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Resumo Analítico 

As hortas comunitárias são uma ferramenta social que visa ajudar as famílias em 

situação de insegurança alimentar e nutricional, através da produção de alimentos para 

melhoria da dieta alimentar bem como para a renda. Portanto, a fraca adaptabilidade das 

famílias moçambicanas em relação as mudanças climáticas e hábitos rudimentares na 

agricultura e na alimentação incentivaram para a realização deste trabalho. E durante a 

realização deste, recorreu-se aos seguintes procedimentos metodológicos, Método 

Indutivo, Pesquisa Aplicada, combinou-se a abordagem Qualitativa e Quantitativa, 

Pesquisa-Accão, Método Bibliográfico, Observação Direta, a Entrevista 

semiestruturada, Palestras e Conversas. Com isso, identificou-se os factores que 

contribuem para a insegurança alimentar e nutricional em Chamane, disseminou-se 

conhecimentos sobre a segurança alimentar e nutricional e por fim foi estabelecido um 

núcleo de segurança alimentar e nutricional. Estiveram envolvidas 30 pessoas, das quais 

23 fizeram parte do Grupo Alvo, portanto, concluímos que a implantação das Hortas 

Comunitárias garante a segurança alimentar e nutricional das famílias de Chamane.  

 

 

Palavras-chave: Hortas; Hortas Comunitárias; Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN).  
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ABSTRACT 

Community gardens are a social tool that aims to help families in situations of food and 

nutritional insecurity through the production of food to improve the diet as well as 

income. Therefore, the poor adaptability of Mozambican families in relation to climatic 

changes and rudimentary habits in agriculture and in food encouraged for the 

accomplishment of this work. And during the course of the study, we used the following 

methodological procedures, Inductive Method, Applied Research, combined the 

Qualitative and Quantitative Approach, Research-Action, Bibliographic Method, Direct 

Observation, Semi-structured Interview, Lectures and Conversations. Thus, the factors 

contributing to food and nutritional insecurity in Chamane were identified, knowledge 

about food and nutritional security was disseminated, and finally a nucleus of food and 

nutritional security was established. There 30 were people involved, of which 23 were 

part of the Target Group, therefore, we conclude that the implementation of community 

gardens guarantees the food and nutritional security of Chamane families. 

 

 

Keywords: Vegetable gardens; Community gardens; Food and nutrition security 
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Introdução 

Sabe-se que cerca de 75% das famílias moçambicanas têm como a base de subsistência 

a agricultura
1
. Mas, apesar do elevado número de praticantes, a maior parte das 

comunidades moçambicanas continuam deparando-se com dificuldades relativas ao 

acesso físico, económico e social do alimento.  

A indisponibilidade física do alimento é influenciada por factores naturais (clima e 

qualidade dos solos) e sociais (hábitos tradicionais) que contribuem consideravelmente 

para má -nutrição, pobreza, exclusão social e fraco desenvolvimento sócio-económico 

no seio dos residentes de Chamane.  

Face a esses acontecimentos, constatou-se o seguinte problema: De que forma as Hortas 

Comunitárias contribuem na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional? 

Portanto, este trabalho orientar-se-á com o tema: “Hortas Comunitárias: uma alternativa 

para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, caso Chamane, no ano 2017”, 

pois estas são uma ferramenta importante na produção de alimentos nutritivos e seguros 

com efeito, ao acesso físico e imediato. Desta feita, para a resolução do problema 

constatado foram formulados três objetivos a saber: 
(1)

 identificar os factores que 

contribuem para a insegurança alimentar e nutricional, 
(2)

 disseminar conhecimentos 

sobre a Segurança Alimentar e Nutricional e 
(3)

 estabelecer um núcleo de Segurança 

Alimentar e Nutricional
 
com o objetivo principal de Promover a Segurança Alimentar e 

Nutricional nas famílias de Chamane. 

Assim, para proporcionar melhor compreensão do tema, o trabalho encontra-se dividido 

em cinco (5) capítulos: no primeiro capítulo encontra-se a introdução, que é uma breve 

contextualização sobre o trabalho, delimitação do tema, problematização, objectivos, 

hipóteses, e a justificativa. O segundo capítulo corresponde a revisão da literatura com a 

apresentação e análise crítica dos conceitos e teorias que compõem o tema. O terceiro 

relata os procedimentos metodológicos usados na obtenção de dados. No quarto 

capítulo são analisados e discutidos os dados e o último capítulo que corresponde a 

conclusão do trabalho, recomendações e referências bibliográficas. 

                                                           
1
 Mosca (2014) 
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1.2 Delimitação do Tema 

Tema: Hortas Comunitárias: uma alternativa para a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional, caso Chamane, no ano 2017. 

Problema: De que forma as Hortas Comunitárias contribuem na promoção da 

Segurança Alimentar e Nutricional? - Estudo de caso Chamane, no ano 2017.  

1.3 Problematização 

Os residentes de Chamane têm passado por um período difícil relacionado a 

indisponibilidade de alimento devido a sua vulnerabilidade aos choques climáticos e a 

falta de conhecimento sobre técnicas alternativas (sistemas de irrigação não 

convencionais, por exemplo) para produção agrícola.   

De salientar que, tal indisponibilidade do alimento em Chamane é causada por factores 

naturais e factores sociais a destacar: 

a) Factores naturais - estão relacionados com as mudanças climáticas, pois nos 

últimos três anos Chamane tem sido afectado por eventos climáticos extremos 

(vendavais
2
 e estiagem

3
), aliado a fraca produtividade dos solos e a escassez de 

água.  

b) Factores sócio-económicos – englobam o baixo uso de tecnologias de produção 

agrícola (técnicas rudimentares), difícil acesso a recursos (água, terra, insumos 

agrícolas, etc.), má gestão do excedente agrícola e a baixa renda dos agregados 

familiares para a aquisição de alimentos.   

Na tentativa de minimizar esse cenário, as famílias são obrigadas a reduzir a quantidade 

de alimentos por refeição bem como a redução do número de refeições diárias
4
, 

comprometendo o gozo do direito a alimentação de qualidade e quantidade suficiente, 

(FAO, 1996 apud Conti, 2009, p.19).    

Com isso, aumentam os níveis de desnutrição, fome, pobreza e reduz a produtividade.   

 

                                                           
2
Caracterizam-se por vento muito forte.  

3
 Diz-se ao um longo período sem chuvas. 

4
 Muitos agregados familiares reduziram para duas refeições diárias, contrariando as três refeições 

recomendadas. 
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1.4 Objectivos da Pesquisa 

A pesquisa baseou-se em quatro (4) objectivos, dos quais um (1) Geral e três (3) 

Específicos. 

Objectivo Geral 

Promover a Segurança Alimentar e Nutricional nas famílias. 

Objectivos Específicos: 

 Identificar os factores que contribuem para a insegurança alimentar e nutricional 

nas famílias de Chamane; 

 Disseminar conhecimentos sobre a Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Estabelecer um núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional. 

1.5 Hipóteses 

 A implantação das Hortas Comunitárias garante a Segurança Alimentar e 

Nutricional nas famílias de Chamane; 

 A criação de um núcleo de agricultores contribui para a promoção da Segurança 

Alimentar e Nutricional nas Famílias de Chamane. 

1.6 Justificativa da escolha do tema 

Chamane possui algumas zonas favoráveis para a abertura de hortas, pois existem 

recursos (água e terra arável) para a produção de diversas culturas (alface, couve, 

tomate, etc.) que podem reduzir a indisponibilidade do alimento e gerar renda para as 

famílias envolvidas, por um lado. 

Por outro lado, Chamane é um local estratégico para o escoamento de produtos 

agrícolas (atravessado por uma via turística e está próximo do mercado central) 

facilitando aos agricultores no escoamento desses mesmos produtos.  

Diante do exposto, a escolha do tema Hortas Comunitárias é relevante em Chamane, 

porque tanto as famílias participantes bem como a comunidade em geral terá acesso a 

alimentos de qualidade e a preços acessíveis, permitindo desse modo a melhoria da dieta 

alimentar, diversificação dos hábitos alimentares, promoção da saúde nutricional e 

geração de renda. 
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CAPITULO II: REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Marco conceptual 

No presente capítulo, será feita a definição das palavras- chave e apresentadas algumas 

teorias de autores que já investigaram sobre o tema com vista a enriquecer o 

entendimento do autor. Portanto a primeira palavra- chave é horta que:  

De acordo com a FAO, “uma horta define-se como um lugar onde se praticam culturas 

hortícolas”.
5
 Por sua vez, o dicionário Priberam define “horta como o local onde se 

criam hortaliças e legumes”. 
6
  

Em conformidade com as ideias acima colocadas, entende-se que horta é o local onde 

são cultivados legumes e hortaliças. As hortas podem ser classificadas em diversos 

tipos: hortas caseiras, hortas escolares, hortas comunitárias, mas neste trabalho importa 

tratar apenas sobre as hortas comunitárias. E o que entende-se por: 

Hortas Comunitárias (HC’s)  

No olhar de Neto & Silva (s/d, p.7) “a horta comunitária é aquela que é instalada numa 

área comunitária, sendo formada por um grupo de pessoas ou famílias que dividem o 

trabalho, gastos e a produção obtida”. 

Já Arruda (apud Pereira & Arce 2015: p.79) entende que “a horta é cultivada em 

conjunto por grupo de famílias ou comunidade, através de cooperativas de produção, 

que ficarão responsáveis pelo gerenciamento da produção”. 

E segundo Costa, Nunes, Félix, Araújo, Jimenez, Silva, Oliveira & Galindo (2004), as 

hortas são instaladas nas imediações de comunidades nas quais os próprios moradores 

trabalham em colectividade produzindo hortaliças para consumo próprio e o excedente 

comercializado. 

Olhando para as ideias dos autores acima, entende-se que as hortas comunitárias são 

cooperativas de produção implantadas nas imediações de comunidades constituídas por 

um grupo de famílias ou residentes cujo objectivo é a melhoria da dieta alimentar 

                                                           
5
 Disponível em: www.fao.org/docrep/007/x3996p0d.htm, acesso em 02 de Fevereiro de 2018  

6
 Dicionário Priberam, disponível em: www.priberam.pt/dlpo/horta, acesso em 02 de Fevereiro de 2018 

http://www.fao.org/docrep/007/x3996p0d.htm
http://www.priberam.pt/dlpo/horta
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através da produção, consumo e venda de hortaliças. Para terminar será apresentada a 

terceira palavra-chave que compõe o trabalho:  

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

“A SAN define-se como o direito de todas as pessoas, a todo momento, ao acesso físico, 

económico e sustentável a uma alimentação adequada, em quantidade, qualidade, e 

aceitável no contexto cultural, para satisfazer as necessidades preferenciais alimentares, 

para uma vida saudável e activa”, (SETSAN 2007, p.4). 

Para os autores Maluf, Menezes & Marques (2012, p.4) “é a garantia do direito de todos 

ao acesso de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, 

com base em praticas alimentares saudáveis e respeitando as características culturais de 

cada povo, manifestadas no ato de se alimentar”. 

Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

outras necessidades essenciais, tendo como base praticas alimentares promotoras de 

saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, económica e 

ambientalmente sustentáveis, (Mancuso, Fiore & Redolfi, 2015, p.5). 

Nessa ordem de ideia, entende-se por SAN a realização do direito de todos ao acesso 

físico a alimentação segura em quantidade e qualidade suficiente, a todo momento, 

respeitando a cultura e os hábitos alimentares de cada região e sem interferência na 

realização de outras necessidades básicas, promovendo assim a saúde através de boas 

práticas alimentares e que seja sustentável do ponto de vista social, económico e 

ambiental.  

Assim, para Carrilho, Abbas, Júnior, Chidassicua & Mosca, a SAN sustenta-se em 

quatro pilares básicos para a garantia de funcionamento do estado nutricional pleno: 

Disponibilidade, acessibilidade, utilização e estabilidade do alimento. 

Disponibilidade – está assegurada quando as quantidades de alimentos produzidos, são 

adequados e estes estão a disposição das pessoas, (Hanson, 2013 apud Carrilho et al., 

s/d, p.16); 
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Acessibilidade – o acesso ao alimento está garantido quando todas as famílias e todos 

indivíduos dessas famílias têm recursos apropriados (através da produção, compra ou 

doação para uma dieta nutritiva), (Ibid., p.20)  

Utilização – está relacionada com a capacidade do corpo humano ingerir e metabolizar 

os alimentos. Este pilar relaciona-se com a segurança, higiene e práticas de 

processamento de alimentos, qualidade e diversidade da dieta, (Ibid., p.22). 

Estabilidade – este pilar corresponde às quantidades produzidas e estas estão à 

disposição das pessoas, encontra-se directamente relacionada com a variabilidade do 

clima, (Ibid., p.25)   

Figura. 1. Quadro conceptual de Segurança Alimentar e Nutricional: os quatro 

pilares da SAN  

 

  

 

 

Fonte: Gross et al. (2000 apud Carrilho et al., s/d, p.10)  

Assim, a segurança alimentar e nutricional é alcançada quando os pilares acima 

descritos são funcionais, isto é, a produção e o uso correcto dos alimentos permite 

melhorar a nutrição de toda a população, (Vunjane & Adriano, 2015, p.42).   

2.2 Fundamentação Teórica 

2.2.1 Breve historial sobre a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

O termo segurança alimentar foi usado pela primeira vez durante a 1ª Guerra Mundial 

na Europa, este tinha estreita ligação com o conceito de segurança nacional e com a 

capacidade de cada país produzir sua própria alimentação. Ciente de que a insegurança 

alimentar prevalecia nos países pobres, resultante da produção insuficiente de alimentos, 

foi lançada a campanha denominada “Revolução verde
7
”, que proporcionou o aumento 

                                                           
7
 Revolução verde consistiu na criação de semente geneticamente melhoradas e na introdução de novas 

técnicas agrícolas com vista a incrementar a produção agrícola em países pobres durante as décadas 60 e 

Estado Nutricional 

Utilização Acessibilidade Disponibilidade 

Estabilidade 
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da produção agrícola mas sem nenhum efeito sobre a fome. No final da década 80 e 

início da década 90, o conceito de segurança alimentar foi revisto passando a incorporar 

a questão de acesso a alimento seguros (não contaminados biológica ou quimicamente), 

de qualidade (nutricional, biológica, sanitária e tecnológica), produzidos de forma 

sustentável e que se adequam culturalmente. Portanto, foi durante a Conferência 

Internacional de Nutrição realizada em Roma em 1996, organizada pela FAO e pela 

OMS, onde o aspecto nutricional e sanitário passou a ser agregado ao conceito, 

passando a denominar-se Segurança Alimentar e Nutricional, (ABRANDH, 2010, p 4-

7). 

Em concordância com a teoria acima apresentada, a introdução da componente 

nutricional no conceito de “Segurança Alimentar” permitiu a inclusão de medidas 

referentes a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, respeitando assim os 

valores tradicionais das comunidades.  

2.2.2 Situação actual da Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) em 

Moçambique  

De acordo com o PARPA II, a insegurança alimentar e nutricional é avaliada de acordo 

com a disponibilidade, acesso aos alimentos e na qualidade da dieta. Contudo, essa 

avaliação da diversidade da dieta é feita através de indicadores tais como: número 

médio de refeições consumidas diariamente e a qualidade da dieta em termos de 

variação de alimentos, (Possolo et al., 2009, p.12). 

Ismael (2013, p.4) refere que as causas da Insegurança Alimentar e Nutricional podem 

ser:   

Causas Imediatas 

 Baixa disponibilidade de alimentos a nível dos agregados familiares, quer por 

problemas de produção ou acesso ao alimento (baixo poder de compra); 

 Deficiente estado de saúde. 

 

                                                                                                                                                                          
70. Verificou-se nessa época o uso intensivo de insumos industriais (agrotóxicos e fertilizantes), uso 

extensivo de tecnologia no plantio, irrigação e colheita, contribuindo dessa forma para a degradação 

ambiental e cultural dos agricultores tradicionais. 
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Causas Adjacentes  

 Acesso limitado aos alimentos – devido a falta de alimentos no mercado ou altos 

custos praticados; 

 Altos níveis de pobreza absoluta
8
;  

Causas básicas 

 Baixo nível de educação e elevadas taxas de analfabetismo; 

 Tabus crenças, práticas tradicionais e religiosas negativas; 

 Baixa disponibilidade de recursos estruturais – a maioria (70% da população) 

pratica uma agricultura de subsistência, com baixa utilização de tecnologia e 

muito baixa produtividade. 

Os frequentes desastres naturais e a pandemia do HIV/SIDA afectam a resistência das 

famílias e das comunidades rurais, tornando o país vulnerável a insegurança alimentar e 

nutricional crónica e transitória, (Possolo et al., 2009, p.12). 

InSAN transitória – é entendida como um fenómeno relativamente súbito e severo, 

resultado de um choque externo, geralmente ocasionado por secas, inundações ou 

tremores de terra, em contextos de difícil assistência às populações, (Simon, 2012 apud 

Brissos, 2016, p.12) 

InSAN crónica – é um fenómeno duradouro, muitíssimo mais amplo, que afectaria 

cerca de cem vezes mais pessoas e, por isso, merecedor de particular atenção, (Ibid.). 

Em Moçambique a insegurança alimentar e nutricional predominante nos agregados 

familiares rurais é transitória, pois é influenciada por chuvas excessivas/inundações (nas 

províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Tete) e por escassez de 

chuva (em algumas partes de Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo), isto é, 

choques climáticos provocados pelas mudanças climáticas, (SETSAN, 2015, p.2).    

A ocorrência desses eventos, provoca perdas de vidas humanas, bens, infra-estruturas e 

culturas em campo, (Ibid.). A resposta para a vulnerabilidade das comunidades, passa 

                                                           
8
 É caracterizada pela fraca capacidade das famílias em encontrar mecanismos, meios materiais ou 

financeiros para a satisfação das suas necessidades básicas. 
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por sua preparação para enfrentar as mudanças repentinas no quadro alimentar a que 

estão expostas.  

Assim, levou-se a cabo as hortas comunitárias, como forma de criar uma organização a 

nível local (Chamane), para dar resposta a esses fenómenos, tomando esse local como 

centro de aprendizagem e transferência de tecnologias de produção que sejam acessíveis 

para responder a indisponibilidade de alimento, numa primeira fase a nível local.      

2.2.3 Importância das Hortas comunitárias na Segurança alimentar e nutricional 

As hortas comunitárias surgiram durante a primeira GM, pois houve escassez 

de alimentos e houve por isso a necessidade de se ocupar terrenos baldios, 

essa experiência teve início em períodos de expansão agrícola nos Estados 

Unidos. Estas tiveram um papel muito importante durante a crise da década 

30 nos EUA, foram criadas mais de 20 mil hortas onde muitos americanos 

aprendiam a cultivar não apenas para alimentação, mas também para a 

geração de renda, (Gonçalves, 2004 apud Instan, Mello, Oliveira, Pinheiro 

& Villani, 2015, p.89). 

Em Moçambique esse processo foi introduzido durante o período pós- independência, 

onde era priorizada a produção de culturas alimentares para fazer face a fome que se 

fazia sentir no país.  

Actualmente as hortas servem como uma saída na aquisição de alimentos e para a 

geração de renda familiar, sendo geralmente praticadas em zonas rurais. Devido a crise 

alimentar e nutricional causada pelo uso excessivo de agrotóxicos na produção de 

alimentos, iniciou o processo de expansão das hortas para zonas urbanas através da 

implantação de hortas caseiras com objectivo de permitir a disponibilidade permanente 

de alimentos seguros (que inibem o uso de agrotóxicos) e nutritivos. 

Os pequenos agricultores assumem particular importância nesse processo, o 

crescimento agrícola; o crescimento agrícola com a participação de pequenos 

agricultores, especialmente as mulheres, será mais eficaz para reduzir a 

pobreza extrema e a fome, e possivelmente aumentar os rendimentos dos 

trabalhadores e criar empregos para os pobres, (Dias, 2015). 

A associação comunitária de Chamane é uma organização constituída na sua maioria 

por famílias vivendo em situação de insegurança alimentar e nutricional, por essa razão 

os membros são responsáveis pela identificação de famílias que estejam passando pela 
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mesma situação, pois através desta associação conseguem apoio (insumos agrícolas), 

para além de beneficiar de apoio técnico e capacitações em matéria de produção e SAN.  

Consequentemente, a produção da associação é levada seriamente, pois esta é dividida 

por todos os membros para o consumo familiar e para a venda, com excepção do milho 

que para além do consumo outra parte é deixada para a próxima época agrícola.  

2.2.4 Alimentação adequada e SAN 

O direito a alimentação adequada realiza-se quando todo o homem, mulher e criança, só 

ou em comunidade, têm acesso físico e económico o tempo todo a alimentação 

adequada ou a meios para a sua aquisição, (Carrilho et al., s/d, p.61). 

Para Ismael (2013, p.2) a dieta adequada em quantidade (três refeições/dia) e qualidade 

(variedade; grupo de alimentos), adicionada a actividade física – é importante para uma 

boa saúde.  

Segundo Mota
9
, o grupo de alimentos, pode-se classificar em: 

Tabela 1. Classificação do grupo de alimentos 

Grupo de Alimentos Função nutricional 

Alimentos energéticos 
Principais responsáveis em fornecer a energia que o nosso 

corpo necessita, para realizar as suas actividades; 

Alimentos construtores 

Actuam na construção de novos tecidos (além de formarem 

enzimas, anticorpos e hormônios), são importantes para 

crianças e adolescentes, em fase de crescimento; 

Alimentos reguladores ou 

protectores 

Garantem o bom funcionamento do corpo e actuam na 

proteção do nosso organismo contra doenças, pois auxiliam 

na manutenção da integridade das células. A falta de 

vitaminas e minerais na alimentação causa doenças 

carências
10

.   

 

                                                           
9
 Disponível em: www.colegioanchietaba.com.br/nutricao/dicas/GruposAlimentares.pdf  acesso à 13 de 

fevereiro de 2018 

10
 Doenças provocadas por carência de vitaminas no corpo 

http://www.colegioanchietaba.com.br/nutricao/dicas/GruposAlimentares.pdf
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Olhando para o quadro acima apresentado, pode-se afirmar que muitas comunidades 

moçambicanas, em particular Chamane, devido a indisponibilidade do alimento não 

conseguem ter uma dieta equilibrada tendo em conta o grupo de elementos, estando 

assim sujeitos a doenças como, a desnutrição, anemia, bem como o fraco 

desenvolvimento físico e mental.  

2.2.5 Benefício da Horta Comunitária 

A HC’s são geralmente implantadas em locais onde o acesso por alimentos saudáveis é 

mais restritos, (Instan et al., 2015, p.87). De modo a proporcionar melhor entendimento 

apresentar-se-á uma lista de aspectos positivos resultantes de sua implantação: 

Para as famílias envolvidas 

 Garante o acesso a alimentos nutritivos a qualquer momento; 

 Melhora a qualidade de vida; 

 Reduz a dependência dos mercados; 

 Garante a inclusão social das pessoas vulneráveis (idosos, mulheres); 

 Oportunidade de geração de renda, (Ibid., p.88). 

Para a comunidade onde é implantada 

 Garante acesso a alimentos frescos e nutritivos; 

 Abastece o mercado local a preço acessível; 

 Gera trabalho para desempregados; 

 Cria oportunidade de aprendizagem (novas técnicas de produção, etc.); 

 Prevenção de doenças nutricionais; 

 Ocupação benéfica de terrenos baldios;  

 Proporciona educação e preservação ambiental (aproveitamento de resíduos 

orgânicos
11

 e inorgânicos
12

 durante a produção), (Di Nardo & Cataneo, 2010).  

                                                           
11

 Aproveitamento do esterco animal para adubagem 

12
 Uso de garrafas plásticas para irrigação gota-a-gota, etc. 
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CAPITULO III: METODOLOGIAS DE PESQUISA 

São descritos neste capítulo os caminhos que foram recorridos para a obtenção de dados 

satisfatórios permitindo uma análise de resultados durante a realização deste trabalho, 

iniciando por descrever a área de estudo. 

3.1. Descrição da área de estudo 

Chamane é um bairro localizado a 8 Km da cidade de Inhambane. O nome Chamane 

provém da palavra “Tsamane” em Matswa
13

 significa “acomode-se”. 

De acordo com os dados preliminares do censo 2017, Chamane conta actualmente com 

3750 habitantes, representados por 1713 são homens contra 2037 mulheres, segundo o 

Sr. Jaime Oliveira, secretário do Bairro. 

A agricultura é a principal fonte de subsistência para a maior parte das famílias, sendo 

a agricultura de sequeiro
14

 a mais predominante na região, com o enfoque a produção de 

mandioca, milho, feijão e amendoim. Em termos de clima, predomina o clima tropical 

que é caracterizado por um período de inverno curto e verão longo, o que dificulta a 

prática da agricultura.   

Em relação a infra-estruturas sanitárias, não existe localmente um centro ou posto de 

saúde, as pessoas têm de deslocar cerca de 8 km para o Hospital Urbano de Inhambane. 

Devido a pobreza e longas distâncias as famílias só deslocam ao hospital quando o seu 

estado de saúde se agrava. As crianças crescem sem o acompanhamento necessário, pois 

não recebem as vacinas e vitaminas recomendadas durante o seu desenvolvimento. 

Deste modo, as organizações da sociedade civil (igrejas e associações locais) têm 

prestado apoio e acompanhamento principalmente as pessoas que sofrem de desnutrição 

causada por má dieta bem como doentes com HIV/SIDA, pois estes abandonam o 

tratamento devido a falta de alimentos e de cuidados permanentes dos serviços de saúde. 

Chamane é atravessado por canais de água, por isso, para aproveitar esse recurso a 

liderança através das associações locais encorajou a população a se organizar nas zonas 

baixas, de modo a produzir alimentos (alface, beterraba, cebola, couve, tomate, etc.) que 

                                                           
13

 Uma das línguas predominantes de Inhambane 

14
 Caracteriza-se pelo baixo uso de rega, isto é, depende da chuva 
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podem ajudar na melhoria da dieta alimentar e na saúde nutricional das famílias, bem 

como gerar renda para cobrir outras necessidades essenciais.       

Tabela 2: Ilustração de infra-estruturas sociais 

Tipo Quant. Nome 

OSC 5 

Associação Comunitária de Chamane 

Igreja Assembleia de Deus 

Igreja Católica 

Igreja Metodista 

Igreja Velhos apóstolos de Moçambique 

Escolas 2 
EPC de Chamane 

ADPP – Escola de Professores do Futuro (EPF) 

Governo 1 SDPI – Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estrutura 

 

3.2 AMOSTRAGEM 

População 

Segundo Gil (2008, p.89) é “o conjunto de elementos que possuem determinadas 

características”. Assim sendo, o universo total do bairro Chamane é de 3750 

habitantes. 

Amostra  

A amostra é o subconjunto do universo do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo (Canastra, Haanstra & Vilanculos, 2015, p.19). 

Desta feita, a amostra deste trabalho é do tipo Aleatória Simples, onde todos os 

elementos têm a mesma possibilidade de fazer parte, ou por outra, os elementos da 

amostra não foram seleccionados mediante um padrão fixo. 

Num universo de 3750 habitantes, a amostra é de 30 pessoas, dos quais 23 

agricultores, dois (2) técnicos extensionistas, dois (2) membros da liderança local e um 

(1) Presidente da Associação Comunitária de Chamane e dois (2) engenheiros 

agrónomos. 
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Tabela 3: Ilustração da Amostra 

Ordem Amostra Local Homens Mulheres Subtotal 

1 Grupo alvo Chamane 4 19 23 

2 Pres. Associação Chamane 1  1 

3 Téc. Extensionista Chamane 1 1 2 

4 
Membros da 

liderança local 
Chamane 2  2 

5 Eng. Agrónomos DPSA-I’bane 2  2 

Total 30 

 

3.3 Abordagem Metodológica 

Sabe-se que método é o caminho usado para o alcance de um fim. Nesta ordem de 

ideias, vale frisar que para a materialização desta pesquisa, foram aplicados diferentes 

métodos, desde os gerais até aos procedimentos conforme se enquadra o conteúdo 

abaixo. 

a) Método Indutivo 

Este método aplicou-se durante identificação do problema, onde foram efectuadas 20 

entrevistas aos membros da liderança bem como ao grupo alvo, e através das respostas 

obtidas mediante as explicações fez-se a relação e a generalização dos fenómenos 

observados, isto é, este método permitiu a generalização da premissa partindo do 

particular, conforme pode se observar a seguir: 

Pércia não possui conhecimento sobre a SAN; 

Ernesto não possui conhecimento sobre a SAN; 

Sónia não possui conhecimento sobre a SAN; 

Ora, Pércia, Ernesto, Sónia, …são do bairro Chamane; 

Logo, o bairro Chamane não possui conhecimento sobre a SAN. 

b)  Quanto a natureza 
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Pesquisa aplicada:  

Abraçou-se este método durante as reuniões semanais realizadas junto com o grupo 

alvo, como forma de perceber acerca da manifestação do problema e de forma conjunta 

propor acções que ajudassem a soluciona-lo.  

c) Do ponto de vista da abordagem do problema 

Combinou-se a abordagem qualitativa e quantitativa. 

A abordagem qualitativa permitiu a atribuição de significados a fenómenos constatados 

em Chamane, facilitando a interpretação e selecção de dados pertinentes obtidos em 30 

entrevistas (grupo alvo, técnicos e liderança local) efectuadas, bem como pela 

observação directa. E a abordagem quantitativa favoreceu tradução numérica e 

estatística da informação obtida através dos dados colectados em 30 entrevistas, 

conversas e observações. 

d) Quanto aos procedimentos técnicos  

Pesquisa – acção 

Este método foi útil durante a realização do trabalho no período compreendido de 

Setembro à Dezembro, sendo que favoreceu ao pesquisador para além de identificar 

problema, sensibilizar ao grupo pesquisado durante as reuniões e palestras a agir de 

forma cooperativa na planificação e execução de acções que visassem solucionar o 

problema.     

Método bibliográfico 

Para este método entrou-se em contacto com obras físicas (biblioteca do ISET) e 

digitais (através da internet) de outros autores que já pesquisaram sobre o tema, 

adicionando a realidade encontrada em Chamane em relação a SAN.  

3.4 Técnicas de Coleta de dados 

Com vista a materialização deste trabalho, recorreu-se a várias técnicas nomeadamente: 

Observação participante; Entrevista semiestruturada, Conversas e Palestras. 

Observação participante/directa  
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Esta foi utilizada como mecanismo permissor na aquisição de detalhes das reais 

condições do grupo pesquisado e não obstante, facilitou a descrição de várias situações 

através do uso dos cinco sentidos humanos. Em outro caso, possibilitou o pesquisador 

inserir-se dentro do grupo para descobrir dificuldades de cooperação, passando-se por 

um membro do mesmo. 

Entrevista semiestruturada 

Esta técnica permitiu a realização da investigação baseada em questões abertas, assim 

como fechadas com possibilidade de obter mais informações em relação ao tema, 

abrindo espaço para a identificação e manifestação do real problema, foram 

entrevistadas 30 pessoas. 

Palestras e Conversas 

Foram efectuadas quatro (4) palestras, permitiram a introdução de conceitos novos 

referentes a SAN, com o uso da língua portuguesa e local, como forma de possibilitar a 

aquisição de novos conhecimentos e troca de experiência entre o grupo e o pesquisador. 

As conversas formais e informais permitiram o contacto com o grupo pesquisado e 

outros elementos, na busca de informações relevantes, pois assim o entrevistado se 

sentia mais a vontade ao falar. 

3.5 Actividades desenvolvidas para o alcance dos objectivos e resultados 

Objectivo específico (1): Identificar os factores que contribuem para a Insegurança 

Alimentar e Nutricional; 

Actividade: Entrevistas e observações; 

Ao decorrer dos trabalhos práticos no campo foram entrevistadas 30 pessoas, divididas 

em grupos de: 23 elementos da ACC (Associação Comunitária de Chamane) que foram 

entrevistados de forma individual nas suas residências e no local das actividades, dois 

(2) membros da Liderança local e quatro (4) técnicos da agricultura onde dois foram 

entrevistados no campo (Chamane) e os restantes foram entrevistados na Direcção 

Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar. Usamos também a observação directa 

durante a realização do trabalho, portanto foram identificados os factores naturais e 

sócio-económicos a destacar: 
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 Factores sócio-económicos: hábitos tradicionais, baixa renda, baixo nível de 

escolaridade, falta de conhecimento sobre a SAN; 

 Factores naturais: exposição a ocorrência de eventos climáticos extremos 

(vendavais e seca), falta de terras aráveis. 

Resultado: Identificados os factores 

Objectivo específico (2): Disseminar conhecimento sobre a Segurança Alimentar e 

Nutricional; 

Actividade: Palestras sobre a SAN, demonstrações (abertura de canteiros, uso de 

recipientes plásticos). 

Foram ministradas 4 palestras com o objectivo de despertar as pessoas acerca do 

contributo das hortas comunitária no desenvolvimento sócio-económico da comunidade, 

também foram feitas demonstrações com a abertura de sete (7) canteiros usando 

técnicas da agricultura de conservação (cobertura morta, adubação orgânica e uso de 

sacos, garrafas e bacias recicláveis) para permitir a gestão dos recursos (água e terra) 

existentes actualmente e promover a segurança alimentar e nutricional através da 

produção de alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. 

Resultado: Conhecimentos sobre a Segurança Alimentar e Nutricional disseminados. 

Objectivo específico (3): Estabelecer um núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional 

Actividade: Eleição de elementos para o núcleo de SAN. 

A criação de um núcleo responsável pela SAN é uma mais-valia para a comunidade, 

esta garante uma melhor monitoria das acções desencadeadas na HC’S. 

Foram eleitas quatro (4) mulheres responsáveis pela identificação, mobilização e registo 

de famílias que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional. Estas foram 

eleitas por membros da ACC devido a sua entrega e desempenho durante a realização 

das actividades. 

Resultado: 1 Núcleo estabelecido. 
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CAPITULO IV: APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Partimos do pressuposto de que toda a pesquisa de campo requer o levantamento de 

dados como forma de proporcionar um entendimento sólido sobre o assunto em estudo. 

Nesse contexto, será feita a apresentação dos dados obtidos mediante às entrevistas 

dirigidas aos diferentes actores que fizeram parte da nossa amostra. 

4.1 Informação das entrevistas direccionadas ao grupo alvo 

1. Quantas refeições a sua família têm diariamente?  

 

A questão tinha como objectivo conhecer o número de refeições diárias que as famílias 

têm.  

R: Muitas famílias têm apenas duas refeições por dia (almoço e Jantar)
15

. 

Conforme ilustra o gráfico dos 23 membros do grupo alvo, 19 responderam que têm 

passado duas refeições diárias, portanto essa realidade faz-nos afirmar que maior parte 

das famílias não consegue alcançar o número mínimo de refeições, ficando desse modo 

em uma situação de insegurança alimentar e nutricional. Essa situação afecta na sua 

maioria as mulheres porque elas representam o maior número de habitantes (2037)
16

, 

sendo as viúvas e solteiras as mais vulneráveis. 

Os hábitos tradicionais também contribuem para a prevalência dessa situação, porque as 

pessoas na sua maioria mulheres acordam muito cedo com destino a machamba, e 

acabam passando toda a manhã sem comer, voltando para casa apenas no período de 

tarde para o almoço, esse factor faz com que as pessoas tenham uma saúde nutricional 

frágil, pois na tentativa de repor a refeição perdida no período da manhã, essas 

consomem uma quantidade acima do recomendando, dificultando o processo de 

                                                           
15

 Na sua maioria, o almoço é resultado da refeição confeccionada para jantar do dia anterior. 
16

 A população total é de 3750 hab. 

19 

83% 

4 

17% 

Gráfico 1. Número de refeições diárias   

2 Refeições 

3 Refeições 
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digestão. Isso influencia no desenvolvimento sócio-económico da comunidade, pois os 

maus hábitos alimentares influenciam negativamente na realização de actividades. 

Portanto, é necessário que as famílias tenham acompanhamento periódico de um 

nutricionista para a disseminação de bons hábitos alimentares através dos recursos 

disponíveis.        

2. Existe alguém na família empregado em alguma instituição? 

 

Nessa questão, objectivou-se entender se existia alguma alternativa para as famílias na 

obtenção de produtos alimentares. 

R: Não, dependemos da produção que vem da machamba.  

Dos 23 entrevistados apenas, três (3) responderam positivamente a questão, isso 

significa que maior parte da comunidade tem sérias dificuldades para adquirir 

alimentos, estando desse modo vulneráveis a Insegurança Alimentar e Nutricional. 

Embora não estejam empregadas numa instituição algumas mulheres, para além da 

actividade agrícola dedicam o seu tempo na produção e venda de Macúti
17

 para 

posterior venda na cidade de Inhambane. Mas essa actividade requer muito trabalho, por 

isso em algumas famílias as crianças na idade escolar tem de abandonar a escola para 

ajudar nesse processo.  

Portanto, se essa situação prevalecer nos próximos cinco (5) anos, a taxa de desistência 

escolar será elevada, o que significa que os níveis de escolaridade continuarão baixos 

dificultando desse modo o desenvolvimento da comunidade. Com isso, viu-se a 

necessidade de intensificar as actividades ligadas a difusão de novas técnicas com vista 

a garantir a produção de alimentos.  

                                                           
17

 Folhas do Coqueiro, muito usadas na construção de casas e vedação em Inhambane  

3 

13% 

20 

87% 

Gráfico 2. Existência de  algum membro da família 

empregado numa instituição 

Sim  

Não 
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Pergunta (3) Entende sobre Segurança Alimentar e Nutricional? 

 

O objectivo da questão é de perceber o nível de entendimento sobre a SAN, entretanto 

dos 23 entrevistados constatou-se que todos têm o conhecimento, mas mesmo 

conhecendo a expressão, 78% das pessoas do grupo não conseguiram explicar o seu 

significado. As restantes pessoas que correspondem aos 22% tem algum entendimento 

acerca da SAN, porque têm participado em conferências realizadas a nível da cidade 

representando a Associação Comunitária de Chamane.  

Esta falta de conhecimento contribui para a insegurança alimentar e nutricional e 

prevalência da pobreza nas famílias. Ou seja, o não acesso ao alimento compromete o 

gozo a outras necessidades essenciais. Por esta razão há uma necessidade da existência 

de agentes comunitários para a difusão de informações sobre o assunto.  

Esse facto motivou a realização de palestras com vista a produzir novo conhecimento 

sobre a questão. 
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Pergunta (4): Quais são as culturas que você cultiva? 

Tabela 4. Ilustra as Culturas produzidas 

Cultura produzida Número de pessoas  Destino da produção 

Alface 6 Subsistência e venda 

Cebola 15 Subsistência e venda 

Couve 8 Subsistência e venda 

Mandioca 23 Subsistência 

Milho 23 Subsistência 

Pepino 10 Subsistência e venda 

Tomate 9 Subsistência e venda 

 

Pretendia-se através desta questão analisar o desempenho do grupo na produção de 

culturas preponderantes na garantia da segurança alimentar e nutricional. 

R: Geralmente priorizam a produção de alimentos que possibilitam a conservação 

durante a época de escassez (verão) mandioca e o milho, e são importantes para fazer a 

farinha de tapioca e a farinha usada para preparar chima. 

O milho é um cereal muito importante na dieta das famílias de Chamane, porque 

possibilita o fabrico da farinha que é usada no preparo de um dos pratos típicos da 

região (chima) e que contém um alto valor nutricional. A mandioca é também uma das 

culturas tradicionais da região, é resistente a pragas e a seca, adequa-se a diversos tipos 

de solo, quando consumida fresca ou cozida dá força para a realização das actividades 

diárias. 

Em Chamane, a produção da mandioca é destinada na sua maioria para o fabrico da 

farinha de tapioca, o que significa que as famílias não tiram o máximo proveito do valor 

nutricional ao consumi-la fresca. Este alimento poderia também melhorar a qualidade da 
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dieta das famílias, pois algumas não tomam o pequeno-almoço devido a falta de 

dinheiro para a compra de pão, enquanto podem cozer a mandioca que contêm um alto 

valor nutritivo. 

A mandioca é uma cultura de rápida deterioração, por isso é importante saber 

como conserva-la. Geralmente para evitar esse problema, deixam-se as raízes 

enterradas, isto é, faz-se a colheita quando necessário, mas em Moçambique 

as comunidades rurais na sua maioria, descascam a mandioca, raspam-na e 

colocam a secar ao sol. Mas esta prática pode colocar em causa a saúde das 

pessoas que forem a consumir depois, (USAID, 2010, p.16).  

Com isso, a mandioca seca (tapioca) é menos nutritiva e pode ser prejudicial a saúde, 

pois esta secagem é feita de forma artesanal expondo o alimento a vários riscos (poeira, 

insetos), por um lado e por outro lado: 

As culturas comerciais como a couve, tomate, cebola, pepino, encontram-se em pequena 

percentagem devido à inexperiência ligada a estratégias de negócio e conservação. 

Aquando da produção dessas culturas uma parte é destinada ao consumo familiar e 

outra parte para a venda mas por falta de compradores a maior parte da produção fica a 

perecer nos canteiros. 

Os roubos ou vandalização na maioria praticada por crianças são outro factor que 

dificulta essa actividade, por isso é necessário que haja controlo, palestras e feiras locais 

para inverter esta situação. 

Pergunta (5): Na sua opinião, o que gostaria que fosse feito para melhorar a 

disponibilidade de alimentos? 

Pretendia-se com essa questão perceber o posicionamento do entrevistado, sobre o que 

deve ser feito para reduzir a indisponibilidade do alimento.  
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Tabela 5. Opinião do grupo-alvo acerca da melhoria na disponibilidade de 

alimentos  

Respostas 
Frequência 

das respostas 
Observações 

Apoio técnico 3 

Constatou-se que o apoio técnico foi 

menos solicitado, porque as pessoas 

alegam que os técnicos vão apenas para 

a recolha de dados.  

Apoio material 18 

Esse foi muito solicitado, porque as 

famílias não dispõem de dinheiro para a 

compra de insumos agrícolas (sementes, 

enxadas, inseticidas, etc.). 

Outros 12 

Dentre vários aspectos levantados 

destaca-se a questão da transparência 

para as pessoas que beneficiam do apoio 

material para a prática da agricultura.  

 

Mediante a interpretação da tabela, constatou-se que dos 23 que fazem parte do grupo 

alvo, apenas três (3) destacaram a questão de apoio técnico para realização de 

demonstrações e palestras, de modo a prover melhor produção e produtividade, isso 

mostra que as pessoas apenas estão preocupadas com a produção sem no entanto, 

adaptar-se as novas técnicas. Com isso, a maioria destacou a questão de apoio material 

como crucial para o sucesso das suas actividades, porque na sua maioria são famílias 

pobres que não tem como adquirir os insumos agrícolas para iniciar com o processo de 

produção, mas também há que salientar que a questão de sustentabilidade não é levada 

em conta, porque alguns tem tido esse apoio, mas mesmo assim continuam se 

queixando, pela falta de material e a disponibilidade de alimentos continua baixa em 

Chamane. 
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No entanto, levantou-se a questão da transparência no seio do grupo, visto que existe 

um grupo de pessoas que beneficia sempre desses apoios, portanto isso causa um mau – 

ambiente na organização podendo futuramente causar conflitos que podem fragilizar o 

grupo e as actividades desencadeadas para ultrapassar o problema da indisponibilidade 

de alimentos. 

Para melhorar essa situação, é necessário que os técnicos trabalhem directamente com 

as organizações, promovendo palestras, demonstrações sem deixar de lado a questão da 

sustentabilidade, pois é necessário que os agricultores/camponeses sejam auto-

dependentes na resolução de seus problemas. 

4.2 Tabela 6. Apresentação dos resultados da entrevista aos membros da liderança 

local   

Perguntas Respostas 

1) Como você analisa a 

disponibilidade do alimento 

em Chamane? 

A questão de alimentos é preocupante, o mercado 

local não dispõe de produtos básicos, o que obriga 

com que as pessoas desloquem até a cidade para 

aquisição dos mesmos e a preços muito elevados. 

2) Quais são as razões?  

A falta de terras aráveis para a prática de 

agricultura, vendavais e seca, baixo poder 

aquisitivo das famílias, falta de conhecimento 

sobre SAN. 

3) Quantas famílias são 

afectadas pela 

indisponibilidade de 

alimentos? 

São várias famílias nessa situação, sendo as 

crianças e mulheres (grávidas, viúvas e idosas) a 

camada mais afectada, pois na sua maioria essas 

famílias dependem só da agricultura para a sua 

subsistência.  

4) Quais são as actividades que 

vêm sendo desencadeadas 

com vista a promover a 

Segurança Alimentar e 

 A liderança local com a ajuda do governo, 

promove palestras onde fala-se da SAN, para além 

de que está a devolver as zonas baixas que outrora 

haviam sido vendidas a privados, as pessoas são 

encorajadas a abrir hortas caseiras ou a trabalhar 
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Nutricional? em grupos. 

5) Na sua opinião, o que deve 

ser feito para reduzir 

situação? 

Deve haver palestras sobre a SAN, apoio (material 

ou assistência) constante para as pequenas 

associações estabelecidas nas zonas baixas; 

capacitações sobre agro-negócio; introdução da 

piscicultura; distribuição de animais domésticos 

(cabritos, patos, porcos) para equilibrar a dieta; 

 

Olhando para as respostas acima, onde foram entrevistados dois membros da liderança 

local, a indisponibilidade de alimento prevalece, porque o mercado local não consegue 

satisfazer as necessidades alimentares da comunidade, facto este que leva as pessoas a 

percorrer cerca de 8 Km até ao mercado Central na Cidade. Essa questão é também 

motivada pela baixa produção causada pelo difícil acesso a terras aráveis, baixa renda, 

vendavais e seca e falta de conhecimento sobre a Segurança alimentar e Nutricional. As 

mudanças climáticas extremas motivadas pela passagem do ciclone “DINEO” em 

Fevereiro de 2017, vieram agravar ainda mais a questão da insegurança alimentar e 

nutricional, porque muitas famílias perderam seus bens. Em Chamane várias famílias 

ainda ressentem-se desse evento, o que motivou a liderança local, governo e parceiros, a 

mobilizar a comunidade a organizar-se em pequenos grupos (associações ou 

cooperativas), de modo a recuperar rapidamente através da produção de alimentos nas 

zonas baixas de Chamane, bem como abertura hortas caseiras. 

A liderança local está ciente das dificuldades existentes nesse processo, pois a 

comunidade precisa de um tempo para assimilar as mudanças repentinas a que está 

exposta, por isso falam em palestras sobre a SAN, apoio (técnico e material), 

distribuição de animais domésticos para a criação, como algumas propostas que a longo 

prazo podem melhorar a vida dos residentes de Chamane.   

Portanto, constatamos um aspecto negativo onde, algumas pessoas não têm o hábito de 

participar nas reuniões do bairro, factor este que contribui para que estas fiquem 

desinformadas sobre as decisões ou estratégias tomadas para reduzir a indisponibilidade 

de alimentos. 
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Daí a motivação para a criação de um núcleo de segurança alimentar para melhorar 

difusão da informação e o acompanhamento ao nível das famílias mais vulneráveis.     

4.3 Tabela 7. Informação obtida através da entrevista direccionada aos Técnicos 

da Agricultura 

Perguntas Respostas 

1) Qual é a avaliação que faz da 

produção agrícola, nas últimas 

campanhas? 

As três últimas campanhas agrícolas não 

apresentaram resultados positivos devido a 

diversos factores que influenciaram 

negativamente a actividade agrícola. 

2) Na sua opinião, quais são os 

principais factores que contribuem 

para a indisponibilidade de 

alimentos? 

Dentre vários factores destacam-se a fraca 

organização das pessoas, uso de técnicas 

tradicionais na produção e conservação de 

alimentos, fraca capacidade de gestão, 

exposição a eventos climáticos.  

3) Quais são as actividades que vem 

sendo implementadas de modo a 

reverter essa situação? 

Para reverter esse cenário optou-se em 

organizar as pessoas em associações ou 

cooperativas, que servem como centro de 

apoio em termos de insumos agrícolas e 

assistência técnica (palestras e 

demonstrações), difusão de técnicas da 

agricultura de conservação. 

  

Segundo as respostas obtidas, os técnicos consideram que a insegurança alimentar e 

nutricional nas famílias persiste devido as ultimas três campanhas agrícolas menos 

conseguidas, onde apontam como factores a fraca organização das pessoas aliada ao uso 

de técnicas tradicionais, fraca gestão do excedente e as mudanças climáticas como 

principais causas da indisponibilidade do alimento.  

Os factores que contribuem para a indisponibilidade de alimentos levantados pelos 

técnicos são mais generalizados, por isso chegam a divergir em algum momento com o 
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posicionamento dos membros da liderança local. Os residentes de Chamane, 

principalmente as mulheres são mais activas nas actividades, o que mostra que há uma 

organização no seio do grupo e em relação ao excedente muitas famílias devido a fome 

acabam consumindo ou vendendo para facilitar a aquisição de outros produtos básicos 

para complementar a sua alimentação, existe também a questão das pragas levantada 

pela dona Luísa
18

 que afectam as culturas principalmente o milho. 

Com isso, os técnicos pautam pela organização das pessoas em grupos de trabalho 

(associações), para que o apoio em insumos agrícolas e assistência técnica seja 

abrangente para todos. Neste processo, constatamos que o apoio do governo não chega 

como deve ser nas comunidades, os privados são os que mais apoiam essas 

organizações, por um lado. Por outro lado as reuniões dos técnicos com as associações 

são para a recolha de dados referentes a actividades que na sua maioria não se 

concretizam.  

Portanto, para a reversão desse problema é necessário que os técnicos planifiquem as 

actividades junto a liderança local, para garantir apoio às famílias vulneráveis, pois 

segundo Albuquerque (2016)
19

, o contacto com os líderes locais é uma peça chave na 

firmação de parcerias, pois estes conhecem todos os moradores e sabem quem pode ser 

beneficiado. Também é necessário que esse acompanhamento técnico seja permanente 

porque as organizações privadas apoiam por um determinado período, daí a necessidade 

dos técnicos com a ajuda de outros actores comunitários (líderes, activistas, estudantes) 

difundir mais sobre a sustentabilidade das pequenas associações.    

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta parte do trabalho, fez-se o cruzamento dos dados obtidos mediante as entrevistas 

direccionadas ao grupo alvo, membros da liderança local e técnicos agrónomos. 

4.5.1 Análise Cruzada dos dados  

A indisponibilidade de alimentos em Chamane é influenciada por factores naturais e 

sócio-económicos. Face a esse quadro as famílias têm de reduzir as quantidades de 

                                                           
18

 Depoimento: “o milho é produzido em grupos criados pela associação numa área de meio hectare por 

grupo, pois assim possibilita também o controlo de pragas, porque muitos não tem dinheiro para 

comprar medicamentos usados para afugentar pragas que atacam o milho”. 
19

 Disponível em: http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-

sociais/pesquisar-tecnologias/horta-comunitaria-inclusao-social-e-produtiva.htm  acesso em 28/02/2018 

http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-%20sociais/pesquisar-tecnologias/horta-comunitaria-inclusao-social-e-produtiva.htm
http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-%20sociais/pesquisar-tecnologias/horta-comunitaria-inclusao-social-e-produtiva.htm
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alimentos e o número de refeições, sendo que das três refeições recomendadas pela 

FAO
20

, as famílias só têm a capacidade de tomar duas, deixando assim as famílias numa 

situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Portanto, devido a ocorrência constante de desastres naturais é necessário implantar 

novas estratégias de mitigação pós-desastre, de modo a manter a segurança alimentar e 

nutricional dos membros do agregado familiar, (Mafambissa, 2007, p.2). Isso significa 

que é pertinente que sejam adoptadas medidas sustentáveis em Chamane para a garantia 

da segurança alimentar e nutricional, pois se a situação continuar assim, a ocorrência de 

mortes por má-nutrição pode aumentar, afectando principalmente as mulheres e 

crianças, por este primeiro grupo representar a maior parte da população e serem as que 

geralmente cuidam das crianças, dai mulheres e crianças.  

Por outra, o baixo nível de escolaridade em Chamane contribui para o fraco 

entendimento sobre segurança alimentar e nutricional. Consequentemente, a introdução 

de bons hábitos alimentares e nutrição é deficiente nas comunidades menos 

escolarizadas, porque (…) elas tendem a ter interpretações pouco saudáveis no que 

concerne a alimentar-se bem, (Moura & Masquio, 2014, p.82).  

Dai que, mesmo com alimentos disponíveis, se a combinação desses alimentos não for 

bem-feita, a saúde nutricional das famílias vai continuar frágil. 

Entretanto, é pertinente que façam mais palestras sobre bons hábitos alimentares e 

conservação de alimentos de forma segura e nutritiva, porque em Chamane usam 

técnicas tradicionais (ex.: secagem da Mandioca). 

Na implementação de estratégias com vista a resolução da insegurança alimentar e 

nutricional, prioriza-se a organização da comunidade em associações para melhor 

distribuição de insumos agrícolas, disponibilização de apoio técnico, para a produção de 

alimentos.  

De salientar que muitos projectos comunitários não têm obtido resultados desejados 

aquando a sua implementação, devido a não observância da questão de desenvolvimento 

sustentável, que segundo Mikhailova (2004, p.26) “prevê satisfazer as necessidades 

                                                           
20

 Disponível em: https://outraspalavras.net/posts/tres-refeicoes-ao-dia/ acesso em 03 de Março de 2018 

https://outraspalavras.net/posts/tres-refeicoes-ao-dia/
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presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias 

necessidades”. 

Partindo desse pressuposto, as técnicas difundidas devem estar de acordo com a 

realidade da comunidade, por exemplo em Chamane algumas associações que 

trabalham nas zonas baixas, usam motobomba para a irrigação de pequenas parcelas de 

cultivo. Isso compromete a disponibilidade da água que abastece aqueles canais, pois 

esse sistema desperdiça muita água. Portanto é importante, apostar em técnicas que 

visam a gestão sustentável da água e do solo.  
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CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Neste capítulo fazem-se as considerações finais sobre trabalho, bem como as sugestões 

para diferentes entidades. 

Considerações finais 

Após a realização do trabalho, pode-se afirmar que os objectivos inicialmente traçados 

para a pesquisa foram alcançados, uma vez que foram identificados os factores que 

contribuíam para a insegurança alimentar e nutricional em Chamane que possibilitaram 

a disseminação dos conhecimentos acerca da SAN, o que possibilitou o estabelecimento 

de um comité local como forma de garantir continuidade das actividades que vinham 

sendo desenvolvidas para a Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.  

Com isso, as hipóteses levantadas foram confirmadas, pois a promoção das Hortas 

Comunitárias vai reduzir o problema de insegurança alimentar e nutricional em 

Chamane, que prevalecia devido à queda irregular das chuvas, uso de técnicas 

tradicionais na produção de alimentos, baixa renda das famílias, factores estes que 

contribuíam para o fraco desenvolvimento sócio-económico da comunidade, 

prevalência da desnutrição principalmente em crianças, fome e pobreza na maior parte 

das famílias.  

Portanto, as Hortas Comunitárias são importantes para a garantia da Segurança 

Alimentar e Nutricional, por estas valorizarem a organização das comunidades na 

produção de alimentos, e por ser um centro de transferência de tecnologias económica, 

social e ambientalmente sustentáveis. Também são uma importante ferramenta na 

promoção do agronegócio em Chamane para o melhoramento da renda das famílias 

envolvidas.   

Outrossim, enfrentou-se algumas dificuldades relacionadas a comunicação e 

assiduidade nos encontros por parte do grupo alvo, disponibilidade de obras nacionais 

que abordam o assunto e a falta de correspondência de algumas instituições 

governamentais e privadas em relação às entrevistas.     
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Sugestões  

Depois da realização deste trabalho seguem-se as recomendações para: 

As famílias de Chamane 

 Aderir frequentemente aos encontros convocados pela liderança local; 

 Participar nas actividades de abertura e limpeza dos canais de água usados para a 

irrigação dos campos; 

Para a Liderança Local 

 Garantir o acesso a terra para a produção de alimento; 

 Firmar parcerias com entidades privadas e governamentais para a capacitação 

das associações locais; 

 Firmar parceria com os serviços de saúde para a disponibilização periódica de 

um nutricionista para o acompanhamento de doentes e palestras sobre nutrição; 

 Mediar os conflitos de terra entre empresários privados e a comunidade; 

Aos Técnicos Agrónomos 

 Divulgar novas técnicas agrícolas como forma de aumentar a produção de 

alimentos; 

 Fazer o acompanhamento permanente das actividades desencadeadas pelas 

associações; 

 Trabalhar directamente no campo durante as demonstrações, como forma de 

prover melhor a transferência de conhecimento. 

 Capacitar as associações em matéria de sustentabilidade;  

Para as Instituições locais 

 Ter mais abertura com estudantes estagiários, para a aquisição de dados durante 

as pesquisas; 
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APÊNDICE A. Guião de entrevistas (Grupo alvo, Liderança Local e os extensionitas) 

 

 

 

Faculdade de Ciências Sociais 

Curso de Desenvolvimento Comunitário 

Guião de Entrevistas para a Comunidade/Grupo alvo 

Trata-se de uma entrevista, cujo objectivo é de identificar os factores que contribuem 

para a Insegurança Alimentar e Nutricional em Chamane, ano 2017, através de 

informações fornecidas pelos colaboradores. 

 

1. Quantas refeições a  sua família têm diariamente?___________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Existe alguém na família empregado em alguma instituição? Sim _____ Não ____. 

Se não, como é que adquire alimentos? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. O que você entende por Segurança Alimentar e 

Nutricional?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Quais são as principais culturas que produz para a alimentação da família? _______ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Na sua opinião, o que gostaria que fosse feito para melhorar a disponibilidade de 

alimentos? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Faculdade de Ciências Sociais 

Curso de Desenvolvimento Comunitário 

Guião de Entrevista direccionado à liderança local 

Nome: ________________________________________ Contacto: _______________ 

Trata-se de uma entrevista, cujo objectivo é de identificar os factores que contribuem 

para a Insegurança Alimentar e Nutricional em Chamane, ano 2017, através de 

informações fornecidas pelos colaboradores. 

 

1. Como você analisa a disponibilidade do alimento em Chamane? ________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Quais são as razões? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Quantas famílias são afectadas pela indisponibilidade de alimentos? __________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Quais são as actividades que vêm sendo desencadeadas com vista a promover a 

Segurança Alimentar e Nutricional? ____________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Na sua opinião, o que deve ser feito para reduzir situação? _________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Faculdade de Ciências Sociais 

Curso de Desenvolvimento Comunitário 

Guião de Entrevista direccionado ao Extensionista 

Trata-se de uma entrevista, cujo objectivo é de identificar os factores que contribuem 

para a Insegurança Alimentar e Nutricional em Chamane, ano 2017, através de 

informações fornecidas pelos colaboradores. 

 

1. Qual é a avaliação que faz da produção agrícola nas últimas campanhas? ______ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Quais são os principais factores que contribuem para a Indisponibilidade de 

alimentos?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Quais são as actividades que vem sendo implementadas de modo a reverter essa 

situação?____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APENDICE B: Ilustra o momento da apresentação ao grupo alvo 

 

 APÊNDICE C: Entrevistas ao grupo alvo 

 

APÊNDICE D: Alimentos desperdiçados por falta de meios de conservação e mercado  
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APÊNDICE E: Palestra acerca Segurança Alimentar e Nutricional 

 

APÊNDICE F: Abertura de um Campo de Demonstração   

 

APÊNDICE G: Ilustra o Grupo alvo envolvido numa acção de limpeza no canal de 

água usado para a irrigação dos campos e consumo 
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APÊNDICE H: Lista Nominal das pessoas que estiveram envolvidas no trabalho 

Nome Função Idade 

Jaime Oliveira Secretário do Bairro 65 

João Filipe Saúte Chefe do Q. “A” 48 

Samuel Muenhe Presidente da ACC 43 

Rita Bernardo  Técnica extensionista  32 

Albertina Fernando Grupo alvo 46 

Amelina Raquel Grupo alvo Idosa 

Ana Manuel Grupo alvo 34 

Domingas João Grupo alvo 42 

Elina António Grupo alvo 39 
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Ester Samuel Grupo alvo 37 

Giselda Grupo alvo 28 

Glória Abel Grupo alvo 47 
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Joaquim Baptista Grupo alvo 52 

Joaquim Lissai Grupo alvo 60 

Joaquina Rui Grupo alvo 63 

Josefa José Grupo alvo 66 

Júlia Pedro  Grupo alvo 27 

Laila José  Grupo alvo 32 

Madalena Manuel Grupo alvo 45 

Maria Naiene  Grupo alvo 48 

Mariana Naiene Grupo alvo 39 

Raquel Pedro Grupo alvo 25 

Raquela José Grupo alvo 45 

Sónia Moçambique Grupo alvo 38 

Zacarias Saine Grupo alvo 56 

Arça Maria Grupo alvo 48 
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