
Estiveram presentes 130 
representantes - alguns 
virtualmente e outros na sala de 
reunião - para participarem do 
primeiro acontecimento regional 
da Reunião de Partilha de 2022 
do FutureLife-Now!

A reunião híbrida, que teve imenso 
sucesso, realizou-se na Cidade do 
Cabo de 15 a 18 de Fevereiro. Os 
participantes incluíram 74 funcionários 
governamentais de 14 dos 16 Estados 
Membros da SADC, assim como 
representantes do Secretariado da 
SADC, Agência Suíça para Cooperação 
e Desenvolvimento, MIET AFRICA e 
vários parceiros de desenvolvimento.

A reunião forneceu aos Estados 
Membros da SADC informação 
actual das actividades do programa 
FutureLife-Now!, a avaliação do 
Compromisso da ESA e o processo do 
Compromisso Renovado, a situação da 
integração do CSTL e o Movimento dos 
Líderes Juvenis do Ubuntu #1 Milhão.

As principais áreas de focagem foram 
a importância da agência das crianças 
e jovens para o desenvolvimento 
sustentável e como o alcançar, o 
valor da tecnologia na educação, e 
a urgência de abordar as mudanças 
climáticas por meio da educação.

Foram feitas apresentações pelos 
parceiros principais do programa, 
incluindo a SADC, UNESCO, UNFPA, 
UNICEF, SAfAIDS, Estados Membros 
e MIET AFRICA, assim como várias 
outras ONG.

A reunião foi presidida por Maureen 
Maguza-Tembo, Directora Adjunta: 
Saúde Escolar e Nutrição, Malawi. 
Os participantes acompanharam 

atentamente as apresentações e o 
envolvimento dos participantes virtuais 
por meio do recurso robusto da Chat 
Box da Zoom.

As apresentações da Reunião de 
Partilha do Comité Técnico do CSTL e 
do FutureLife-Now! estão disponíveis 
para download no site da MIET AFRICA 
aqui e no CSTL PULSE.  

Juntos no Caminho para o Futuro
Membros do FutureLife-Now! e do CSTL Participam na Reunião Regional Anual

Retratados na Reunião de Partilha do FutureLife-Now! (a partir da esquerda) Amir Fouad, 
Director Regional Adjunto, Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, Dr. 
Lamboly G.N Kumbonek, Oficial Sénior do Programa, Secretariado da SADC, Thandi 
Chaane, CEO, MIET AFRICA, e Prof. Robin Sannassee, Oficial de Aquisições para Educação, 
Competências e Desenvolvimento, Secretariado da SADC
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O dia 11 de Março de 2022 foi, 
em geral, um dia de excitamento 
para o Lesotho e para a Escola 
Secundária de Semonkong, em 
particular. Conhecido como o 
Dia dos Moshoeshoes, é uma 
celebração anual em memória 
do fundador da nação Basotho, 
o falecido rei Moshoeshoe I, que 
faleceu a 11 de Março de 1870. 
Como feriado no Lesotho, este dia 
é frequentemente comemorado 
pelas escolas por meio de 
actividades desportivas como o 
atletismo e o futebol.

Estas festividades foram interrompidas 
pelo COVID-19 e não ocorreram em 

2020 e 2021. No entanto, este ano, o 
facilitador da juventude do projecto 
FutureLife-Now!, Thabiso Samuel 
Sello, juntamente com os comités 
de desportos e culturais da escola, 
tomaram a decisão de celebrar o 
evento deste ano. O programa do 
dia incluiu muitas danças e canções 

tradicionais, como Ndlamo, Mokhibo, 
Selialia, Motebuko, Liphotha e outras 
actividades culturais - todas sendo 
parte do currículo Sesotho de Artes e 
Cultura.

Foi um acontecimento de grande 
interesse que começou com uma 

Cultura e Saúde: Um Dia de  
Educação e Entretenimento

A Escola Secundária de Semonkong Celebra o Dia dos Moshoeshoes através de 
Evento Comunitário 

Alunos da Escola Secundária de Semonkong comemoram com danças tradicionais
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Os estudantes e professores marcharam 
orgulhosos nos seus trajes tradicionais 

africanos enquanto os ululantes moradores 
das aldeias vizinhas os encorajavam.



caminhada divertida da escola até à 
pequena cidade de Semonkong. Os 
estudantes e professores marcharam 
orgulhosos nos seus trajes tradicionais 
africanos enquanto os ululantes 
moradores das aldeias vizinhas os 
encorajavam.

A equipa do FutureLife-Now! composta 
pelo coordenador do país, Liengoane 
Kotele, e pelo coordenador de saúde, 
Puleng Nthinya, apoiou o evento 
e organizou um dia de serviço em 
colaboração com as duas unidades 
de saúde mais próximas, St. Leonard 
e Semonkong. As instalações 
forneceram aos jovens informações 
sobre os serviços de SSRD e HIV. 

“Eu chamaria a isto de um dia de 
Educação e Entretenimento”, disse 
Kotele, “porque estávamos a educar e, 
ao mesmo tempo, e entreter os alunos 
e a comunidade em geral”.

Cerca de 100 alunos se apresentaram 
para fazer o teste de HIV. Esta 
iniciativa está alinhada com a 
focagem do FutureLife-Now! na 
prevenção do HIV para garantir que 
os jovens tenham acesso ao teste de 
HIV. “Estamos muito satisfeitos que 
o acontecimento tenha contribuído 
para alcançar os resultados do 
nosso programa do FutureLife-Now! 
aumentando o conhecimento – que 
inclui a importância do teste e da 
adesão ao TARV - entre os alunos”, 
disse o coordenador de saúde 
Nthinya. Os alunos que solicitaram 
contraceptivos foram encaminhados 
para as unidades de saúde apropriadas.

O Ministério da Polícia e Segurança, 
por meio da Unidade de Protecção 
à Criança e ao Género da Estação 
da Polícia de Semonkong, forneceu 
informações sobre os serviços de 
protecção à disposição dos jovens.

A irmã Mokhoro, Directora da 
Escola Secundária de Semonkong, 
disse: “Embora esta tenha sido uma 
actividade com convergência na 
juventude, a escola está encantada 
que os pais, a direcção da escola, os 
professores, o chefe da polícia local e 
o conselheiro também dispuseram do 
seu tempo para participar do evento, 
demonstrando deste modo a sua 
liderança no acesso aos serviços de 
autoteste de HIV”.

Makhojane Mahlakeng, que é uma 
educadora cívica e educadora de 
pares na parceria da Organização de 
Educação para o Desenvolvimento 
da Paz, disse: “Sinto-me honrada e 
encantada por ter participado desta 
actividade apoiada pelo FutureLife-
Now!. Sinto-me feliz por saber que 
estamos a trabalhar em direcção a 
um objectivo comum: a agência dos 
jovens”.

O dia foi um sucesso para todos, 
especialmente para os jovens da 
região. Tumelo Semetse, aluno do 9º 
ano, disse: “Agora vou passar em Artes 
e Cultura, pois vi tudo o que está nos 
livros na vida real”.    

Alunos em trajes tradicionais de Basotho

Cerca de 100 alunos 
se apresentaram 
para fazer o teste 
de HIV. 
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Sem água potável, os professores 
e os alunos sofrem, e as escolas 
não podem atingir o seu potencial 
educacional, mesmo que tenham 
professores qualificados e alunos 
famintos por conhecimento. É 
difícil até, para os alunos mais 
motivados, aprender quando 
estão com sede, ou doentes por 
terem bebido água salobra, ou 
quando precisam de usar as casas 
de banho e não há água. Estes 
foram alguns dos desafios que 
a Escola Secundária de Lusitu 

na Zâmbia enfrentou antes de 
receber água canalizada.

De acordo com Mweene Andrew 
Mulimba, um dos residentes mais 
antigos da vila, “A área de Lusitu pode 
ser descrita melhor como um inferno. 
É um deserto quente e propenso às 
secas, com calor escaldante, altas 
temperaturas e terras desnudadas, e 
a água potável não está disponível”. 
Na escola secundária, a situação era 
ainda mais terrível para as raparigas 
que chegavam à puberdade. Disse 

um dos professores: “A situação dos 
lavatórios era muito desanimadora. 
Muitas das alunas abandonaram a 
escola ao atingirem a puberdade, 
devido à falta de privacidade e 
um ambiente de saneamento 
inadequado”.

Contudo, desde 2019 a situação 
melhorou consideravelmente. Através 
do FutureLife-Now!, foi erguido um 
tanque de água de 5 000 litros e foram 
instaladas três torneiras de jardim; 
uma das torneiras no pátio da escola, 

Água, Água por Toda a Parte
FutureLife-Now! leva Água Corrente à Comunidade da Escola Secundária de Lusitu

Alunos do 12º ano, Moonga Bristol e Hakabwa Charloty a prepararem-se para regar o jardim da escola
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outra na proximidade dos dormitórios 
das raparigas e uma terceira fora 
da escola, perto das casas dos 
professores. Esta torneira também 
estava disponível para os membros da 
comunidade.

Em 2020, por meio da assistência da 
Global Hope Mobilization (GLOHOMO), 
uma bacia com duas torneiras foi 
instalada em todas as oito latrinas da 
escola e mais lavatórios e chuveiros 
foram instalados nos dormitórios das 
raparigas.

Este ano, foi erguido mais um tanque 
para atender ao projecto da horta, e 
foi instalada uma torneira no jardim.

Mulimba disse que se sentia 
impressionado e acrescentou: “Este 
projecto que o FutureLife-Now! trouxe 
para a Escola Secundária de Lusitu 
não só beneficiou a escola, mas 
também beneficiou todos os que 
vivemos na comunidade e mesmo até 
o nosso gado”.

Agness Mutena, uma aluna do 12º  
ano da Escola Secundária de Lusitu 
disse que antes da assistência 
do FutureLife-Now!, a água era 
um grande problema. “Todos nós 
sofremos muito. Costumávamos 
caminhar meio quilómetro para 
irmos buscar a água aos poços mais 

próximos para uso doméstico”, disse 
ela. “Nós beneficiámos muito deste 
projecto, pois é mais fácil para nós, 
alunas, estudar melhor, sem nos 
termos de preocupar como obter água, 
porque agora temos água canalizada 
na escola”.

A disponibilidade da água canalizada 
na Escola Secundária de Lusitu trouxe 
uma série de desenvolvimentos 
positivos. O projecto aprimorou a 
jardinagem e embelezou a escola.  
A escola agora tem uma horta e está 
a oferecer aos alunos competências 
agrícolas e de jardinagem.

Os alunos e a comunidade escolar, em 
geral, podem agora comprar produtos 
como cebolas, tomates e quiabos 
da horta da escola, em vez de ter de 
caminhar dois quilómetros para ir ao 
mercado local.

Kukenga Kuzanga, uma aluna do 11º 
ano, é membra do Clube de Climate 
Change (Mudanças Climáticas). 
“Costumava ser difícil plantar árvores 
ou fazer qualquer tipo de jardinagem 
devido à falta de disponibilidade de 
água”.

FutureLife-Now! trouxe mais do 
que água corrente para a Escola 
Secundária de Lusitu. Foi instalada 
energia solar, foi erguida uma nova 

cerca de arame ao redor da escola e 
equipamentos novos - como bolas e 
camisas – foram fornecidos para as 
actividades extracurriculares como o 
voleibol, netball e futebol.

O programa “FutureLife-Now! 
também esteve  presente para ajudar 
quando surgiu o COVID-19, tendo 
providenciado apoio na forma de 
máscaras faciais, desinfectantes para 
as mãos e sabonetes”, diz-nos NK 
Abson, a pessoal  focal do FutureLife-
Now! “FutureLife-Now! também 
nos trouxe mudanças positivas de 
comportamento e conscientização, 
especialmente entre os alunos, sobre 
a redução do HIV e SIDA, igualdade 
de género, vulnerabilidade dos 
rapazes e mudanças climáticas, assim 
como cuidados e apoio ao ensino 
e aprendizagem por meio de vários 
workshops e facilitações para os 
jovens. Estamos muito gratos por todo 
este apoio”.  

O projecto aprimorou a jardinagem e 
embelezou a escola. A escola agora tem 
uma horta e está a oferecer aos alunos 
competências agrícolas e de jardinagem.
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Plante uma Árvore, Plante uma Esperança
A Escola Secundária de Fort Rixon está a Lutar Arduamente Contra as Mudanças Climáticas

Alunos comemoram com canções sobre mudanças climáticas

As mudanças climáticas têm tido 
um efeito alarmante no clima em 
muitas partes do mundo, e Fort 
Rixon, no centro-sul do Zimbabwe, 
não é uma excepção. Inicialmente 
fundado como um posto militar 
Britânico durante as revoltas 
de Ndebele, é agora um centro 
agrícola e pecuário. No entanto, 
com o passar do tempo, o clima 
mudou e a área está a receber 
menos chuvas do que nos anos 
anteriores, com consequências 
negativas para as actividades 
agrícolas e pecuárias.

Mas isto não passou despercebido. 
Graças ao Clube das Mudanças 
Climáticas (Climate Change Club) 
da Escola Secundária de Fort Rixon, 
há uma luz visível ao fim deste túnel 
escuro. Liderado pelos educadores 

de pares do FutureLife-Now! foram 
introduzidas iniciativas escolares que 
abordam os efeitos das alterações 
climáticas. Muitos destes esforços 
começaram com pequenas mudanças 
de comportamento e no plantio de 
árvores.

No início deste ano, o Clube decidiu 
realizar uma cerimónia de plantação 
de árvores para aumentar a 
conscientização. A ideia era alcançar 
as partes interessadas estratégicas e 
atrair outras escolas vizinhas para esta 
campanha.

Um acontecimento de sucesso foi 
realizado na escola no dia 5 de Abril 
de 2022. O tema do dia foi “Planta 
uma árvore, planta uma esperança - 
nós somos a geração das esperanças”.

Várias partes interessadas 
proeminentes foram convidadas para 
o evento, incluindo Farai Taruvinga, 
Membro do Parlamento (MP) do 
Distrito de Insiza, a vereadora da 
Ala 18, Jostina Ndondo, directores 
das escolas primárias vizinhas, um 
representante de Educação do 
Ambiente de Fort Rixon (Fort Rixon 
Environmental Education - FREE), o 
inspector das escolas do distrito de 
Insiza, assim como alunos das escolas 
primárias vizinhas, pais e encarregados 
de educação. No total, 320 pessoas 
participaram nesta cerimónia.

Parte do sucesso do dia foram as 
doações generosas de mudas de 
árvores da FREE e do MP Taruvinga. 
Isto ajuda a fortalecer um dos 
objectivos do FutureLife-Now!, isto 
é, estabelecer parcerias sólidas 
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nas comunidades para garantir a 
sustentabilidade do projecto. 

Outro destaque do dia foi o 
entretenimento oferecido pelos alunos, 
na forma de poemas, danças e música. 
Estas músicas e poemas centraram-
se ao redor das mudanças climáticas 
e de outras áreas de focagem do 
FutureLife-Now! ou seja, igualdade 
de género, incluindo a abordagem 
das vulnerabilidades dos rapazes, as 
maneiras de reduzir as novas infecções 
de HIV, e aumentar a adesão à terapia 
antirretroviral.

Os alunos da Escola Secundária de 
Fort Rixon partilharam de poemas 
e canções sobre a importância das 
árvores e a importância de cuidar do 
meio ambiente, assim como os alunos 
das escolas primárias de Mqolweni, 
Mapholisa, St Johns e Nhlahla. Isto 
deu-nos esperanças para o futuro, pois 
a próxima geração está a ser educada 
desde a infância.

Os convidados proferiram discursos 
sobre a importância das árvores e 
Nelson Ngwenya, da FREE, efectuou 

uma sessão de perguntas e respostas 
com o envolvimento dos alunos. 

Também partilhou como a honra 
coube a cada aluno para cuidar bem 
de todas as árvores. “As árvores 
ajudam até mesmo outros animais 
e organismos para além dos seres 
humanos”, disse ele. Na sua palestra, 
a vereadora Ndondo alertou: “Aqueles 
que destroem o meio ambiente devem 
desistir de tais actividades, pois 
ameaçam nossa própria existência”.

MP Taruvinga agradeceu aos alunos 
por estarem à frente de uma iniciativa 
tão nobre e acrescentou: “Vocês têm 
a tarefa de planear outros projectos 
que promovam a autossustentação 
e a manutenção do nosso meio 
ambiente”.

O inspector das escolas distritais, por 
meio da sua representante, agradeceu 
aos alunos e aos pais por se unirem e 
participarem da iniciativa do plantio 
das árvores. Os educadores de pares 
de Fort Rixon resumiram os objectivos 
da plantação de árvores e partilharam 
de informações sobre a importância 

de criar medidas de mitigação para 
lidar com as questões das mudanças 
climáticas.

A verdadeira plantação das árvores 
ocorreu após uma demonstração de 
Ngwenya da FREE que instruiu os 
alunos ao dizer: “Como ensinado pelas 
pessoas mais idosas e antes de nós, 
devemos conversar com as árvores 
e dizer às plantas o que desejamos e 
esperamos. Os nossos alunos devem 
falar com as árvores e pedir-lhes mais 
sombra, um ambiente saudável, frutas 
e beleza.”

Foi dada então a oportunidade 
aos convidados de plantar árvores, 
seguidos pelos alunos e pais. Ao 
todo foram plantadas 150 árvores. 
As árvores incluíram a Cerejeira 
Australiana e a árvore Boer Bean 
plantada na área de acesso aos 
automóveis, assim como uma 
variedade de árvores de fruto, 
incluindo goiaba, manga, uva 
e nêspera. Cerca de 50 mudas 
de árvores foram entregues aos 
convidados e aos pais para plantar  
em casa. 

Juntamente com um aluno de Fort Rixon, Edgar Mubvuma, da MIET AFRICA 
rega uma árvore recém-plantada

O coordenador de saúde da MIET AFRICA, Ashwell 
Mberi, prepara-se para plantar uma árvore
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Membros executivos do Clube da Juventude de Madisi planeiam como proteger a floresta 
de Monjeza

Salvando as Florestas do Malawi
Clube da Juventude de Madisi: Parceiro e Protector da Reserva Florestal de Monjeza

A floresta de Monjeza está situada 
ao longo da comunidade de 
Madisi e faz parte do planalto de 
Dowa, no centro de Malawi. Já 
foi uma vez um lar de abundância 
para animais selvagens. 
Presentemente, embora a reserva 
de 30 quilómetros ainda seja o 
lar de mais de 300 hienas, muitos 
antílopes e uma variedade de 
espécies ameaçadas, infelizmente 
já não é o lugar que era antes.

O crescimento da população, a 
dependência exagerada dos recursos 
naturais e o consumo excessivo 
da vegetação local por animais 
domésticos levaram ao desmatamento 
e contribuíram para a perda da 
magnífica reserva de Monjeza.
Mas nem tudo está perdido. A 
juventude de Madisi está a cuidar 
do assunto. Nos últimos dois anos, 
o Clube da Juventude de Madisi, 
auxiliado pelo facilitador de jovens, 
Isaac Dyson, do FutureLife-Now! iniciou 
um projecto para proteger a Reserva 
Florestal de Monjeza.

O Clube está-se a assegurar de que os 
jovens tenham um papel de liderança 
ao assumirem responsabilidades e ao 
criar soluções para problemas que 
afectam a sua comunidade e o país 
em geral.

Uma abordagem inovadora,  
centrada no envolvimento das  
partes interessadas da comunidade, 
está a ajudar a reverter esta  
tendência negativa. Apoiado 
pelo FutureLife-Now!, o Clube da 
Juventude de Madisi mobilizou 
membros da comunidade - incluindo 
os chefes de aldeia, pais, oficiais 

FutureLife -Now !
NOTÍCIAS

www.mietafrica.org www.cstlpulse.africaEDIÇÃO 8 2022

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za



florestais assistentes e oficiais de 
desenvolvimento comunitário - para 
proteger a floresta de Monjeza.
Em Setembro, todos os 72 membros 
do Clube da Juventude de Madisi, 
mais dois chefes das aldeias e 15 
representantes dos pais construíram 
aceiros para proteger a floresta 
do mato e dos incêndios florestais. 
Demorou mais de uma semana para 
concluir o trabalho árduo que deixou 
os membros do clube de jovens 
exaustos, mas felizes.

“Estamos motivados a proteger a 
floresta de Monjeza por meio da 
construção de aceiros e clareiras e  
de propagarmos a sensibilização para 
o impacto negativo causado pela 
demolição arbitrária das árvores na 
floresta”, diz Antony Issa, presidente 
do Clube da Juventude de Madisi.  
O clube de jovens também tem vindo 
a sensibilizar para a importância 
da preservação da floresta natural 
de Monjeza. “Isto edificou a nossa 
capacidade, autoconfiança e 
empoderou-nos para sermos  
líderes nas nossas comunidades”, 
acrescentou Issa. 

“Estamos a trabalhar com o 
programa FutureLife-Now! há já 
três anos e, entre outras questões, 
fomos capacitados para lidar com 
as mudanças climáticas por meio da 
protecção do ambiente físico”.

Pela sua parte, Anderson Chapuma, 
chefe da aldeia do grupo, sente-se 
grato pelo trabalho do Clube da 
Juventude de Madisi. “Estes jovens 
esclareceram-nos sobre a importância 
de proteger as nossas florestas 
naturais. Juntamente com outros 
líderes locais, vamos fazer com que 
a floresta de Monjeza recupere a sua 
glória perdida”, disse.

“Adoptámos medidas adequadas para 
evitar que as pessoas cortem árvores 
sem consideração pelo ambiente. 

Também iremos garantir que os 
moradores estejam envolvidos no 
manejo da floresta.”

Presentemente, e com o envolvimento 
de todas as partes interessadas que 

beneficiam da floresta, a comunidade 
está a garantir que a floresta de 
Monjeza recupere a sua glória  
perdida.  

Idrissa Issa, presidente do Clube da Juventude de Madisi, demonstra a outros jovens 
como criar um aceiro ao redor da Reserva Florestal de Monjeza
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“Estamos motivados a proteger a floresta de 
Monjeza por meio da construção de aceiros 

e clareiras e de propagarmos a sensibilização 
para o impacto negativo causado pela 

demolição arbitrária das árvores na floresta”,


