Programa de Promoção de Mercados Rurais (PROMER) - Fase I

Melhoria da vida das famílias rurais desfavorecidas a partir do aumento do rendimento agrícola
de pequenos produtores.

Este projecto desenvolve-se no âmbito de um programa do Governo moçambicano para a
promoção do desenvolvimento rural.

Para o cumprimento dos objetivos deste programa intervêm vários atores (organismos públicos
locais, ONG, academia e setor privado) que desempenham o seu papel de forma integrada
como "provedores de serviços". A Oikos concorreu e, devido ao seu bom nome e desempenho
em Moçambique, foi contratada pelo Ministério de Administração Estatal - Direção Nacional de
Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR) de Moçambique para assegurar a
implementação das principais atividades previstas nesta iniciativa em 5 distritos da província de
Cabo Delgado.

Com o objectivo de fortalecer os actores sociais locais, pretende-se promover a melhoria da
qualidade de vida das famílias rurais desfavorecidas a partir do aumento do rendimento
agrícola dos pequenos produtores das zonas abrangidas. Para isto, procura-se desenvolver as
Associações de agricultores dos distritos alvo, melhorando as suas capacidades de gestão,
governação, prestação de serviços aos membros, estabelecimento de ligações com instituições
financeiras e comerciais, acesso aos mercados, aumento do seu património, entre outras.

Este projecto será desenvolvido em duas fases: uma primeira de inserção e uma segunda de
implementação.
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Será realizada a elaboração de um estudo de linha de base que ofereça informação sobre o
estado real e actual do nível associativo na área agrícola nos distritos abrangidos, de modo a
que as actividades atendam às necessidades presentes.

Assim, a fase de Inserção terá por objectivos a preparação de todos os aspectos relacionados
com a execução das actividades da fase seguinte (implementação), tanto no âmbito
metodológico (elaboração e preparação dos materiais de formação, da matriz de seguimento,
preparação da formação dos técnicos), como no que diz respeito à contratação do staff,
instalação da equipa e compra de equipamento.

A seguir, na Implementação, terão início as capacitações de desenvolvimento das Associações
de Agricultores, tendo em conta que algumas delas foram criadas muito recentemente. Estas
formações visam que as Associações tenham conhecimento e condições adequadas para
actuarem como intermediárias no mercado, e estabelecerem parcerias com as instituições
financeiras. Desta forma, podem servir de apoio a actividades de aumento da produção,
comércio e processamento dos produtos de maneira independente, eficiente, responsável e
sustentável, integrando actividades de alfabetização funcional.

Pretende-se ajudar as autoridades distritais no desenvolvimento de ferramentas para
monitorar, registar, sistematizar e expandir o processo de criação e institucionalização de
associações através dum plano curricular, instrumentos metodológicos e didácticos.

Espera-se desta forma que 100 novas associações estejam integradas no programa de
formação e que outras 114, já formadas anteriormente, possam melhorar ainda mais as suas
capacidades.
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Este projecto irá beneficiar 214 associações e foi financiado pelo Ministério de Administração
Estatal - Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR) do Governo de
Moçambique.

Informações deste projecto no site do IFAD

Algumas das actividades previstas:
-

» Inquérito a nível distrital sobre o estado das associações de camponeses;
» Preparação e desenvolvimento dos pacotes de formação;
» Curso de Formação de formadores;
» Formação de Associações de camponeses;
» Programa de alfabetização funcional;
» Sessões de informação sobre mercados, serviços financeiros, etc.;
» Compilação dos procedimentos de classificação das associações.
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