
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: SEGURANÇA ALIMENTAR

Em todo o mundo, uma em cada nove pessoas não tem comida suficiente para comer. 
A fome extrema é resultado directo da pobreza e dificulta estar focado em qualquer 
outra coisa que não seja a sobrevivência. A desnutrição significa que as crianças não 
são capazes de se desenvolver adequadamente e os sistemas imunológicos são menos 
capazes de combater doenças. 

A fome é verdadeiramente uma questão global e os Ministérios Nazarenos de 
Compaixão fazem parceria com igrejas à volta do mundo para abordá-la através de 
projectos agrícolas. Em Ruanda, um projecto de plantação de banana gerou fontes 
adicionais de renda que ajudam os participantes a garantir alimentos, assistência 
médica, educação e outros itens essenciais.

O Seu Impacto: Alimentação e Agricultura

Os esforços contínuos de 
ajuda alimentar continuam 

no Médio Oriente para 
os refugiados que fugiram 

da Síria e do Iraque.

580 pessoas na Zâmbia 
beneficiaram-se de um projecto 

agrícola de conservação 
que treina os membros 

para maximizar as colheitas 
enquanto reabastece o solo.

Em Ruanda, 40 membros de um 
grupo de poupança estão a cultivar 
uma plantação de bananeiras que 

produz alimentos e gera renda. 

22 famílias que não tinham acesso 
local a produtos frescos estão 
agora a desfrutar de vegetais 

orgânicos cultivados num sistema 
de aquaponia no Brasil.

Sifa, mãe de um aluno de um centro de desenvolvimento infantil nazareno, explica que uma 
plantação de bananas também é um óptimo lugar para criar um porco. A sua história começou 
quando os membros de um grupo de poupança em Ruanda fizeram parceria com os Ministérios 
Nazarenos de Compaixão para plantar 750 sementes de bananeira na propriedade de uma 
Igreja do Nazareno local. Com a receita da plantação de banana, o grupo estabeleceu várias 
pocilgas, que depois fertilizam o solo da plantação. À medida que os porcos se reproduzem, 
os MNC compram leitões de produtores de banana e depois distribui-os aos beneficiários, que 
podem criá-los nas suas casas para alimentação ou lucro. 

Como beneficiária de um leitão dos MNC, Sifa criou o seu porco e deu as boas-vindas a uma 
ninhada de nove leitões. Ela vendeu os leitões e usou o dinheiro para comprar materiais para 
cimentar o chão da sua casa, um luxo em Ruanda que afirma a dignidade e ajuda a evitar 
doenças. 

“Agora estou a morar em casa com concreto”, diz Sifa. “O dinheiro restante usei para construir 
um viveiro [de leitões].” Sifa tem planos para o dinheiro que vai ganhar com a venda da próxima 
ninhada. Depois de pagar o plano de saúde, ela diz: “Vou comprar um vestido e outra coisa para 
a família.” Sifa está actualmente a criar sete leitões num viveiro sombreado pelas suas próprias 
bananeiras altas.

Segurança Alimentar em Ruanda
Sifa está ao lado do seu viveiro de leitões. 

Aprenda mais no Aprenda mais no ncm.org/ncm.org/foodsecurityfoodsecurity

https://ncm.org/foodsecurity

