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Balanço de 2017 
pela Directora 

Executiva da ADPP 
2017 foi um ano muito importante para a ADPP Moçambique. 
A ADPP celebrou o seu 35º aniversário junto da sua equipa, 
estudantes e multiplos parceiros. Durante estes 35 anos,  
a ADPP Moçambique cresceu em números e na qualidade 
de trabalho. 

Em 2017, a ADPP fortaleceu a relação com os seus diversos 
parceiros nacionais e internacionais e, trabalhando em con-
junto, aumentámos os nossos esforços de contribuir para 
o desenvolvimento de Moçambique e para os Objectivos  
de Desenvolvimento Sustentável. 

A ADPP trabalha em todas as províncias de Moçambique 
nas áreas de Educação de Qualidade, Saúde e Bem-Es-
tar e Ambiente e Agricultura Sustentável. Em 2017, a 
ADPP empregava mais de 3,300 funcionários, alcançou  
mais de 100,000 crianças e jovens nos nossos vários  pro-
gramas de educação, que incluem formação de professores, 
ensino pré-escolar, projectos de educação para raparigas 
em situações vulneráveis, lanches escolares, leitura precoce, 
e alfabetização e educação inclusiva. Em 2017, formámos 
1,581 estudantes nas Escolas de Formação de Professores 
(EPFs)	da	ADPP,	o	que	significa	um	total	de	18,548	pro-
fessores primários formados em 11 EPFs em Moçambique  
desde 1993.

A ADPP trabalhou com mais de 19,000 pequenos agricul-
tores e produtores nos programas dos Clubes de Agricul-
tores, apoiando-os na mitigação dos efeitos das alterações 
climáticas e aumentando a sua produção e rendimentos.  
Nas áreas do HIV/SIDA, tuberculose, malária e nutrição,  
atingimos 1,5 milhões de pessoas com testes e aconsel-
hamento para o rastreio, tratamento e prevenção do HIV, 
prevenção e testagem da malária e sensibilização sobre nu-
trição, através de educação nutricional e hortas. Em 2017, 
vendemos roupas de segunda mão de boa qualidade a mais 
de 3 milhões de pessoas fornecendo assim roupa de quali-
dade à população, ao mesmo tempo que captamos recursos 
importantes para os nossos projectos.

A ADPP gostaria de agradecer a todos os seus funcionári-
os, estudantes, participantes e voluntários pela dedicação 
e paixão em melhorar não só a sua própria vida e das suas 
famílias, como também a dos seus concidadãos. 

Agradecemos aos nossos parceiros, nacionais e internac-
ionais, e em particular ao Governo de Moçambique, pelo 
seu apoio consistente e dedicado à melhoria da vida dos 
moçambicanos.



Sobre a ADPP Moçambique  2017 em números

Empoderando pessoas!
A ADPP acredita que o desenvolvimento é, acima de tudo, sobre pessoas; e que quando  
as pessoas são respeitadas, elas aumentam as suas capacidades e tornam-se a força motriz das 
mudanças que pretendem fazer. A missão da ADPP é apoiar todas as pessoas para trabalharem 
juntas e em conjunto para um futuro melhor. Este futuro melhor é aquele em que todas  
as pessoas têm a capacidade de perseguir as suas escolhas e sonhos e realizarem todo o seu 
potencial.

A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) é uma 
Organização Não-Governamental Moçambicana, criada em 1982.

Com mais de 35 anos de trabalho em Moçambique, a ADPP 
orgulha-se	 de	 permanecer	 fiel	 à	 sua	 missão	 original	 de	 promover	 
o desenvolvimento social e económico das pessoas mais vulneráveis da 
sociedade, incluindo crianças, órfãos, pessoas pobres nas zonas rurais 
e em, particular, mulheres e meninas. Em 2018, o ano após o nosso 
35º	 aniversário,	 estamos	 orgulhosos	 de	 nos	 mantermos	 firmemente	
ao lado do povo de Moçambique, tendo atingido mais de 2,000,000 
pessoas com os nossos projectos e empregando mais de 3,300 pessoas  
em todas as províncias.

A ADPP acredita que a maioria dos entraves ao desenvolvimento social 
e económico está nas desigualdades decorrentes, principalmente, 
da falta de acesso à educação e saúde e da insegurança alimentar. 
Consequentemente, estas são as áreas onde a ADPP tem o seu foco. 
Assim, trabalhamos com o povo, entre o povo e para o povo; procurando 
garantir que as pessoas participem no desenvolvimento do seu país  
e desfrutar de seus direitos humanos ao máximo.

Sabia que as raparigas têm maior tendência que os rapazes para investir os seus ganhos  
na própria família? E que, por isso, ajudar uma rapariga a permanecer na escola pode significar 
ajudar toda a sua família a sair da pobreza?

O trabalho da ADPP está alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas. A ADPP trabalha no sentido de eliminar a pobreza em Moçambique (ODS1), 
ajudando	o	país	a	alcançar	uma	educação	primária	universal	(ODS4)	através	da	criação	de	escolas	
comunitárias e programas de Formação de Professores; acabar com a fome (ODS2) melhorando 
a segurança alimentar dos moçambicanos nas zonas rurais através dos Clubes de Agricultores  
e	Produtores;	e,	finalmente,	melhorar	a	saúde	e	o	bem-estar	(ODS3)	através	dos	nossos	Programas	
de controlo das epidemias (de Tuberculose e HIV / AIDS), bem como a combater a malária  
e a melhorar a nutrição em grupos vulneráveis, com especial ênfase em raparigas e mulheres em 
situações vulneráveis (ODS5). 

Todos os Programas da ADPP baseiam-se na crença de que a verdadeira mudança acontece nos 
corações e mentes das pessoas, na sua interação com os outros e no contexto social e cultural de 
uma dada comunidade. A nossa abordagem holística e inclusiva melhora o bem-estar geral das 
comunidades que estão sempre no centro de seu próprio desenvolvimento. O papel central dado 
ao ser humano no processo de desenvolvimento é um dos valores humanísticos centrais da ADPP 
Moçambique.

“ A Ajuda de 
Desenvolvimento 
de Povo para Povo 
(ADPP) é uma 
Organização 
Não-Governamental 
Moçambicana, 
criada em 1982.”

Educação

5,927
crianças e jovens matriculados nas 

escolas da ADPP

Saúde e Bem-Estar

44,078 
pessoas testadas à tuberculose

Saúde e Bem-Estar

441,011
pessoas testadas ao HIV

Pessoas envolvidas 

3,391
trabalhadores em 60 projectos, 

103 distritos e 11 províncias

Fornecimento de roupa e sapatos 
para mais de 

3 ,000,000 
de pessoas e Criação de auto-emprego 

para milhares de pessoas através da 
sua rede de concessionários comerciais

 

Pessoas envolvidas

21,984
activistas, mães líderes e 

voluntários na comunidade

Projectos de agricultura

95,000
pessoas beneficiam directamente 

de todos os Clubes de 
Agricultores e de Produtores

Projectos de agricultura

19,000
agricultores organizados e activos 
nos Clubes de Agricultores e de 

Produtores

Instituto Superior de Educação e 
Tecnologia /One World University

960
graduados em Pedagogia e 

Desenvolvimento Comunitário 
pelo ISET / OWU (desde 1998)

Comida para o Saber

82,167
crianças receberam uma refeição 
diária nutritiva em 270 escolas 

primárias

Educational Programmes

102,769
crianças e jovens beneficiados 
por outros tipos de programas 

educacionais

Escola de Professores 
do Futuro

18,548
graduados (desde 1993) 
dos quais 1.581 em 2017

2 milhões 
de pessoas beneficiam anualmente dos 
programas de educação, saúde e agricultura 
da ADPP.



Educação de Qualidade
Educação para todos!
A ADPP acredita que a educação é a melhor forma para combater a pobreza. 
As zonas rurais, em particular, sofrem de falta de professores e de um ambiente propício  
à aprendizagem. Acreditamos que ao ajudar a que todas as crianças frequentem  
a escola, estamos a capacitar uma nação inteira a ser dono do seu próprio futuro. 
Este objectivo também é alcançado através da formação de professores de forma 
a que estes se tornem melhores profissionais ao estarem bem preparados para trabalhar  
com crianças e comunidades nas escolas primárias em todo o país, muitas vezes em 
condições muito desafiadoras. 

A educação está no centro do trabalho da ADPP e no foco do que acreditamos 
ser o caminho mais importante para a redução da pobreza e para o 
desenvolvimento social e económico; e o empoderamento de comunidades 
vulneráveis na sequência destas estarem mais bem informadas e, assim, 
com possibilidades de aceder a uma vida melhor. Nós acreditamos que é a 
educação de qualidade que estabelece as bases para a melhoria genuína da 
vida das pessoas e garante o desenvolvimento sustentável.

Sabia que cada ano a mais de escola para uma rapariga aumenta os seus 
rendimentos em adulto em 15%? Nenhum outro investimento fornece 
este retorno. 

Educação de qualidade é muito mais que educação primária universal.  
Nós, ADPP, estamos plenamente conscientes disso. Como resultado, 
os nossos programas de educação começam a nível do pré-escolar  
e continuam até à formação a nível de ensino secundário e vocacional  
e ensino superior. O nosso objectivo é dotar os jovens moçambicanos de 
competências que aumentem as suas hipóteses de entrar no mercado de 
trabalho, seja como funcionários de empresas ou com trabalho por conta 
própria.	Ainda	assim,	a	ADPP	também	coloca	uma	ênfase	significativa	nos	
Programas de Formação de Professores, uma vez que um dos principais 
desafios	 para	 a	 implementação	 da	 educação	 universal	 de	 qualidade	
em	Moçambique	 é	 a	 falta	 de	 professores	 qualificados	 nas	 áreas	 rurais	 
e remotas. 

Embora os números de frequência escolar tenham melhorado nos últimos 
anos, muitas escolas ainda não são capazes de proporcionar um ambiente 
de aprendizagem adequado aos alunos, com, por exemplo, uma média de 
1 professor para cada 60 alunos por turma.

E assim, no ano em que a ADPP completa 35 anos de trabalho em 
Moçambique, estamos orgulhosos de anunciar que, apesar de 2017 ter sido 
um	ano	desafiador,	a	ADPP	continua	empenhada	em	trabalhar	em	conjunto	
com o governo moçambicano para apoiar as suas metas de educação 
universal para todos, aumentando a proporção de professores para 
estudantes, e apoiando os esforços do governo para alcançar as suas metas 
de educação que, por sua vez, permitirão à população sair da pobreza.

EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR

3,370   
crianças entre 
os 3 e os 5 anos 
de idade foram 
matriculadas e 
apoiadas através 
de programas de 
Educação para o 
Desenvolvimento 
na Primeira 
Infância em 44 
escolinhas na 
Província de 
Maputo e 18 
na Província da 
Zambézia.

EDUCAÇÃO DA RAPARIGA

32 
casos de casamentos 
forçados foram 
identificados e 
resolvidos com 
sucesso em Nacala.

EDUCAÇÃO DA RAPARIGA

1,349
raparigas vulneráveis e em situações de 
risco foram apoiadas durante o ensino 
secundário em Namacurra, Zambézia.  
92% concluíram com sucesso o ano lectivo.

ISET/OWU

670
estudantes foram 
matriculados no 
ensino superior 
no ISET / OWU, 
incluindo o Ensino  
à Distância.

ESCOLAS 
DE PROFESSORES 
DO FUTURO

1,581 
novos professores 
primários foram 
graduados pelas 
11 Escolas de 
Professores do 
Futuro da ADPP em 
2017. Destes, 48% 
foram homens e 52% 
mulheres.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

88 % 
das 270 escolas 
do Programa de 
Alimentação Escolar, 
“Comida para o Saber” 
ganharam acesso a água 
potável limpa e segura na 
Província de Maputo.

ENSINO SECUNDÁRIO 
E VOCACIONAL

3,264  
jovens matricularam-se 
nos cursos 
profissionalizantes 
e ensino secundário 
em Maputo, Nacala 
e Nhamatanda.

ENSINO PRIMÁRIO 

Mais de  

118,000 
materiais de ensino 
e aprendizagem 
foram produzidos e 
distribuídos em 270 
escolas na Província 
de Maputo.



Chamo-me Justino Ninito Sitoe e nasci em 
2005. Não me lembro como perdi a minha 
família. Quando cheguei à Cidadela em 
2014 comecei a frequentar a 1ª classe  
e agora estou na 4ª classe. As minhas 
notas são boas, por isso estou confiante 
de que vou passar. Considero a Cidadela 
como minha casa porque aprendi muitas 
coisas e as pessoas que cuidam de mim 
são boas. Quando eu crescer, gostaria  
de ser mecânico porque gosto de reparar 
coisas. E agradeço à cidadela por cuidar 
de mim.

Chamo-me Pelgrito José Jaime,  
recém-formado pelo Instituto Superior 
de Educação e Tecnologia,  
ISET - OWU. Antes de chegar  
ao ISET, eu era um jovem normal 
que, como outros, achava que o 
mundo era perfeito. No entanto, com 
o tempo, percebi que as coisas não 
eram bem assim. No ISET, ganhei 
várias experiências Machimbombando 
(viajando de machimbombo) 
pelos países da África Austral, 
compartilhando ideias e momentos 
com os refugiados em  
Dzaleka - Malawi e morando com 
crianças e professores em zonas 
remotas.  Agora sou uma pessoa 
diferente daqueles jovens que dizem 
“Moçambique tem que fazer algo por 
nós”. Moçambique já fez o suficiente 
por mim. Agora é hora de eu fazer 
algo para o meu país, começando por 
usar os conhecimentos que obtive  
na OWU para acabar com o abandono 
escolar e o analfabetismo no meu país.

EDUCATION 
CYCLE

Chamo-me Maria Luisa Isabel.               
É o nome que me foi dado quando 
cheguei à Cidadela porque eu não 
sabia o meu nome. Agora considero 
a Cidadela como minha casa, porque 
há pessoas que cuidam de mim aqui. 
Há bons professores que nos ensinam 
a respeitar os mais velhos e a nos dar 
uma boa educação. Eles nos levam  
ao hospital sempre que estamos 
doentes. O que mais gosto na Cidadela 
é dançar e frequento aulas de dança. 
Também gosto de ir à escola. Quando 
terminar os meus estudos, quero ser 
médico para poder cuidar dos doentes.

Chamo-me Samira Bete. Eu engravidei 
aos 13 anos e o homem foi chamado para 
assumir a responsabilidade por mim e meu 
filho. Fui morar com ele, mas ele me proibiu 
de ir para a escola.  
Aos 18 anos tive a minha segunda filha. 
Eu vejo muita mudança em mim depois 
do curso na escola da ADPP em Nacala 
porque agora sou gestor do meu próprio 
negócio e ganho o meu próprio dinheiro.  
O meu conselho para as outras raparigas 
da minha idade é que elas não devem 
aceitar casamentos precoces e devem 
sempre praticar o planeamento familiar. 
Hoje a minha vida é muito melhor porque 
estudei e comecei o meu próprio negócio.

“Na Escola de Professores do 
Futuros, você aprende a ser útil  
à sociedade. É onde você aprende 
a ser um professor que desenvolve 
não só as crianças, mas também 
as comunidades onde elas vivem.” 
Celina João, professora graduada  
na EPF Maputo, Dezembro de 2017.

EDUCAÇÃO
DA RAPARIGA

ESCOLAS 
DE PROFESSORES 

DO FUTURO

EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR

ENSINO SECUNDÁRIO 
E VOCACIONAL

INSTITUTO SUPERIOR 
DE EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA /ONE 
WORLD UNIVERSITY



Projectos de Educação
Cidadela das Crianças:  
orfanato e escola para crianças 
dos 6-18
Maputo, Província de Maputo 
Orçamento	de	2017:	$134,500
Beneficiários:	1,498

Formigas do Futuro:  
escola para crianças                
dos  6-15
Chimoio, Província de Manica 
Orçamento de 2017: $85.200
Beneficiários:		1,367

70 Escolinhas:                     
ensino pré-primário 
para crianças dos 3-5                                         
Província de Maputo                     
Orçamento de 2017: $1,163,800 
Beneficiários:	5,552

-

Escolas Secundárias                
“No Caminho da Vitória”             
e “Patrice Lumumba”           
Matola, Província de Maputo       
Orçamento de 2017: $507,800       
Beneficiários:		3,896

Promoção da Cidadania Activa   
Província de Maputo                    
Orçamento	de	2017:	$64,000							
Beneficiários:	8,771

Instituto Politécnico de Nacala 
Nacala Porto, Província de Nampula 
Orçamento	de	2017:	$348,300
Beneficiários:	1,300

Colégio Politécnico de Maputo 
Maputo, Província de Maputo  
Orçamento	de	2017:	$246,000						
Beneficiários:	1,294

Colégio Politécnico  
de Nhamatanda
Nhamatanda, Província de Sofala 
Orçamento	de	2017:	$174,700
Beneficiários:	1,149	

Instituto Superior de Educação 
e Tecnologia /One World 
University (ISET/OWU)  
Changalane, Província de Maputo 
Orçamento de 2017: $1,318,100 
Beneficiários:	5,684

-
Raparigas que Inspiram
Nacala Porto, Província de Nampula 
Orçamento de 2017: $77,600      
Beneficiários:	7,145

Nikhalamo 
Namacurra, Província de Zambézia 
Orçamento de 2017: $613,200 
Beneficiários:	2,648

-

Escola de Professores  
do Futuro                                                
11 Escolas de Professores do Futuro                   
Orçamento	de	2017:	$4,844,900	
Beneficiários:	117,921



As comunidades são essenciais  
para a sua própria saúde e bem-estar. 
Intervenções da comunidade em zonas rurais e inacessíveis são fundamentais na 
identificação e tratamento precoce de doenças como HIV, tuberculose e malária.

A saúde é também uma das principais áreas de intervenção da ADPP, motivada pela crença de 
que apenas uma comunidade saudável pode criar uma nação saudável. O projectos e actividades 
de saúde da ADPP focam-se em devolver aos membros da comunidade mais controle sobre  
a sua saúde, ao aprender como prevenir doenças comuns e como obter apoio do sistema de saúde 
pública quando necessário.

Alinhada com o SDG3 para proporcionar boa saúde e bem-estar, a 
ADPP tem, simultaneamente investido em reduzir a mortalidade infantil, 
melhorar a saúde materna e combater o HIV/AIDS, a tuberculose, a 
malária e outras doenças evitáveis em Moçambique, que pesam muito 
sobre as pessoas no país.

Durante inúmeros anos, o SIDA foi a principal causa de morte entre 
adolescentes na África Subsaariana (OMS, 2018). Esta é uma situação 
que pode ser evitada através da cobertura universal de saúde e educação 
e empoderamento da comunidade. A ADPP investe no controle e 
prevenção de doenças transmissíveis como o HIV SIDA, Tuberculose 
e Malária, especialmente entre crianças pequenas e raparigas. Estas 
doenças	 apresentam	 grandes	 desafios	 na	 vida	 dos	 moçambicanos,	
tanto em termos de saúde como em termos sócio-económicos. Este 
é um momento crítico e devemos interromper a transmissão destas 
doenças,	 a	 fim	 de	 ajudar	 a	 construir	 uma	 comunidade	 saudável	 e	
produtiva para o país brilhar no futuro.

Para a ADPP, 2017 tem sido um ano de grande sucesso para melhorar  
a saúde e o bem-estar de todos os moçambicanos, com especial 
enfoque nos grupos vulneráveis. As tendências e principais resultados 
na área da Saúde e Bem-Estar são ilustradas nestas páginas.

Saúde e Bem-Estar

TUBERCULOSE

25,298  
mineiros, ex-mineiros 
e seus familiares 
foram rastreados 
à tuberculose em 
Moçambique como 
parte da iniciativa 
regional TB no Sector 
Mineiro na África 
Austral (TIMS).
 
No total,  

145  
casos foram 
identificados  
e iniciaram  
o tratamento  
da TB.

HIV / SIDA

55,802
trabalhadoras do 
sexo e de outros 
grupos vulneráveis 
foram alcançadas e   

368,189 
acompanhadas em 
foram seguidas como 
parte do Fundo Global 
de Combate à SIDA, 
Tuberculose e Malária 
em Gaza, Maputo e 
Zambézia.

TESTAGEM AO HIV NAS 
POPULAÇÕES-CHAVE

4,918  
trabalhadoras de 
sexo receberam 
serviços de 
testagem  
e aconselhamento 
ao HIV em Gaza, 
Zambézia e Niassa.

MALÁRIA

118,207 
populações e 
comunidades 
migrantes e 
ambulatórias em 
zonas fronteiriças 
de alto risco de 
transmissão foram 
testadas à malária 
como parte da 
iniciativa regional 
de Eliminação (E8).

TESTAGEM AO HIV 
DO CASO ÍNDICE  

61,015  
parceiros sexuais 
de casos-índice 
de HIV receberam 
aconselhamento a 
testagem comunitária 
sobre o HIV.  

68%  
eram seropositivos  
e foram encaminhados 
ao tratamento  
anti-retroviral.

TESTAGEM AO HIV 
DO CASO ÍNDICE  

93%   
das pessoas que tiveram 
resultado positivo no 
teste de rastreio dos 
casos-índice de HIV nos 
projectos das províncias 
de Maputo, Gaza, Cabo 
Delgado e Inhambane 
começaram com  
o tratamento.

TESTAGEM AO HIV  
DO CASO ÍNDICE 

359,279  
membros das famílias de   

83,199 
casos-índice 
beneficiaram de 
aconselhamento  
e testagem comunitária 
ao HIV.



Saúde e Bem-Estar

Fernando Tembe tem 64 anos  
de idade e é seropositivo. Ele contraiu 
a tuberculose, mas está melhorando 
porque toma a medicação 
conformemente.  
Ele tem apoio semanal personalizado 
e visitas da equipe da ADPP 
no campo.

Angelica Matuzi, de 25 anos de idade, 
é trabalhadora de sexo desde os 14 
anos. Há 2 anos, ela conheceu uma 
equipe da ADPP num clube onde ela 
trabalhava. Ela gostou da equipe e do 
trabalho deles e decidiu se juntar a eles. 
Ela trabalha principalmente com os 
trabalhadores migrantes e camionistas, 
além de outras trabalhadoras de sexo. 
“Eu não digo a eles para mudarem de 
emprego, eu apenas digo a eles para 
que se cuidem e como fazê-lo.  
Algo que ninguém me disse a mim.”

Óscar José Manguele tem 41 anos  
de idade e é um residente do distrito 
da Matola. É casado com Helena 
Fabião, de 38 anos. O casal tem  
4 filhos.

Helena é um “caso-índice”  
e descobriu que era seropositiva 
quando estava grávida. Ela ficou 
muito chateada porque não esperava 
esse resultado, mas depois de 
receber aconselhamento, decidiu 
iniciar o tratamento porque queria 
que o seu filho nascesse livre do HIV.

“Eu sou muito grato pela persistência 
da mamã Judite e por me ensinar 
a importância de começar com o 
tratamento porque caso contrário  
eu poderia estar gravemente doente”, 
diz o Sr. Óscar José Manguele.

Seichas Mioche tem 19 anos de idade 
e é uma história de prevenção  
bem-sucedida. Ela e o seu namorado 
são sexualmente activos, mas,  
em suas palavras, ela “sempre usa 
protecção para evitar uma gravidez 
indesejada ou doenças sexualmente 
transmissíveis”. Ela agora está  
a terminar o ensino secundário.

Ivone Zita, 34 anos, descobriu que 
era seropositiva há 4 anos.  
Ela é uma mãe solteira e teve 2 filhos 
desde que descobriu o seu estado. 
A Oficial de Campo Teresa Bernardo 
continua a apoiar esta mãe. “Graças  
à Teresa eu tenho apoio e cuidados 
de saúde e nenhum dos meus filhos  
é seropositivo”, diz ela.

A Trabalhadora de Saúde Comunitária 
Zuleca, do posto de Goba no distrito  
da Namaacha, passou por muitas 
dificuldades na comunidade, como ser 
rejeitada quando propôs fazer diagnósticos 
rápidos de malária.     Certa noite, uma 
mulher de 40 anos de idade chamada Lúcia 
foi à casa da profissional de saúde e pediu 
para fazer o teste de malária. 

Zuleca teve que levantar-se da cama e 
fazer o teste que confirmou um resultado 
positivo. Depois de algumas semanas, 
quando ela já estava saudável novamente, 
Lúcia começou a mobilizar outras pessoas 
para fazer o teste de malária. Sempre que 
havia reuniões na comunidade ou na igreja, 
Lúcia pedia que a Zuleca a acompanhasse 
e fizesse testes rápidos de diagnóstico  
da malária.



Projectos de Saúde

Hope
Maputo, Inhambane e Cabo Delgado
Orçamento de 2017: $2,823,900
Beneficiários:	558,075

-

Fundo Global para Combate 
ao SIDA, Tuberculose e Malária
Gaza, Maputo e Zambézia
Orçamento	de	2017:	$2,409,000
Beneficiários:	424,634

-

PASSOS  
Populações Chave - TCE 
Gaza, Zambézia e Niassa         
Orçamento	de	2017:	$489,000								
Beneficiários:	4,663

TCE Comunidade de Testagem                                           
Gaza                                                       
Orçamento de 2017: $761,900              
Beneficiários:	119,354

-

Total Controle da Tuberculose          
Zambézia & Nampula 
Orçamento	de	2017:	$420,800			
Beneficiários:	63,665

Tuberculose no Sector Mineiro 
na África Austral (TIMS) 
Gaza
Orçamento de 2017: $1,037,100
Beneficiários:	25,518	
Outros dados relevantes: Outros países 
envolvidos no projecto TIMS: Namíbia, 
Botswana, África do Sul, Zâmbia, 
Tanzânia, Swazilândia, Lesotho.   

Malária nas populações móveis 
de MOSASWA e E5
Áreas fronteiriças das Províncias  
de Maputo, Manica e Tete.
Orçamento de 2017: $1,135,700 
Beneficiários:	107,696
Outros dados relevantes:: outros países 
envolvidos no projecto de eliminação 
da malária: África do Sul, Swazilândia, 
Botswana, Zimbabwe, Zâmbia.



A Agricultura de Conservação protege o meio ambiente 
enquanto diminui a pobreza.
Fortalecer a capacidade dos pequenos agricultores (promover a agricultura inteligente e 
melhorar a segurança alimentar e as receitas). Para as famílias rurais, o aumento das receitas 
significa melhorias na  nutrição, na saúde e, subsequentemente, uma vida melhor para todos 
os adultos e crianças.

O Ministério da Agricultura de Moçambique caracteriza as propriedades 
como pequenas, médias ou grandes, dependendo do tamanho da 
área cultivada. Pequenos agricultores cultivam até 10 hectares e 
representam quase 99% das fazendas de Moçambique. Com mais de 
80% da população em Moçambique a subsistir de agricultura, esta é 
de longe a fonte mais importante de renda familiar no país (FAO, 2018).

No entanto, e apesar do enorme potencial agrícola do país,  
os níveis médios de produção permanecem muito baixos e são ex-
tremamente vulneráveis às mudanças climáticas. Em grande parte, 
isto deve-se ao uso disseminado de métodos tradicionais de agricul-
tura, falta de recursos agrícolas, falta de infraestrutura e assistência 
técnica e acesso limitado aos mercados, o que perpetua um ciclo vici-
oso de pobreza nas áreas rurais e faz com que a segurança alimentar 
do país permaneça altamente volátil.

De acordo com as Nações Unidas, garantir que todas as pessoas têm 
acesso a alimentos durante o ano inteiro (ODS2) envolve a promoção 
de	 práticas	 agrícolas	 sustentáveis,	 a	 fim	 de	 melhorar	 os	 meios	 de	
subsistência e as capacidades dos pequenos agricultores. Para 
enfrentar	este	desafio,	e	alinhado	com	o	ODS2	de	Fome	Zero,	a	ADPP	
Moçambique adoptou uma abordagem que visa capacitar os pequenos 
e médios agricultores a transformarem a agricultura numa actividade 
competitiva e sustentável que melhore a segurança alimentar global e 
aumente o rendimento dos agricultores e das famílias rurais através do 
Clube dos Agricultores e dos Clubes de Produtores.

O Programa do Clube de Agricultores da ADPP é dedicado a empod-
erar os agricultores através da formação e obtenção de novos recursos  
e equipamentos agrícolas, da partilha de recursos e desenvolvimento 
de maior poder de negociação nos mercados. Isto é feito através da 
mudança de uma agricultura baseada em métodos agrícolas tradicion-
ais para uma agricultura inteligente em termos climáticos, aumentando 
assim  a produtividade, os lucros e a segurança alimentar, ao mesmo 
tempo que se preserva o meio ambiente.

Através de teoria e prática, os agricultores aprendem sobre o impacto negativo no meio ambiente 
de algumas das suas práticas e de formas sustentáveis de mitigar os efeitos do aquecimento 
global,	garantindo	assim	a	segurança	alimentar	das	suas	famílias.	No	campo,	isso	significa	que	 
os clubes promovem a agrosilvicultura, enquanto os projectos fornecem acesso a dispositivos que 
economizam energia, como fogões poupa-lenha, e encorajam negócios de pequena escala pelas 
comunidades rurais.

A ADPP vê o desenvolvimento social e económico como um processo holístico e, consequente-
mente,	a	nossa	missão	ficaria	incompleta	se	não	apoiássemos	também	os	agricultores	moçam-
bicanos a aumentar a sua participação no mercado e respectivas oportunidades. Somente quan-
do	as	famílias	forem	auto-suficientes	em	termos	agrícolas	e	em	termos	económios	para	puderem	
aceder a uma nutrição, saúde e educação de qualidade, poderemos dizer que estamos a inverter  
o ciclo da pobreza. 2017 foi um ano em que foram dados grandes passos neste sentido  
ao capacitar os agricultores moçambicanos e as suas famílias.

Meio Ambiente  
e Agricultura Sustentável

AGRICULTURA 

5,057 
agricultores foram 
matriculados 
em programas 
de alfabetização 
e educação de 
adultos.

AGRICULTURA

40 
Clubes de 
Produtores 
estabeleceram 

6 clubes de 
pescadores e  

34 clubes 
praticantes de 
agricultura de 
conservação

AGRICULTURA

321,200  
mudas de plantas 
foram plantadas 
em Sofala e na 
Zambézia. As 
árvores têm um 
valor nutricional 
além do seu papel 
no reflorestamento. 

AGRICULTURA 14,773  
agricultores 
foram formados 
em técnicas de 
agricultura de 
conservação 
em Sofala e 
na Zambézia. 

64%  
são mulheres. 

70% 
adoptaram métodos 
de agricultura de 
conservação.

AGRICULTURA

Os Clubes de 
Agricultores 
em Sofala e na 
Zambézia tiveram 
um aumento de 

400 KG/HA 
por hectares de 
milho e

310 KG/HA  
por hectare de arroz 
em comparação com 
2016.

AGRICULTURA

5,802 
agricultores 
construíram fogões 
poupa-lenha.



SUSTAIN, Clube de Produtores 
Distritos de Marara, Mágoè  
e Cahora-Bassa 
Província de Tete
Orçamento de 2017:  $798,600
Beneficiários:	12,214

Clube de Agricultores Sofala    
& Zambézia 

Distritos de Maringue e Caia  
na Província de  Sofala e Distritos 
de Namacurra e Nicoadala 
na Província de  Zambézia                                      
Orçamento	de	2017:	$2,406,000	
Beneficiários:	290,292

Clube de Agricultores 
Nhamatanda - desenvolvimento 
de valor em cadeia                                             
Distrito de Nhamatanda, 
Província de  Sofala                                                     
Orçamento de 2017: $202,700      
Beneficiários:	13,936

Centro de Caju  
e Desenvolvimento Rural  
Distrito de Itocolo
Província de  Nampula
Orçamento	de	2017:	$84,000
Beneficiários:	239

De produtor de carvão vegetal à agricultor

O Sr. Freita Zeferino Chazia, 43 anos de 
idade, natural de Mushamba, distrito de 
Marara, na província de Tete, é um dos 
nossos membros do clube de produtores. 
Ele é um agricultor de reforço do clube 
Mushamba A.

Freita produzia carvão para a sua 
subsistência há muito tempo. Mais tarde, 
ele percebeu que era uma perda de tempo 
e uma ocupação muito trabalhosa que 
proporcionava pouco lucro. No entanto,  
ele agora pode pagar as despesas escolares 
dos seus filhos e construiu uma casa para 
a sua família. Freita é um beneficiário do 
projecto Clube dos Produtores da ADPP, 
em Tete. Ele compartilhou connosco a sua 
experiência do por que ele deixou de ser 
produtor de carvão para se tornar agricultor 
e da assistência que ele recebe do Clube  
de Produtores.

“Chamo-me Francisco Assado,  
tenho 61 anos e sou de Magoe em Tete.

Eu vinha trabalhando como agricultor 
desde que saí do exército. Tentei criar uma 
associação de agricultores em 1994, mas 
não foi possível devido à falta de apoio.

Actualmente, sou o presidente do Clube  
de Agricultores da ADPP, Cucuza Culima, 
em Daque, onde ensino as técnicas  
que aprendi com a ADPP.

O que tem sido mais surpreendente para 
mim é o nível de produção que posso ter 
numa pequena parcela de terra, bem como 
a técnica da cobertura morta. ”

Chamo-me Maria Foressano e faço parte 
do Clube de Produtores Ntenderi Wafica. 
Antes de começarmos a trabalhar com  
a ADPP, tivemos vários problemas com  
a produção de nossas culturas devido  
ao nosso clima seco. Os técnicos da ADPP 
nos ensinaram novas técnicas e,  
por causa disso, nossa produção melhorou. 
Estabelecemos as nossas hortas e,  
com o dinheiro que ganhamos com a venda 
desses produtos, compramos terras para 
o nosso clube. Somos muito ricos porque 
agora temos muitos vegetais a crescer  
na nossa terra.

AGRICULTURA

3 dos 4 
distritos  
do programa de subsistência 
dos Clubes de Agricultores  
em Sofala e na Zambézia 
reduziram o número de 
meses de  

de fome de 4 
para 0.

Instalação de  

14,687 
torneiras e secções  
de descarga e construção 

de  5,613  
latrinas para melhorar a 
água e o saneamento em 
Sofala e na Zambézia.   

11,900  
das pessoas envolvidas 
no projecto estão a 
usar instalações com 
saneamento.

Meio Ambiente  
e Agricultura Sustentável



“Antes do Programa de Alimentação 
Escolar, muitas crianças desistiam 
da escola no nosso bairro; elas não 
estavam interessadas em frequentar 
a escola. Hoje em dia, elas exigem 
ir à escola” Secretário do Bairro, 
Moamba.

Distrito do Lago, Niassa - Atália 
Tembe, Funcionária Distrital de 
Mobilização Comunitária no Distrito 
do Lago, diz que houve uma 
grande transformação nos hábitos 
alimentares das comunidades. 
Apesar de terem bons rendimentos 
agrícolas, as famílias antigamente 
não sabiam como ter uma dieta 
diversificada. Agora eles estão a 
comer melhor e as crianças estão 
finalmente a crescer, factor que 
sabemos através da pesagem mensal 
e da monitoria do crescimento das 
crianças.

Nutrição

Intervenção de Nutrição 
na Comunidade na 
Província de Niassa                                 
Província de Niassa  
Orçamento de 2017: $1,085,200 
Beneficiários:	185,202

Nutripesca 
Província de Zambézia 
Orçamento de 2017: $116,600                                     
Beneficiários:	51,353

Comida para o Saber: Programa 
de Alimentação Escolar 
Província de Maputo 
(Ver página seguinte) 

NUTRIÇÃO

O baixo peso ao nascer 
foi reduzido de 5,6% 

2.6%  
e a mortalidade infantil 
como resultado da 
desnutrição foi reduzida 
de 11,3%  

para 5.8% 
através de uma 
intervenção de 2 anos 
em comunidades da 
província de Niassa.

Graças ao Projecto de Alimentação 
Escolar, as nossas crianças são 
mais felizes e participam nas 
actividades escolares. Agora vemos 
uma grande melhoria na saúde e 
no aproveitamento pedagógico das 
nossas crianças! André Ngomane, 
régulo da Manhiça.



A	Federação	Humana	People	to	People	é	uma	rede	de	associações	sem	fins	lucrativos	engajadas	
na solidariedade internacional, cooperação e desenvolvimento.  A “Humana People to People“ 
nasceu de um movimento de educação progressista nos anos 70 e está enraizada no compromisso 
de	enfrentar	alguns	dos	principais	desafios	humanitários,	sociais	e	ambientais	do	mundo	através	
de processos colectivos e participativos que apoiam as pessoas a fazer mudanças, melhorar  
as  suas vidas e resolver seus problemas.

A Federação das Associações ligadas ao Movimento Internacional “Humana People to People“ 
(Federação HPP) foi criada em 1996 pelas então 16 associações nacionais na Europa e em África, 
que queriam fortalecer a sua cooperação e melhorar a qualidade e o impacto do seu trabalho. 

Desde a criação da Federação, os seus projetos 
alcançaram milhões de pessoas em todo o mundo.  

Os seus 30 membros operam em 45 países em todo  
o mundo, incluindo 12 países em África,  

3 na América Latina, 4 na Ásia, 25 na Europa  
e 1 na América do Norte. 

Hoje, a Federação HPP tem como membros 30 associações independentes da Europa, EUA, 
África, Ásia e América Latina. 

Os membros compartilham um conjunto de valores comuns nos cinco continentes, na proteção 
do planeta, na construção de comunidades e no apoio às pessoas que são as forças motrizes  
das mudanças que consideram necessárias e desejáveis. A Federação também partilha os seus 
valores com os inúmeros parceiros que apoiaram o seu trabalho durante o ano de 2017.

Federação Humana 
People to People 

O Projecto de Alimentação Escolar “Comida para o Saber” é um projecto implementado pela 
ADPP Moçambique em parceria com o Governo de Moçambique e financiado pelo Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos da América (USDA), através da Planet Aid Inc. O projecto  
é financiado para 2016-2020 e cobre os distritos de Manhiça, Matutuine, Moamba e Magude,  
na Província de Maputo.

Em 2017, o projecto distribuiu 12,707,918 refeições diárias de CSB (uma mistura de farinha  
de	milho	e	farinha	de	soja	fortificada	com	vitaminas	e	minerais)	para	82,167	alunos.

Este ano, o projecto também introduziu as actividades de “Leitura e Reforço de Escrita”  
nas línguas locais, Changana, Ronga e Português. O objectivo deste braço do projecto é melhorar 
o desempenho das crianças nos seus primeiros anos de escolaridade. Para atingir este objectivo, 
os	professores	precisam	ser	formados	e	qualificados,	razão	pela	qual	o	projecto	também	capacitou	
261 professores, bem como os gestores de 202 escolas em questões relacionadas à alfabetização.

Para garantir a sustentabilidade do projecto, foram 
construídas e equipadas cozinhas em escolas e 
instalados novos sistemas de água para garantir o 
acesso a água limpa e segura. 60 escolas têm agora 
hortas escolares que servem de modelo para ensinar 
alunos, as suas famílias e a comunidade sobre boas 
práticas agrícolas e a suplementar refeições diárias 
com alimentos nutritivos.

A componente “WASH” (Água, Saneamento e 
Higiéne) do projecto envolveu construir ou renovar 
casas de banho separadas para rapazes e raparigas 
e equipá-las com sistemas de lavagem das mãos 
como forma de promover boas práticas de higiéne  
e melhorar a saúde das crianças.

Comida para o Saber
Programa de Alimentação Escolar 

Comida para o Saber: 
Programa de Alimentação 
Escolar 
4	Distritos	na	Província	de	Maputo		
Orçamento	de	2017:	$4,619,900
Beneficiários:	91,887
Outros dados relevantes: 12,707,918 
refeições diárias produzidas em 270 
cozinhas escolares, 227 das escolas 
alvo passaram a ter água potável, 
610 escolas criaram clubes de 
aprendizagem depois das aulas  
e receberam materiais adicionais para 
melhorar a qualidade das actividades
5,000	crianças	fizeram	parte	do	
programa de educação bilíngue 
e aprenderam a ler em sua língua 
materna.

NUTRIÇÃO

12,707,918  
refeições diárias foram 
distribuídas nas escolas  

para 82,167 
alunos como parte  
do projecto Comida  para  
o Saber. O número de 
refeições distribuídas nos 
últimos 3 anos  a alunos das 
escolas primárias ascendem 

a 33 milhões 
de unidades.



Relatório financeiro da ADPP em 2017

RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA
A transparência e prestação de contas continuam a ter um enorme peso a nível de desenvolvimento internacional, 
com as partes interessadas esperando visibilidade no utilização e uso de fundos públicos. A ADPP Moçambique está 
empenhada em operar dentro deste quadro para assegurar uma maior responsabilizadade entre os seus parceiros  
e receptores de apoio dos doadores, e também que os seus quadros estratégicos estão abertos ao escrutínio público.

FONTES DE FINANCIAMENTO
Em 2017, a ADPP Moçambique gastou USD29,5 milhões em projectos de educação e desenvolvimento, em 
Moçambique.	A	nossa	principal	fonte	de	financiamento	foram	parcerias	na	área	de	desenvolvimento,	onde	a	ADPP	
Moçambique	celebra	acordos	com	governos,	fundações,	empresas,	organizações	e	mecanismos	de	financiamento	
multilateral	para	programas,	projectos	e	atividades	específicos	de	interesse	comum.

A angariação de fundos através da ADPP Segunda Mão é outra ferramenta importante para aumentar o rendimento  
da ADPP Moçambique, particularmente através da recolha e venda de vestuário e calçado em segunda mão. A venda 
de	roupas	usadas	também	gera	financiamento	para	projectos,	possibilitando	que	a	ADPP	Moçambique	desenvolva	
novas iniciativas e maior apoio aos necessitados.

PADRÕES DE ADMINISTRAÇÃO E AUDITORIA
A ADPP Moçambique tem políticas, directrizes e controlos internos que estão em conformidade com as normas 
internacionais	para	garantir	que	os	fundos	recebidos	são	gastos	apenas	com	os	fins	pretendidos.	

Como uma Organização Não-Governamental Moçambicana, a ADPP Moçambique segue os padrões moçambicanos 
para políticas e procedimentos, avaliações de risco e controles internos. 

As contas são auditadas de acordo com as leis moçambicanas e as Normas Internacionais de Auditoria.

Os fundos recebidos de parceiros internacionais são auditados de acordo com os padrões internacionais  
de auditoria e de acordo com os acordos de parceria.

PROVENIÊNCIA DE FUNDOS 
EM 2017

  Parceiros Multilaterais (70%)

  Federação Humana People to People (11%)

  Governo de Moçambique (10%)

  Fundos gerados pela ADPP Segunda Mão  
e outros programas(9%)

70%

11%

10%

9%

DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS  
PELOS PROGAMAS DA ADPP

  TCE, TB e HOPE (31%)

  Clubes de Agricultores e Produtores (18%)

  Escolas de Formação de Professores (16%)

  Comida para o Saber (13%)

  Outros programas (8%)

  Nutrição (5%)

		ISET	/	OWU	(4%)

  Escolas vocacionais / Colégios / Institutos Politécnicos (3%) 

  Escolas Primárias e Secundárias (2%)

16%

18%

31%

4%
5%8%

13%
3%

2%

A compra de roupas usadas é uma opção preferível e mais acessível para as comunidades rurais 
empobrecidas que não podem adquirir roupas  novas além de contribuir para o desenvolvimento 
do país pois a venda de roupas usadas cria empregos e estimula o empreendedorismo no país.

A renda gerada pela ADPP proveniente das vendas de roupas usadas  
é	canalizada	para	co-financiar	os	nossos	projectos	de	desenvolvimento,	
especialmente aqueles no sector da educação. O projecto em si cria 
muitos empregos permanentes: incluindo a importação, processamento 
e categorização, e reembalar das roupas em fardos para serem 
vendidos em toda a sua rede de postos de venda. Também muitos 
trabalhos secundários são criados a partir de clientes que compram 
as suas roupas à ADPP por atacado e revendem em mercados locais.

As actividades da “ADPP Segunda Mão” envolvem um centro  
de triagem e um armazém principal, 20 postos de venda por atacado 
e alguns pontos de venda móveis em todo o país. Em 2017, criou 
167 postos de trabalho permanentes: 92 nos pontos de venda e 75 
no	 Centro	 de	 Classificação	 na	 Beira.	 Um	 total	 de	 4,700	 toneladas	
de roupas e calçados foram vendidos nos 20 pontos de venda e nos 
pontos móveis sazonais, atendendo as necessidades de vestuário de 
aproximadamente 3 milhões de pessoas.

Em 2017, a ADPP doou 2,5 toneladas de roupa para a Aldeia  
de Crianças SOS em Inhamizua, para pacientes no Hospital Central 
da Beira e para famílias vulneráveis na comunidade de Chachauns. 
As distribuições foram feitas em colaboração com a Rádio Moçambique. 

3,700
clientes de venda por 
atacado e mais de 

14,000 
pessoas a ganharem 
e melhorarem a 
sua vida através do 
negócios de roupas. 

ADPP 
Segunda mão



OBRIGADO
A TODOS

Parceiros da ADPP 
em 2017 

FUNDOS BILATERAIS 
. AECID, Agencia Española de Cooperação para o
  Desenvolvimento 
. União Européia, Acções Externas (EU PAANE, EU ProDel)
. Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia 
. USDA, Departamento de Agricultura dos EUA 
. USAID, United States Agency for International 

Development 

GOVERNO DE MOÇAMBIQUE 
. Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar 
. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 
. Ministério da Saúde  
. Ministério da Ciência e Tecnologia, Educação Superior e 
Profissional

. Ministério do Trabalho 

. Ministério do Mar, Interior água e Pescas 

. Ministério da Terra, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural 

. Conselho Nacional para a luta contra o SIDA

. IDEPA, Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e 
Aquicultura 

 FUNDOS MULTILATERAIS
. Banco Mundial, 
. Fundo Global de Combate à SIDA, tuberculose e malária 
. Commonwealth of Learning - Canadá 

ONG’S E FUNDAÇÕES 
. CCS, Centro de Colaboração em Saúde
. EGPAF, Fundação Elisabeth Glaser Pediátrica para o SIDA 
. E8, Secretaria da Iniciativa de Eliminação da Malária da 

SADC 
.  FDC, Fundação de Desenvolvimento comunitário, 
.  FHI 360 
.  Fundação Ariel Glaser contra o SIDA Pediátrico 
. IUCN União Internacional para a Conservação da 

Natureza 
. JHPIEGO
.  Light for the World
.  Município de Baden, Austria 
.  OFID, o Fundo OPEC para o Desenvolvimento 

Internacional 
.  Right to Play 
. Tecnoserve 
. WITS Health consortium 
.  Yves Rocher Foundation 

SECTOR PRIVADO
.  Avis Rent a Car 
.  ENH, Empresa Nacional de Hidro Carbono
.  Banco Letsego
.  Standard Bank 
.  TDM, Telecomunicações de Moçambique 
.  TRAC,Trans African Concessions, Moçambique 
.  Z-Generation, Italy 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 
. Federação das Associações do Movimento 

Internacional Humana People to People 
. Humana - Verein für Entwicklungszusammenarbeit, 

Austria 
.  Landsföreningen U-landshjälp från Folk till Folk i 

Finland r.f., Finland 
.  Humana People to People Italia O.N.L.U.S, Italy 
. Humana People to People, Baltic, Lithuania 
. Humana People to People Eastern Holding, Lithuania 
. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norway 
. Associação HUMANA, Portugal 
. HUMANA d.o.o, Slovenia 
. Fundacion Pueblo para Pueblo, Spain 
. Planet Aid, Inc., USA 

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO 
. ACEAGRÁRIOS 
. ADVZ, Agencia de Desenvolvimento  

do Vale de Zambeze 
. AGPAHI, Tanzania 
. Girls Child rights 
. DAPP Namibia
. DAPP Zambia 
. DAPP Zimbabwe
. HPP South Africa 
. HPP Botswana 
. SNV 
. Micaia 
. Kulima 
. VUKKA 
. LUARTE
. PIH, Partners in Health, Lesotho 
. SAfAIDS, Swaziland 
. Joyfull Heart, Swaziland 
 



CONTACTOS

ADPP Moçambique 
Avenida Massacre de Wiriamo, 258  
Matola | Moçambique
Tel + 258 21 750 107
Cel: +258 82 309 2050
Mail: info.adpp@adpp-mozambique.org
www.adpp-mozambique.org


