Trabalhando em parceria para
criar mensagens acessíveis
e práticas sobre o Maneio
Integrado de Fertilidade do Solo

O Africa Soil Health Consortium (ASHC) é um projecto coordenado
pela CABI e financiado pela Fundação Bill and Melinda Gates. O
nosso objectivo é o de melhorar os modos de vida dos pequenos
agricultores através de um melhor acesso à informação prática sobre
o maneio integrado de fertilidade dos solos. Temos conseguido
realizar esta tarefa trabalhando com os nossos parceiros, perante os
quais assumimos um papel de prestação de serviço de consultoria
gratuita no desenvolvimento de materiais de comunicação de
informação.

Trabalhamos através de parcerias
Durante os últimos 3 anos, o ASHC trabalhou com mais de 21
instituições nesta região. Estes parceiros incluem organizações
nacionais de pesquisa agrária, ONGs , projectos e iniciativas
financiadas por doadores tais como a AGRA (Aliança para a
Revolução Verde em África) e beneficiários das suas subvenções.
Até ao momento, realizamos trabalho no Gana, Quénia, Uganda,
Tanzânia, Etiópia, Malawi, Ruanda e Moçambique, mas vários dos
materiais produzidos são úteis a muitos mais países.

Desenvolvemos materiais de comunicação inovadores
O ASHC e seus parceiros criaram mais de 100 materiais de
comunicação e apoio à extensão rural que incidem numa variedade
de culturas incluindo o milho, o feijão-nhemba, a soja, o arroz,
o sorgo, a mexoeira, a mandioca, o cafeeiro e a bananeira. Os
materiais de comunicação produzidos incluem material impresso,
audio-visual e radiofónico em muitas línguas tais como o Inglês,
Francês, Português, Swahili e mais algumas línguas Africanas locais.
Estes materiais estão disponíveis na biblioteca digital do website do
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ASHC (www.africasoilhealth.cabi.org), tendo sido publicados com uma licença do Creative Commons de
forma a fomentar a sua disseminação e utilização pelos parceiros na região.

Desenvolvimento de capacidades e transmissão de conhecimentos
Para além da criação de materiais de comunicação, o ASHC desenvolveu a metodologia do “writeshop” que reúne cientistas nas várias áreas de conhecimento e especialistas em extensão rural a fim de
aprofundar, nos mesmos intervenientes, o conhecimento e a capacidade para a produção de informação
científica para audiências não-técnicas. Mais de 100 cientistas e equipas de extensão rural nos países
alvo foram já treinados segundo esta metodologia.
O ASHC também desenvolveu a série “Como...” que contém aconselhamento sobre formas de
comunicação eficaz com audiências não-técnicas.

Seguindo em frente
A primeira fase do ASHC termina em Novembro de 2014 mas a CABI está empenhada em avançar,
com as lições aprendidas, os produtos desenvolvidos e as parcerias estabelecidas, para uma
segunda fase deste projecto. A segunda fase do projecto vai dar continuidade à trajectória dos
sucessos passados mas, vai também procurar desenvolver novas estratégias em termos de
estabelecimento de parcerias, desenvolvimento de capacidades e partilha de informações que, no
seu todo, vão contribuir para a criação de uma massa crítica com conhecimentos e competências;
assim como a criação de modelos apropriados e ajustáveis para a disseminação efectiva de
conhecimento técnico para audiências não-técnicas.
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