em 
matéria de planificação e resposta. Em 2018, a situação de 
segurança alimentar foi acompanhada através de reuniões 
mensais e da realização de 2 avaliações de vulnerabilidades 
em áreas afectadas pela seca. Adicionalmente, a FAO e os 
membros do grupo prepararam um plano de resposta que 
contribuiu para o plano de contingência do governo para 
situações de estiagem e inundações para a campanha 
agrícola 2018/19.

RESULTADO I:  MELHORAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE REDUÇÃO DE 
RISCOS DE CATÁSTROFES E RESPOSTA A CRISES

A FAO trabalha com o Governo de Moçambique para melhorar a informação e a coordenação na resposta  a 
crises e choques.

 
Milho estragado pelas 
inundações. 

©FAO/Telcinia dos Santos  
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Um camponês mostra 
vegetais secos.

©FAO    

RESULTADO II: CRIAÇÃO DE RESILIÊNCIA E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A FAO trabalha com comunidades, governo e sociedade civil para criar resiliência e aumentar a sua 
capacidade de adaptação às mudanças climáticas.

Desenvolvimento de capacidades e tecnologias 
para adaptação às mudanças climáticas

• Em 2018, a FAO continuou a reforçar as capacidades 
dos agricultores e dos funcionários do governo no uso 
de tecnologias e de práticas de adaptação às mudanças 
climáticas. Estas tecnologias ajudam os agricultores a 
tomar decisões agrárias operativas tendo em conta o 
aumento da variabilidade dos padrões climáticos causados 
pelas alterações do clima. Neste contexto, a FAO realizou 
as seguintes intervenções para o desenvolvimento de 
capacidades:

 9 53 extensionistas e 376 agricultores capacitados 

em melhores práticas agrárias.

 9 30 extensionistas formados em multiplicação 

de sementes, gestão de bancos comunitários de 

sementes e agricultura de conservação.

 9 15 técnicos e 300 agricultores (211 mulheres) 

formados em agro-processamento de mandioca, 

fruta, batata-doce, tomate e repolho.

 9 Mais de 320 EMCs introduziram práticas de agricultura 

de conservação, beneficiando 8 000 produtores 

directamente e 40 000 pessoas indirectamente.

Melhoramento de práticas agrícolas dos 
agricultores

• A FAO contribuiu para melhorar os conhecimentos 
e as capacidades dos agricultores em agricultura de 
conservação. Esta actividade incluiu a diversificação de 
culturas, o uso de culturas tolerantes à seca e a doenças, 
o uso de variedades de ciclo curto e de alto rendimento, 
conservação de água, e técnicas de colheita e pós-colheita 
no contexto das mudanças climáticas.

• Em parceria com o Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique (IIAM), a FAO estabeleceu 2 hectares para 
multiplicação de semente pré-básica de milho e feijão. 
Juntamente com apoio técnico, distribuíram-se 40 800 
estacas de mandioca e 1 530 kg de ramas de batata-doce 
a membros das EMCs. Adicionalmente, a FAO identificou e 
demarcou uma área de 4 ha para produção de hortícolas 
que irá envolver 40 famílias durante a campanha agrícola 
2018/2019.
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Diversificação das fontes de rendimento dos agricultores para aumentar a sua resiliência

• A FAO apoia os agricultores a diversificarem as suas fontes de rendimento para reforçar a sua estabilidade económica 
e resiliência. Na província de Gaza, a FAO estabeleceu uma empresa local para multiplicar e produzir aves de capoeira 
resistentes à seca, beneficiando 40 mulheres. Além disso, a FAO forneceu 1 500 pintos e kits a uma associação de 30 
famílias que reabilitou recentemente um aviário com os seus próprios meios. A associação começou assim um negócio e, 
depois de criar e vender os 1 500 pintos, reinvestiu os fundos na criação de mais aves.

• A FAO formou 120 membros das EMCs (80 mulheres) das províncias de Gaza, Sofala, Manica e Tete em crédito e poupança, 
uma actividade que contribui para pequenos investimentos privados a nível familiar.

• Para promover e encorajar inovações no país, a FAO apoiou o primeiro concurso nacional de identificação de tecnologias 
e melhores práticas de produção e processamento de hortícolas. Foram submetidas 73 propostas. Os 3 vencedores 
apresentaram um semeador manual de hortícolas feito de material reciclado, uma planta contra pragas, e um extractor 
de um ácido derivado da queima de madeira que se pode usar como fertilizante e no controle de pragas. A FAO apoiará os 
vencedores a apresentar as suas inovações a instituições de pesquisa a fim de criar e partilhar mais conhecimentos, e irá 
ainda ajudá-los a inter-agir com o sector privado para explorar possibilidades de comercialização. 

 9 302 facilitadores e 223 extensionistas e facilitadores de rádio foram formados no envio de recomendações relacionadas 
com o calendário de cultivo para a Unidade Agromet do Instituto Nacional de Meteorologia usando o serviço de 
mensagens curtas (sms).

 9 324 facilitadores de EMCs - técnicos e agricultores- foram capacitados em estratégias de adaptação às mudanças 
climáticas e 88 melhoraram os seus conhecimentos nesta área.

 9 200 técnicos dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), das rádios comunitárias, dos Serviços Distritais 
de Planificação e Infraestrutura, e agricultores, aprenderam a interpretar boletins agro-meteorológicos.

• A FAO começou a preparar um atlas agro-climático com dados de 20 estações meteorológicas referentes ao último 
período de 30 anos. Esta ferramenta serve para apresentar informações climáticas com importância para a agricultura, 
facilmente acessíveis a agricultores, oficiais do Governo e outros interessados. Foram formados dois técnicos do INAM em 
Análise de Sistemas Climáticos, na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul.

 Camponesas de uma 
Escola da Machamba do 
Camponês a trabalhar em 
conjunto.

©FAO/Telcinia dos Santos  
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