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UNIVERSIDADE LICUNGO 

 

Comissão de Gestão do ProSoja 
 

 

Relatório de implementação das actividades do ProSoja 

 

No início do mês de Setembro de 2020, a UniLicungo desencadeou o exercício de 

concepção do Projecto ProSoja, como plataforma para dar resposta aos desafios que se 

colocam, quer ao ensino, a pesquisa e a extensão universitária, quer aos problemas de 

desnutrição com que a Província da Zambézia se depara. 

  

Daí que, o presente relatório refere-se ao processo de implementação do ProSoja, nos 

campos de produção de Muaquiua, e contou com a intervenção dos vários sectores da 

UniLicungo entre Faculdade de Ciências Agrárias, Faculdade de Economia e Gestão, 

Património, Aquisições, Finanças, Gabinete Jurídico e Recursos Humanos; e conheceu as 

seguintes etapas: 

 

1ª - Criação de condições para implementação do ProSoja 

 

  Foram criadas as condições básicas, desde a identificação de áreas de cultivo, cujas 

dimensões são aproximadamente 2.000 hectares, tanto em Muaquiua, como no 

regulado de Branco - Mocuba Sede; como prova disso, foi-nos atribuído o DUAT 

nº   

 

Paralelamente ao processo de aquisição de DUAT das áreas referidas no parágrafo  

anterior, tivemos o conhecimento da existência de  infra-estruturas (um armazém já 

coberto e um edifício com 3 pisos ainda não acabado) no parque industrial de 

Mocuba, cuja gestão sempre esteve a cargo do Ministério de Industria e Comércio. 
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De imediato, contactamos o Governo distrital de Mocuba, para perceber as 

condições de ocupação das infra-estruturas em causa e, foi-nos orientado a 

manifestar o interesse, como Universidade, junto da Agência de Promoção de 

Investimentos e Exportação (APIEX). Neste momento, o processo está em 

tramitação embora, com algum constrangimento ainda por ser reflectido 

internamente, ao nível da  UniLicungo, tendo em conta o Decreto ministerial de 

gestão da Zona Económica Especial. 

 

 

 

 

2ª -  Preparação dos campos de produção 

 

No dia 4 de Novembro de 2020, depois da mobilização de Recursos Humanos e do 

equipamento agrícola (entre 2 tractores e as suas respectivas charruas e grades), 

tiveram o início  as actividades de preparação dos solos, que se destacaram da 

seguinte forma: 

a) Destronca e remoção dos troncos - Esta fase envolveu aproximadamente 

noventa (90) pessoas identificadas localmente e contratadas  para auxiliar o   

processo, tendo resultado em 85 hectares já trabalhados; 
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b)  Lavoura e gradagem - Foi necessária a contratação de três tractoristas, 

auxiliados por dois guardas e que resultaram em aproximadamente 100 

hectares completamente preparados para sementeira;  

 

 

 

c) Sementeira - Até ao presente momento, já foram semeadas as culturas de 

milho branco em 25 hectares e 32 hectares de Soja, estando ainda a 

decorrer a sementeira do milho amarelo. Há que destacar que, parte desta 

actividade, contou com o envolvimento de 17 estudantes do 4º ano e que 

infelizmente coincidiu com o comunicado presidencial, em relação a 

Covid-19, tendo ditado a sua retirada imediata para a cidade de Quelimane; 
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d) Fase de controlo químico de infestantes e pragas - No processo de 

aquisição de insumos agrícolas foi, também, incluso um lote de insecticidas 

cuja aplicação tinha sido prevista tendo em conta a um possível ataque das 

pragas mais comuns naquela região. Constatada a presença da lagarta de 

funil, nos campos de produção, foi, de imediato, feita a intervenção e neste 

momento faz-se o controlo diário para estancar o fenómeno 

definitivamente.  

 

 

 

e) Adubação e a sacha - Na sequência dos cuidados a serem tomados para o 

desenvolvimento das respectivas culturas, estas actividades contaram com 

o envolvimento dos estudantes do 4º ano do curso de Agro-pecuária, em 

cumprimento das aulas práticas previstas nos planos curriculares.   
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2. Recursos Humanos alocados ao ProSoja 

 

O processo de elaboração do ProSoja teve início no mês de Outubro de 2020 e contou 

com o envolvimento de uma equipe multi-sectorial da Universidade. Entretanto, tendo 

em conta o âmbito em que se pretendia desenvolver o Projecto, obviamente que a 

direcção da Faculdade de Ciências Agrárias assumiu, tecnicamente, o processo de 

implementação nos campos de produção, alocando dois (2) Engenheiros Agrónomos e, 

de forma faseada, alguns técnicos básicos para auxiliar os trabalhos de campo. 

 

Localmente, houve a necessidade de contratar  dois (2) guardas e, de acordo com a 

evolução do processo, um número considerável do pessoal sazonal para garantir a 

execução de alguns trabalhos básicos, como é o caso da destronca e sacha. 

 

2.1. Recursos materiais      

 

✓ A Universidade alocou ao projecto uma viatura de marca Mitsubish L200 para a 

locomoção do pessoal técnico; dois tractores e suas respectivas alfaias das quais, 

uma grade e uma charrua que não estavam em óptimas condições para operar 

exigindo, deste modo, uma reparação.  

 

✓ À título de aluguer, a universidade obteve uma semeadora e uma pulverizadora, 

pertencentes ao IIAM, para fazer face o volume de trabalho nos campos de 

produção; 

 

✓ De igual modo, foi alugada uma carrinha de duas toneladas para facilitar a 

logística de transporte de sementes e de adubos, de Mocuba para Muaquiua, 

incluindo transporte de material diverso;  

 

✓ Foi feita a aquisição de 15 kits de material de protecção diverso (botas, fato-

macaco, luvas, capacetes, máscaras de protecção e capas de chuva); 1 motobomba 

com a capacidade de 3" e sua respectiva tubagem; 1 tanque de reservatório de 500 

Lts; 3 lanternas; 20 Enxadas; 15 machados; 10 catanas; 30 tendas e 30 colchões.  
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✓ Foram, também, adquiridos alguns insumos de produção, dos quais constam da 

tabela abaixo: 

 

Iten Descrição Unidade Quantidade 

01 Semente de soja Kg 2.600 

02 Semente de milho branco (var.SC537) Kg 650 

03 Semente de milho amarelo (var. PAN 12) Kg 550 

04 Adubo NPK Kg 15.750 

05 Adubo Ureia Kg 6.750 

06 Inoculante Rhizobium Kg 2,4 

07 Herbicida  Lts 102 

08 Insecticida  Lts 27,250 

 

 

2.3. Recursos financeiros alocados ao ProSoja 

 

Para a implementação do Projecto, inicialmente tinha sido previsto um investimento 

global correspondente a 74 milhões de meticais, a contar com financiamentos 

externos/parceiros. Entretanto, não tendo conseguido investimentos provenientes de 

parceiros, a Universidade  fez um investimento correspondente à 4.943.398,90mt, nas 

rubricas seguintes, tal como pode ser observado na tabela abaixo. 

 

TABELA DE DESPESAS DO PROSOJA/2020-2021 
   

Designação Gastos 
  

    

11 Pessoal   

111 Salários e Remunerações   

111102 Vencimento base do pessoal civil fora do quadro 418 000,00 

112101 Ajudas de custo dentro do País para pessoal civil 696 600,00 

112104 Renda de casa para pessoal civil( arrendamento de armazém) 50 000,00 

  Sub total 1 1 164 600,00 

12 Bens e Serviços   

121 Bens   

121001 Combustíveis e lubrificantes 235 329,97 

121002 Material para manutenção e reparação de bens Imóveis  423 226,25 
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121003 
Material para manutenção e reparação de bens moveis 
(Aquisição de pneus e câmaras de ar) 302 992,68 

121010 Géneros Alimentícios 35 104,00 

121028 Sementes plantas e insumos 1 809 950,00 

121098 Outros bens de consumo 35 500,00 

121099 Outros bens duradouros 121 800,00 

  Sub Total 2 2 928 798,90 

122 Serviços   

122099 Outros serviços (Aluguer de maquinaria) 850 000,00 

  Sub Total 3 850 000,00 

      

GRANDE TOTAL 4 943 398,90 

  

    
Fonte: Direcção de Planificação e Finanças da Universidade Licungo  

 

 

2.4. Constrangimentos registados nos campos de produção  

 

Ao longo do processo, a equipe deparou-se com aspectos que interferiram negativamente 

no cumprimento integral das actividades previstas entre os quais, os seguintes: 

  

 Factores internos  

✓ A Comissão do ProSoja teve o conhecimento que não havia disponibilidade 

financeira para suportar o pagamento das ajudas de custo, em tempo útil, a estadia  

dos Engenheiros (Agnaldo Fijamo, Joaquim Jerónimo e Neusa Malema) que 

deviam se deslocar à Muaquiua por 18 dias (da segunda quinzena de Dezembro 

de 2020 à primeira quinzena de Janeiro de 2021),  para efectuar a sementeira. 

Ainda assim, à custos próprios, os dois Eng`s partiram para os campos de 

produção e permaneceram por 14 dias, excepto a Engra. Neusa Malema, por 

motivos alheios à sua vontade; 

 

✓ Foram registadas inúmeras avarias nos tractores, cuja reparação obrigava a equipe 

a se deslocar à cidade de Mocuba ou, em alguns casos, à Quelimane; 
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✓ Houve fraca articulação entre alguns sectores intervenientes no cumprimento das 

actividades preconizadas no ProSoja; em alguns casos, influenciada pela 

legalidade dos actos e, até mesmo, a legitimidade do projecto; 

 

 Factores Externos 

✓ A conservação dos insumos adquiridos, fora dos campos de produção de 

Muaquiua, exigiu da equipe técnica esforços a dobrar, sobretudo, em transporte e 

combustível; 

 

✓ Ao nível da província da Zambézia foi notória a irregularidade da época chuvosa, 

cuja intensidade só se verificou a partir dos meados de Janeiro de 2021. 

 

✓ Houve morosidade na obtenção do equipamento complementar que era 

necessário, como é o caso do aluguer do pulverizador e semeadora pertencente ao 

IIAM;   

 

✓ Tinha sido prevista a capacitação, tanto dos estudantes, pequenos agricultores 

locais, como dos docentes da Universidade, a ser administrada pela Bayer (uma 

multi-nacional em matéria de maneio e uso sustentável de agro-químicos), não 

tendo acontecido devido ao comunicado presidencial, quanto a ncovid-19. 

 

2.5. Desafios para a presente campanha 

 

Tendo em conta que aproxima-se o período da colheita, o Projecto depara-se com as 

seguintes necessidades: 

 

1ª - A reabilitação do armazém em Mocuba para a conservação dos produtos 

(milho e Soja); 

2ª - Criação de condições de segurança (para o armazém em Mocuba, por via de 

uma empresa especializada e  para os campos de produção em Muaquiua, 

recrutados localmente); 

3ª - Aquisição de 2 debulhadoras; 

4ª - Aquisição de um camião de 10 toneladas, para o escoamento de produtos e 

cumprimento de outras tarefas que forem necessárias ao nível do ProSoja; 
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5ª - Aquisição de uma viatura para assistência aos campos 4x4 dupla cabine; 

6ª - Construção de uma infra-estrutura de beneficiamento (secagem, debulha, 

tratamento e ensacamento). 

 

2.6. Perspectivas   

✓ No âmbito dos contactos efectuados com a BAYER perspectiva-se, ainda na 

presente campanha, a realização de duas  capacitações para os estudantes, 

docentes e Pequenos Agricultores (PA`s), em matéria de maneio sustentável de 

agro-químicos e, por via disso, realizaremos  a extensão universitária.  

 

✓ Montagem de campos de ensaios para testagem de adaptabilidade  de novas 

variedades de milho recentemente libertas, facto que eventualmente poderá 

alavancar a investigação. 

 

✓ Instalar campos de produção da batata reno, hortícolas e feijão manteiga, numa 

área de aproximadamente 15 hectares, como forma de manter permanentemente 

os estudantes e os seus respectivos docentes em contacto com a componente 

prática/ ensino.  

 

  

Como pode se ver, o relatório ilustra um leque de actividades levadas a cabo nos campos 

de produção de Muaquiua e que demonstram, claramente, que há todo um potencial para 

a Universidade Licungo concretizar, uma parte considerável das suas áreas de excelência. 

De igual modo,  em nossa humilde avaliação, estão  criadas as condições para, de forma 

conjugada, implementar os três principais pilares  Ensino, Pesquisa e Extensão, como 

uma via para dar resposta aos desafios que se colocam à qualquer Universidade, nos 

nossos dias. 

 

 

 

Quelimane, aos 14 de Fevereiro 2021 

 

Coordenador 

César Faria, Professor : ______________________________________ 
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