PARCEIROS
Istituto Oikos
Promove a conservação da biodiversidade e a gestão
responsável dos recursos naturais e desenvolvimento das
comunidades locais.
www.istituto-oikos.org

CCS
Centro Cooperazione Sviluppo Onlus apoia a educação,
igualdade de género, saúde e desenvolvimento sustentável das
comunidades rurais.
www.ccsitalia.org
www.helpcode.org

A estrategia
A estratégia é de estabelecer uma estreita colaboração com os
parceiros institucionais e privados, aliada a uma abordagem
participativa e inclusiva para garantir o melhor alcance dos
resultados em prol de todos os beneficiários envolvidos.
A realçar, como aspecto-chave do projecto, a possível
replicabilidade dos modelos e das práticas implementadas
para activar um efeito multiplicador resultante da protecção
ambiental e da resiliência comunitária em Moçambique.
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Abordagem integrada para acções de apoio à
proteção ambiental e à resiliência das comunidades

Contexto
Moçambique é um dos países mais expostos às calamidades
naturais da África Austral que em combinação com uma
estrutura socioeconómica vulnerável, comportam um alto
risco de se transformarem em desastres naturais.
O empoderamento das comunidades locais para aumentar a
resiliência aos efeitos das calamidades meteorológicas é,
também, uma prioridade governamental.

O projecto
O projecto ADAPT, uma Abordagem integrada para a Definição
de Acções replicáveis no apoio à Protecção ambienTal e à
resiliência das comunidades nas áreas rurais, focaliza-se no
fortalecimento da segurança alimentar e melhoria da gestão
dos recursos naturais em duas áreas-piloto do país: Províncias
de Cabo Delgado e de Maputo.

Utilização eficiente da água

O que vai
ser feito?

Favorecimento do
empreendedorismo

Sistema de alerta precoce

Protecção ambiental

Conservação de produtos agrícolas

Crédito rotativo
Melhorar a gestão dos recursos hídricos

Como vai
ser feito?

Responsabilização de
todos os intervenientes

Inovação no sector agrícola

Resiliência às
mudanças climáticas

Promoção de boas práticas
Utilização de material
disponível e barato
Modelos replicáveis

Formação no local do trabalho

Empoderamento
das mulheres
Formação de formadores

Tecnologias simples

Realização conjunta com
as autoridades locais

Divulgação, sensibilização,
trocas, visitas de campo

Campo de Demonstração
de Resultados

Participação social

Os pontos de referência do projecto são:
• Melhorar a gestão da água;
• Aprimorar as técnicas de produção e de conservação dos
produtos agrícolas;
• Favorecer o epreendedorismo em torno do setor de
agricultura familiar;
• Promover a divulgação dos modelos utilizados no projecto.

QUEM VAIR
BENEFICIAR?

Autoridades provinciais e distritais

26 escolas, 4700 alunos, 50 professores

42 associações

50 técnicos do serviços distritais

100 produtores dispersos

16 intermediários da cadeia de valores dos produtos agrícolas

