MOÇAMBIC

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS
Moçambic limita amb Sud-àfrica i al sud, amb Zimbàbue, Zàmbia i Malawi a l’oest,
amb Tanzània al nord i amb l’oceà Índic.
Població: 29,7 milions d’habitants
Renta per càpita: 387 euros
Esperança de vida: 54,4 anys
Índex de Desenvolupament Humà: posició 180
Capital: Maputo
Divisió territorial: està dividit en 11 províncies, incloent-hi Maputo, que té estatut provincial
Idioma: portuguès i existeixen diverses llengües natives
Moneda: metical

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
Moçambic és una de les nacions més pobres del món, pateix els problemes dels efectes del canvi climàtic i
també la inestabilitat política en algunes de les seves regions. L’amenaça d’actes terroristes està present a la
província del nord de Cabo Delgado, on hi ha grans inversions en petroli i gas.
L’esforç dels agents polítics i socials del país es tradueix en el progrés educació i salut.

EL NOSTRE SOCI LOCAL
www.adpp-mozambique.org
Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Mozambique va iniciar-hi l’activitat al 1982.
En 2018 va gestionar projectes en els següents àmbits:
• Educació
• Agricultura i desenvolupament rural
• Salut i malalties contagioses
L’equip està format per 3.100 persones i 17.800 voluntaris.
El nombre de beneficiaris dels projectes de cooperació al desenvolupament ascendeix a dos milions de
persones. D’altra banda, tres milions de persones s’han beneficiat de la venda de roba de segona mà
procedent d’Europa, de qualitat i a preus assequibles.

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018
Educació
Les 11 Escoles de Professors del Futur (EPF) van
celebrar els 25 anys des que el primer centre
d’aquestes característiques va iniciar l’activitat a
Maputo. En aquest període s’hi ha graduat 20,000
persones, mentre que al 2018 es van formar 1,300
nous docents.
Durant la seva trajectòria, ADPP Moçambic ha
capacitat a 5.600 estudiants en escoles primàries,
secundàries i vocacionals, així com en formació de
docents i educació superior.

A això cal sumar el projecte Food for Knowledge
School, que ha arribat a 86.000 nens i 340.000
persones. Sota el seu paraigua s’han organitzat
diversos esdeveniments juntament amb el Ministeri
d’Educació i Desenvolupament Humà, com el Dia
Internacional de les Llengües Bilingües i el Dia Africà
de l’Alimentació Escolar; al primer va assistir el
viceministre i al segon, el titular d’Educació.
ADPP també va concloure la construcció de 70
centres preescolars a la província de Maputo.

En global, els projectes educatius de l’organització
han beneficiat 225.000 nens, joves i adults.

Agricultura i desenvolupament rural
Després de quatre anys d’activitat, el programa Club
d’Agricultors (Farmers Club) ha finalitzat a Zambezia
i Sofala amb molt bons resultats.
13.500 pagesos van rebre’n un certificat en unes
jornades a què van assistir membres del govern

local i del Ministeri d’Exteriors de Finlàndia, soci del
projecte.
Des de l’inici d’aquest programa, ADPP Moçambic
ha treballat amb 322.000 persones, de les quals
20.600 eren petits pagesos i productors.

Salut i malalties contagioses
L’organització va atendre 1,5 milions de persones a nou províncies. A més, va iniciar un programa contra la
malària amb la distribució de mosquiteres a les províncies de Nampula i Niassa.

