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Acção Académica para o Desenvolvimento

das Comunidades Rurais - ADECRU, com sede

na Cidade de Maputo, no Bairro da

Malhangalene, Rua Bento Mukhesswane

1.332, prédio  nº63, 1.º Andar, registada na

Conservatória das Entidades Legais sob o

n.º100108909, NUIT 700091716,é uma

organização da sociedade civil moçambicana,

fundada em 4 de Outubro de 2007, numa

acção mobilizadora entre os seus membros,

constituindo-se como uma pessoa colectiva

de direito privado, dotada de uma

personalidade jurídica e sem fins lucrativos.

Oficialmente foi aprovada a 18 de Dezembro

de 2008 por Despacho da Ministra da Justiça,

tendo sido reconhecida legalmente a 23 de

Junho de 2009 Estatutos publicados no

Boletim da República, III Série, Número 30,

de 30 de Julho de 2009.A ADECRU é uma

organização jovem, formada há doze anos

embora registada há 10, por um grupo de

jovens estudantes universitários na sua

maioria provenientes do meio rural. Nestes

primeiros doze anos da sua existência, a

organização tem sido  reconhecida pelo seu

trabalho no engajamento democrático e na

inserção produtiva de diversos actores

comunitários na luta pela construção de um

poder popular e de uma agenda soberana de

desenvolvimento socio-político, económico e

cultural das comunidades rurais.  Tal como a

maioria das organizações da sociedade civil

moçambicana, a ADECRU foi constituída

como uma associação, fundada por onze

membros. Actualmente, a ADECRU conta com

35 membros efectivos e 4500 militantes

integrados em 52 grupos de base.

ADECRU possui três órgãos sociais: a

Assembleia Geral (órgão mais alto

hierarquicamente), e respectiva Mesa que é

dirigida por um Presidente, sua Vice e

Secretária. Existe ainda um Conselho Fiscal,

que é composto pela Presidente, seu Vice e

Secretário. O terceiro órgão social é o

Conselho de Coordenação Político-

Associativa que conta com quatro

coordenadores temáticos por igual número

de pelouros e um Coordenador Nacional.

 

 As actividades da ADECRU
são focadas na sua missão,
visão e objectivo
estratégico que se enuncia
nos seguintes termos:
“Lutar pelo engajamento
democrático dos cidadãos e
inserção produtiva de
diversos actores
comunitários na
construção de um poder
popular e de uma agenda
soberana de
desenvolvimento socio-
político, económico e
cultural das comunidades
rurais.
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Uma avaliação independente feita em 2019

concluiu que “ a ADECRU possui grande

inserção e muita força no trabalho de base, a

nível das comunidades. A sua metodologia de

trabalho facilita a interacção com a

população das zonas rurais onde ela

trabalha; (ii) A ADECRU é um interlocutor

conhecido e reconhecido a nível nacional e

em algumas redes internacionais onde

participa. Ela foi um actor-chave na

Campanha Não ao Prosavana, na resistência

comunitária à usurpação de terras das

comunidades pela Portucel e mais

recentemente, no trabalho com as vítimas do

ciclone IDAI na zona centro de Moçambique;

(iii) é uma organização jovem, formada por

jovens e focada em acções que marcam

diferença com a maioria das organizações da

sociedade civil moçambicana que aparecem

mais comprometidas com o mediatismo,

acesso aos corredores do poder político e

económico; O trabalho que a ADECRU

realizou junto das vítimas do ciclone IDAI em

parceria com o Partido Socialista da Zâmbia,

o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem

Terra e a Rede de Médicos e Médicas

Populares do Brasil, Inkota, Ajuda Popular da

Noruega e um grupo de músicos afro-

descentens vivendo na Alemanha foi

relevante na ligação feita entre o ciclone e o

modelo de desenvolvimento assente no

extractivismo e no desrespeito das

necessidades das comunidades rurais num

mundo cada vez mais sob efeitos das

mudanças climáticas[1]. Igualmente traduziu

da melhor forma a articulação que tem

construído a nível nacional e internacional

com vários parceiros

[1] Ver entrevista da INICIATIVA21.COM

em http://adecru.org.mz/2019/11/05/modelos-de-desenvolvimento-excluem-

comunidades-rurais-alerta-adecru-no-rescaldo-do-apoio-as-vitimas-do-ciclone-

idai/



  I N T R O D U Ç Ã O
 

E n q u a d r a m e n t o
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O Plano de Acção da ADECRU para Apoiar a

Resposta Nacional à COVID-19 nas

Comunidades Rurais é um instrumento

estratégico de resposta e enfrentamento a

Pandemia do Coronavirus (COVID-19). Este

Plano tem como referencial as orientações da

Organização Mundial da Saúde (OMS), do

Ministério da Saúde (MISAU) e do Governo de

Moçambique, sendo o documento de

referência no que diz respeito ao

planeamento de resposta da ADECRU à

COVID-19 durante e depois desta pandemia.O

documento apresenta as linhas mestres para

a operacionalização das principais acções a

serem desenvolvidas nas Comunidades

Rurais pela ADECRU, em 22 distritos das

províncias de Sofala, Manica, Zambézia,

Nampula, Inhambane e Gaza como meio de

resposta à pandemia e reduzir os seus

impactos sociais, económicos e na saúde

pública.    As medidas apresentadas neste

Plano de Acção da ADECRU para Apoiar a

Resposta Nacional à COVID-19 carecem de

acompanhamento permanente e orientações

técnicas específicas do MISAU e decisões

políticas do Governo, de acordo com a

evolução epidemiológica de COVID-19 e das

dinâmicas sociopolíticas adjacentes no país.

Por isso, sempre que for necessário,

proceder-se-á à revisão e actualização deste

Plano como forma de adequá-lo as

circunstâncias e dinâmicas de contexto e

flexibilizar a resposta da ADECRU.
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C O N T E X T O
 



Segue-se depois Tete com 4 casos, Inhambane e

Gaza com 3 casos cada, Zambézia com 2 casos e as

províncias de Manica e Niassa com 1 caso cada. De

acordo com o MISAU, no país há um registo de mais

de 280 casos de transmissão local e 26 casos são os

considerados importados. Neste momento,

Moçambique já testou mais de 11 200 pessoas.

Alguns dos casos positivos confirmados foram

registados em comunidades rurais dos distritos de

Jangamo na província de Inhambane, Chibabava e

Búzi na província de Sofala, Mogovolas na província

de Nampula, Palma em Cabo Delgado, Mandlakadzi

em Gaza e Boane e Moamba na província de

Maputo.  Os governos de vários países têm tomado

medidas protocolares para reduzir os riscos de

contaminação massiva pelo coronavirus e o

colapso dos sistemas de saúde e funerários. Em

Moçambique, o Presidente da República prorrogou

pela segunda vez consecutiva o Estado de

Emergência por mais 30 dias até 30 de Junho de

2020, perfazendo 90 dias de confinamento desde a

sua decretação. O Estado de Emergência foi

inicialmente anunciado pelo Presidente Filipe

Nyusi no dia 30 de Março, através do Decreto

Presidencial Nº 11/2020, tendo vigorado entre 1 à

30 de Abril de 2020. A decisão foi ratificada pela

Assembleia da República, através da Lei nº 1/2020,

de 31 de Março e na sequência o Conselho de

Ministros aprovou, através do Decreto 12/2020, de 2

de Abril, as medidas de execução administrativa

para a prevenção e contenção da propagação da

pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado de

Emergência. O Governo moçambicano traçou três

cenários possíveis sobre a propagação da COVID-

19. O cenário pessimista aponta para 20 milhões de

pessoas infectadas caso nenhuma medida seja

implementada. O intermédio indica para

possibilidade de infecção de 12 milhões de

moçambicanos e o optimista indica para 3 milhões

de pessoas infectadas nos próximos seis meses.

 

 

Desde finais de 2019,o mundo se confronta

com uma grave e catastrófica crise

humanitária devido à pandemia do COVID-19,

uma doença infecciosa causada por um

coronavírus recém-descoberto na China. Em

menos de seis meses, esta doença foi

declarada pandemia pela Organização

Mundial da Saúde (OMS), atingindo a todos

os continentes do mundo. Dados da OMS do

mês de Abril indicam para a existência de

mais de  5  milhões de casos positivos

confirmados, cerca de  346  232  mil mortes e

mais de 2 232 590 de pessoas recuperadas em

211 países.

Dados do European Centre for
Disease Prevention and
Control (Maio, 2020) indicam,
5.803.416 confirmados,
2.399.247, casos recuperados,
359.791 mortes e 746 casos a
cada um milhão de pessoas.

No continente africano há registo de mais de

35 mil casos positivos confirmados e 1500

mortes e 11 mil pessoas recuperadas 54 países.

Em Moçambique, até a data da concepção

desta nota, dados do Ministério da Saúde

apontam para existência de mais de 300 casos

positivos confirmados e 98pessoas

recuperadas e dois óbitos, ocorridos nas

províncias de Nampula e Cabo Delgado MISAU)

Trata-se de uma criança de 13 anos e de uma

mulher respectiva. As províncias de Cabo

Delgado com 146 casos, Nampula com 61

casos, Maputo Cidade com 44 casos, Maputo

província com 22 casos e Sofala com 12 casos

são as mais afectadas. 
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J U S T I F I C A T I V A
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A polícia da República de Moçambique e as

organizações que trabalham sobre a violência

doméstica relatam o aumento da tensão familiar e

violência doméstica devido à coexistência forçada,

estresse económico e temores sobre o vírus.

Há também, maior risco de violência baseada no

género em situações de emergência, incluindo

campos de refugiados e reaassentamentos de

deslocados internos, como são os acasos de

pessoas afectadas pelo Ciclone IDAI no centro do

país, nomeadamente em Sofala, Zambézia e Manica

e na província de Cabo de Delgado duplamente

afectados pelo Ciclone Keneth e ataques armados

perpetrados pelos chamados insurgentes desde

Outubro de 2017. As mulheres, crianças e raparigas

estão entre o grupo de maior risco de diferentes

formas de violência, incluindo exploração sexual e

abuso, Ademais este grupo já tem acesso limitado

aos cuidados de saúde o que pode agravara

exposição ao COVID-19.    Tendo  emcontaoArtigo32

doDecreto12/2020 e os enormes desafios impostos

pela pandemia da COVID-19, ADECRU, no quadro da

prossecução da sua missão, visão e objectivos

estratégicos, propõe-se a implementar actividades

abaixo indicadas no quadro dos esforços para  lidar

com a crise imposta pela pandemia da COVID-19 e

suas implicações sociais, económicas, políticas e

na saúde pública.  A  maioria das acções  aqui

propostas  reafirma o engajamento e compromisso

da ADECRU na auto-organização das famílias e das

comunidades rurais em defesa de direitos, sonhos,

aspirações e dignidade dos povos, impulsionando

focos de consciência cidadã e de justiça social.As

vivências, aprendizagens, reflexões e experiências

construídas pela ADECRU ao longo dos anos da sua

existência com as comunidades rurais

demonstraram que as temáticas comunitárias

representam os desafios e lutas diárias que muitas

da vezes ultrapassam as suas criatividades e

 

Estima-se que a pandemia da COVID-19 provoque

impactos diversos e severos em muitos domínios

nos próximos 12 a 18 meses, ou mais. A ADECRU

pretende prover uma resposta directa e optimizada

por meio de uma abordagem comunitária e de

educação popular por fases (imediata na resposta,

a curto prazo na recuperação e a longo prazo na

resiliência) com base nas necessidades das famílias

e comunidades rurais e nos planos de prontidão,

demandas dos militantes e das comunidades

particularmente entre a população mais

vulnerável.Em Moçambique é a primeira vez que se

decreta um Estado de Emergência, o que suscita

legítima preocupação e incertezas dos cidadãos.

Aliás, as preocupações dos diversos movimentos

sociais, sindicatos, activistas sociais, académicos,

artistas, e outros grupos e organizações da

sociedade civil moçambicana incluindo ADECRU

foram publicadas num Plano de Acção no dia 12 de

Abril de 2020.Com o referido Plano pretende-se

colaborar com o Governo de forma a aumentar a

eficácia na luta contra a pandemia. Também visa

garantir que a implementação do Estado de

Emergência não resulte num drástico recuo na

protecção de direitos fundamentais e na

efectivação de princípios democráticos e de boa

governação.

A ADECRU reconhece que as crises e pandemias,

afectam desproporcionalmente homens e

mulheres. Evidências sugerem que existem várias

maneiras pelas quais a pandemia do COVID-19

pode impactar na violência contra mulheres e

crianças.Com as medidas restritivas, há maior risco

de violência doméstica, violência baseada no

género, trabalho infantil e intensificação de

prostituição por todo o país, principalmente nas

comunidades rurais. 
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capacidades.  Apesar dos esforços vigentes do governo em divulgar medidas de prevenção da

doença, este processo ainda está aquém do desejado, pois nas comunidades rurais a informação

dificilmente chega. Com isso a ADECRU elaborou um plano de modo a apoiar os esforços do

governo a conter a propagação da doença e seus efeitos nefastos nas famílias e Comunidades

Rurais de 22 distritos em seis províncias.



F I N A L I D A D E
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Reforçar as medidas de prevenção do COVID – 19 nas comunidades rurais a nível individual

e colectivo;

Reduzir a propagação e contaminação massiva da COVID-19 nas famílias nas comunidades

rurais;

Fomentar práticas produtivas e baseadas no isolamento social para assegurar a

subsistência e segurança alimentar das famílias no meio rural. 

Monitorizar a execução das medidas decretadas pelo Governo Moçambicano no quadro do

Estado de Emergência. 

Estimular acções de solidariedade junto às organizações da sociedade civil, instituições

públicas e privadas no combate à COVID-19 e a violência contra crianças e mulheres.

Mobilização interna dos membros e voluntários da ADECRU;

Organizar uma brigada comunitária móvel de educação, engajamento popular e divulgação

ampla e de forma cultural e linguisticamente adequada;

Massificar a produção e distribuição de máscaras comunitárias através de alfaiates

populares;

Estabelecer parcerias e programas radiofónicos: Combater os rumores e a desinformação

em relação à COVID-19 por meio da coordenação de marketing e mídias sociais e dos meios

de comunicação locais, inclusive de rádios comunitárias;

Fortalecer a auto-orgnização das famílias e comunidades rurais para actividades

produtivas;

 Distribuir cestas básicas de alimentos para as comunidades e populações que estão na

linha da pobreza;

Apoiar os governos distritais e autoridades locais na coordenação da resposta ao COVID-19;

Apoiar a implementação de estratégias de prevenção e controle de infecção nas instalações

de saúde, inclusive nas áreas separadas (como tendas) e meios públicos;

Distribuir Kites básicos de protecção e prevenção do COVID-19 as famílias das Comunidades

Rurais com prioridade para crianças, mulheres, pessoas portadoras de deficiências, idosos,

doentes crónicos e pessoal da saúde;

Promover campanhas de prevenção contra a violência doméstica, o abuso sexual e a

exploração de mulheres e crianças.

Apoiar a resposta nacional e reduzir o impacto da COVID 19

nas comunidades rurais em Moçambique.
 

Objectivos Geral·      

 

Contribuir para mudanças estruturais nas Comunidades Rurais com vista a proteger e salvar

vidas e fontes de subsistência das famílias, através da educação, sensibilização e engajamento

popular para deter e enfrentar a pandemia do Coronavirus. 

 

Especifico 

 

Actividades Principais
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E S T R A T É G I A S  E  H O R I Z O N T E
T E M P O R A L  D O  P L A N O  D E
A C Ç Ã O
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O Plano de Acção da ADECRU para Apoiar a Resposta Nacional à COVID-19 nas Comunidades

Rurais é parte de uma abordagem comunitária integrada, na auto-gestão e na vivência

solidária, fundada e guiada pelo princípio de auto-organização e educação popular para o

protagonismo e acção colectiva na resolução dos problemas e das demandas comunitárias. A

ADECRU combina a militância dos membros e militantes de Grupo de Base com as aptidões e

as capacidades de colaboradores para propiciar e mobilizar o engajamento colectivo das

famílias e Comunidades Rurais em estreita coordenação com as autoridades comunitárias e

governamentais distritais e provinciais no enfrentamento da pandemia da COVID-19 e na

recuperação pós-pandemia/Estado de Emergência num perdido de 18 meses, contados a partir

de Junho de 2020. 

 

Para o processo de educação e engajamento comunitário, ADECRU irá recorrer ao uso de

megafones e parceria com as rádios comunitárias e o Instituto de Comunicação Social (ICS)

como forma de ampliar a disseminação das mensagens e evitar aglomerados populacionais,

garantindo deste modo a protecção tanto das comunidades, bem como dos activistas e

educadores comunitários envolvidos.

 

A Estratégia da ADECRU na implementação deste Plano tem como eixos prioritários:

 

EIXO1: Distanciamento (isolamento social) produtivo e saudável:  Este eixo, visa fomentar

práticas produtivas que permitam a manutenção dos meios de subsistências das famílias nas

comunidades rurais;    

 

EIXO2: Advocacia e incidência política:  Pretende-se neste eixo desenvolver acções de

advocacia junto as instituições públicas, privadas e da sociedade civil para assegurar a

eficácia das medidas dos Estado de Emergência, assistência humanitária protecção dos

direitos humanos.

 

EIXO3: Acesso a apoio de (sementes e outros insumos, credito) emergencial: Espera-se com

este eixo, assegurar a recuperação das famílias mais vulneráveis impactadas pelos efeitos da

COVID-19 que incluem as medidas restritivas impostas pelo Estado de Emergência. Assegurar

um conjunto de apoio para as famílias em bens de consumos, créditos, sementes e insumos

agrícolas para reactivação das suas bases produtivas e de subsistência.
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EIXO 4: Coordenação e responsabilidades mútuas:  Para a execução do plano, prioriza-se a

aproximação das entidades governamentaise outros actores locais, onde procuraremos

sinergias para o auxílio na divulgação de informação relacionada com a COVID-19. Aproximar-

se-á também aos mídias locais que incluem (as Rádios Comunitárias, jornais e televisões),

Instituto de Comunicação Social, líderes religiosos, líderes comunitários, artistas e pessoas

influentes de modo a massificara sensibilização e prevenção da COVID-19 em línguas locais

nas comunidades de 22 distritos das províncias de Nampula (Mecubure, Rapale, Ribaue e

Malema), Zambézia (Ile e Mulevala), Manica (Sussundenga, Gondola, Macate e Barué), Sofala

(Búzi, Dondo, Gondola, Muanza e Chibabava), Inhambane (Govuro, Jangamo, Maxixe e

Massinga), Gaza (Chibuto, Chokwe e Manjacaze), perfazendo 22 distritos em 6 províncias.

 

Também, a ADECRU pretende apoiar um total de 12 Postos de Saúde e seus respectivos

técnicos em kites de protecção e higiene hospitalar, compostos por máscaras, álcool, batas

médicas, pares de sapatos/ botas, luvas, tocas médicas, latas de lixo e detergentes diversos

para fazer face aos desafios que as unidades sanitárias de Saúde das comunidades rurais

enfrentam, em particular a falta de equipamentos adequados para o combate ao COVID-19.

 

A implementação do presente plano será feita com base nos recursos mobilizados e na

definição das prioridades operacionais resultantes das vulnerabilidades das comunidades e da

dinâmica da evolução do coronavírus. Para o sucesso desta estratégia e do respectivo Plano, a

ADECRU lançou a Campanha “UMA MÃO LAVA OUTRA”-Juntos com as Comunidades Rurais no

combate à COVID-19”, cuja  prioridade é proteger a saúde da população moçambicana,

respeitando o distanciamento social indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e

pelo Governo ao mesmo tempo que se assegura os recursos de subsistência para milhões de

camponeses e de trabalhadores rurais informais e desempregados
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Organizar uma brigada comunitária móvel de educação e enojamento popular;

Monitorizar da execução das medidas decretadas pelo Governo Moçambicano no quadro do

Estado de Emergência;

Apoiar os governos distritais e autoridades locais na coordenação da resposta ao COVID-19

(Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Zambézia e Nampula);

Distribuir cestas básicas de alimentos para as comunidades e populações que estão na

linha da pobreza;

Transporte e logistica de membros e voluntários.

Com vista a garantir a operacionalização deste Plano de Acção da ADECRU para Apoiar a

Resposta Nacional à COVID-19 nas Comunidades Rurais foi concebido o orçamento anexo

cujas principais linhas orçamentais estão abaixo indicadas: 

 

 

 

 

O R Ç A M E N T O
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