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MONTAGEM DE SISTEMA DE RECOLHA E RETENÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA.

Prezados leitores do boletim da KULIMA
Inhambane:
Terminamos um semestre atípico, devidos as
implicações e limitações da Covid 19, uma
realidade nova mas desafiante. E foi no tal
espirito de desafio que conseguimos com
sucesso seguir trabalhando nas diferentes
frentes que nos foram impostas.
A anormalidade que a Covid nos impos,
reiterou o papel que a comunidade local
desempenha nas nossas actividades e nos fez
lembrar do espirito de união para fazer frente
aos desafios e perceber que só iremos vencer
essa luta se todos remarmos para o mesmo
lado,
seguindo
rigorosamente
as
recomendações da OMS. Essa abordagem é só
para lembrar que “a força da KULIMA esta na
comunidade local e que é por ela que nós
existimos e trabalhamos”.
O presente boletim faz-nos o resumo das
actividades que foram levadas a cabo no
primeiro semestre pela Kulima Inhambane e
faz também menção a alguns factos da
Província e não só. Em específico fala da
Montagem de sistemas de recolha e retenção
de água nas Ilhas de Inhambane; sobre a
Massificação da produção de fogões
melhorados na Província; Distribuição de
Mantas e faz descrição dos principais
acontecimentos na Província, como por
exemplo a situação da seca no norte e acções
para minimização dos males; dia da cidade de
Inhambane e outras.
Esperamos contar com a vossa inteira
curiosidade e vontade de dar contribuições
para que possamos melhorar a nossa atuação
nas diferentes frentes e na elaboração de
futuros documentos informativos.
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Os meses de Abril e Maio do ano em
curso, ficarão definitivamente registados
nos corações dos beneficiários do
projecto Ilha, pois um total de 80
famílias foram beneficiadas com
caleiras, acessórios e reservatórios para a
recolha e armazenamento da água de
chuva.
Foram beneficiadas 20 famílias da Ilha
dos Ratos e 60 da Ilha dos porcos. Os
trabalhos só foram possíveis com o
envolvimento intenso dos líderes locais
das duas ilhas, sendo que na primeira
fase a nossa equipe composta pelo
coordenador provincial e 3 técnicos, fez
visitas para a apresentação do projecto e
registo de beneficiários directos do
mesmo.
O registo consistia em produzir fichas
individuais compostas por: fotografia,
agregado familiar (AF), fonte de renda,
tipo de casa/habitação e contacto.

Nessa fase foram visitadas 100 famílias e
apos o término do levantamento fez-se
uma avaliação conjunta entre a Kulima
Inhambane e sede, dos tipos de habitações
e chegou-se a conclusão de que (20) vinte
não seriam prioritárias para a primeira
montagem. Foram priorizados idosos.
Este projecto foi concebido tendo em
conta os seus principais impactos, Social
e Ambiental.
Social: as famílias beneficiadas tem água
disponível para o uso domestico.
Ambiental: o risco da destruição das
casas por erosão provocada pela água da
chuva é reduzido.
Para a montagem do sistema modelo
esteve presente o Director nacional da
Kulima o Sr. Domenico Liuzzi, técnico
de montagem e Lideranças locais das duas
Ilhas (Ratos e Porcos). O projecto foi
muito saudado pelo governo provincial.

II. KULIMA intensifica acções para massificar a produção de Fogões melhorados em Inhambane
Através
do
estabelecimento
e
operacionalização de um polo no posto
administrativo de Cumbana, Distrito de
Jangamo, a KULIMA esta a massificar
a produção de fogões melhorados
designados por poupa lenha.
De 24 de Fevereiro a 24 de Abril do ano
2020, técnicos da Kulima Twanano,
Formador local e técnicos de
Inhambane juntam-se para treinar um
grupo composto por 10 Voluntários
sendo, (7 mulheres & 3 homens) para
trabalharem no polo de produção de
fogões em Cumbana, essa actividade
contou com a presença da delegada da
Kulima da cidade, a Sra. Anathalie
Musabyemariya. A primeira fase da
capacitação durou 10 dias em que se
intercalavam as actividades teóricas e
praticas (produção) e a segunda só
foram 2 dias que culminaria com a
queima dos fogões.

Durante os treinamentos foram feitas
abordagens sobre as vantagens do uso
destes
fogões
e
foram
também
referenciadas algumas histórias de sucesso
de alguns produtores já consolidados na
actividade com o principal destaque para
Sr. António João Gigi produtor de
Mutamba, ora Formador local na
actividade em alusão.
Actualmente 6 (1 homem & 5 mulheres)
dos
beneficiários
da
capacitação
encontram-se engajados na produção de
fogões poupa lenha e sua comercialização
para as famílias circunvizinhas e já
projetam um futuro risonho sustentado
pela actividade, assim o disse por exemplo
o líder e membro do grupo o Sr. Alberto
Machava, em entrevista a Radio
Moçambique.
Alem dos ganhos económicos e
ambientais que o projecto garante aos
produtores e usuários, este tem contribuído
para a revitalização da nossa presença no
Distrito de Jangamo.

A iniciativa esta a ser bem acolhida pelas entidades locais de base, sendo vista como
meio de vivência e empoderamento económico das comunidades mais vulneraveis
com a participação massiva da mulher e rapariga rural.

Além do engajamento dos voluntários do
polo de Cumbana, nesta primeira metade do
ano acompanhamos a um envolvimento
massivo das mulheres de mutamba, cujas
suas actividades são regidas por normas,
tendo já constituído e registado uma
cooperativa

de

Oleiros

designada

por

Cooperativa dos Oleiros de Mutamba. Esta,
para além de fogões poupa lenha produz
também poupa carvão e este grupo tem sido
a nossa espinha dorsal ao longo dos anos de
vigência do programa.
É constituída por 10 pessoas (8 mulheres &
2 homens), presidida pela Sra. Virgínia
Francisco Nhanombe que reiterou o papel
da KULIMA no desenvolvimento das
comunidades rurais em entrevista a Radio
Moçambique em Maio. Onde deu o seguinte
testemunho: “desde que comecei a produzir
fogões melhorados conhecidos como poupa
lenha as minhas finanças melhoraram muito
e já tenho uma casa melhorada. Para além
de produzir e vender são usuários de poupa
lenha e também agem como agentes de
mudança de atitude das suas comunidades.

Na mesma magnitude em que são produzidos os poupa lenhas
moveis ativistas locais e voluntários produzem fogões fixos
com chaminé.
Durante esta actividade os ativistas comunitários fazem a
sensibilização explicando aos potenciais usuários sobre as
vantagens económicas, na saúde e o impacto ambiental do
uso dos fogões fixos com chaminé. Na mesma sequência
fazem a promoção e venda de lâmpadas solares.
Na cidade de Inhambane e bairro Josina Machel comunidades
locais têm acesso a poupa lenha fixo com chaminé. As
mulheres usuárias destes fogões, já conhecem as vantagens
dos mesmos e nestes tempos de pandemia a sua procura
aumentou.

Por esses pouparem a lenha e ainda privilegiarem a saúde, são
várias as histórias de sucesso que tem sido narradas e a
preferência pelos fixos ao invés dos móveis tem vindo a
crescer ao longo dos meses.

Ao invés da promoção e divulgação das diversas alternativas
eficientes de energias limpas a Kulima Inhambane faz estudo
e recolha das boas práticas e histórias de sucesso e a posterior
faz a divulgação para réplica por outros produtores ou
usuários. Tivemos por exemplo a Historia de sucesso do Sr.
Mário Castiga que usa poupa lenhas móveis para secar o
peixe e outras como a do uso de arrame para a fortificação dos
fixos com chaminé pelos nossos ativistas locais.
Na sequência da implementação do projecto ilha para
montagem dos sistemas de recolha e retenção de água da
chuva a Kulima envolveu os dois líderes comunitários na
mobilização e promoção das alternativas eficientes das
energias limpas nas duas ilhas, onde estes têm vendido fogões
melhorados e lâmpadas solares.
Para fazer a mobilização e sensibilização dos beneficiários de
fogões melhorados vulgos poupa lenha móveis e fixos,
incluindo lâmpadas solares nesses tempos de pandemia da
Covid 19 a Kulima Inhambane divulga sistematicamente os
seus trabalhos através da Radio Moçambique e Comunitária
de Homoíne. Esta em vista neste momento a produção de
Spots para a publicitação dos nossos produtos. Faz também a
publicação periódica na sua página do Facebook de eventos
ligados a produção, promoção e venda de fogões poupa lenha
e Carvão.

III. KULIMA Distribui Mantas a Doentes de HIV,
Tuberculose, COV’s, crianças com desnutrição aguda
e Idosos em Inhambane.
Para minimizar o sofrimento dos doentes HIV positivos, de
tuberculose, COV’s, crianças com desnutrição aguda e Idosos
a Kulima fez a entrega entre Junho e Julho de lotes de mantas.
Essas foram distribuídas em parceria com o INAS delegação
de Inhambane e Hospital provincial contou ainda com
acompanhamento da Radio Moçambique, tendo entrevistado
alguns beneficiários.
No dia 29 de Junho de 2020 a Kulima fez entrega de 136
mantas, para doentes no Hospital provincial de Inhambane,
que segundo a Diretora vão beneficiar um total de 320
pacientes e irão respeitar as seguintes normas e mudas diárias,
uma ficara na cama a outra estará na lavandaria e outra no
armazém. A entrega foi feita pelo Delegado da Kulima
Inhambane e contou com a participação de um membro do
governo provincial, direcção do Hospital e profissionais de
saúde.

Actualmente esta a promover os fogões poupa Carvão mais
conhecidos de Mbaula, produzidos pela Kulima Twanano,
como forma de garantir a divulgação massiva das
diversificadas alternativas de energias limpas nas nossas
comunidades. Através dos promotores comunitários (Pontos
de venda) a Kulima tem disponíveis nos Distritos de Jangamo,
Homoíne e Bairros da cidade de Inhambane fogões e
lâmpadas solares.
A importância da iniciativa foi destacada pelo executivo e
presentes no âmbito da entrega e convidou-se a mais
acções do género no futuro com vista a reduzir o
sofrimento dos utentes da unidade hospitalar.
A Kulima inseriu outras entregas de mantas no programa
de apoio social directo do INAS e beneficiou total de 308
beneficiários. Esta actividade teve a atuação direta dos
técnicos da delegação provincial da Accão Social e
voluntários da Kulima.

Os beneficiários foram entrevistados pela Radio Moçambique
e deram o seu testemunho acerca do valor e peso do donativo.
A Kulima fez outra entrega de mantas a pessoas idosas, a
cegos e carenciados com apoio de voluntários e líderes
comunitários.

As mantas foram distribuídas a pessoas doentes e
carenciadas dos Distritos de Inhambane, Jangamo,
Inharrime, Zavala e Panda. O INAS deu apoio técnico e
logístico e foram entregues nos centros da instituição e
residências. O responsável da repartição de assistência
social o Sr. Arlindo da Cruz Emílio congratulou a
intervenção da KULIMA no apoio a suas actividades de
Accão social, sendo que ao longo dos anos tem sido um
dos seus maiores parceiros.

IV. Estiagem provoca fome e intensificam-se acções para mitigação em Inhambane

Em Inhambane para além dos impactos devastadores da
Covid 19, assiste-se a um cenário triste no norte da
provincial provocado pela falta de alimentos para as
necessidades básicas das famílias, propiciando desde logo
situações de fome extrema.
Estima-se que cerca de 80% da população dos distritos de

Segundo técnicos do INGC, a distribuição foi feita respeitando
as regras e restrições impostas pela pandemia da Covid 19, os
beneficiários deviam observar as imposições do distanciamento
social e a entrega dos produtos foi feita mediante a assinatura
das listas.
V. Eco das Celebrações do dia da Cidade de
Inhambane

Funhalouro, Mabote, Panda e Govuro vivem na base da
agricultura e segundo o Governador da Província de
Inhambane Daniel Chapo, acções de mitigação só podem
resultar se houver participação de todos actores, ou seja,
sociedade civil e órgãos do governo local.
Entre os dias 10 e 11 de Agosto de 2020 o INGC distribuiu
alimentos

a

pessoas

vivendo

em

condições

de

vulnerabilidade no Distrito de Govuro. Dando início ao

Celebrou-se no dia 12 de Agosto/2020, 64o aniversário da

plano de assistência alimentar a 950 Agregados familiares

cidade de Inhambane, condicionado devido aos impactos da

das localidades de Jofane, Luido, Pande, Machacame e

Covid 19 não havendo por isso as tradicionais celebrações

Nova Mambone. A actividade contou com a participação

na praça dos trabalhadores que em outros anos tem sido

de técnicos do INGC, voluntários e líderes comunitários.

caracterizadas por ambientes de festa e musica.

O presidente do conselho autárquico da
cidade de Inhambane Benedito Guimino,
orientou as cerimonia centrais na praça dos
heróis e estas destacaram-se mais pelas
limitações impostas pela pandemia mundial,
visto que tinha um número reduzido de
participantes e apelou aos presentes o
seguimento das acções de divulgação de
mensagens de prevenção da Covid 19.
O dia de Inhambane em tempos de Covid 19,
foi um dia especial não só pela sua
importância e significado para os munícipes
mas também porque celebrou-se no momento
em que a nossa Província tinha sido
considerada pelas autoridades de saúde como
estando livre do Corona vírus, situação vivida
durante 4 dias.
No âmbito das celebrações do dia da cidade
que coincidiram com as festividades do dia
juventude, jovens voluntários de Inhambane
levaram a cabo uma atividade de plantio de

VI. Momentos Fotográficos do Semestre

árvores na marginal da cidade.

Delegado Provincial: Juvêncio Arone Nhanala
(juvencionhanala@gmail.com)
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