APC - MOÇAMBIQUE
ASSOCIAÇĂO PROJETO CIDADĂO
Fazendo Jesus Conhecido Através da Convivência e Serviço

RELATÓRIO REDE DE SUSTENTABILIDADE - APC
Introdução
A Rede de Sustentabilidade é uma equipe multi setorial constituída por indivíduos
formados nas diversas áreas de conhecimento, contribuindo para um foco principal que
é o desenvolvimento social e económico descentralizado através da criação de
projectos nas áreas principais de Saneamento, Meio Ambiente e Agricultura, entre
outras, dentro das comunidades de classes à margem da sociedade residentes nas
periferias dos grandes centros, principalmente em áreas rurais.
Este grupo surgiu com a preocupação dos problemas ambientais que a comunidade de
Picoco 1, tem vivido, na verdade esse é um quadro de Boane, da província de Maputo.
E da maioria dos municípios e distritos de Moçambique, afectando mais as
comunidades rurais, concretamente mulheres e crianças essas sendo mais
vulneráveis.

Objetivos;




Apresentar propostas de intervenção, mediante aos nossos conhecimentos
técnicos na área de Saneamento, meio Ambiente e Agricultura com o intuito de
contribuir para o desenvolvimento sustentável das populações das
comunidades.
Contribuir para o Melhoramento das condições sanitárias e gestão de resíduos
Sólidos Urbanos (GRSU) no município de Boane e arredores;
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Missão
Auxiliar no desenvolvimento económico e social da população do município de Boane
através da criação de postos de emprego, geração de renda, optimização no uso de
recursos existentes.
Áreas de atuação
I.

Saneamento e Meio Ambiente
1.1. Educação Ambiental



Promoção de palestras de educação ambiental nas escolas e comunidades
rurais e Peri urbana.
Promoção de higiene e saneamento nas escolas e comunidades rurais e Peri
urbana.

1.2. Abastecimento de Água





Estudo de concepção de sistemas de abastecimento de água simplificados e a
baixo custo aplicável para as condições sociais e económicas da população
alvo;
Elaboração de Projetos simplificados e a baixo custo de sistemas de
abastecimento de água para pequenas comunidades
Gestão participativa das fontes de água e desenvolvimento de métodos que
garantam uma boa utilização das mesmas com enfoque na manutenção e
operação pala comunidade.

1.3. Gestão de resíduos sólidos




Elaboração de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos com
principal enfoque na Gestão Participativa Comunitária em que a gestão de
resíduos é da responsabilidade do gerador;
Criação de um modelo de gestão de resíduos que seja autossustentável para os
intervenientes da cadeia de valores;

Associação Projeto Cidadão
Rua dos Pinheiros, Q 45, T 246-B, Belho Horizonte- Boane
Telephone: 00 258 8233 38 100
e-mail: contatos@projetocidadao.org

1.4. Tratamento de águas residuais
 Elaboração de projetos de coleta e destinação de águas residuais de origem
domésticas através de tratamentos simplificados e a baixo custo viáveis no
contexto de Boane;
 Criação de modelos de saneamento e disposição de excreta em latrinas
melhoradas para a população;
1.5. Drenagem urbana de águas pluviais
 Elaboração de projetos de construção, operação e manutenção de sistemas de
drenagem de águas pluviais com o objetivo de escoar a água das chuvas, desse
modo reduzir o risco de inundações no meio urbano e rural salvaguardando
assim a saúde da população.
II.

Agricultura
2. Elaboração de projetos de Capacitação das Comunidades com Técnicas de
Maneio Agrícolas Sustentáveis e a baixo custo, que buscam o aumento das
eficiências de produção, economia de água, com intuito do aumento do
rendimento financeiro da comunidade.

ATIVIDADES REALIZADAS
A rede de sustentabilidade tem estado a planificar e realizar atividades de educação
ambiental, saneamento e promoção de higiene na escola Primaria Completa (EPC) de
Picoco, localizada no povoado de Picoco 1, localidade de Gueguegue em Boane
província de Maputo.
Das atividades realizadas, consta em alto a entrega ao Município de Boane da
proposta de parceria entra o município e a Rede de Sustentabilidade para o
desenvolvimento Sustentável e Integrado NO município e distrito de Boane nas
Matérias de Agricultura, Saneamento, Água s e Meio Ambiente, para em conjunto
serem elaborados e implementados projetos nas áreas acima citadas, contribuindo
desse modo para desenvolvimento da população do Município.
Etapa 1: Educação ambiental e sanitária na escola Primaria Completa (EPC) de Picoco
em Boane.
Fase 1: Palestras de Educação Ambiental na EPC-Picoco.
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Essa atividade foi realizada, aquando da introdução da Rede de sustentabilidade no
povoado de Picoco 1. As palestras foram realizadas pelo grupo do Clube de Educação
Ambiental da Faculdade de Educação (CEAFE) de Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) e cada uma das salas da EPC-Picoco, abrangendo os dois turnos em
funcionamento na escola com alunos da 1 ª a 7 ª classes.
Nessa palestra os alunos aprenderam sobre o Meio Ambiente e os cuidados a ter com
o mesmo. Essa atividade foi importante pois além de ministrar a palestra pudemos
colher ideias das próprias das crianças. Falou-se também dos principais problemas que
homem tem causado ao Meio Ambiente, dentre eles, poluição do solo, água s e ar,
desmatamento e caca de animais em risco de extinção.
Fora a esses problemas ambientais incluímos no debate a questão dos Resíduos
Sólidos “Lixo” sendo esse um dos principais problemas que afeta a população do
povoado de Picoco 1. Foi realizada a identificação dos resíduos e recolha do mesmo
na sala de aula para a deposição em cova, sendo esse o local usado para efeito no
recinto escolar. Daí surgiu a seguinte frase de conscientização: LIXO NO CHÃO NÃO!
NA COVA SIM!

Fase 2: Confecção e Instalação de Lixeiras no recinto escolar e nas salas de aula
Essa fase foi realizada pelo grupo de CEAFE, pelos Engenheiros Rurais e Ambientais,
tinha como principal objetivo: ensinar às crianças a importância de deposição
adequada dos resíduos gerados no recinto da escola em locais seguros para posterior
destinação na cova.
Para efeito foi dada uma palestra a todos os alunos sobre a importância da recolha do
lixo e deposição em local seguro. Após a palestra foram confeccionadas as lixeiras e
colocadas em locais estratégicos para melhor servir as crianças.

Fase 3: Promoção de Higiene e Saúde na EPC-Picoco (Atividade por realizar)
Essa atividade será realizada pelo grupo da Rede de Sustentabilidade, nela as crianças
serão dotadas de conhecimentos básicos sobre higiene pessoal e coletiva.
Para efeito o grupo da Rede de Sustentabilidade deslocar-se-á para a EPC-Picoco
para ministrar palestras sobre higiene pessoal e Coletiva. As crianças serão ensinadas
a lavar as mãos com água e sabão depois de usar a casa de banho e antes de comer.
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Acreditamos que com essas atividade iremos contribuir para a redução de doenças
provenientes da falta ou inadequação de higiene pessoal nas crianças da EPC-Picoco
e fazer com que essas atividades não sejam realizadas somente na escola mas sim
que se tornem o cotidiano das crianças.
Etapa 2: Educação Ambiental e Sanitária no povoado de Picoco 1 na localidade de
Gueguegue em Boane (Atividade por realizar)
Serão ministradas palestras aos residentes do povoado de Picoco 1 em Boane, tendo
com principais aspectos abordados o meio Ambiente, Higiene e Saneamento na
comunidade.
Será também feita uma Caminhada da Vergonha com os residentes, como forma de
observar junto a comunidade as suas práticas e hábitos Ambientais e como esses tem
afetado A saúde e bem-estar de seus residentes.
Acreditamos que essa atividade dar-nos-á uma visão mais generalizada dos problemas
que a população enfrenta e algumas formas de resolução, essas advindas da própria
comunidade e desse modo estudar meios e mecanismos de resolução dos mesmos.
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