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Comentário editorial

Vamos explorar as oportunidades na 
agricultura

 s apelos para reviver e investir 
 mais na agricultura devem 
 aumentar, para ajudar a conter a 
ameaça de insegurança alimentar. 

Além da segurança alimentar, a economia 
local receberá um impulso de uma cadeia 
de valor agrícola bem lubrificada - em-
pregos serão criados, mais renda será 
realizada através da exportação de proje-
tos agrícolas. Observando mais de perto 
o efeito espiral positivo que uma cadeia 

O
Andrew Maramwidze (Editor)

de valor agrícola bem organizada teria da 
economia, mostrará um enorme e inter-
minável barril de oportunidades.

Os analistas já salientaram que o país tem 
uma planície fértil em toda a sua costa e 
apenas 10% dela está a ser cultivada.
Isto deverá motivar os potenciais investi-
dores a injetar mais na agricultura e pro-
duzir não só para a economia local, mas 
para a região em geral.

As alterações climáticas estão a afetar os 
padrões agrícolas da maioria das nações 
e a urbanização também prejudicou a ag-
ricultura de subsistência, agora a única 
resposta é a agricultura organizada, uti-
lizando materiais e tecnologia sanciona-
dos.

Embora a economia local tenha atraído 
alguns programas de produtores subcon-
tratados, envolvendo uma entidade cen-
tral de compra que ajuda pequenos ag-
ricultores com, por exemplo, sementes, 
terras ou outras necessidades, precisa-
mos fazer mais.

Em verdade, os programas de produtores 
terceirizados abordarão os problemas 
comuns de financiamento e a falta de in-
fraestrutura ou tecnologia que geralmente 
limitam o desenvolvimento e a competi-
tividade agrícola dos países africanos.

Que todos os intervenientes na agricul-
tura se reúnam atrás do governo e mel-
horem o sector e ajudem a alimentar a 
nação e a fazer crescer a economia.

Lembre-se de enviar os seus comentári-
os, inquéritos e cartas para 
drewmara@gmail.com

Aproveite a leitura!

Every drop is precious 
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KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd 
H/0 • Tel: +27 11 876 5600, email: info-za@ksb.com • www.ksb.com/ksb-za
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Africa afetada por altos níveis da fome 

As severas taxas de insegurança alimentar em nove países do 
sul da África são 140% maiores agora do que em 2018, princi-
palmente porque as pessoas estão sendo atingidas por extremos 
climáticos impulsionados pelas mudanças climáticas, de acordo 
com a Oxfam, CARE, Plan International e World Vision.

Em toda a região da África Austral, existem correntemente 14,4 
milhões de pessoas enfrentando níveis agudos de fome, em 
comparação com 6 milhões ao mesmo tempo em 2018.

Os países da África Austral solicitaram US $ 1,1 bilhão para 
ajudá-los a lidar com a crise alimentar, mas receberam apenas 
metade do que é necessário. As agências disseram que os do-
adores devem financiar urgentemente os apelos humanitários da 
ONU para ajudar a salvar vidas.

“A nossa região está a perder a sua parte da declaração da ONU 
pela ‘fome zero até 2030’ – como descrito em seus Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – porque a região subtropical da 
África austral está aquecendo duas vezes  tão rápido como o res-
to do mundo e sendo agredida por repetido choques climáticos”, 
disse Nellie Nyang’wa, diretora regional da Oxfam para a África 
Austral.

O Zimbábue é o país mais atingido em proporção, com 5,8 mil-
hões de pessoas enfrentando níveis severos de insegurança ali-
mentar nas áreas urbanas e rurais. A Zâmbia tem 2,3 milhões de 
pessoas afetadas; Moçambique 2 milhões e Malawi 1,9 milhões.

Investimento agrícola permanece baixo

Dados compilados pelo Banco de Moçambique indicaram que o 
setor agrícola, da caça e da silvicultura continua a receber muito 
pouco investimento.

Os dados de 2019 relativos ao investimento direto estrangeiro 
(IDE), receberam um total de 53 milhões de dólares, apesar de o 
setor ser considerado a base de desenvolvimento.
Entretanto, mais de metade do IDE registado no ano pass

ado foi realizado pela Vale Moçambique, do grupo brasileiro Vale 
e por parceiros no Corredor de Desenvolvimento do Norte, e os 
principais projetos de exploração de gás natural investiram ape-
nas 898 milhões de dólares.

Injeção de fundos para o desenvolvimento do setor agrícola

O desenvolvimento da cadeia de valor da agricultura e a pesca 
receberam um impulso depois que o Banco de Moçambique e o 
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD) ass-
inaram dois acordos de financiamento no valor de 115,5 milhões 
USD. Os projetos são para apoiar o novo programa de segurança 
alimentar e resiliência às mudanças climáticas, que beneficiará 
pelo menos 902.500 produtores rurais.

Os projetos financiados incluirão o desenvolvimento da aqui-
cultura de pequena escala (PRO-DAPE), no valor de 43 milhões 
USD, que deverá contribuir para a melhoria das condições de 
vida, segurança alimentar e resiliência às mudanças climáticas.
Por outro lado, o programa de desenvolvimento da cadeia de 
valor no setor agropecuário, no valor de 72,5 milhões USD, pre-
tende contribuir para o desenvolvimento da vida e da segurança 
alimentar e em regiões críticas do país.

Os dois acordos foram assinados pelo vice-governador do Banco 

de Moçambique, Victor Gomes, e Donald Brown, vice-presidente 
associado da IFAD, uma agência das Nações Unidas.

Praga da lagarta do milho espalha-se em Africa

A FAW Monitoring & Early Warning System (FAMEWS) ou Sistema 
de Alerta Antecipado e de Monitoramento da Praga de Lagartas 
de Milho, revelou que Moçambique, Guiné, Malawi, Benim, Bot-
suana, Ruanda, Gana e África do Sul sofreram “elevado grau” de 
danos nas culturas de milho provenientes da praga de lagartas 
do milho (Spodoptera frugiperda).

“O Quénia enfrenta atualmente ataques de minhocas nas suas 
culturas de ervilhas e Moçambique enfrenta isso na sua colheita 
de feijões”, refere o relatório. A FAW (infestção da lagarta) sobre-
vive por uma vasta gama de 80 culturas, mas a cultura de milho é 
o seu principal hospedeiro em que se reproduz a uma velocidade 
muito elevada.

O Dr. Gerhard Verdoorn, diretor de operações da CropLife na Áfri-
ca do Sul, disse que foram registados danos graves na África 
do Sul na temporada 2019-20. Além da África do Sul, os inse-
tos atingiram cerca de 144.000 hectares de culturas no Maláwi, 
afetando 467.000 agricultores em 28 distritos agrícolas. Isto é 
três vezes maior em comparação com a infestação de FAW no 
Malawi em 2017.

Os relatórios sobre as infestações de FAW e os danos nas cultur-
as também provêm da Namíbia. Além disso, o Egipto, o Sudão e 
os países vizinhos também estão a reportar danos nas culturas.

Destaque para a agricultura cresce

A agricultura tem alguns dos projetos de transformação econômi-
ca que a Confederação das Associações Econômicas (CTA) pre-
tende apresentar na Conferência Anual do Setor Privado 2020.

As organizações patronais planeiam apresentar projetos aval-
iados em 25 mil milhões de dólares na 17ª Conferência Anu-
al do Sector Privado, como iniciativas que teriam um impacto 
económico e social no país.

Alguns dos setores que a CTA está de olho incluem energia, in-
fraestrutura, turismo e logística para a área de petróleo e gás. En-
tretanto, o CTA também fez parceria com a Agência de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apiex) para sediar a conferência 
de investimentos. A Invest in Africa, instituição especializada na 
conexão entre o setor agrícola e o setor de petróleo e gás, tam-
bém foi alistada.

Tabaco para estimular a diversificação

O Governo está a elaborar um Plano Estratégico atualizado para 
o Desenvolvimento Do Setor Agrário para transformar o setor 
agrícola de predominantemente subsistência para um mais com-
petitivo. 

As autoridades também buscam aumentar o investimento no 
setor por meio de seis corredores, que funcionarão em parceria 
com investidores privados.

A agricultura deverá apoiar a exploração dos grandes depósitos 
de gás natural descobertos no norte e uma área pronta para ser 
explorada é a indústria do tabaco. Quatro empresas, incluindo a 
British American Tobacco, Mozambique Leaf Tobacco, Emperor 
Tobacco Mozambique e JT International da Africa do Sul, investi-
ram fortemente  no setor.

Resumos de notícias
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História principal

Setor privado atraído para a agricultura
 comunidade corporativa foi 
 desafiada a envolver-se na 
 agricultura e verificar que mais 
desenvolvimento agrícola esteja a enxer-
gar-se na economia local.

A empresa sul-africana de investigação e 
consultoria Africa House indicou que dos 
205 projetos agrícolas, avaliados em 27 
mil milhões de Randes na sua base de 
dados de rastreio, 50 estão a ser desen-
volvidos em Moçambique.

“À medida que a história do GNL emerge, 
a renda per capita aumenta e o investi-
mento segue na agricultura, especial-
mente nas comunidades rurais”, disse 
Roelof van Tonder, diretor de Visão de 
Mercado da Africa House.

O analista destacou que a economia lo-
cal tem uma planície fértil em toda a sua 
costa e apenas 10% dela está sendo cul-
tivada. Como resultado, a economia tem 
atraído poucos programas de cultivador-
es subcontratados, que envolvem uma 
entidade central de compra que ajuda 
pequenos agricultores com, por exemplo, 
sementes, terras ou outras necessidades.

Ele disse que os programas de produ-
tores terceirizados abordarão os prob-
lemas comuns de financiamento e a falta 
de infraestrutura ou tecnologia que fre-

A quentemente limitam o desenvolvimento 
agrícola e a competitividade dos países 
africanos.

Por exemplo, o Mozambique Tobacco, 
com sede na província de Tete, tem um 
ecossistema inteiro de pessoas que con-
tribuem para o sucesso de um programa 
de produtores externos, levando, conse-
qüentemente, ao desenvolvimento natu-
ral da cadeia de valor.

“Por sua vez, o desenvolvimento da 
cadeia de valor pode ajudar no comércio 
regional e na integração (regional)”, disse 
van Tonder. Ele destaca ainda que mais 
comércio intra-Africano resultará em mais 
investidores interessados na agricultura 
local.

Entretanto, o governo iniciou o projeto 
Promove Agribiz, avaliado em cerca de 
USD 33 milhões, em Março do ano pas-
sado, a ser implementado em dez distri-
tos nas províncias de Nampula e Zambe-
zia.

De acordo com a Africa House, o projeto 
vai decorrer durante cinco anos e con-
centrar-se-á na criação de um ambiente 
favorável às cadeias de valor agroalimen-
tar, promovendo ao mesmo tempo uma 
agricultura sustentável e orientada para o 
mercado.

Além disso, o governo assinou cinco 
acordos de financiamento com a União 
Europeia para promover o comércio, a 
biodiversidade, o agronegócio e os trans-
portes associados ao projeto Promove.

“Os objetivos específicos são melhorar 
a segurança alimentar e nutricional, e a 
resiliência dos pequenos agricultores at-
ravés do desenvolvimento da agricultura 
sensível ao clima e à nutrição nas provín-
cias, ao mesmo tempo em que aumenta a 
competitividade rural através do aumento 
da competitividade rural pelo aumento da 
participação de pequenas e médias em-
presas em atividades econômicas”, disse 
a Africa House.

O governo também lançou o Programa 
de Desenvolvimento da Cadeia de Val-
or Agroalimentar Inclusivo, avaliado em 
USD 120 milhões.

O programa dá prioridade à produção 
agrícola nas zonas rurais do país, 
abrangendo 75 distritos das dez provín-
cias do país e o foco está na abordagem 
dos fatores que limitam as mercadorias 
hortícolas selecionadas ao abrigo da irri-
gação, da carne vermelha, das aves de 
capoeira, da mandioca. e leguminosas, 
incluindo o aumento da produtividade e 
da força institucional.
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Notícias gerais

Cultivar mais feijão verde – recomenda um 
estudo
 s agricultores foram desafiados 
 a mudar para o cultivo de 
 feijões de variedades trepadei-
ras, já que temperaturas mais altas e se-
cas podem reduzir a produção comum na 
África em três a cinco por cento até 2030.

Pesquisas mais recentes indicam que o 
cultivo de mais feijão do tipo trepador ao 
invés do feijão comum de menor produ-
tividade, poderia ajudar a aumentar a se-
gurança alimentar na África Subsaariana, 
à medida que a demanda por alimentos 
aumenta. A pesquisa foi publicada em 
Janeiro no jornal científico “Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change” 
(Estratégias de Mitigação e Adaptação 
para Mudança Global). Os co-autores 
incluíram cientistas da Aliança da Biover-
sidade Internacional e do Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT), e da 
Universidad del Valle da Colômbia.

“A mudança climática está tornando mais 
difícil para a África produzir alimentos”, 
disse Glenn Hyman, co-autor e cientista 
ambiental do Spatial Informatics Group.

O ‘Espera-se que rendimentos baixem. Es-
tamos a propôr as variedades trepadei-
ras como uma solução de intensificação 
principalmente porque produzem três 
vezes mais do que o feijão comum.’ Em-
bora peritos prevejam que temperaturas 
mais altas e menos chuvas tornarão mui-
tas áreas inóspitas mesmo para o feijão 
trepador, eles argumentam que ainda há 
lugares que se tornarão mais adequados 
para a variedade.

Para identificar essas áreas, os pesquisa-
dores utilizaram modelos para projetar a 
futura distribuição geográfica do feijão e 
sobrepuseram-nos com suas faixas atu-
ais. “Comparamos a distribuição atual do 
feijão trepador com a sua adequação à 
terra e ao clima. Há alguns lugares com 
boas condições para cultivar o feijão, mas 
sem a atual produção”, disse Hyman.

Os modelos sugerem que o feijão trepa-
dor agora pode encontrar pontos quentes 
adequados na região dos Grandes Lagos 
Africanos, e partes da Etiópia, Camarões 
e Zimbábue, enquanto o Ruanda se tor-

nará cada vez mais apto para a cultu-
ra. Mas, no futuro, mais da metade dos 
países no estudo tornarão-se menos ade-
quados, com grandes mudanças em todo 
o sul da África, na Zâmbia, Zimbábue, 
Moçambique, Malawi e na parte sul da 
Tanzânia. O feijão trepador pode adap-
tar-se aos climas futuros da África de 
várias maneiras, dizem os autores. Uma 
delas seria a intensificação do cultivo 
em áreas de alta produção que perman-
ecerão em boas condições sob futuras 
mudanças climáticas.

A outra seria começar a expandir as cul-
turas para áreas onde as chuvas, tem-
peraturas e solos atenderão às necessi-
dades da cultura no futuro. Especialistas 
alertam que, para prever com precisão 
a distribuição do feijão requer dados de 
mais locais. Entretanto, sustentar o cres-
cente comércio de exportação, enquanto 
satisfazer a demanda doméstica, exigirá 
um aumento substancial no rendimento 
das terras agrícolas existentes, mas a 
expansão para novas terras não é mais 
viável na maioria dos países.

Irrigaҫão E Engenheiros
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Komapoort, South Africa
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Notícias gerais

Agricultores de Maputo otimistas, apesar da 
onda de calor e da lagarta do milho
 onda de calor na província de Maputo afetou cinco por 
 cento da área cultivada na campanha agrícola deste 
 ano.

Com 17.000 hectares de colheitas perdidas, a Direcção Provin-
cial de Agricultura de Maputo espera recuperar-se deste revés.
“Os agricultores da província estão a apostar nas segundas se-
meaduras (segundo plantio) e já plantaram 370.000 hectares.

“Embora isso seja apenas 70% do que foi planeado para a se-
gunda semeadura, é suficiente para garantir a segurança ali-
mentar na província”, disse a diretora agrícola da província, Le-
onor Neves.

Neves disse que a chuva que caiu na província de Maputo no 

A início do ano é um bom indicador e encheu os produtores locais 
de esperanças de um rendimento satisfatório, acrescentando 
que pode permitir que eles recuperem algumas culturas, como 
as hortaliças, que eles temiam ter sido completamente perdida.
“Iremos replantar algumas das culturas perdidas.”

Ela estava otimista de que as chuvas também ajudarão na luta 
contra a lagarta do milho, uma praga de insetos que está preju-
dicando seriamente a colheita de milho do país.

Além disso, o governo provincial está tentando estabelecer uma 
agricultura resiliente que inclua o uso de estufas para produção 
em ambientes controlados, permitindo a produção permanente 
independentemente do sol ou da seca.
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Notícias gerais

Novas tecnologias agrícolas a aumentar a 
produtividade agrícola
 Programa de Produtividade Agrícola para a África 
 Austral (APPSA), um programa regional para o Malawi, 
 Moçambique e Zâmbia, criado para aumentar a dis-
ponibilidade de tecnologias agrícolas aprimoradas está a produ-
zir frutos. 

Sete anos após a sua criação houve mudanças significativas, 
com mais de 4,6 milhões de pessoas beneficiadas pelo projeto 
nos três países.

Um milhão de beneficiários foram alcançados em Moçambique, 
1,3 milhões na Zâmbia e quase 2,4 milhões no Malawi. O pro-
grama lançou e disponibilizou aos agricultores 367 tecnologias, 
das quais 66 foram desenvolvidas no âmbito do projeto.

No Malawi, duas variedades de arroz, 13 híbridos de milho, seis 
variedades de feijão e seis práticas agronômicas foram desen-
volvidas e disponibilizadas aos agricultores e 17 novas tecnolo-
gias são utilizadas em Moçambique, enquanto a Zâmbia produ-
ziu 22 novas tecnologias.

Um total de 98 estudantes beneficiou do projeto estudando em 
diferentes níveis de formação: bacharelato, mestrado e doutora-
mento nos três países. Entre estes, 25 eram de Moçambique, 52 
da Zâmbia e 21 do Malawi.

Blessing Botha, líder do Task Team (Equipa de Trabalho) do Ban-
co Mundial para a APPSA, disse que o projeto apoiou uma amp-
la gama de intervenções de longo prazo no setor agrícola.

“As tecnologias projetadas e promovidas neste projeto - por 
exemplo, variedades de culturas que são altamente produtivas, 

O resistentes ou tolerantes a diversas pragas e doenças, culturas 
nutricionais melhoradas, como o feijão rico em zinco e ferro, são 
relevantes porque respondem a as necessidades emergentes no 
setor agrícola em todos os três países”, disse Botha.

A expansão das novas tecnologias e o compartilhamento de 
conhecimento também ajudaram a facilitar o compartilhamento 
trans-fronteiriço sobre as melhores variedades de culturas e a 
abertura de mercados para os produtores locais de sementes 
para exportação.
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Restauração de ervas marinhas é retomada 
nas baías de Inhambane e Maputo
 specialistas alertaram que a 
 colheita destrutiva de moluscos 
 - juntamente com as inundações 
e sedimentação dos rios que desaguam 
na baía - estão destruindo rapidamente 
os leitos de ervas marinhas. 

De acordo com pesquisas, 86% dos pra-
dos de ervas marinhas foram perdidos 
apenas no noroeste da Baía de Maputo 
- colocando em risco a cultura local, em-
pregos e segurança alimentar.

A Universidade Eduardo Mondlane, com 
o apoio do governo, quer reverter essa 
tendência, identificando e restaurando 
locais de ervas marinhas nas baías de In-
hambane e Maputo.

Por outro lado, espera-se que as comu-
nidades circundantes aprendam práticas 
de pesca não destrutivas e elaborem um 
plano local de gerenciamento de ervas 
marinhas no âmbito do projeto. 

E Além disso, também é esperado que 
a Diretriz de Restauração de Plantas 
Marinhas do Oceano Índico Ocidental, 
recentemente produzida, forneça orien-
tações técnicas muito necessárias sobre 
técnicas de restauração.

Os proponentes prevêem benefícios ime-
diatos com a implementação do projeto. 
Com mais ervas marinhas, há mais es-
paço para o crescimento de moluscos, 
o que poderia impulsionar as empresas 
pesqueiras locais e melhorar a segurança 
alimentar das comunidades.

Outro ponto positivo é que os turistas 
também podem começar cada vez mais a 
visitar as baías, atraídos pela grande var-
iedade de vida marinha apoiada pelas er-
vas marinhas. A saúde e a recreação dos 
60% da população moçambicana que 
vivem ao longo da costa também podem 
se beneficiar de mais ervas marinhas.
“As ervas marinhas agem como uma es-

pécie de bateria de oxigênio para o ocea-
no. Removem e impedem que patógenos 
perigosos poluam a água, tornando o mar 
mais seguro e limpo para a pesca”, disse 
Salomão Bandeira, da Universidade Edu-
ardo Mondlane em Maputo. Outras van-
tagens ambientais do projeto incluem a 
proteção de espécies únicas como o du-
gong.

“Além de beneficiar diretamente as co-
munidades, as ervas marinhas restaura-
das nas baías de Maputo e Inhambane 
também significariam mais seqüestro 
de carbono e proteção contra a erosão 
costeira”, diz Jared Bosire, gerente de 
projeto da Convenção de Nairobi do Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA).

“O projeto poderia também aproximar 
Moçambique da consecução do Objetivo 
13 de Desenvolvimento Sustentável em 
Ação Climática”.

Notícias gerais
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ONU distribui implementos agrícolas em Cabo 
Delgado
 Organização das Nações Unidas 
 para a Alimentação e a Agricul-
 tura (FAO) distribuiu insumos 
agrícolas para mais de 12.000 famílias 
afetadas pelo ciclone Kenneth na provín-
cia de Cabo Delgado, no norte do país.

O apoio da FAO, fornecido em parceria 
com a Diretoria de Agricultura da Provín-
cia de Cabo Delgado, visa os distritos de 
Macomia, Mocímboa da Praia, Mecufi, 
Metuge e Quissanga, onde cada família 
beneficiária recebeu um kit contendo 
milho, feijão e sementes de hortaliças, 
além de instrumentos de trabalho como 
enxadas e machetes, para que possam 
recuperar a produção perdida no ciclone 
e nas tempestades.

Os cinco distritos foram selecionados 
com base em análises feitas pela Classi-
ficação Da Fase Integrada de Segurança 
Alimentar (IPC) sobre segurança alimen-
tar e nutrição em Julho de 2019. 

A análise constatou que esses distritos 
têm alta prevalência ou risco grave de 
casos de desnutrição aguda na atual 
estação chuvosa de Outubro de 2019 a 
Março de 2020.

A FAO começou a distribuir sementes no 

A distrito de Metuge, uma das áreas mais 
afetadas pelas tempestades recentes, e 
onde cerca de 3.000 famílias foram afe-
tadas. 

Mario Haggai, diretor de agricultura da 
província, disse imediatamente após o 
ciclone Kenneth que o governo havia pro-
jetado vários programas de subsistência 
para que os agricultores pudessem re-
tornar aos seus campos e retomar a pro-
dução.

“Nossos parceiros, como a FAO e o Reino 
Unido, reagiram positivamente ao finan-
ciar o restabelecimento de meios de sub-
sistência para as pessoas que perderam 
tudo por causa das tempestades”, disse 
Haggai, citado em um comunicado de im-
prensa da FAO.

Esse apoio faz parte de um projeto de re-
sposta a emergências da FAO financiado 
pelo Departamento de Desenvolvimento 
Internacional (DFID) do governo britâni-
co, com mais de dois milhões de dólares 
americanos destinados a restaurar os 
meios de subsistência das pessoas que 
vivem com base na agricultura, e reduzir 
a desnutrição aguda entre as famílias na 
província.

Notícias gerais
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A produção de arroz da Zambézia a crescer
 aumento calculado do uso de sementes pelos agricul-
 tores e outros fatores de produção aprimorados está 
 ajudando os agricultores na província da Zambézia.

Com práticas agrícolas comprovadas e eficazes, o projeto 
apoiado pela empresa chinesa, governo, Banco Mundial e uma 
organização não-governamental – (Green Revolution) Revolução 
Verde na África (AGRA), visa aumentar o rendimento das cultur-
as de arroz para seis toneladas por hectare.

Além disso, o esquema pretende organizar uma cadeia de valor 
sustentável apoiada por parcerias público-privadas (PPP), ga-
rantindo um mercado de produção, a preços vantajosos”.

“Um ano e meio após o lançamento do projeto, vemos vários 
resultados encorajadores. Todas as famílias da área do projeto 
participaram entusiasticamente da iniciativa durante a estação 
chuvosa de 2019-2020, com os agricultores seguindo as dire-
trizes fornecidas pelos instrutores, disse Lu Xinqing, gerente do 
projeto. Segundo os desenvolvedores, a parte importante do 
projeto é a criação de uma parceria público-privada envolvendo 

O o governo, o setor privado e outros parceiros.

Lu Xinqing indica a cultura e a língua como as dificuldades prin-
cipais na implementação do projeto, bem como a falta de in-
fraestrutura e recursos adequados da manutenção ao nível do 
governo local, entre outros fatores.

No entanto, esses obstáculos foram superados e “a lição mais 
importante que aprendemos foi a de sermos pacientes”, disse o 
chefe dos programas associados da AGRA.

A PPP, disse Lu Xinqing, “conseguiu alavancar os pontos fortes 
de cada um dos seus membros”, “incluindo investimentos em 
infraestrutura, assistência técnica, treinamento ou subsídios 
para fatores de produção”.

“Os parceiros de desenvolvimento desempenham um papel cru-
cial na redução de riscos e na criação de um ambiente propício, 
onde o setor privado possa concentrar-se no que faz de melhor 
– o negócio”, disse o chefe de programas da AGRA.

Notícias gerais
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Agricultura - o negócio mais importante do 
mundo
 presidente do Banco Africano 
 de Desenvolvimento, Akinwumi 
 Adesina, disse que o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento estava lideran-
do os esforços para alimentar a África, 
investindo USD 25 bilhões em um perío-
do de dez anos para transformar o setor 
agrícola do continente.

“O tamanho da alimentação e da agricul-
tura na África aumentará para USD 1 tril-
hão até 2030. A população da África, ag-
ora a somar 1,2 bilhão, dobrará para 2,5 
bilhões até 2050. Todos eles necessitarão 
de alimentar-se. E só através da alimen-
tação e do agronegócio que isso pode ser 
alcançado”, disse ele.

Adesina disse que o que a África faz com 

O os alimentos determinará o futuro dos al-
imentos, já que 65% da terra arável que 
resta para alimentar o mundo encontra-se 
aqui situada.

“Estou muito feliz em ver tantos dos 
nossos jovens engajados na agricultura 
decorrentes da iniciativa Emprego Jovem 
na Agricultura, lançada quando eu era 
ministro, para colocar os jovens na agri-
cultura como um negócio.

“Com as suas inovações no uso de 
drones, processamento de alimentos, 
embalagens, transporte e logística e mar-
keting, eles já estão a destravar as opor-
tunidades na agricultura”, disse ele.

Ele instou as universidades agrícolas 

a otimizar seu papel na vinculação de 
pesquisas, inovações e tecnologias aos 
agricultores e à indústria de alimentos e 
agricultura. 

“Os jovens da África devem tornar-se os 
líderes para ajudarem a alimentar o mun-
do”, aconselhou.

Enquanto isso, Adesina elogiou os es-
forços do governo nigeriano para pro-
mover a agricultura e o agronegócio na 
Nigéria. 

“A agricultura é a profissão e o negócio 
mais importante do mundo”, disse Adesi-
na. O chefe do Banco prometeu continuar 
o trabalho de transformar o setor agrícola 
da Nigéria.
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Indústria de fertilizantes atrai bancos de 
desenvolvimento
 Comissário da União Africana 
 para Economia Rural e 
 Agricultura implorou pela co-
laboração das partes interessadas na in-
dústria de fertilizantes.

“Transformar a cadeia de valor dos fertili-
zantes exige que o governo, organizações 
de desenvolvimento, setor privado, so-
ciedade civil e agricultores unam-se para 
traçar estratégias sobre soluções que 
possam lidar adequadamente com os de-
safios que o setor agrícola enfrenta atual-
mente na África”, disse a comissária Jo-
sefa Leonel Correia Sacko, que também 
é Presidente do Conselho Deliberativo do 
Mecanismo de Financiamento de Fertili-

O zantes da África (AFFM).

Sacko estava discursando no recente 8º 
Conselho Deliberativo da AFFM, que pe-
diu um aumento do investimento para au-
mentar a produção agrícola e construir a 
indústria em todo o continente.

Os 12 membros institucionais do Consel-
ho presentes revisaram as atividades do 
Conselho em 2019 e definiram a direção 
estratégica do órgão para 2020. 

Os participantes disseram que a organi-
zação poderia transformar significativa-
mente a cadeia de valor dos fertilizantes 
na África e recomendou fortemente a in-

tegração dos seus projetos no programa 
de empréstimos do Banco Africano de 
Desenvolvimento e de outras partes in-
teressadas como o Afreximbank, para 
aumento de impacto.

O Conselho Deliberativo elogiou a AFFM 
pelas suas realizações em 2019 e endos-
sou o seu segundo relatório anual, bem 
como seu programa de trabalho e orça-
mento para 2020. Além disso, o Consel-
ho também comprometeu-se a apoiar a 
revisão da estratégia da AFFM e do plano 
de mobilização de recursos, o que estim-
ulará as atividades da organização em 
outros países.

Notícias internacionais
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Empresas e Mercados

Tecnologias têm potencial para transformação 
agrícola
 s tecnologias digitais já demon-
 straram um enorme potencial 
 de transformação agrícola e fa-
cilitam o comércio na África.

Exemplos de tecnologias agrícolas que 
estão a ser implementadas no continente 
vão desde programas de registo de ter-
ras utilizando tecnologia de contabilidade 
distribuída (DLT), projetos de agricultura 
de precisão locais onde os drones de 
baixo custo são utilizados para acon-
selhar os agricultores na produção de-
cisões e projetos de gestão de pragas 
e doenças, incluindo cowTribe no Gana, 
que usa telemóveis para fornecer infor-
mações sobre vacinas e gestão animal 
aos agricultores de última milha.

Além disso, o comércio digital pode facili-
tar o acesso a novos mercados. As plata-
formas de e-commerce estão em curso 
em África, estimando-se que 264 ‘start-
ups’ operacionais de comércio eletrónico 
estejam a ligar os produtores aos con-
sumidores e a integrar as comunidades 
rurais.

Com uma elevada proporção de micro, 
pequenas e médias empresas (MPME) 
bem como pequenos proprietários, o 
continente necessita de soluções que 
aumentem as oportunidades de mercado 
para estas empresas e agricultores.

Os especialistas identificaram o financia-

A mento do comércio digital como tendo 
um grande potencial para ajudar a col-
matar a lacuna de financiamento comer-
cial global de 1,4 a 1,6 biliões de dólares, 
em que África representa cerca de 100 
mil milhões de dólares.

As soluções digitais também podem per-
mitir um maior acesso ao financiamento 
comercial para as MPME, que são tipica-
mente mais afetadas por esta lacuna de 
financiamento.

Os contratos inteligentes e o DLT podem 
fornecer uma única plataforma para todas 
as partes trocarem informações comerci-
ais digitalmente, executarem contratos e 
pagamentos de execução automática em 
tempo real e registarem um histórico de 
transações imutáveis. Estas tecnologias 
ajudam a reduzir os elevados custos do 
financiamento comercial, melhorando a 
eficiência dos processos e as técnicas de 
mitigação dos riscos, que são frequente-
mente estrangulamentos fundamentais 
para os empréstimos de MSME.

África esteve na vanguarda do financia-
mento do comércio digital quando uma 
transação piloto foi executada na plata-
forma ‘wave blockchain’ pelo Barclays 
Africa para enviar queijo e manteiga da 
Irlanda para as Seychelles.

Os certificados de comércio digital tam-
bém podem facilitar o comércio eliminan-

do documentação em papel, reduzindo a 
fraude e permitindo procedimentos fron-
teiriços mais rápidos, todos os quais re-
duzem os custos.

A Convenção Internacional de Proteção 
de Plantas (IPPC) ePhyto Solutions é um 
exemplo que ajuda governos e empresas 
a comercializar fábricas e produtos vege-
tais, fornecendo uma abordagem harmo-
nizada e normalizada para o intercâmbio 
de fitossanitários eletrónicos certificados. 

Gana e Quénia já estão a usar ePhyto, 
com muitos outros países da região a se-
guirem-se em breve.

A rastreabilidade reforçada nas cadeias 
de valor agroalimentar através da uti-
lização de DLT também pode ajudar a 
melhorar a segurança alimentar. Os dados 
do produto recolhidos e armazenados 
numa base de dados partilhada como o 
DLT fornecem um histórico de produção 
auditável que pode ser usado para provar 
o cumprimento das normas alimentares e 
gerir os riscos de segurança alimentar. 

Uma melhor rastreabilidade dos produtos 
também fornece aos consumidores infor-
mações detalhadas sobre a forma como 
os seus alimentos são produzidos, incen-
tivando cadeias de abastecimento agríco-
la mais sustentáveis e responsáveis.
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Visão e análise

Culturas GM, solução para a redução da 
pobreza e segurança alimentar POR JOSEPH OPOKU GAKPO

  oçambique está explorando o 
  uso de culturas biotecnológicas 
  para aumentar a segurança ali-
mentar após seus testes de campo bem 
sucedidos de milho geneticamente modi-
ficado (GM).

Desde 2017, Moçambique realiza ensaios 
de campo de milho geneticamente mod-
ificado (GM) no âmbito do projeto Water 
Efficient Maize for Africa (WEMA). Conhe-
cido agora como milho TELA, a variedade 
de milho Bt, resistente à insetos e toleran-
te à seca, mostrou resistência à teredem 
de caules que são consideradas uma das 
pragas mais destrutivas do milho. O mil-
ho Bt também mostrou resistência prom-
issora à praga destrutiva de exércitos de 
lagartas do milho , que continuam a pôr 
em risco a segurança alimentar da África.
Embora o milho TELA ainda não tenha 
sido comercializado e disponibilizado aos 
agricultores em Moçambique, o país já 
está procurando introduzir outras culturas 
biotecnológicas.

“Além disso, Moçambique está consid-
erando usar biotecnologias inovadoras 
no desenvolvimento de produtos, como 
diagnósticos de doenças em animais 
(doença de Newcastle) e plantas (mandi-
oca, vírus do tomate) e culturas bioforti-
ficadas, como a batata-doce laranja”, o 
relatório anual de biotecnologia agrícola 
publicado pelo Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA) Serviços 
de Agricultura Estrangeira (FAS) e pela 
Global Agricultural Information Network 
(Rede Global de Informação Agrícola) 
(GAIN) observou.

“O melhoramento genético animal, os 
estudos de biodiversidade em estudos 
florestais e avícolas são outras biotecno-
logias inovadoras que Moçambique está 
a considerar”, acrescentou o relatório, 
publicado no mês passado.

As variedades WEMA em Moçambique 
estão sendo desenvolvidas através de 
uma colaboração público-privada entre 
o Centro Internacional de Melhoria do 
Milho e do Trigo (CIMMYT) e instituições 
governamentais de pesquisa em sete 
nações africanas: Moçambique, Quênia, 
África do Sul, Tanzânia, Uganda, Etiópia 
e Nigéria. A WEMA/TELA destina-se a 
apoiar a segurança alimentar na África 
subsaariana, desenvolvendo variedades 
de milho tolerantes à seca e resistentes a 

M pragas através do uso de biotecnologia e 
reprodução convencional.

O relatório da GAIN observou que o pro-
jeto está em consonância com a estraté-
gia agrícola do governo moçambicano 
para aumentar a produção agrícola e a 
produtividade com o uso de tecnologias 
modernas.

O relatório afirmou que o governo de 
Moçambique “reconhece a contribuição 
que a biotecnologia moderna pode dar 
para atender às necessidades críticas de 
segurança alimentar e nutricional” e “está 
comprometido em adotar novas tecnolo-
gias agrícolas para reduzir a fome e a po-
breza, por aumentar a produção agrícola. 
O governo entende que isso só é pos-
sível se o país adotar novas tecnologias 
agrícolas, incluindo a biotecnologia.

“Ao mesmo tempo, o governo também 
reconhece que o desenvolvimento da 
biotecnologia moderna precisa de ser 
acompanhada com regulamentações ap-
ropriadas para maximizar os benefícios e 
minimizar os riscos potenciais”, observou 
o relatório. Moçambique tem regulamen-
tos de biossegurança em vigor desde 
2007.

Moçambique atualmente permite a im-
portação de culturas GM destinadas ao 
uso direto como alimentos, ração ou 
para processamento, com aprovação da 
Autoridade Nacional de Biossegurança. 
Alguns produtos alimentícios importados 
da África do Sul contêm ingredientes ge-
neticamente modificados.

Alcançar a redução da pobreza e a in-
segurança alimentar através de práticas 
agrícolas aprimoradas é uma iniciativa 
importante em Moçambique, onde 80% 
dos aproximadamente 29 milhões de res-
identes dedicam-se à agricultura ativa 
para sua subsistência e cerca de 64% da 
população é insegura em termos alimen-
tares. No sul do país, a prevalência da in-
segurança alimentar chega a 75%.

Até 55% da população vive na pobreza, 
e 40% dos cidadãos estão desnutridos. 
Moçambique também experimenta de-
sastres naturais frequentes, incluindo se-
cas e inundações. Entre 1994 e 1996, as 
secas impactaram cerca de 1,5 milhões 
de pessoas nas regiões sul e central do 
país, enquanto cerca de 2 milhões de 

pessoas foram impactadas negativa-
mente pelas inundações em 2000.
Os membros do público em Moçambique 
esperam que a introdução planeada de 
culturas GM ajude o país a lidar com os 
desafios de pragas e doenças de plantas 
e a aumentar a segurança alimentar. O 
milho GM, por exemplo, pode aumentar 
a produção em até 50%, de acordo com 
uma pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Agrícola de Moçambique.

No entanto, o relatório do USDA / GAIN 
levantou preocupações de que “a opinião 
pública mostra uma total falta de conhec-
imento sobre a engenharia genética e bio-
tecnologia em geral” e observou que “é 
necessária uma ampla conscientização 
por meio de programas de extensão e 
capacitação entre a sociedade civil e os 
agricultores de subsistência”.

Celso Laice, secretário permanente de 
Moçambique no Ministério da Ciência e 
Tecnologia, divulgou recentemente que 
Moçambique está trabalhando com out-
ros países envolvidos na pesquisa da GM 
para compartilhar experiências de suces-
sos e fracassos, a fim de adotar as mel-
hores práticas.

“A divulgação dos resultados das ativi-
dades envolvendo  culturas GM é um dos 
aspectos abordados pelas normas sobre 
biossegurança aprovadas em decreto 
governamental de Novembro de 2014”, 
disse ele.
Laice também o
fereceu garantias de que a Autoridade 
Nacional de Biossegurança está a tra-
balhar com outras partes interessadas 
para garantir que “as atividades envol-
vendo  alimentos GM sejam realizadas 
de maneira segura e responsável” para o 
benefício de todos os moçambicanos.
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