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Agradecimentos
Este é nosso primeiro boletim informativo que tem
como nome IHAPARI (em língua local de
Montepuez) que em português quer dizer Notícia.
A equipe do Pro Natura International em parceria
com a Universidade Pedagógica (UP) tem a honra
de agradecer publicamente às autoridades
governamentais, consulados, empresas, instituições
nacionais e internacionais, e de mais parceiros,
que tornaram possível através do seu apoio, o
sucesso do nosso exercício de aprendizado local,
mapeamento dos parceiros, planejamento
participativo e início dos trabalhos do Programa
de Desenvolvimento de Agricultura Familiar de Cabo
Delgado (Moçambique) - Projeto Piloto Farm
Chipembe.

Pro Natura International
Fundada no Brasil em 1985, com sede no Rio de
Janeiro e Paris. Em 1992, a organização foi pioneira
em um processo de internacionalização, indo do
sul (Brasil) para o norte (Europa e Estados Unidos)
expandindo seus programas de desenvolvimento
socioeconômicos em nível mundial. Durante seus
mais de 30 anos de exis- tência, o Pro Natura atuou
com projetos em 61 países e seu Conselho
Consultivo conta com nomes reconhecidos no
Brasil e no mundo, como Armínio Fraga, o Dr.
Thomas Lovejoy, Sir Guillain Prace e Professor Ignacy
Sachs.
O Pro Natura é uma agência de desenvolvimento
regional sustentável, com título de Utilidade
Pública Federal, especializada na construção e
implantação de economias sustentáveis em
comunidades urbanas e rurais do mundo. Para isso,
planejamos e implementamos projetos
socioeconômicos que se adaptam às necessida-
des, realidades e vocações locais, de acordo com
os seguintes critérios:

✓ Construção colaborativa  
produtores e parceiros;

✓ Articulação de parcerias estratégicas  
(Governo, Empresa e Sociedade Civil Orga-
nizada);

✓ Engenharia financeira para garantir a sus-
tentabilidade dos projeto e ampliar impacto
socioeconômico;

✓ Respeito ao meio ambiente e cultura local;
✓ Geração de Renda;
✓ Melhoria de qualidade de vida.

Fabiane Turisco, Diretora Executiva do
Pro Natura International, e Sr. Mario
Adolfo, Chefe da Aldeia de Magaia.

‘‘O Pro Natura acredita no potencial da agricultura
familiar em Moçambique. Junto com a UP, as aldeias
locais e uma rede forte de parcerias iremos construir
um piloto excelente, que abrirá caminho para
replicação do modelo.
Acreditamos que as transformações só acontecem
em escala. Nossa proposta é induzir um modelo
econômico inclusivo e “climate friendly’’ a partir de
Mozambique para os demais países da África”

Marcelo de Andrade  
Chairman, Pro Natura



Coleta de dados preliminares

Com o intuito de coletar dados prelimi-
nares para a linha de base, a equipe
executiva do Pro Natura, deslocou -se a
Balama, Distrito de Montepuez, Pro-
víncia de Cabo Delgado; as aldeias de 7
de setembro, Regadio e Magaia.
A equipe foi bem recebida pela
comunidade, que se disponibilizou
imediatamente a fazer parte da
pesquisa.
Os produtores das três aldeias foram
unânimes a mostraram-se interessa-
dos em aderir ao programa piloto.
Resultados das análises serão divulga-
dos oportunamente.

Barragem de Chipembe, fonte de água  
para o Projeto Piloto

Coleta de dados preliminaries para o estudo de linha de base – Aldeia  Magaia

Farm Chipembe

Pro Natura Moçambique  
Projeto Piloto Farm Chipembe

O Pro Natura está implementando em Moçambique, em parceria com a Universidade
Pedagógica (UP), o Governo de Moçambique, atores do setor privado, Direção da
Agricultura e outros atores da cadeia de valor, um Projeto Piloto ligado à melhoria da
Produtividade Agrícola, Renda dos Produtores e Segurança Alimentar, através da
prática de Agricultura Familiar, Técnicas de Agricultura Natural e introdução de
fertilizante natural desenvolvido pelo ProNatura, o BIOCHAR®.

Em uma primeira fase o projeto Piloto será implementado em Balama, distrito de
Montepuez, Cabo Delgado, na zona da Barragem de Chipembe, numa área de 600
hectares mecanizados, em parceria direta com a Governo local, empresa Plexus e
comunidade de produtores das aldeias de 7 de Setembro, Magaia e Regadio.

A segunda fase do projeto focará na replicação desse projeto piloto, em grande escala  
e longo prazo, em outras áreas do país.

O ProNatura propõe três principais eixos de atuação:

1. Produção e Segurança Alimentar - disponibilização de meios de produção
melhorados, que aumentarão a produtividade, a diversidade, e a qualidade
dos produtos fornecidos.

2. Aumento dos Rendimentos - facilitação do acesso a recursos financeiros e
planopara comercialização.

3. Capacidade de Instituições locais melhoradas - Desenvolvimento
comunitário:

Centro Rural de Treinamento - desenvolvimento de competências da
comunidade através de um centro de capacitação operacional (centro multi-
uso);

Cooperativa – criação colaborativa, treinamento e acompanhamento na
gestão de uma cooperativa com a finalidade de organização da produção e
acesso à mercado.

Aldeia de Magaia e Equipe Pro Natura







Perfil dos parceiros
Universidade Pedagógica  

Dirigida pelo ex-Ministro da  
Educação e Desenvolvimento  
Humano Dr. Jorge Ferrão, a  
Universidade Pedagógica é uma  
das principais universidades de  
Moçambique. O campus princi-
pal da escola está localizado em  
Maputo. A Universidade englo-
ba mais de 16 mil alunos em 10  
campos espalhados por todo o  
país (Maputo, Beira, Gaza, Ma-
nica, Massinga, Maxixe, Monte-
puez, Nampula, Niassa, Queli-
mane e Tete).

Plexus Moçambique Ltda  
Plexus Moçambique Limitada é  
uma empresa moçambicana do  

ramo algodoeiro, que fomenta  a 
extensão e a produção de  

algodão, bem como comerciali-
zação, processamento e expor-

tação, tanto fibra quanto se-
mentes, resultantes de seu  

fomento, no distrito de Eráti,  na 
província de Nampula e nos  
distritos de Chiure, Namuno,  

Balama, Montepuez e Ancuabe,  
na província de Cabo Delgado.

AMPCM
Associação Moçambicana para
a Promoção do Cooperativismo
Moderno, é uma entidade jurí-
dica, sem fins lucrativos e de
utilidade pública, fundada a 26
de Janeiro de 2010, tem como
objetivo principal, Promover e
praticar todos os atos que pos-
sam contribuir para o desenvol-
vimento do movimento coope-
rativo moderno que defende os
interesses dos seus associados,
como forma viável e sustentá-
vel de promoção da riqueza,
incentivando o progresso técni-
co, económico, profissional e
social.

Agreenova
É uma empresa especializada
em consultoria, planejamento,
implantação e agronegócios
para projetos de agricultura de
pequeno, médio e grande porte
e empresas agroindustriais,
além de "gestão de ativos", que
oferece aos seus clientes e
potenciais investidores diretos,
acesso a oportunidades de
negócios agrícolas atraentes.

Aldeia de Magaia, trabalho de sensibilização comunitária

Assinatura de MdE entre o Pro Natura Interna-
tional e a AMPCM

Assinatura de MdE entre o Pro Natura Interna-
tional e a Plexus Moçambique

Assinatura de MdE entre o Pro Natura International e a  
Universidade Pedagógica

Trabalhando com as Comunidades

Mapeamento de parceiros: com o fim de estabelecer parcerias estratégicas, o Pro
Natura contatou vários intervenientes do setor agrário, dos quais o governo de
Moçambique é um dos principais. Estes parceiros que já operam em Montepuez e
conhecem a realidade local, mostraram-se receptivos a idéia de parceria para a
implementação do Projeto Piloto na zona da barragem de Chipembe, quais sejam:
Governo Provincial, Direção Provincial e Distrital da Agricultura de Cabo Delgado,
Chefes de Aldeias de Magaia, 7 de Setembro e Regadio, AMPCM e as empresas:
Agreenova e Plexus Moçambique Limitada.

Zona produtiva do Chipembe

A equipe do programa visitou também
vários campos de produtores incluindo os
da Plexus, que é o parceiro direto de
implementação do projeto e identificou
junto à comunidade quais as suas
necessidades:

Identificaçãodemercados;

Pragas(roedores, insetos, etc);

Conhecimentos técnicos  
relacionados com a aplicaçãode  
agrotóxicos.

Acesso aocréditoagrícola.

Insumosmelhorados;













CARIMBO  
AQUI

Contate-nos

E-mail:

mocambique@pronatura.org.br

Pro Natura International traz uma Economia Sustentável Aplicada

EQUIPE PRO NATURA INTERNATIONAL

MARCELO CARVALO DE ANDRADE: Presidente e chairman: Brasileiro, médico, tem mais de 32  anos 
de experiência atuando na área de desenvolvimento sócio econômico e implementação de  
projetos sustentáveis corporativos. Em 1986 fundou a Pro Natura no Brasil e é também co -
fundador e sócio da Earth Capital Partners, um dos maiores fundos de investimentos em empre-
sas sustentáveis no mundo. É o Único brasileiro destacado como um dos visionários de nossos  
tempos no livro “The True Visionaries of Our Tim”.es

FABIANE LUISI TURISCO - COO - graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo, pós-graduada em Direito Contratual pela PUC-SP, MBA em Gestão de Negócios da
Fundação Getúlio Vargas e Mestrado em Sistemas de Gestão, com ênfase na Responsabilidade
Social Corporativa do Fluminense Universidade Federal - UFF.

FABIANO MACHADO – CFO – Brasileiro, economista, com mais de 10 anos de experiência em  
planejamento financeiro e análise, estudo de viabilidade, instrumentos financeiros e estrutura-
ção de novos negócios para a indústria de private equitye venture capita.l

ELAINE ROSA – Coordenadora Administrativa e Financeira - 15 anos de experiência na área,  
graduada em Processos Gerenciais e Administração.

TARA SABRE— Diretora da Plataforma: Americana, estrategista internacional e com larga experi-
ência em investimentos de impacto com um histórico de empresas sociais em crescimento e  
desenvolvimento do Setor privado em mercados emergentes. Oxford MBA (Skoll Scholar) em  
Estratégia / Empreendedorismo e NYU MPA ( Master Public Administratio) emPolítica Interna-
cional e Gestão.

ITELVINO DO ROSÁRIO – Coordenador Local - Moçambicano especialista em Gestão de Progra-
mas de Desenvolvimento, Monitoria e Avaliação, Administração de Empresas do Setor privado,
Gestão de Recursos Humanos com vasta experiência internacional e local trabalhando em pro-
jetos de grande escala.

PRÓXIMOS PASSOS

Plano Técnico de Produção : Levar parceiros especialistas a Chipembe para fazerem o reconhecimento das terras  

junto dos produtores para a criação do plano técnico de produção.

Análise do Sistema de rega a ser instalado.

Centro de Treinamento: Identificação do local para a construção do Centro de Treinamento para a comunidade.

Unidade Demonstrativa: Desenvolvimento de plano de trabalho para a implantação de uma machamba coletiva.

Cooperativismo: Levar parceiros especialistas à Chipembe para iniciarem o processo de sensibilização
cooperativa.
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