
  

 

 

Ciência, Cidadania e Humanidade 

ACCÃO ACADÉMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

RURAIS  

 

DECLARAÇÃO DO III ENCONTRO UNITÁRIO DAS COMUNIDADES 

RURAIS 

Reunidos em Nhamatanda, Província de Sofala nos dias 09 e 10 de Novembro de 2017, 

no III Encontro Unitário das Comunidades Rurais, organizado pela Accão Académica 

para O Desenvolvimento das Comunidades Rurais – ADECRU, cerca de 70 pessoas 

entre as quais camponeses, camponesas, membros e militantes da ADECRU, 

movimentos sociais, organizações não-governamentais, activistas sociais em 

representação das comunidades rurais dos corredores de Nacala e Beira com objectivo 

de promover uma discussão para o aumento da consciência cívica, participação 

democrática das comunidades no possesso de desenvolvimento e construção de 

alternativas de desenvolvimento das comunidades rurais. 

O Encontro Unitário das Comunidades Rurais decorreu num momento em que 

Moçambique, com destaque para os Corredores Logísticos de Nacala e Beira, assistem a 

implementação de programas e projectos de investimentos nas áreas de agricultura com 

foco para o agronegócio, mineração e as plantações florestais gerando conflitos de terra, 

e alterando os modos de vida das comunidades rurais, desta feita, concorrendo para a 

pobreza.  

Nós, camponeses, camponesas membros e militantes da ADECRU e demais 

participantes analisamos e discutimos a conjuntura nacional e constatamos o seguinte: 

1. Constantes intimidações perpetradas pelas autoridades governamentais 

colocando em causa a vida dos camponeses, camponesas e activistas sociais que 



  

questionam e criticam os modelos de desenvolvimento que comprometem a 

soberania alimentar das comunidades rurais. 

2. Usurpação de terras pelos grandes projectos e programas de desenvolvimento 

desenhados e implementados pelo governo moçambicano e o sector privado sem 

o conhecimento e consentimento da população. 

3. Destruição de patrimónios culturais (cemitérios e lugares sagrados) para dar 

lugar o avanço de actividades mineiras, plantações florestais entre outras 

commodities, facto que mostra um desrespeito à soberania das comunidades 

rurais enquanto povo soberano.  

4. Marginalização dos camponeses, camponesas e activistas dos movimentos 

sociais nos processos de consultas públicas caracterizadas por exclusões, 

retenções e ameaças aos oponentes. 

5. Deslocações involuntárias provocadas pelo avanço dos megaprojectos o que 

força os camponeses a recorrem outros lugares (montanhas) que não são 

propícios para a prática de actividades agrícolas e pastagem dos seus rebanhos. 

6. Promoção de uso de sementes híbridas, melhoradas que põe em risco o 

desaparecimento das sementes nativas; 

Face às constatações acima referidas, nós camponeses, camponesas, membros e 

militantes da ADECRU presentes neste III Encontro Unitário das Comunidades Rurais 

rejeitamos e exigimos: 

1. O modelo de desenvolvimento assente no agro-negócio (produção da Soja, 

eucaliptos ente outras commodities) e exigimos a implementação de agricultura 

camponesa que priorize a soberania alimentar, produzindo a diversidade local de 

alimentos (milho, arroz, mapira, mexoeira) através de uso de técnicas locais de 

produção. 

2. Denunciamos todas as formas de marginalização e exclusão das comunidades 

camponesas nos processos de consultas públicas e reiteramos o respeito pela 

liberdade de expressão, característica típica de um estado democrático, 

independentemente da filiação partidária. 

3. Rejeitamos qualquer iniciativa que promova uso de sementes híbridas ou 

geneticamente modificadas. Exigimos do governo de Moçambique e os 



  

parceiros de cooperação a introdução de iniciativas ou programas que promovam 

uso, multiplicação e conservação das sementes nativas. 

4. Denunciamos o monopólio do mercado pelas empresas de venda de sementes e 

diversas culturas as quais fixam preços sem o envolvimento dos produtores. 

5. Exigimos a Devolução das machambas usurpadas pela Portucel e Lurio Green 

Resources. 

Para finalizar, nós camponeses, camponesas, membros e militantes da ADECRU 

exigimos a nossa participação em qualquer processo ou iniciativa de desenvolvimento 

das comunidades rurais. Convidamos e encorajamos camponeses, camponesas, 

movimentos sociais e organizações não-governamentais para uma ampla mobilização 

contra os avanços dos megaprojectos aos territórios das comunidades rurais e forjar uma 

luta em defesa dos bens comuns e patrimónios culturais. 

 

Nhamatanda, aos 10 de Novembro de 2017 

 


