
Agricultura  e conservação- Cabo Delgado 

Nome do Projecto: Agricultura e conservação 
convista a melhorar a segurança Alimentar 

País: Moçambique 

Local de implementação:  
Província de Cabo Delgado, distritos de Meluco, 
Ancuabe, Macomia e Quissamga 

Equipa: Agrónomos e extensionistas 

Beneficiários: Beneficiaram cerca de 329.184 
beneficiários (52.296, directos) 

No do Pessoal: 6 

Endereço: WWF - Maputo Duração do Projecto: 48 meses 

Data do Início: 2008 Data do Fim: 2013 Valor aproximado dos Serviços: 360.000 Euros 

Nome de Associado: WWF – Direcção do Parco 
de Quirimba   

No de Meses do Quadro de Pessoal 
providenciado pelo Associado: 6 anos 

Nome do Quadro Sénior, Eng. Ferro Director do Projecto e Domenico LIUZZI supervisor  
Descrição do Projecto: 

Este projecto tinha como objectivo melhorar a segurança alimentar e ajudar a redução da pobreza de 
forma a fortalecer as comunidades locais a encontrar as suas necessidades básicas, melhorar a 
qualidade de vida e reforçar suas próprias capacidades de desenvolvimento através da agricultura de 
conservaçao. 
As actividades do projecto estavam viradas a: 

• Facilitar a diversificação agrícola, melhorar a produtividade e comercialização; 
• Fortalecer a participação da sociedade civil e do sector privado nas actividades agrícolas que 

contribuíram para a segurança alimentar sustentável; 
• Melhorar as infra-estruturas necessárias para o fornecimento eficaz do sector agrícola, 

beneficiando cerca de 329.184 beneficiários (52.296, directos) que praticavam métodos 
melhorados de agricultura e conservação dos poucos recursos naturais disponíveis a longo 
prazo, ou seja, a auto-eficiência económica. 

Os beneficiários directos estavam organizados em associações de camponeses praticando actividades 
agrícolas e pecuárias. 
Com o desenvolvimento das actividades foi: 

• Estabelecida uma rede de serviços de pessoal veterinário nas comunidades; 
• Realizadas campanhas de vacinação contra doenças de Newcastle em Galinhas; 
• Promovido o uso de tracção animal e melhoria da produção; 
• Promovido o desbravamento e reflorestamento sustentável; 
• Criadas associações comunitárias de camponeses, formadas em farmácias comunitárias 

distritais, treinamento de leaders comunitários. 
 

 


