
Travessa da Rua #1065 – Bairro dos Poetas E-mail: pposc.nampula@gmail.com 

Telefones: +258 26218541; + 258 826061426. Fax: +258 26218638 

Nampula 

 

 
Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Nampula 

 

 

COMUNICADO 

 

1. A Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Nampula (PPOSC-

N) é um mecanismo de coordenação que congrega organizações que realizam agendas 

partilhadas na promoção do bem-comum. Trata-se de uma plataforma de actores de 

desenvolvimento constituída por organizações não-governamentais nacionais e 

estrangeiras e OCBs que no quadro da consolidação da Boa Governação buscam 

legitimidade, prestam serviços e advocam para o bem-estar das comunidades locais. 

2. A PPOSC-N saúda a realização da II Conferência Triangular dos Povos de 

Moçambique, Brasil e Japão como forma de valorização da solidariedade 

internacional e de tornar cada vez mais vivas as lutas dos camponeses de Moçambique 

e do mundo perante um dos actuais fenómenos globais de corrida à usurpação de 

terras provocado pelo agronegócio e indústria extractiva: apanágios das políticas 

económicas correntes no país. 

3. É facto que as grandes concessões de terras feitas ao agronegócio e aos grandes 

investimentos da indústria extractiva pressionam as comunidades locais, mormente as 

do Corredor de Nacala, hoje alvo do ProSAVANA. Os discursos de desenvolvimento 

de agricultura sustentável, criação de emprego, inclusão, escondem por trás a 

realidade que as comunidades vivem, de total abandono do sector familiar rural, 

manifesta não só pela ausência de infra-estruturas sociais e de produção, capacitação 
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em extensão rural, insumos melhorados, mercados, acesso ao financiamento, mas 

também pelos vorazes interesses do agronegócio mundial. O facto da região do 

Corredor de Nacala ter um clima e condições agro-climáticas semelhantes à área do 

PRODECER do Brasil não pode ser argumento para não proteger os interesses das 

populações do Corredor de Nacala que vivem unicamente da terra e das práticas 

relacionadas com a mesma. 

4. Denunciamos o desprezo pela protecção dos direitos legalmente estabelecidos das 

comunidades do Corredor de Nacala, a manipulação da Consulta Comunitária e das 

lideranças das comunidades no negócio de terras, a desinformação sobre o 

ProSAVANA e a secundarização dos interesses dos camponeses da região. 

5. Denunciamos igualmente as abordagens do ProSAVANA que priorizam os interesses 

bilaterais do sector privado e das multinacionais dos países envolvidos como o 

PEDEC - Interesses Japoneses, e o Fundo Nacala – Interesses Brasileiros, cujas 

informações reais são escassas para os cidadãos, mas vastas e detalhadas para os 

investidores estrangeiros. 

6. Exigimos a resposta dos Governos e Chefes de Estado da Carta Aberta para Deter e 

Refletir o ProSAVANA que já faz mais de um ano em que as Organizações de 

Camponeses e a Sociedade Civil dos três países assinaram e submeteram aos três 

governos e a formulação e implementação de um Plano de Fortalecimento do Sector 

Familiar Nacional. 

 

Nampula, 24 de Julho de 2014 

 

 


