
O ano de 2022 iniciou-se com 
uma nota emocionante para a 
MIET AFRICA. Começou a ser 
feito um estudo de pesquisa 
regional sobre a agência da 
juventude em cinco países 
da África Austral que incluem 
Madagáscar, Moçambique, África 
do Sul, Zâmbia e Zimbabwe.

O programa do FutureLife-Now! 
reconhece que uma das principais 
razões para a falta de progresso 
para alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável globais 
– ODS (SDGs) das Nações Unidas 
é que os jovens não têm a agência 
necessária para se envolverem em 
comportamentos responsáveis.  

O “Estudo de Pesquisa da Agência 
da Juventude” faz parte de uma 
actividade do FutureLife-Now! que 
procura estabelecer evidências de 
como apoiar, de uma maneira melhor, 
os jovens no exercício dos seus direitos 
e das suas responsabilidades. 

O estudo visa analisar as barreiras que 

Um Investimento na Agência da Juventude  
é um Investimento na Mudança Social

Estudo da SADC prevê a Juventude a impulsionar a pesquisa sobre a Agência da Juventude
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impedem os jovens de exercer a sua 
agência aos níveis pessoal, doméstico, 
comunitário, nacional e regional. As 
conclusões do estudo serão publicadas 
num relatório, e será apresentado um 
vídeo para destacar as implicações 
para a implementação da Estrutura 
da Agência da Criança e da Juventude 
da SADC, programas da juventude e 
recomendações sobre a maneira de 
como acelerar a agência da juventude 
nos ecossistemas da educação e 
nos processos de governação mais 
alargados na região da SADC.

O processo da pesquisa, que se iniciou 
em Novembro de 2021, é liderado 
por jovens e procura estabelecer uma 
compreensão da agência da juventude 
entre os jovens, encarregados de 
deveres e outras partes interessadas. 
Os resultados da pesquisa serão 
publicados em Abril de 2022. Dado 
que a focagem da pesquisa se centra 
na agência dos jovens, a estrutura da 
pesquisa converge principalmente no 
envolvimento activo dos jovens desde 
o conceito da pesquisa até à colecta 
de dados, desde a análise, redacção 
e disseminação até aos processos de 
advocacia com base em evidências. 
Alguns dos jovens pesquisadores 
dos cinco países-alvo são membros 
de conselhos nacionais de liderança 
de jovens, enquanto outros são 
facilitadores de jovens ou educadores 

de pares das escolas do FutureLife-Now!.

Este estudo de edificação de 
evidências esforça-se para colocar a 
agência da juventude em acção por 
meio de um modelo de parceria com 
os jovens pesquisadores que recebem 
orientação contínua e formação 
em pesquisa da MIET AFRICA e do 
parceiro do estudo, Reygan Consult. 
As duas organizações realizam sessões 
quinzenais de retro-informação com 
os jovens pesquisadores para os 
apoiar no cumprimento das várias 
fases da pesquisa. Este modelo 
de pesquisa apoia uma base de 
evidências fundamentada e mais 
contextualizada para a mudança, que 
aumenta a capacidade dos jovens 
para utilizarem as suas competências 
de pesquisa para originar evidências 
que informarão a advocacia e a 
formulação de políticas.

Os estados Africanos prometeram 
priorizar as necessidades dos 
jovens, realizando o seu direito para 
desenvolverem todo o seu potencial. 
Apesar deste reconhecimento, 
enquanto os jovens relatam que se 
preocupam com valores socialmente 
responsáveis, como viver uma vida 
saudável, igualdade de género, direitos 
humanos, mudanças climáticas, 
acesso a habilidades/competências e 
meios de subsistência e transparência 

cívica, sentem-se, de certo modo, 
mal preparados para influenciar as 
mudanças sociais por meio de acções 
significativas.

Em todos os contextos 
socioeconómicos, a pesquisa mostrou 
que os jovens que se envolvem 
civilmente derivam de ganhos 
substanciais, tanto ao nível da 
sua educação como aos níveis de 
rendimento que alcançam na sua 
idade adulta. As actividades tais como 
o voluntariado, a votação, a advocacia 
e o envolvimento da comunidade 
podem ser experiências formativas 
e caminhos para as oportunidades 
futuras à disposição da juventude.

Yvonne Tagwireyi, especialista em 
política e desenvolvimento regional 
da MIET AFRICA, disse que não é 
suficiente preparar os jovens para 
analizar e interagir com o mundo de 
uma maneira diferente. “Também 
precisamos de preparar o mundo 
para ver e interagir com os jovens de 
uma forma diferente. Esta pesquisa 
irá ajudar a desvendar como é que os 
jovens se podem tornar eficazmente 
equipados para agir de acordo com 
os seus valores e abordar as barreiras 
sistémicas e estruturais que os 
afectam no exercício da sua agência”.

Tagwireyi acrescentou também que 
os jovens estão numa posição única 
para edificar um mundo mais justo e 
inclusivo e para abordar as questões 
de desenvolvimento do século XXI. 
“Quando recebem oportunidades 
para liderar, os jovens podem 
apresentar abordagens inovadoras 
que permitem responder às questões 
de desenvolvimento que podem vir a 
impulsionar a mudança”, disse ela. 
“Quando os jovens são informados dos 
seus direitos, sentem-se mais capazes 
para tomar decisões mais saudáveis 
e informadas, adquirem uma ética de 
cuidados para com outras pessoas 
e podem responsabilizar os líderes e 
sistemas”.  

“Também precisamos de preparar o mundo 
para ver e interagir com os jovens de uma 
forma diferente. Esta pesquisa irá ajudar a 
desvendar como é que os jovens se podem 
tornar eficazmente equipados para agir de 
acordo com os seus valores e abordar as 
barreiras sistémicas e estruturais que os 
afectam no exercício da sua agência”.
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No ano que passou, enquanto 
as escolas do Zimbabwe se 
preparavam para encerrar e todos 
aguardavam a época festiva, 
vários alunos de Fort Rixon 
receberam uma surpresa que iria 
mudar as suas vidas. Trinta caixas 
volumosas foram entregues na 
escola e, dentro de cada uma 
destas caixas estavam todas as 
peças necessárias para montar 
uma bicicleta nova.

As bicicletas foram um incentivo 
do programa do FutureLife-Now!. A 
equipa local do FutureLife-Now! ajudou 
a montar as bicicletas que foram 
entregues aos alunos na presença dos 
seus pais e membros do Comité de 
Desenvolvimento Escolar no dia 22 de 
Dezembro de 2021, três dias antes do 
Natal!

A Fort Rixon é uma escola secundária 
localizada na província de 
Matabeleland South no Zimbabwe. 
A escola está cercada por zonas 
agrícolas e uma mina. Um dos maiores 
desafios que a escola enfrenta é o 
absenteísmo, causado principalmente 
pelas longas distâncias que os alunos 
têm de percorrer. Alguns alunos 
caminham cerca de 15 quilómetros, 
todas as manhãs, para chegarem 
à escola e a mesma distância para 
regressarem a casa ao fim da tarde.

Outro problema ainda é o dos homens 
jovens que se tornaram exploradores 
mineiros ilegais. Estes recrutam alunos 
da escola como aprendizes para o 

FutureLife-Now! Os Alunos no Caminho  
para o Futuro

Bicicletas novas aumentam a segurança e reduzem o absenteísmo escolar

Momento de excitamento: Os alunos de Fort Rixon experimentam as suas bicicletas novas
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seu modo de vida e atacam alunas 
inocentes quando estas caminham 
longas distâncias na ida para a escola 
e de regresso a casa.

Dado que algumas das actividades do 
clube do FutureLife-Now! se realizam 
após a escola, os alunos que moram 
mais longe têm de decidir se devem 
ficar mais horas na escola e regressar 
a casa mais tarde. A maioria dos 
alunos tem optado por ficar o tempo 
adicional necessário porque deriva 
dos benefícios destas actividades 
que se realizam no decorrer da tarde. 
Um aluno disse: “As actividades e os 
clubes do FutureLife-Now! fortalecem-
nos e dão-nos uma sensação 
confortável de que há alguém que se 
interessa de nós”.

Para incentivar este compromisso 
e recompensar estes jovens por 
tomarem decisões que os afectam 
positivamente nas suas vidas, o 
programa do FutureLife-Now! ofereceu 
estas bicicletas a 30 destes alunos. 
A selecção e a pré-selecção foram 
feitas pelos educadores de pares do 
FutureLife-Now! a trabalharem em 
estreita colaboração com o director 
da escola. Dezasseis alunos e catorze 
alunas beneficiaram deste incentivo.

“Este gesto benévolo aumentou 
a confiança nestes jovens”, diz a 
professora Clara Manjengwa, que 
também é uma das quatro educadoras 
de pares da escola. “A ideia de 
serem pioneiros do programa teve 
um impacto positivo entre os alunos. 
Agora já não existe o risco de usar o 
transporte público, um problema que 
causou uma tragédia em Novembro 
de 2021, quando um aluno caiu da 
retaguarda de um camião e morreu  
no local”.

O director da escola, Lawrence 
Sibanda, disse-nos: “A imagem da 
escola beneficia deste gesto, pois 
fortalece as relações entre a escola e 
a comunidade. A comunidade sente-se 
unida com esta intervenção porque os 
pais, que geralmente não participam 
das actividades do desenvolvimento 
escolar, passaram a apreciar que o 
FutureLife-Now! reconhece os seus 
filhos e procura melhorar o seu futuro. 
Há agora uma percepção renovada de 
propósito e unidade entre os membros 
da comunidade”.

Os alunos sentem-se motivados 
para se esforçarem mais nos seus 
trabalhos escolares e a participar nos 
acontecimentos, pois compreendem 
que isto lhes pode trazer recompensas, 
e a comunidade e a escola têm 
deste modo beneficiado da redução 
do absenteísmo e aumento na 
pontualidade.

“Há um provérbio em África que diz: 
‘Uma criança que não é abraçada 
pela sua aldeia vai queimá-la para 
sentir o seu calor’. Isso significa 

a importância de cuidar e nutrir 
os nossos jovens, que por sua vez 
construirão e desenvolverão as 
mesmas comunidades que os criaram”, 
diz Aussie Ndlovu, gerente no país 
do FutureLife-Now!. “Isto é parte da 
existência do FutureLife-Now! que 
utiliza um modelo que proporciona a 
reunião conjunta da comunidade, a 
escola e entidades, como as clínicas 
locais, para cuidar e apoiar os nossos 
jovens”.   
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“Os alunos  
sentem-se  

motivados para  
se esforçarem mais 
nos seus trabalhos 

escolares e a  
participar nos 

acontecimentos”



A Plantação de Ideias Produz  
um Rendimento

Os alunos do FutureLife-Now! vêem as suas hortas a crescer

Enxadas, pás de jardinagem e 
fertilizantes foram apenas alguns 
dos artigos que chegaram às 
escolas do FutureLife-Now! no 
Malawi. Este equipamento, que 
foi entregue às escolas em Junho 
de 2021, foi fornecido para 
possibilitar a criação das hortas 
escolares. 

A idea do projecto das hortas 
escolares do FutureLife-Now! foi uma 
maneira de garantir que os alunos 

fossem capacitados e equipados 
com conhecimentos de agricultura. 
Todas as escolas receberam pás de 
jardinagem, garfos de mão, ancinhos, 
pangas, regadores, carrinhos de mão, 
enxadas, um pulverizador, dois sacos 
de fertilizante de 50kg, 10 pacotes de 
sementes de hortaliças, quatro frascos 
de produtos químicos e uma fita de 
medição. Os professores de agricultura 
deram aos alunos aulas práticas sobre 
a cultivação, especificamente no que 
se refere ao estabelecimento e gestão 

de hortas e como cuidar de várias 
culturas e vegetais. Os professores 
puseram o seu coração neste projecto, 
desenvolvendo, continuamente, a 
capacidade dos alunos na gestão das 
hortas.

Por meio do projecto da horta, os 
alunos adquiriram competências 
agrícolas que muitos conseguiram 
aplicar na criação das suas hortas 
em casa. O projecto foi também uma 
forma de gerar recursos financeiros 
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Nicholus Evelesoni, aluno do terceiro ano, exibe alguns dos seus tomates prontos para o mercado



para a escola a partir da venda  
dos produtos.

Entre os alunos, Nicholus Evelesoni, 
um aluno do terceiro ano da Escola 
Secundária de Linthipe, no distrito  
de Dedza, aproveitou a ideia 
da horta e decidiu usar o seu 
conhecimento para melhorar a sua 
vida, estabelecendo uma horta, 
independente, em sua casa.

“Com as competências e lições do 
FutureLife-Now! comecei a minha 
própria horta em Outubro de 2021 
depois de completar os meus exames 
do Certificado Júnior”, explicou ele, 
radiante de esperança e enquanto 
mostrava as suas recentes colheitas. 
“Plantei tomates e milho com o 
objectivo de sustentar a minha família 
e comprar o meu material escolar. 
Depois de colher os meus tomates, 
no início de Janeiro, vendi a maior 
parte da minha colheita no mercado 
e ganhei dinheiro suficiente para 
comprar dois sacos de fertilizante para 
a minha mãe. Também comprei um 
porco, pois estou a planear estender 
a minha agricultura para a produção 
animal”, acrescentou o Nicholus.

A professora de saúde e nutrição 
da Escola Secundária de Linthipe, 
Catherine Chulu, disse que está muito 
agradecida ao programa FutureLife-
Now! por capacitar os jovens com 
várias habilidades na escola. “A 
agência da juventude é fundamental 
para o desenvolvimento sustentável. 
Quando os jovens são empoderados, 
assumem um papel activo nas 

actividades de desenvolvimento 
das suas comunidades”, disse ela. 
“Encorajamos os jovens a usar as 
habilidades que aprendem com o 
programa do FutureLife-Now! nas suas 
comunidades. O Nicholus deu-nos um 
exemplo muito bom: a aprendizagem 
não deve ser apenas teórica, mas deve 
ser também posta em prática”.

O Nicholus disse que o seu sonho é 
comprar mais porcos e cabras por 
meio do dinheiro obtido com a venda 
dos produtos da horta da sua casa.
Claramente que não é de surpreender 
que o Nicholus seja também o 
presidente do Comité da Horta 
Escolar da Escola Secundária de 
Linthipe. Espera que os seus sucessos 
encorajem os seus colegas alunos 
a utilizarem os seus conhecimentos 
de agricultura para começarem as 
suas hortas nas suas próprias casas. 
“Quero ajudar e mostrar aos outros 
jovens como utilizar a agricultura para 
que esta se venha a transformar num 
negócio”.  

Nicholus cultivou tomates e milho em sua casa e ganhou dinheiro suficiente para ajudar a 
mãe e para comprar um porco

“Plantei tomates e milho com o objectivo 
de sustentar a minha família e comprar o 
meu material escolar. Depois de colher os 
meus tomates, no início de Janeiro, vendi a 
maior parte da minha colheita no mercado 
e ganhei dinheiro suficiente para comprar 
dois sacos de fertilizante para a minha mãe. 
Também comprei um porco, pois estou a 
planear estender a minha agricultura para a 
produção animal”
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A Mudança Veio para Ficar
As escolas do FutureLife-Now! do Lesotho reflectem sobre os dois  

primeiros anos do projecto piloto

Alunos premiados com rádios solares dizem que a comunicação tecnológica é o caminho a seguir para a agência da juventude

Dois anos após o lançamento no 
Lesotho, em 2019, do programa 
do FutureLife-Now! chegou 
agora o momento para uma 
reflexão formal. O objectivo dos 
relatórios de todas as 10 escolas 
de divulgação, produzido no final 
do ano de 2021, foi reflectir sobre 
os resultados que o programa 
FutureLife-Now! tinha alcançado 
em relação ao seu objectivo de 
reduzir novas infecções de HIV e 
aumentar a adesão à TARV entre 
a juventude da Região da SADC.

Os relatórios de todas as dez 
escolas de divulgação afirmaram 
que, por meio da disponibilidade de 
plataformas electrónicas nas escolas 
(laptops, telas e projectores), os alunos 

se familiarizaram com as diferentes 
plataformas virtuais, como Zoom, 
Microsoft Teams e Google Meet, que 
foram usadas principalmente para 
diálogos interescolares na Internet 
(webinars) com o fim de discutir uma 
série de tópicos.

“Os alunos mostraram-se confiantes 
e aprenderam muito com os seus 
colegas”, disse Victoria Kente, 
directora da Escola Secundária de St. 
Saviours. “Isto despertou entusiasmo 
entre os alunos e, mais tarde, todos 
quiseram fazer parte das discussões”.

Tsoanelo Seboka, directora da Escola 
Secundária de Thetsane, também 
indicou que estas tecnologias 
de Informática (informação e 
comunicação - TIC) se tornaram 
auxiliares do ensino e que apoiam 

os professores na promoção da 
educação de qualidade do século 
XXI para a agência. “As tecnologias 
de Informática tiveram um impacto 
nos alunos, pois despertaram o 
seu interesse durante as aulas 
e permitiram que os alunos se 
envolvessem com os seus colegas 
de outras escolas. Também criaram 
um aumento no conhecimento e 
habilidades de alunos e professores no 
uso de equipamentos de Informática 
para o ensino”, disse Seboka.

Quando se trata de promover vínculos 
entre a saúde e a educação, Seboka 
acrescentou que os benefícios 
ligados à Informática incluem agora 
a capacidade de rastrear casos 
sugeridos para apoio, a criação 
de um instrumento padrão de 
referenciamento e acompanhamento 
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dos alunos por meio de uma melhor 
comunicação entre a escola e as 
unidades de saúde.

A Irmã Anna Mokhoro, directora da 
Escola Secundária de Semonkong, 
afirmou que o programa fortaleceu 
as parcerias entre a escola e a clínica 
mais próxima. Kente, o director da 
St. Saviours, acrescentou: “A relação 
de trabalho entre a nossa escola e 
a unidade de saúde local melhorou 
notavelmente”.

Estes sucessos também se reflectem 
nos relatórios das outras escolas-piloto 
que concordaram que através do 
FutureLife-Now! os alunos estão agora 
a receber cuidados médicos imediatos 
das unidades de saúde mais próximas 
e vão a estas clínicas por iniciativa 
própria a fim de obterem acesso a 
informações e serviços.

Em relação às mudanças climáticas, 
os relatórios revelam que todas as 
10 escolas apreciaram a formação 
da edificação de competências que os 
professores receberam com respeito às 
mudanças climáticas, às tecnologias 
do “Blue School Kit” e à agricultura 
climática inteligente, assim como os 
diálogos de webinars para os alunos.

Tsietsi Nyakane, directora da Escola 
Secundária Maliba Matso, disse: 
“Após a formação e os webinars, 
os alunos plantaram cerca de 250 
árvores florestais e árvores de fruta, 
começaram a criar hortas, reduziram 
o lixo nos arredores da escola e 
estão agora prontos para iniciar 
pequenos projectos de reciclagem e de 
reutilização”.

Estas conclusões foram semelhantes 
na Escola Secundária de St. Saviours, 
onde Kente disse: “A escola cultivou 
vegetais na horta e foram plantadas 
árvores florestais, assim como árvores 
de fruta, para melhorar o ambiente e 
a paisagem”.

Todas as escolas mostraram impactos 
positivos de outros componentes do 
programa, assim como discussões na 
rádio, incentivos às escolas, sessões 
de educação por pares através dos 
facilitadores de jovens, jornais e 
diálogos sobre a vulnerabilidade dos 
rapazes que, de acordo com estes, 
contribuíram para certas mudanças 
de comportamento e melhoria na 
comunicação entre os alunos.

“As lições de rádio e as sessões de 
educação de pares administradas aos 

adolescentes foram, para eles, fáceis 
e importantes, pois estas abordaram 
questões de saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos, violência com base 
no género, autoestima, agência da 
juventude e mudanças climáticas”, 
disse o director Nyakane.

Em conclusão, Wesi Lebuso, director 
da Escola Secundária St. Barnabas, diz, 
com o mesmo entusiasmo, que os seus 
colegas das outras nove escolas-piloto: 
“O programa do FutureLife-Now! 
trouxe esperanças para as escolas, 
e os benefícios para os professores 
e para os alunos são de grande 
alcance. No entanto, ainda é preciso 
alcançar mais em 2022, explorando 
mais oportunidades e garantindo 
o envolvimento das comunidades 
na consecução dos objectivos do 
programa”. 

Alunos premiados com rádios solares dizem que a comunicação tecnológica é o caminho  
a seguir para a agência da juventude

“Após a formação 
e os webinars, os 
alunos plantaram 

cerca de 250 
árvores florestais 

e árvores de fruta, 
começaram a criar 

hortas, reduziram o 
lixo nos arredores da 
escola e estão agora 

prontos para iniciar 
pequenos projectos 
de reciclagem e de 

reutilização”.
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O dinheiro cresce nas árvores: Alunos de Naboye preparam-se para plantar árvores 
cítricas, que esperam vir a produzir boas colheitas para vender localmente 

Crescendo em Trancos e Barrancos
Rendimentos da Unidade de Produção da Escola Secundária de Naboye  

reinvestidos na escola

Das muitas actividades 
emocionantes apoiadas pelo 
FutureLife-Now! na Escola 
Secundária de Naboye, no distrito 
de Kafue, na Zâmbia, a unidade de 
produção é um dos programas que 
cresceu em trancos e barrancos.

A unidade de produção da escola, 
fundada há 53 anos, desenvolve 
projectos agrícolas para ajudar 
a escola a angariar fundos. A 
unidade visa desenvolver nos 
alunos competências agrícolas 
que eventualmente resultem no 
fornecimento de produtos agrícolas.

O FutureLife-Now! tem estado a 
actuar em Naboye desde 2020 e os 
alunos têm-se envolvido activamente 
em muitos dos projectos que se 
enquadram na unidade de produção. 
“Trabalhar com os alunos tem sido 
a coisa mais interessante quando 
se trata da unidade de produção 

da escola”, diz Alice Kaunga, 
pessoa focal do FutureLife-Now! “O 
interesse demonstrado pelos alunos 
na unidade de produção tem sido 
tão impressionante que atraiu até 
mesmo os alunos que inicialmente não 
estavam interessados em participar”.

A unidade de produção de Naboye 
cultiva produtos hortículos - 
principalmente tomates, cebolas e 
frutas cítricas. Também é conhecida 
pela sua produção de peixe e desde 
o envolvimento da FutureLife-Now! 
houve uma melhoria notável nas 
quantidades de produção. Por 
exemplo, a contribuição da formação 
e conhecimento adquirido resultou na 
duplicação da produção de tomates 
e cebolas. O resultado da produção é 
vendido entre a comunidade local e os 
rendimentos vão directamente para a 
escola.

Os alunos da Naboye dizem que 
a sua participação no projecto da 

unidade de produção do FutureLife-
Now! os tem beneficiado na 
aquisição de conhecimentos práticos 
e competências que os irão ajudar 
ao longo das suas vidas. “Temos a 
oportunidade de plantar árvores e 
atender à criação de peixes, algo que 
nunca teríamos aprendido em casa”, 
explicou Dalitso Mwanza, do 11º ano.

Sangwani Zulu, do 11º ano, diz que 
os alunos envolvidos na unidade de 
produção são mantidos ocupados 
depois da escola. “Isso significa que 
não temos tempo para nos envolver 
em comportamentos inaceitáveis, 
como o abuso de substâncias”. Outro 
aluno do 11º ano, Ian Chibeka, diz: 
“Aprendemos a ganhar dinheiro 
com a agricultura. Por exemplo, 
somos instruídos no programa de 
alimentação de peixes que, em alguns 
casos, resulta na criação de pequenos 
tanques de peixes na nossa própria 
casa”.

A directora da escola, Loveness 
Zgambo, diz que para além do 
conhecimento e das competências, 
os alunos também beneficiam 
materialmente. “Temos observado que 
o programa tem ajudado na mudança 
de comportamento entre muitos dos 
alunos que neste se envolveram, e isto 
tem tido um impacto nas actividades 
escolares num sentido mais amplo”. 
Por exemplo, ajunta a directora, 
parte dos lucros obtidos com as 
vendas dos produtos é usada para 
financiar algumas das actividades 
extracurriculares da escola, como 
refeições leves para os alunos que 
participam nos acontecimentos 
desportivos do FutureLife-Now! nos 
fins-de-semana.  
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