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A agricultura pode ser usada como um exemplo 
e instrumento de emancipação da mulher no 
país. Pelo menos, é o que se pode constatar ao 
percorrer um pouco das províncias de Manica, 
Sofala e Nampula, nas regiões centro e norte 
do país, onde as mulheres têm nesta actividade 
a sua principal fonte de renda. Na sua maioria, 
começaram a trabalhar a terra na infância e 
herdaram a profissão dos seus progenitores, 
sendo assim uma questão tradicional. 

Agriculture can be used as an example of 
women’s emancipation instrument in the 
country. At least, that’s what can be seen when 
travelling a bit around Manica, Sofala and 
Nampula provinces, in the centre and north of 
the country respectively, where women have 
this activity as their main source of income. 
Most of them have started working the land 
in their childhood and have inherited the 
profession from their parents, being this a 
traditional issue. 

Agricultura como exemplo da 
emancipação da mulher

Agriculture as an Example of 
Women’s Emancipation
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Estas mulheres camponesas vêm praticando 
a agricultura familiar tendo a partir dum 
certo período despertado para a necessidade 
de levar a actividade mais à sério através da 
adopção duma abordagem também orientada 
para o mercado ou comercial, além da questão 
de garantia de subsistência alimentar. Assim, 
aumentaram as áreas de cultivo, variedades 
e quantidades produzidas e, com o tempo, 
expandiram o seu mercado e têm obtido mais 
rendimento. 

These peasant women have been practising 
family farming and after a certain period they 
awakened their attention to the need of taking 
this activity more seriously by adopting a market 
or commercial oriented approach, apart from 
guaranteeing their food subsistence needs. 
Thus, they have increased the cultivation areas, 
the varieties and quantities produced and, over 
time, they have expanded their market and 
have obtained more income. 
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Entretanto, apesar deste avanço estas 
camponesas identificaram alguns desafios e 
problemas que as apoquentam, e, com base 
neles, apontam caminhos para o governo 
e outros intervenientes (sector privado, 
parceiros de desenvolvimento, etc.) as ajudem 
a ultrapassá-los. Concordam que devem unir-
se e lutar através de agremiações de defesa 
e promoção dos direitos dos camponeses. 
Por isso, ao nível de Moçambique, muitas são 
membros da União Nacional de Camponeses 
(UNAC), dentre elas Ana Paula Tauacale.

Ana Paula Tauacale, natural de Nampula, 
iniciou-se camponesa na infância com os pais, 
também camponeses, e filiou-se depois à UNAC 
em 1984, que é, desde 2016, Presidente do 
Conselho de Direcção. Explicou que na altura 
em que ingressou na UNAC, o governo desafiara 
os moçambicanos a integrarem as cooperativas 

However, despite this progress, these peasant 
women have identified some challenges and 
problems which plague them, and based 
on these concerns they have found ways in 
which the government and other stakeholders 
(private sector, development partners, etc.) can 
help them to overcome such obstacles. They 
agree that they should come together and fight 
through associations in order to advocate and 
promote the peasant women’s rights. Therefore, 
in Mozambique, many of these women are 
members of the National Farmers Union (UNAC), 
among them Ana Paula Tauacale.

Ana Paula Tauacale, born in Nampula, has started 
working the land as a peasant in her childhood 
with her parents, who were also peasants, and 
later on she joined UNAC in 1984, where she has 
been working as the President of the Governing 
Board since 2016.  She explained us that when 
she joined UNAC, the government challenged 

Ana Paula Tauacale - Presidente da UNAC (Nampula)  / Ana Paula Tauacale - President of UNAC (Nampula)
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agrícolas para garantir a segurança alimentar, 
e foi então que aderiu a uma cooperativa que 
estava ligada a União Geral das Cooperativas 
Agrícolas de Nampula (UGCAN).

Na sua machamba, trabalha com os filhos 
e conta com o auxílio dos companheiros da 
associação e da sua zona. “Costumam vir me 
apoiar e quando tenho alguma coisa também 
costumo dar, pode ser um pouco de comida ou 
dinheiro, é um tipo de ajuda que temos aqui na 
comunidade”, explicou.
Produz várias culturas, com destaque para 
amendoim, feijão, arroz e batata-doce, que, 
depois da colheita consome e vende. Lamentou 
o facto do mercado não estar estabilizado, 
colocando os camponeses numa situação de 
desvantagem durante as negociações com 
os compradores de produtos, que em regra 
dirigem-se às machambas dos camponeses 
para efectuar a compra. “Não há um mercado 
próprio para a comercialização, cada um dita o 
seu preço e nós entregamos porque queremos 
dinheiro. Quem dita são esses que vêm pedir 
para comprar”, revelou.

Mozambicans to join agricultural cooperatives 
in order to guarantee food security, and it was 
during that period that she joined a cooperative 
linked to the General Union of Agricultural 
Cooperatives of Nampula (UGECAN).

On her farm, she works with her children and 
counts with the support from her association’s 
friends and neighbours. “They usually come to 
help me and whenever I have something I also 
give them, either a bit of food or some money, 
which is the kind of help we have here in the 
community”, she explained.
She produces various crops, in particular to 
groundnuts, beans, rice and sweet potatoes, 
which after harvesting, she uses for personal 
consumption and business. 
She regretted the fact that the market is 
not stable, putting the peasant women in a 
disadvantaged position during negotiations 
with buyers, who usually go to the fields to 
purchase the products. “There is no proper 
market for business and each one dictates their 
own price and we deliver the products because 
we need money. Normally, buyers are the ones 
who dictate the price”, she revealed.

Feijão Jugo (Nampula)  / Jugo Bean (Nampula)
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Apesar deste triste cenário, ainda consegue 
sorrir ao perceber que a produção tende a 
aumentar, pois de cerca de 7 à 10 sacos de 
arroz, por exemplo, conseguidos no princípio, 
registou um amento para 38 sacos da mesma 
cultura, colhidos no ano passado (2021), 
nos seus dois hectares. Ana Paula Tauacale 
disse ainda ser este o resultado de trocas de 
experiências com outros camponeses e em 
formações em agroecologia, que acabaram 
por a incentivar e a melhorar as técnicas de 
produção. 

No seu percurso como camponesa e líder da 
UNAC, Ana Paula, refere ter aprendido muita 
com organizações ligadas à Cooperação 
Canadá-Moçambique (COCAMO) e a UGCAN, 
nesta última onde trabalhou como “jornalista” 
e mais tarde tornou-se formadora de 
associativismo. Na UGCAN foi ainda fiel de 
armazém, caixa e vogal, antes de ser eleita 
secretária, vice-presidente e presidente da 
UNAC. “Não é fácil ser presidente e não deixei 
de ser camponesa”, explicou. Quando entrou na 
UNAC, transformou-se ao aprender a expressar-
se e expor as preocupações nacionais dos 

Despite this sad scenario, she can still put a 
smile on her face when realising that production 
tends to increase, because from around 7 to 
10 sacks of rice, for example, obtained in the 
beginning, she has recorded an increase of 
38 sacks of the same crop, harvested last 
year (2021), in her two-hectare plot. Ana Paula 
Tauacale also said that this was the result of 
experience exchange with other farmers and 
training in agroecology, which encouraged her 
to improve the production techniques. 

In her journey as a peasant and UNAC leader, 
Ana Paula said that she has learned a lot from 
organisations linked to Canada-Mozambique 
cooperation (Protocamo) and from UGECAN, 
where she worked as a “journalist” and later 
became a trainer in associativism. At UGECAN 
she also worked as a warehouse clerk, cashier 
and board member, before being elected as 
UNAC secretary, vice-president and currently 
as president. “It is not easy to be a president 
and I have not stopped working as a peasant,” 
she explained. When she joined UNAC, she was 
empowered as she learned how to express 
herself and put forward the national concerns 
of other peasants. “Nowadays, I can discuss 
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camponeses. “Consigo discutir assuntos com 
ministros e organizações, até consigo viajar 
sozinha para encontros na América, Europa, 
países de África, enquanto que na altura só 
daqui [Nampula] para Maputo não conseguia”, 
contou.

Explicou que a maior preocupação dos 
camponeses moçambicanos está relacionada 
com as mudanças climáticas, que tem 
como consequência a ocorrência de chuvas 
irregulares. “Às vezes chove demasiado, às 
vezes pouco e às vezes não chove”, continuou 
relatando haver igualmente sérios conflitos 
de terras e denuncia que os camponeses são 
arrancados terrenos e, mesmo entre vizinhos, 
há muita “luta”.
Ana Paula também disse ressentir-se da falta 
de sementes. “Semeamos milho, mas veio uma 
ventania e destruiu muitas machambas, não 
vamos conseguir guardar as sementes para 
quando chegar a vez de semear”, comentou.
Os camponeses também se queixam de não 
ter acesso à crédito bancário, pois refere-se 
que praticam uma actividade de risco, devido 
às pragas, doenças e eventos climáticos 
extremos (seca, cheias, ciclones, etc.) que 

issues with ministers and organisations, I can 
even travel alone to America, Europe, African 
countries, while in the past I could not even 
travel from Nampula to Maputo alone,” she 
said.

On the other hand, she also explained that 
the biggest concern of Mozambican farmers is 
related to climate changes, which bring as a 
consequence the occurrence of irregular rains. 
“Sometimes there is too much rain, sometimes 
too little, and sometimes it doe not rain at 
all”; she went on reporting that there are also 
serious problems of land conflicts and that 
farmers are taken their lands by force and that 
there are constant land conflicts even among 
the neighbours”.

Ana Paula also resented on the lack of seeds. 
“We have sowed corn, but wind came and 
destroyed many fields, reason why we will 
not be able to save the seeds for the coming 
planting season”, she commented.
Farmers also complained for the lack of access 
to bank credit, because it is stated and believed 
that they practice a risky activity, due to pests, 
diseases climatic events (drought, floods, 
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podem comprometer a produção. Além disso, 
conta, a maioria dos camponeses, pelo menos 
nesta zona, não têm patrimônio para dar ao 
banco como garantia. 

Referiu que, embora precise de assistência 
técnica diária, “podemos envelhecer sem 
conhecer um técnico [extensionista] e esta é 
uma preocupação dos camponeses de todo o 
país”.

Entretanto, apesar dos vários constrangimentos 
e desafios, há muitas vantagens na prática 
da agricultura e, provavelmente, a maior é 
acabar com a fome e desnutrição, bem como 
conseguir independência financeira. No caso 
de quem filiou-se à uma associação, como Ana 
Paula, pode beneficiar de troca de experiências 
com outras companheiras.

Do governo e demais instituições, espera 
ajuda para trocar a enxada de cabo curto por 
um tractor, pois “as nossas forças estão a 
diminuir”. Este é dos sonhos de quem também 
espera por insumos agrícolas para melhorar 
o plantio e ganhar o suficiente para adquirir 
seus “próprios patrimónios, como carro”.
Para as outras camponesas moçambicanas, 
deseja muita coragem para continuarem a 
produzir e sustentar as suas famílias. “A mulher 
é que descobriu a agricultura no mundo, é o 
que diz a história, então temos que assumir 
a responsabilidade de trabalhar a terra”, 
encorajou. 

Por outro lado, defende o enquadramento das 
camponesas em associações que as ajudem 
a desenvolver. “Quando estás com as outras 
podes avançar o seu pensamento e lutas e 
defender o interesse das mulheres, por isso 
preferimos encorajar as mulheres em como 
precisamos de ser fortes e mobilizar jovens 
a entrarem no nosso movimento para serem 
continuadoras”, explicou. 

cyclones, etc.) that can compromise their 
production. In addition, most of the peasants, at 
least in this area, say that they do not have any 
assets to give to the bank as bank guarantee. 

She mentioned that, although they need a 
daily technical assistance, “they may grow 
old” without having known any [extensionist] 
technician and this is a concern of all farmers 
all over the country”.

However, there are many advantages in 
practising agriculture and probably the major 
one being hunger and malnutrition eradication 
as well as the creation of financial independence. 
For those who have joined associations, like 
Ana Paula, they can benefit from experience 
exchange with other women.

We expect support from the government and 
other institutions, to exchange our short-
handled hoes for a tractor, considering that 
“our energies are dwindling”. This is one of the 
dreams of those who also expect to receive 
agricultural inputs in order to improve their 
planting and earning levels, enough to acquire 
their “own assets such as a car”.

For the other Mozambican peasant women, I 
personally wish them much courage to continue 
producing and supporting their families. 
“According to history, women are the ones who 
have discovered farming in the world, so we 
have to take responsibility to work the land”, 
she encouraged. 

On the other hand, she advocates for the 
inclusion of peasants women in associations 
which can help them develop. “When you are 
with others, you can advance your thinking and 
struggles and advocate for women’s interests, 
reason why we prefer to encourage women to 
be strong and mobilise young women to join 
our movement so that they can become the 
continuers”, she explained. 

“
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Tal como Ana Paula, Emília Fernando também 
nasceu numa família camponesa e dividiu 
a infância entre os estudos e a machamba, 
onde trabalhou com os seus encarregados. 
Contou que quando o pai morreu, continuou no 
campo com a mãe, embora tivessem pequenas 
parcelas. 
Em 2013 percebeu que a agricultura é o seu 
maior sonho e começou a aumentar as áreas de 
cultivo e, pouco depois, fundou uma associação 
e à partir daí participou em capacitações sobre 
agricultura.
Produz, disse, para sustentar a família e vender. 
Os lucros são também destinados à educação 
dos seus três filhos, que também a ajudam 
na machamba. Nos tempo se sacha alguns 
sobrinhos e companheiros da associação 
também a apoiam.

Like Ana Paula, Emília Fernando was also born 
in a peasant family and divided her childhood 
between studies and the farm, where she 
worked with her parents. She told us that when 
her father passed away, she continued in the 
fields with the mother, although they had only 
small parcels of land. 

In 2013 she realised that farming was her 
biggest dream and started to increase the 
cultivation areas and soon after she founded 
an association and from there on she started 
participating in farming oriented trainings.
I normally produce, she said, to support my 
family and for sale. 
The profits are also channeled towards the 
education of her three children, who also 
help in the farm. She has the same number of 
permanent workers and during weeding periods, 
the number goes up to 25 seasonal workers, 

QUERO 
MÁQUINA DE 
PROCESSAMENTO 
DE SEMENTES

I NEED A SEED 
PROCESSING 

MACHINE

“
”- EMÍLIA FERNANDO
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“Meio de semana vão à escola e fim-de-semana 
estamos no campo”, explicou, referindo que 
tem mais um funcionário em casa, a cuidar 
dos animais. “Tenho leitões, porcos, cabritos, 
ovelhas, coelhos, perus e patos”, enumerou.
O seu rendimento é variável, disse, por causa 
do impacto das mudanças climáticas, mas tem 
valido à pena estar metida em iniciativas de 
produção de sementes para empresas, das 
quais a Companhia do Zembe, que compra 
dela semente de soja, feijão e milho amarelo 
(gema). 

É beneficiária, em Gondola, Província de Manica, 
do Projecto Sustenta, implementado pelo 
Governo, através do Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, que a tem ajudado 
na produção de várias culturas, que já têm 
potencial comprador. “Estamos esperando o 
senhor Abílio Antunes, comprador de soja (o 

plus her mother and some nephews. 
“Mid-week they go to school and weekends are 
in the fields”, she explained, adding that she 
has one more employee at home looking after 
animals. “I have piglets, pigs, goats, sheep, 
rabbits, turkeys and ducks”, she listed.
My income is variable, she said, because of 
the impact of climate changes, but it has been 
worthwhile being involved in seed production 
initiatives for companies, including “Companhia 
do Zembe”, which buy soya, bean and yellow 
(yolk) maize seeds from me. 

She is a beneficiary in Gondola, Manica Province, 
of the “Sustenta Project”, implemented by the 
current Government, through the Ministry of 
Agriculture and Rural Development, which has 
helped her produce several crops that already 
have potential buyers. “We are waiting for 
Mr. Abílio Antunes, buyer of soya (the most 
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produto mais produzido) e milho”, revelou.
No ano passado (2021), lembrou, vendeu milho 
para a Companhia do Zembe à 25 meticais 
por quilo e este ano prevê negociar a mesma 
quantidade de soja à 50 meticais. Também 
vende verduras para o supermercado Shoprite 
em Chimoio.

Sempre inovadora, procura clientes em 
exposições e feiras e lá troca contactos. Foi 
assim, por exemplo, que encontrou alguns 
comerciantes de repolho, que revendem a 
cultura na Beira, aplicando-se o mesmo com 
os seus animais. 
A terra deu-lhe uma carrinha de uma tonelada 
e meia para escoar produtos para mercados e, 
no âmbito do “Sustenta”, beneficiou de tractor, 
charrua, grade e assistência técnica.

Como um dos maiores desafios que já teve 
como camponesa é luta pela defesa da terra; 
recorda-se da implantação da empresa de 
plantação de eucaliptos Portucel em Gondola 
que, segundo ela, prejudicou os camponeses, 
tirando-lhes as suas parcelas, em troca de 
várias promessas não concretizadas como 
oferecer chapas e construir hospitais e escolas. 
“O camponês deseja do bom e acabou dando 
sem saber que está a se estragar”, afirmou.
Contou que a empresa também chegou à 
sua zona sem sucesso. “Só puseram marcos 
e quando voltei fui ter com o secretário e 
ele disse que disseram que esta área já está 
comprada. Procurei saber se era possível 
alguém comprar sem falar comigo”, explicou, 
acrescentando que “eles desapareceram e não 
apareceram mais na minha área. Foram ainda 
mexer com outras pessoas que aceitaram e até 
hoje não têm campo”. 
Na altura a Portucel empurrou muitos 
camponeses para o conflito Homem-fauna 
bravia pois alguns fizeram machamba perto de 
eucaliptos, onde há macacos e outras “bestas”, 
sendo impossível guarnecer o espaço a noite. 
“É mata com eucaliptos e os animais podem 
fazer mal. A hora de voltar para ver o campo 

produced product) and corn”, she revealed.
Last year (2021), she recalled, I sold maize to 
“Companhia do Zembe” at 25 meticais per kilo 
of maize, and this year I expect to negotiate the 
same quantity of soya at 50 meticais. I also sell 
vegetable Shoprite supermarket in Chimoio.

Always innovative, she looks for clients at 
exhibitions and fairs, where she has opportunity 
to exchange contacts. This is how he met with 
some cabbage traders, for example, who resell 
the crop in Beira, and the same applies on how 
she traded for her animals. 
The land has given her a one and a half tonne 
van to sell her products in other markets and, 
thanks to “Sustenta” Project, she has benefited 
from a tractor, plough, harrow and technical 
assistance.

One of the greatest challenges she ever had as a 
peasant woman is the struggle for the defence 
of land; she remembers the establishment of 
the eucalyptus plantation company Portucel 
in Gondola, which according to her, harmed 
the peasants, by taking away their plots, in 
exchange for various unfulfilled promises, such 
as o¦ering zinc sheets and building hospitals 
and schools. 
“The peasants wishing for good things, ended 
up giving away their best resources without 
knowing that they were harming themselves”. 
she said.
She also said that the project reached her area 
without any success. “They have just put the 
landmarks and when I went to see the area 
secretary, he said that the area had already been 
sold. I tried to find out from him, how could it be 
possible for someone to buy the area without 
talking to me, to which he explained that “they 
had disappeared and did not appear in his area. 
They also went about disturbing other people 
who have accepted and to this day they do not 
have any fields”. 
At that time, Portucel pushed many farmers 
into a man-animal conflict, as some had to 
build farms near the eucalyptus trees, where 



14

Agricultura como exemplo da emancipação da mulher / Agriculture as an Example of Women’s Emancipation

é a manhã seguinte e o macaco já invadiu a 
machamba”, justificou.

O sonho de Emília é ter a sua própria máquina 
de processamento de sementes, pois ela 
pode ajudar a sua comunidade, que costuma 
percorrer longas distâncias à procura de 
sementes.

Explicou que é membro da UNAC, já beneficiou 
de capacitações diversas, cujos ensinamentos 
aplica na sua própria associação em Gondola 
composta por 25 membros, na sua maioria 
mulheres (20). 
“As pessoas acatam as mensagens para os 
seus campos e tiram produtos de qualidade. 
Ser associado é muito bom porque ficando 
sozinho não vais aprender muita coisa e nós 
não sabíamos, por exemplo, fazer adubo 

there are monkeys and other “beasts”, making 
it impossible to guard the space at night. “It is 
a forest with eucalyptus and the animals can 
do harm. The time to return to see the field is 
during the next morning and the monkeys might 
have already invaded the fields”, she justified.

Emília’s dream is to have her own seed 
processing machine in order to help her 
community members, who often travel long 
distances in search of seeds.
She explained that she is UNAC member and 
has already benefited from various training 
courses, whose teachings she applies in her 
own association in Gondola, composed of 25 
members, mostly women (20). 
“People adhere to the messages and take 
them to their fields and benefit from quality 
products. Being an associate is very e¦ective 
because alone we cannot learn many things 
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and we did not know, for example, how to make 
organic and biological fertilisers, but now we 
do”, she said, explaining that together we have 
realised that it is better to use local seeds than 
the improved ones, “because it is easier to 
keep them and this can reduce the purchase of 
improved seeds”. Recently, a public agronomic 
research institution brought some seeds to 
Maputo province in order to multiply them and 
take them back to Manica.
She concluded by saying that women should 
not only be in the o§ce, but also in the fields 
to nourish the Mozambicans and guarantee 
their financial independence. “If we are not in 
the fields to produce, there will be no nurses or 
teachers because they also depend on the land 
for their diet; so women, we cannot just run to 
study, get a doctorate, which is not forbidden, 
but let’s not forget to work the land”. 

orgânico e biolo [fertilizante orgânico], mas 
agora sabemos”, disse, explicando que juntas 
perceberam que é melhor usar sementes 
locais, “porque é fácil que cuidarmos e 
isso para diminuir a compra da [semente] 
melhorada”. Recentemente, uma instituição 
pública de investigação agronómica levou a 
sua semente local para a província de Maputo e 
multiplicou-a, para depois devolvê-la à Manica.

Terminou dizendo que as mulheres não só 
devem estar no escritório, mas também na 
machamba para nutrir os moçambicanos e 
garantir a sua independência financeira. “Se 
não estar no campo a produzir não haverá 
enfermeiro nem professor porque eles daí vão 
comer, então, mulheres, não podemos só correr 
para estudar, doutorar, o que não é proibido 
mas não podemos esquecer de mexer a terra”. 
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“PRODUZIR PARA OUTROS 
DISTRITOS”, LUCINDA PORTUGAL 

“PRODUCING FOR OTHER 
DISTRICTS”, LUCINDA PORTUGAL 

On the other hand, the peasant Lucinda Portugal, 
also a member of UNAC since 2013, through the 
Nhamatanda District Farmers Union and Sofala 
Provincial Farmers Union, has started working 
the land in 1996, with her parents.
In 2013 she decided to take the activity more 
seriously, after seeing the success of other 
women producing vegetables and maize. That 

Por sua vez, a camponesa Lucinda Portugal, 
também membro da UNAC desde 2013, 
através da União Distrital de Camponeses de 
Nhamatanda e União Provincial de Camponeses 
de Sofala, começou a trabalhar a terra em 1996, 
com os pais.
Em 2013 decidiu levar a actividade à sério, depois 
de apreciar o sucesso de outras mulheres que 
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produziam hortícolas e milho. Naquele ano 
tinha apenas meio hectare de terra e, em 2014, 
expandiu a sua produção de gergelim e feijão 
bôer, para um hectare e meio; em 2019, apesar 
do Ciclone Idai, aumentou para três e meio, e 
agora em 2022 tem quatro hectares de milho e 
gergelim.   Disse que trabalha com a família e, 
no caso deste ano, 30 biscateiros. 

Vende a sua produção em casa para compradores 
da Beira, para distritos sem produção agrícola 
em Sofala e para compradores provenientes do 
Bangladesh (país do sudeste asiático), sendo 
que graças aos rendimentos obtidos com as 
vendas concluiu, em 2014, o ensino secundário 
e o mesmo aconteceu com a sua primogénita, 
em 2016. Recentemente, outra filha terminou 
uma formação de quatro anos em agricultura 
na cidade da Beira.

Fora disso, contou que está a construir uma 
casa e já ergueu duas dependências. “Daqui 
a dois meses, depois da colheita, vou vender 
metade do milho e bater blocos para continuar 

year she had only half a hectare of land, and in 
2014 she expanded her production of sesame 
and Boer beans to one and a half hectares; in 
2019, despite the Cyclone Idai, she increased 
to three and a half, and now in 2022 she has 
four hectares of maize and sesame. She also 
mentioned that she works with the family and, 
for this year, she counts with 30 handymen. 

She sells her productions at home to buyers 
from Beira, to districts without production 
in Sofala, and to buyers from Bangladesh 
(southeast Asian countries), and thanks to the 
income obtained from sales, she has completed 
the secondary education in 2014, and the same 
happened to her firstborn in 2016. Recently, one 
of her daughters has completed a four-year 
training programme in agriculture in Beira city.

Besides, she told us that she is building a 
house and she has already concluded two 
outbuildings. “In two months, after the harvest, 
I will sell half of the corn and prepare bricks to 
continue with my works”, she said.

Plantação de Milho (Gondola)  / Corn Plantation (Gondola)
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com as minhas obras”, perspectivou.
Ela também se orgulha por ter alcançado a 
independência financeira. “Não espero um 
homem para trabalhar a terra com sol ou 
chuva, e incentivo outras pessoas para fazer 
o mesmo, porque a agricultura nos traz a 
sustentabilidade”, comentou. 
Igual a outras camponesas, queixa-se de 
dificuldades para conseguir crédito bancário, 
que a ajudaria no seu sonho de arranjar 
maquinaria para a lavoura, bem como de 
aumentar a sua área de quatro para seis 
hectares. 
“A nossa maior dificuldade é o financiamento, 
vem aqui tantos bancos, mas estão cheios de 
requisitos; por exemplo, a nossa produção é de 
alto risco e com as mudanças climáticas, desde 
2019, não garantimos boas colheitas. Às vezes, 
perdemos a primeira e ganhamos a segunda 
época ou perdemos a segunda e ganhamos a 
primeira”, justificou. Também trabalha como 
comunicadora ou correspondente do boletim 
informativo da UNAC na província de Sofala.

Lucinda tem ambição de “produzir mais 
produtos, incluindo a nossa semente nativa, 
para dar aqueles que não a tem e que também 
darão os outros, este é o meu grande sonho. 
Por isso, depois da colheita quero mais quatro 
hectares de milho para dar a outros distritos”, 
frisou.

She is also proud for having achieved the 
financial independence. “I do not relay on man 
to work for me, instead, under sun or rain I 
work the land and I encourage other women 
to do the same, because agriculture brings us 
sustainability,” she said. 
Like other peasant women, she complains of 
di§culties in obtaining bank credit, which would 
help her in her dream of getting machinery for 
farming, as well as increasing her area from 
four to six hectares. 
“Our biggest di§culty is financing, so many 
banks visit us but they are full of requirements, 
for example, our production is of high risk and 
with the climate changes, since 2019, we have 
no guaranteed crops. Sometimes we lose the 
first and win the second season or we lose the 
second and win the first one”, she justified. She 
also works as a communicator or correspondent 
for UNAC’s newsletter in Sofala province.

Lucinda has the ambition to become an 
entrepreneur and says that, “My challenge is 
to produce more products, including our native 
seeds, in order to supply to those who do not 
have them and who will in turn share with 
others; this is my big dream. So, after the harvest 
I would like to have another four hectares of 
maize to distribute to other Districts”, she 
emphasised.
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For the Deputy Head of Agriculture and Fisheries 
in the District Services of Economic Activities 
(SDAE) of Gondola, Saúl Chimene Samuel 
Massaite, in Gondola, a good part of the women 
practice agriculture and produce cereals, 
sorghum, and vegetables, and the “vegetables” 
have a great outlet in the local market. “They 
already have private plots, they sell and acquire 
money for the family income, thus improving 
their social life, because the children already 
go to school and satisfy important needs”, he 
explained.

In her opinion, it is necessary to motivate and 
create production dynamics for the peasant 
women of districts like Gondola, through market 
initiatives in the villages, where the producers 
can exhibit and sell their crops; likewise, she 
advocates the allocation of irrigation tools, 

Para o Chefe Adjunto da Repartição de 
Agricultura e Pescas nos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas (SDAE) de Gondola, 
Saúl Chimene Samuel Massaite, em Gondola, 
boa parte das mulheres praticam actividade 
de agrícola e produzem cereais, mapira e 
hortícolas, sendo que as “verduras” têm muita 
saída no mercado local. “Elas já têm parcelas 
particulares, vendem e adquirem dinheiro 
para a renda familiar, melhorando assim a sua 
vida social, porque as crianças já vão à escola 
e satisfazem necessidades importantes”, 
explicou.

Na sua opinião, há que motivar e criar dinâmicas 
de produção em prol das camponesas de 
distritos como Gondola, através de iniciativas 
de mercados nas aldeias, onde as produtoras 
possam expor e vender as suas culturas; 

CAMPONESAS 
COMO 
PRIORIDADE

PEASANT 
WOMEN AS A 

PRIORITY”

“
”-  SAUL MASSAITE
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do mesmo modo, defende a alocação de 
instrumentos de irrigação, que as permitam 
melhorar a produção e produtividade.

Também propõe às mulheres a formar ou 
filiarem-se em associações com actividades 
bem-sucedidas, e se estruturarem entre 
elas. “Deve haver mulheres presidentes, 
conselheiras, tesoureiras e secretárias, 
entre elas, estão na altura de fazer alguma 
coisa havendo essa estruturação e vão ficar 
independentes”, disse, acrescentando não 
querer com isso dizer que não deve haver 
membros homens nessas agremiações.

“O conhecimento não tem nada a ver com sexo”, 
continuou, incentivando-as a tirar, igualmente, 
cartas de condução, pois “há mulheres que 
conduzem camiões e Gondola não pode ser 
uma ilha”, até porque já há aqui extensionistas 
com motorizadas. 

which allow them to improve production and 
productivity.

It also proposes women to form or join 
associations with successful activities, and 
structure themselves among them. “There 
should be women presidents, councilors, 
treasurers, and secretaries, among them, it’s 
time to do something by having this structuring 
and they will become independent,” he said, 
adding that he does not mean that there should 
not be male members in these associations.

“Knowledge has nothing to do with gender”, he 
continued, encouraging them to also get their 
driver’s licenses, because “there are women who 
drive trucks and Gondola cannot be an island”, 
even because there are already extensionists 
here with motorcycles. 
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HINO DA UNAC

1.

De pé camponeses todos de mãos dadas
Marchemos com instrumentos de trabalho bem erguidos

Unidos do Rovuma a Maputo
Combatamos fome miséria e nudez

CORO

AVANTE CAMPONESES,
COMBATENDO PELA MESMA CAUSA,

DESENVOLVENDO ECONOMIA NACIONAL,
PARA O BEM DA NAÇÃO.

2.

O sangue derramado pela liberdade,
Mistura-se ao suor exprimido pelos camponeses,

Escorre irrigando Moçambique,
Fertilizando o solo da pátria amada.

3.

Coragem camponeses, Certeza tenhamos,
Que a vitória esmagadora sempre será nossa,

Vencer a pobreza absoluta,
É consolidar a paz e a unidade nacional

Camponeses Unidos
Sempre Venceremos



23

Agricultura como exemplo da emancipação da mulher / Agriculture as an Example of Women’s Emancipation



24

Agricultura como exemplo da emancipação da mulher / Agriculture as an Example of Women’s Emancipation



AGRICULTURA COMO EXEMPLO 
DA EMANCIPAÇÃO DA MULHER

Agriculture as an Example 
of Women’s Emancipation

Parceiros:Financiamento:

Camponeses Unidos 
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