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A maioria das famílias camponesas do norte de Moçambique vive em condições
precárias e, às vezes, no limite da sobrevivência durante os meses da fome.
Diferentes são os factores que concorrem para esta situação, os mais
relevantes parecem ser as condições climatéricas e a falta de formação e de
um capital inicial para tentar um projecto.

Desde 2011 a Diocese de Nacala, no âmbito da cooperação missionária com a
Diocese de Lodi (Itália) em pareceria com a Associação Lavoratori Credenti
ONLUS, iniciou-se este projecto que actualmente apoia 240 beneficiários de
crédito agrícola deslocados em diferentes grupos de diferentes áreas
geográficas (actualmente em Mueria e Cavá-Memba). 

Os principais objectivos do projecto de microcrédito são: melhoramento da
produção através da aquisição de competências técnicas; criação de animais
de rendimento, através de empréstimo de cabritos; cultivo de hortas ao lado
das culturas tradicionais; a realização de poços para rega; constituição de um
banco das sementes, melhoramento das casas e construção de latrinas.

Outros objectivos específicos anuais consistem na criação dum fundo de
poupança individual por cada beneficiário, posse dos documentos pessoais por
cada elemento da família, aquisição do DUAT, melhorias nos standards
higiénicos e da instrução, etc.

O projecto dirige-se a grupos de famílias que obtêm o empréstimo aceitando
inserir-se num longo (5 anos!) e rico percurso formativo. Formação que para
ser eficaz tem frequência mensal e é o mais possível integral: agrária,
zootécnica, cívica, sanitária, etc. A formação é frequentemente integrada e
acompanhada in loco (visita das machambas, vacinação dos animais,
demostração de preparação de pesticidas biológicos. Tenta-se, em substância,
favorecer o crescimento económico e o nível de competência e produtividade
das famílias camponesas no território rural da Diocese de Nacala, criar redes
de solidariedade entre os diferentes indivíduos, favorecendo a participação
feminina, para favorece um desenvolvimento económico participado e
sustentável e a difusão da democratização.

O empréstimo tem um valor anual crescente e diferenciado entre empréstimos
agrários (varia entre 2.000 Meticais e 10.000 Meticais) e empréstimos para
pequenas actividades comerciais (comercio de peixe seco, pequenos fornos de
padarias, etc.) onde vem calculado depois de ter elaborado com os
beneficiários um possível business plan. O reembolso do empréstimo está
previsto em 12 meses..
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