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Vontade política para estimular o crescimento 
da agricultura

 o início deste ano, fizemos um 
 apelo ao governo para que 
 reaviva e invista mais na agri-
cultura para ajudar a conter a ameaça da 
insegurança alimentar. 

Com o advento do COVID-19, foram 
feitos mais apelos para uma melhoria do 
sector agrícola. Agora, o governo lançou 

N
Andrew Maramwidze (Editor)

uma operação estatística com o objetivo 
de recolher dados para uma avaliação 
realista da agricultura, e este é mais um 
passo na direção certa. A recolha de da-
dos é uma ferramenta crítica que todas 
as partes interessadas do sector agrícola 
devem usar para tomarem decisões in-
formadas e ajudar o país a combater a 
potencial insegurança alimentar que se 
avizinha.

Recorde-se que a agricultura sustentável 
é simultaneamente um motor económico 
e um escudo para a segurança alimen-
tar, e, quando a economia local receber 
impulso de uma cadeia de valor agrícola 
bem oleada, criando empregos e reali-
zando mais rendimento, os nossos silos 
continuarão cheios até ao limite.

Com os dados facilmente disponíveis, 
haverá decisões informadas para o 
crescimento da agricultura e desenvolvi-
mento de outras empresas de apoio, 
como a venda de equipamentos agríco-
las mecanizados. As estatísticas propor-
cionam também uma oportunidade para 
uma cadeia de valor agrícola bem orga-

nizada com um barril de oportunidades.
Que todas as partes interessadas na ag-
ricultura se reúnam atrás do governo e 
melhorem o sector e ajudem a alimentar 
a nação e fazer crescer a economia.

O Presidente Filipe Nyusi sublinhou que 
o seu governo pretende acabar com a 
fome até 2025 e reduzir a desnutrição 
crónica para 10% no país. Ele está oti-
mista de que as estatísticas ajudarão a 
nação a tomar decisões mais informadas 
com dados concretos, para investimen-
tos privados e políticas públicas de boa 
governação.

Com tanta vontade política para que as 
coisas funcionem no sector agrícola, a 
esperança está no horizonte para uma 
indústria agrícola mais sustentável, com 
potencial para fazer crescer a produção 
alimentar do país.

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

Aproveite a leitura!

Every drop is precious 

KSB has been providing pumps and valves for more than 60 years to the farming community 
and other industries in South Africa and Sub-Saharan Africa.

Our pumps and valves help farmers to get the water where it is needed. Whatever the 
agricultural application, KSB - the right partner for you  

>Our technology. Your success.
Pumps• Valves· Service 

KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd 
H/0 • Tel: +27 11 876 5600, email: info-za@ksb.com • www.ksb.com/ksb-za

Your B·BBEE Level 1 Partner 

Comentário editorial
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China a ajudar a erradicar milípedes

O ministro cabo-verdiano da Agricultura e Ambiente, Gilberto 
Silva, revelou que a China vai juntar-se a um esforço interna-
cional para erradicar milípedes que infestam quintas na ilha de 
Santo Antão, no norte de Cabo Verde.

Silva disse que a China e a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura vão participar num esforço 
de especialistas para ajudar Cabo Verde a encontrar formas de 
combater a praga.

Desde 1984, a infestação de Santo Antão por milípedes que se 
alimentam de plantas, tubérculos e raízes tem impedido que a 
abundância de produtos ali cultivados seja vendida em qualquer 
outro lugar que não seja na ilha vizinha de São Vicente.

Efeitos da seca espalham-se por todo o país

As famílias pobres têm dependído das compras no mercado 
para alimentos e continuam a engajarem-se em estratégias 
de enfrentamento indicativas de crise, incluindo a redução da 
quantidade e frequência de refeições, à medida que os impac-
tos da seca continuam a desenrolar-se em todo o país.

De acordo com a Relief Web, as famílias mais afetadas migram 
para os principais corredores comerciais em busca de melhores 
oportunidades de trabalho casual, incluindo a queima e venda 
de carvão.

No entanto, o aumento da concorrência e a demanda abaixo da 
média estão limitando a renda e reduzindo o poder de compra 
das famílias.

A agência da ONU diz que em Cabo Delgado, os resultados da 
crise continuam nas áreas afetadas pelo conflito e arredores, 
visto que as famílias e os deslocados internos (PIDs) perdem 
acesso às suas atividades de subsistência típicas. Muitas áreas 
em recuperação do Ciclone Idai de 2019 continuam enfrentan-
do resultados estressantes.

Chuvas intensas a impulsionar a agricultura

As previsões internacionais indicam que a precipitação média 
cumulativa em 2020/21 é mais provável na maioria dos países 
monitorados pela FEWS NET na África Austral, embora seja es-
perada uma precipitação acima da média no norte do Malawi e 
em Moçambique.

Embora isto seja positivo para a época agrícola de 2020/21, ex-
iste uma probabilidade aumentada de cheias, particularmente 
nas zonas baixas e sujeitas a cheias de Moçambique, Zimba-
bwe e Malawi. Além disso, existe um risco aumentado de ci-
clones tropicais.

As temporadas anteriores de alta pluviosidade também foram 
associadas ao aumento da incidência de pragas e doenças 
agrícolas e pecuárias, afetando as perspectivas de melhoria da 
produção, especialmente para famílias pobres com capacidade 
financeira limitada para medidas de controle. No entanto, geral-
mente se espera que a agricultura tenha um desempenho mel-
hor do que nos anos anteriores.

Moçambique em risco da fome

Um novo relatório de duas agências das Nações Unidas alertou 

sexta-feira para o aumento do risco de fome em três estados 
africanos e no Iémen, devastados por conflitos, e um elevado 
risco de fome em mais 16.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) alertaram 
que uma “combinação tóxica de conflitos, declínio económico, 
extremos climáticos e a pandemia COVID-19 está a levar as 
pessoas mais para a fase de emergência da insegurança ali-
mentar”.

Os 16 estados em risco elevado de aumento dos níveis de fome 
aguda, segundo as agências, são a Venezuela, Haiti, Etiópia, 
Somália, Camarões, República Centro-Africana, Mali, Níger, 
Serra Leoa, República Democrática do Congo (RDC), Moçam-
bique, Zimbabwe, Sudão, Líbano, Síria e Afeganistão.

Camponeses não usam fertilizantes

O porto e caminho-de-ferro de Nacala garantiram o fornecimen-
to de 600 vagões e locomotivas associadas para transportar as 
importações de fertilizantes do Malawi de 80.000 toneladas nos 
próximos três meses, informou a Rádio Moçambique a 30 de 
Outubro.

O Malawi tem 2/3 da população de Moçambique, mas impor-
ta através de Moçambique três vezes mais fertilizantes do que 
Moçambique usa.

No Malawi, mais da metade dos pequenos agricultores usam 
fertilizantes subsidiados; em Moçambique, o número é de ape-
nas quatro por cento. Portanto, os pequenos produtores do Ma-
lawi têm o dobro da produtividade de milho (2 t / ha) do que os 
moçambicanos (menos de 1 t / ha).

Os camponeses não usam fertilizantes em Moçambique porque 
é muito caro e o preço a que vendem o milho não cobre o custo 
do fertilizante - ao contrário do Malawi e do Zimbabwe.

Conclusão do depósito de grãos timorense em curso

Prevê-se que a construção de um depósito de grãos e insta-
lação de processamento em Baucau, no nordeste de Timor Les-
te, esteja concluída antes do final do ano

A Embaixada da China em Dili disse que o empreiteiro realizou 
70 por cento da obra.

Entretanto, o Embaixador da China em Timor-Leste, Xiao Jian-
guo, manifestou o desejo da China de aumentar a cooperação 
sino-timorense na agricultura e construção de infraestruturas.

Resumos de notícias
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Recolha de dados agrícolas para estimular a 
produtividade
 Presidente Filipe Nyusi lançou 
 recentemente uma operação 
 estatística com o objetivo de 
recolher dados para uma avaliação re-
alista da agricultura.Além disso, os dados 
serão utilizados para o planeamento e im-
plementação eficaz de políticas estratégi-
cas para o desenvolvimento do sector 
agrícola no país.

O plano apelidado de “Inquérito Agrário 
Integrado (IAI) 2020”, será o primeiro do 
género a fornecer informação estatística 
a nível distrital para apoiar o processo 
de planeamento local no sector agrícola. 
De acordo com o Presidente, estatísticas 
fiáveis ajudar-nos-ão a tomar decisões 
mais informadas com dados concretos, 
para investimentos privados e políticas 
públicas de boa governação.

Disse que a IAI permitirá ao país atualizar 
os indicadores de produção e produtivi-
dade das principais culturas a nível nacio-
nal e também terá em conta a dimensão 

O das parcelas produtivas por agregado 
familiar e o rendimento médio por família.
O Presidente sublinhou que o seu gover-
no pretende acabar com a fome até 2025 
e reduzir a desnutrição crónica para 10% 
no país.

Os dirigentes e técnicos do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural e do 
Instituto Nacional de Estatística foram 
também instados a realizar o inquérito de 
forma transparente e profissional, para 
dar maior fiabilidade aos resultados.

A pesquisa, frisou Nyusi, deve ser real-
izada de acordo com as boas práticas 
internacionais, levando em consideração 
as normas e princípios de planeamento 
específicos do setor de estatística. Os 
desafios que as brigadas de pesquisa en-
frentarão ‘não devem constituir obstácu-
los insuperáveis’, disse ele.

‘Convidamo-lo a trabalhar com dedi-
cação e empenho, enfrentando os con-

strangimentos com realismo e como 
oportunidade para desenvolver mais 
competências’. Ele instou as brigadas a 
comportarem-se de forma disciplinada e 
organizada e a mostrarem respeito pelos 
produtores rurais. 

Nyusi avisou-os para não adulterarem os 
dados. “Evitem a falsificação de dados”, 
disse ele, “uma vez que se trata de um 
crime punível por lei”. O Ministério e o 
INE, disse, devem conduzir o inquérito 
da forma mais transparente e profission-
al possível, de forma a conferir maior 
legitimidade aos resultados. A pesquisa 
cobrirá 140 distritos, e os resultados pre-
liminares são esperados até meados de 
Dezembro.

História principal
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25 empresários agrícolas africanos finalistas na 
competição de 120 mil dólares do AfDB Por TOM JACKSON 

 nte e cinco jovens agro-em-
 presários africanos avançaram
 para a fase final da competição 
AgriPitch do Banco Africano de Desen-
volvimento, chegando mais perto de uma 
parcela de USD 120.000 em prêmios de 
financiamento inicial, formação e outros 
benefícios.

Os organizadores da AgriPitch receberam 
mais de 2.500 inscrições e avaliaram 605 
propostas de 30 países sob o tema “Pro-
mover a Nutrição Sustentável e a Inclusão 
de Gênero nos Sistemas Agroalimentares 
da África: Jovens empresários agrícolas 
aproveitam a década “.

A fase final oferece a jovens empreende-
dores no setor agrícola da África a opor-
tunidade de apresentar suas propostas 
de agronegócio online para um painel de 
especialistas e investidores que selecio-
nará os vencedores. Os finalistas são de 
12 nações africanas, e todos com menos 
de 35 anos.Foram selecionados no âmbi-

V to das categorias de negócios de ‘start-
ups’, negócios maduros e de empodera-
mento de mulheres.
Os selecionados na categoria de ‘start-
ups’ são Agripoa (Tanzânia), Bringo Fresh 
(Uganda), Digifarms Africa (Camarões), 
Farm Kiosk (Uganda), Farmspeak Tech-
nology (Nigéria), One Kiosk (Nigéria), 
Premium Hortus (Benin), Releaf (Nigéria), 
Solar Freeze (Quênia) e Tropic Coffee 
Company (Ruanda).

Os finalistas de negócios maduros são 
Agwenda Investments (Malawi), Bee 
Happy Enterprises (Quênia), Carl Group 
(Ruanda), Dasfarm (Gana), Foodlock-
er (Nigéria), Herdy (Quênia), Lentera 
(Quênia), Lono (Costa do Marfim), Stawi 
Foods (Quênia) e Tilaa (Gana), enquanto 
as finalistas de negócios liderados por 
mulheres são AquaFarms Africa (Guiné), 
Baby Grubz (Nigéria), Farmz2U (Nigéria), 
INVXT Agro Investimentos (Moçambique) 
e Mhogo Foods (Quênia) .

Os finalistas estão agora inscritos na 
plataforma de treinamento on-line AYAF/
AgriPitch, um campo de treinamento de 
desenvolvimento de negócios de duas 
semanas, antes da apresentação na cer-
imônia dos vencedores em 16 e 17 de 
Novembro. “É encorajador ver que quase 
62 por cento de todos os candidatos 
do AgriPitch 2020 se autodescreveram 
como sendo negócios liderados por mul-
heres ou tendo mulheres representando 
pelo menos 50 por cento de sua gestão”, 
disse Wambui Gichuri, vice-presidente 
interino do AfDB para agricultura, desen-
volvimento humano e social.

“A notícia está espalhando que a AgriP-
itch é a competição onde todos  os 
agro-empresários qualificados podem 
obter treinamento e apoio para crescer 
seus negócios.”

Notícias gerais
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AfCFTA para catalisar oportunidades inexplora-
das no setor agrícola Por LOUIS VAN RAVESTEYN* 
 Área de Livre Comércio 
 Continental Africana (AfCFTA)  
 poderia acelerar o desenvolvimen-
to do setor agrícola da África Subsaariana e 
ajudar o continente a tornar-se auto-sufici-
ente na produção de alimentos.

O bloco comercial, que deverá entrar em op-
eração em Janeiro de 2021, aumentará sig-
nificativamente o comércio intra-africano ao 
longo do tempo, à medida que desmantela 
barreiras ao comércio – incluindo tarifas de 
importação e barreiras não tarifárias, como 
atrasos aduaneiros, processos restritivos de 
licenciamento e desafios de certificação.

O Banco Mundial disse em um relatório 
recente que 60% dos países africanos 
provávelmente verão um aumento do em-
prego agrícola até 2035 graças à AfCFTA, e 
espera-se que os salários dos trabalhadores 
não qualificados cresçam mais rapidamente 
nessas nações.

Enquanto alguns países gravitarão em di-
reção a outros setores em que têm vanta-
gens competitivas – os Estados norte-af-
ricanos mudarão mais para a fabricação 
e serviços – muitos na África subsaariana 
estão bem posicionados para  tornarem-se 
centros de produção de alimentos graças, 
em parte, a climas favoráveis.
O Banco Mundial estima que até 2035, a ag-
ricultura será responsável por mais de 50% 
do emprego total em vários países da África 
Oriental, incluindo Quênia, Etiópia, Uganda, 
Tanzânia e Madagascar; e até lá, o comércio 
intra-africano na agricultura provavelmente 
será 49% maior do que hoje, de acordo com 
o estudo.

A abundância de terras aráveis   não cul-
tivadas na África, juntamente com condições 
climáticas favoráveis   em vários países e re-
cursos de água doce subutilizados, dá ao 
continente uma margem significativa para 
produzir mais para os mercados de expor-
tação regionais e internacionais.

Os países que adotarem as mais recentes 
tecnologias e desenvolverem estratégias 
para se manterem competitivos no mer-
cado global terão melhor desempenho. 
Para competir no longo prazo, produtores 
e governos precisam planear e adotar es-
tratégias associadas a características de 
mercados mais maduros para se manterem 
à frente da curva. Além disso, qualquer au-
mento na produção deve ser impulsionado 
pela demanda. Os produtos devem ser bem 
pesquisados   e diversificados, e a produção 
deve ser viável em termos de preços de 
paridade de exportação.

A À medida que os países se estabelecem 
como grandes produtores agrícolas, há uma 
oportunidade de compartilhar as melhores 
práticas em todo o continente. Isso inclui a 
adoção de sistemas produtivos adequados, 
o desenvolvimento de infraestrutura que 
apoiam o agronegócio e a implementação 
de políticas que estimulem os investimentos 
no setor.

Alguns países estão relativamente bem 
avançados quando se trata da adoção de 
tecnologia e práticas climáticas inteligentes, 
e isso elevou a produção, reduziu os cus-
tos e garantiu que a qualidade do produto 
é consistente.

Várias nações africanas concentraram-se 
mais na adição de valor e no processamen-
to, e isso contribuiu para a substituição de 
importações e maiores exportações, retor-
nos e empregos. Outros países africanos 
podem beneficiar-se muito com a replicação 
dessas melhores práticas.

Para promover o crescimento do setor, as 
autoridades podem considerar intervenções 
que estimulem a inovação e a adoção de 
tecnologia, como incentivos fiscais. Tam-
bém deve haver um foco na prevenção do 
comércio ilegal e o descarregamento nos 
mercados locais, e no desenvolvimento de 
políticas que aumentem a confiança dos in-
vestidores e reduzam o custo do financia-
mento.

Sistemas de informação de mercado trans-
parentes, competição saudável, programas 
de capacitação e investimentos em in-
fraestrutura de transporte e armazenamento 
também contribuiriam muito para o desen-
volvimento do setor.

De acordo com o Instituto Internacional de 
Pesquisa de Políticas Alimentares, os leg-
isladores africanos devem se concentrar 
na harmonização da regulamentação do 
comércio em todo o continente, com ênfase 
não apenas nas reduções de impostos de 
importação, mas também em abordar as 
barreiras não tarifárias onerosas que sufo-
cam o comércio, incluindo desafios logísti-
cos. Na verdade, descobriu que as barreiras 
não tarifárias podem ser mais prejudiciais do 
que as tarifas.

O instituto diz que é crucial que os legisla-
dores, investidores e empresas priorizem 
“alimentos culturalmente apropriados e ri-
cos em nutrientes” para promover estilos de 
vida mais saudáveis. As partes interessadas 
também devem coordenar esforços para in-
tegrar bens comercializados informalmente 
em mercados formais, removendo barreiras 

para produtores e intermediários de abaste-
cimento.

O sector bancário terá também um papel 
significativo a desempenhar como facilita-
dor do comércio agrícola transfronteiriço. O 
Standard Bank Group, com a sua presença 
em 20 mercados africanos, vê a AfCFTA 
como uma oportunidade significativa para 
os clientes, o sector agrícola em geral e o 
continente. Para desempenhar seu papel, 
o banco vai alavancar sua experiência no 
agronegócio, fornecer soluções centradas 
no cliente para a cadeia de valor agrícola, 
e facilitar o comércio através de platafor-
mas como o Trade Club, bem como suas 
soluções de financiamento de câmbio e 
comércio.

Acreditamos que existem oportunidades in-
exploradas em termos de exportações intra 
e extra-africanas.

Para o mercado global, há espaço para 
se tornar um fornecedor líder de produtos 
agrícolas como baunilha, cacau e abacate, 
graças à forte demanda em outros lugares. 
A Ásia e a União Europeia continuarão a im-
pulsionar a demanda global por produtos 
alimentícios africanos.

Os produtos com maior potencial de expor-
tação para outros países africanos incluem 
mariscos, açúcar, chá preto, milho e se-
mentes de milho, óleo de palma, vegetais, 
cebola, batata, margarina, sementes e óleo 
de girassol, fertilizantes, frutas, arroz, sorgo, 
sementes de gergelim , leguminosas, bauni-
lha e outras especiarias e produtos avícolas.

A crescente população da África Subsaari-
ana, que está se urbanizando cada vez mais, 
impulsionará a demanda de longo prazo por 
produtos de consumo, incluindo alimentos. 
Como resultado, o crescente setor agrícola 
provavelmente atenderá primeiro a deman-
da regional, o que significa que levará algum 
tempo para que a África se torne o ‘celeiro’ 
do mundo.

A crise do COVID-19, que interrompeu 
severamente as cadeias de abastecimen-
to globais, destacou a importância da pro-
dução local e da auto-suficiência. O AfCFTA 
pode muito bem acelerar a mudança nessa 
direção.

* Por Louis van Ravesteyn, chefe Pan-Af-
ricano de Agronegócios, Banca Pessoal e 
Empresarial, Standard Bank Group (afilia-
da da Stanbic Bank Botswana )

Notícias gerais
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Starke Ayres seed now available in Komatipoort

 tarke Ayres is the foremost 
 African specialist and global 
 supplier of premium vegetable, 
flower, lawn and turf grass seed varieties for 
commercial and home garden planting. With 
over 140 years of experience, we remain com-
mitted to continuous growth, innovation, and 
superior customer service. Starke Ayres has a 
significant marketing and distribution network, 
extending from our headquarters in Johannes-
burg, South Africa, to more than 60 countries 
around the world. 

Founded in 1877, Starke Ayres is an expert 
vegetable, flower, and lawn seed provider. We 
specialise in breeding our own seed varieties 
and source only the best available stock from 
our international suppliers. With our headquar-
ters in Johannesburg, South Africa, we are the 
leading vegetable seed supplier in Africa and 
preferred international supplier of premium va-
rieties of seed to the professional grower.

At Starke Ayres, our business focuses strongly 
on after-sales service, assisting farmers to suc-
cessfully grow products that can be taken to 
market. In order to do so, we use a network of 
in-house sales representatives and reputable 
agents worldwide. Demand for our quality seed 

S has led to the establishment of Starke Ayres in 
Kenya, Namibia, and Zambia.

Our commitment to quality has resulted in our 
Quality Assurance Laboratory being accredited 
by the International Seed Testing Association 
(ISTA). Our accredited laboratories have prov-
en their technical competence in carrying out 
seed testing in accordance with the ISTA Rules 
and operate an effective quality management 
system. As a Member Laboratory, Starke Ayres 
is authorized to issue ISTA Orange Internation-
al Certificates. Starke Ayres’ strategic focus is 
on the development of vegetable seed varieties 
that meet and exceed growers’ current vegeta-
ble production needs.

We focus on broadening our genetic base and 
product range to provide the new genetics that 
the market requires.

We endeavour to anticipate future needs 
through strategic alliances with various groups, 
including direct interaction with commercial 
vegetable growers, processors, and vegeta-
ble buyers. Our dedicated breeders, research 
scientists and vegetable researchers located at 
our various research facilities, guarantee that 
our capabilities and research focus areas con-

tinue to expand. While our applied breeding is 
concentrated at our 6 South African research 
stations, Starke Ayres has breeder trial sites 
further north in Africa, as well as in USA, Ar-
gentina, Brazil, Hungary, and New Zealand. 
Disease-resistance and tolerance to abiotic 
stresses are important objectives in all Starke 
Ayres programmes. As a result, many of its 
current commercial vegetable seed variet-
ies are characterized by their uncomplicated 
growability.

Starke Ayres does not research, produce or 
procure any form of Genetically Modified Or-
ganism (GMO) products. In South Africa, all our 
seed is regulated by the Genetically Modified 
Organisms Act of 1997 (GMO Act) and its sub-
sidiary legislation. The GMO Act places exten-
sive restrictions on the research, production, 
and marketing of GMOs.

Guaranteed Quality:

• HIGH GERMINATION
• TRUE TO TYPE
• DISEASE FREE
• SEALED AIRTIGHT 
   TO PRESERVE 
   QUALITY

Sementes Starke Ayres agora disponíveis em Komatipoort
19 Rissik St, Komatipoort - Mascor

SEMENTES DE LEGUMES COM GARANTIA DE QUALIDADESEMENTES DE LEGUMES COM GARANTIA DE QUALIDADE

CEBOLA
RED CREOLE

CENOURA
KURODA

TOMATE
STAR 9062 F1 HYBRID

TOMATE
STAR 9068 F1 HYBRID

REPOLHO
TRONCHUDA

REPOLHO
STAR 3317 F1 HYBRID

SEMENTES DE SUCESSO
INFORMAÇÕES:  MIMMY PHAK ATHI@ATRAKEAYRES.COM –      +27 728980549 –  W W W.STARKEAYRES.COM

On Monday the 3rd of August Starke Ayres opened a new Depot in the Mascor Building in Komatipoort. Only a few kilo-
metres away from the Mozambique and South Africa Border post. This will give the Agroshops and Farmers much easier 
access to Vegetable seeds.
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Cresça com a  
Gundle API 
para um futuro 
seguro

REVESTIMENTO DE REPRESAS

GUNMULCH

NETWRAP

SILAGEM

COBERTURA ANTI- CONGELAÇÃO

Projetado para soluções de qualidade comprovada e de 
baixo custo nos setores agrícola, industrial, de mineração, 
de lazer e de eliminação de resíduos.

A cobertura plástica mais tecnicamente avançada da África do Sul 
garante um crescimento ideal e rendimentos melhorados.

O embrulho de rede de fardos redondos é fabricado a partir de matéria-
prima de alta qualidade, utilizando processos tecnológicos avançados.

O SILEX de longa duração possui maior resistência a 
perfurações e rupturas e mantém uma vedação à prova de ar / 
chuva e�caz e garante menos danos à ensilagem.

O RYDEK reduz os danos causados pela congelação. É 
formulado para aplicações de curta temporada, onde as 
culturas exigem proteção por apenas uma temporada.

OUTROS PRODUTOS
• Embalagem
• Película de plástico termo-retráctil
• Cobertura de  fumigação
• Cobertura de tijolos
• Revestimento de represas
• Cobertura de piscinas
• Sacos de plantio
• Cobertura para solos 

 
• Revestimentos de camiões
• Coberturas impermeáveis
   para aplicações de construção
• Membranas para telhados
• WeedStop tecido para ervas 
   daninhas   

Os materiais 
plásticos da 
Gundle são 
fabricados para
condições 
africanas  

www.gundle.co.za

Tel: +27 11 813 2180/1/2/3/4
Cell: +27 (0)82 854 7953
Fax: +27 11 813 2189
Email: rudi@gundleapi .co.za

Baixa absorção de seguros pelas comunidades 
agrárias
 Hollard Insurance lamentou os 
 baixos níveis de conscientização e 
 alfabetização sobre seguros em 
comunidades agrárias.A empresa afirmou 
que nenhuma ação preventiva na agricultura 
é tomada para enfrentar o risco de eventos 
climáticos adversos.

“A fim de obter a aceitação pelos beneficiári-
os finais, há uma necessidade urgente de 
sessões de sensibilização feitas sob medida 
entre os agricultores sobre educação finan-
ceira, bem como programas de treinamento 
sobre riscos agrícolas e resiliência”, afirmou 
a empresa seguradora.

Atualmente Hollard Moçambique está em 
processo de finalização de um novo livro de 
histórias para campanhas de educação ala-
vancando histórias folclóricas tradicionais 
africanas (Ngano / karingana wa karingana) 
para ajudar a entender os riscos climáticos 
e usar as apólices de seguro corretamente.

Durante o COVID-19, Hollard Mozambique 
operacionalizou um Comité COVID-19 como 
parte do Planeamento de Continuidade de 
Negócios para implementar procedimentos 
adequados de controlo de risco.

A Com o advento das restrições de viagem, 
aseguradora complementa treinamentos 
limitados face-a-face com rádio comunitária 
para se comunicar com os agricultores.

Hollard diz que a pandemia, no entanto, au-
mentou o apetite da Seguradora para a linha 
de negócios agrícola como uma estratégia 
de diversificação de portfólio, bem como 
um objetivo de impacto social para servir os 
clientes de baixa renda; eles estimam para 
lançar um novo produto que cobre o gado 
em Novembro de 2021.

Além disso, uma vez que a tecnologia de 
satélite é utilizada para explorações abrangi-
das por controlo remoto, o trabalho de cam-
po é reduzido em comparação com outros 
produtos de seguros que exigem a avaliação 
dos riscos no local e a verificação das per-
das.

“A empresa está agora investindo na criação 
de uma infraestrutura digital robusta, inclu-
indo a inscrição digital, trabalhando com 
vários serviços e provedores de plataformas.

“O objetivo é digitalizar dados de alta res-
olução em um banco de dados dinâmico e 

permitir a avaliação de risco em tempo real 
nos níveis de parcela individual, aglomerado 
de aldeias e portfólio. Espera-se uma melhor 
recolha de dados e monitorização de riscos 
para ajudar a inovar as ofertas de seguros 
para aumentar o valor do cliente”.

Enquanto isso, Hollard Moçambique está 
tomando medidas concretas para desen-
volver e implantar soluções de tecnologia 
de ponta-a-ponta em todo o processo de 
seguros, desde a inscrição à liquidação de 
reclamações como uma forma orientada 
para o futuro, de custo-benefício para servir 
os agricultores.

Até à data, cumulativamente, a Hollard In-
surance conseguiu desenvolver e fornecer 
soluções de risco contra a seca e chuvas ex-
cessivas para aproximadamente 17.000 ag-
ricultores, chegando a cerca de 85.000 ben-
eficiários finais com cobertura de seguro.

Notícias gerais
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Surtos do gafanhoto vermelho preocupante - 
Correia
 ão necessários mais de 20 
 milhões de dólares americanos 
 para combater gafanhotos mi-
gratórios que ameaçam a segurança 
alimentar no bloco da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC). Os ministros da SADC re-
sponsáveis pela agricultura e segurança 
alimentar exortaram todos os Esta-
dos-Membros a angariar fundos para fi-
nanciar atos de vigilância e controlo desta 
praga de insetos.

O ministro da Agricultura, Celso Correia, 
revelou que, desde Maio, o gafanhoto mi-
gratório foi reportado em oito países da 
SADC.Os países atualmente fortemente 
afetados são Angola, Botswana, Namíbia, 
Zâmbia e Zimbabwe. “Em Moçambique, 
as planícies de Buzi (na província central 

S de Sofala) e do Lago Chiuta (na província 
norte do Niassa) estão entre as sete zo-
nas reconhecidas para o surto do gafan-
hoto vermelho em África”, disse Correia.

O número crescente de áreas críticas e 
a propagação da praga de gafanhotos é 
preocupante, prosseguiu, uma vez que os 
insetos representam uma ameaça para 
as culturas de regadio e para a próxima 
época de plantação, com o potencial de 
agravar uma situação já precária de segu-
rança alimentar na região.

Correia elogiou o gabinete regional da 
África Austral da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO) e a Organização Internacional de 
Controlo de Locustas para a África Cen-
tral e Austral por fornecer apoio técnico 

e financeiro aos estados-membros para 
enfrentar o problema. 

O Secretário Executivo da SADC, Ster-
gomena Tax, advertiu que a propagação 
dos gafanhotos na região é agora uma 
séria ameaça à agricultura da África Aus-
tral e exige uma resposta urgente.

‘Os recursos disponíveis não são ade-
quados para conter o surto’, disse ela. De 
acordo com um relatório da SADC sobre 
segurança alimentar este ano, cerca de 
44,8 milhões de pessoas na região sof-
rem de insegurança alimentar, podendo 
esse número subir para 51,3 milhões de 
pessoas. O impacto combinado da pan-
demia Covid-19 e da peste dos gafanho-
tos só pode piorar a situação.

Autoridades apostam na agricultura para 
criação de emprego
 om aproximadamente 30 
 milhões de pessoas vivendo da 
 agricultura de subsistência e 
atividades informais, o governo está de 
olho na agricultura para a criação de em-
pregos.

Adriano Maleiane, ministro da Economia 
e Finanças, anunciou recentemente que a 
estratégia de emprego do executivo para 
2021 incluiu a distribuição de 620 kits de 
trabalho por conta própria para a agricul-
tura e outros negócios.

“O governo planea continuar seus es-
forços para criar mais empregos, estiman-
do cerca de 252.000 novos empregos em 
2021”, disse Adriano Maleiane, Ministro 

C da Economia e Finanças de Moçambique 
durante a apresentação das propostas 
do Plano Económico e Social (PES) e do 
Orçamento do Estado para 2021.

No primeiro semestre, o governo redu-
ziu a meta de emprego para este ano 
de uma projeção inicial de 600 mil para 
181.340, atribuindo a revisão ao impacto 
da COVID-19.

O Banco Mundial anunciou recentemente 
que Moçambique perdeu 120.000 em-
pregos este ano. Enquanto isso, o gov-
erno anunciou no parlamento a meta de 
criar 252.000 novos empregos em 2021.
A economia local é principalmente base-
ada na agricultura, com mais de 75% da 

população envolvida na agricultura de-
pendente da chuva, a maioria dos quais 
são pequenos agricultores.

Embora a agricultura contribua com 25% 
do PIB do país, devido à localização e 
geografia únicas do país, ela está sujeita 
a vários riscos climáticos, como secas 
na parte sul do país, ciclones nas áreas 
costeiras e inundações durante o período 
das chuvas.

No entanto, a maioria dos pequenos pro-
dutores tem sido perigosamente despro-
tegida contra falhas nas culturas induzi-
das pelas mudanças climáticas.

Notícias gerais
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Como o COVID-19 pode fortalecer o 
agronegócio na África Por Louis van Ravesteyn*
 medida que as cadeias de 
 abastecimento em todo o 
 mundo são perturbadas e a 
procura de certos tipos de alimentos di-
minui na sequência do surto COVID-19, 
começaram a surgir questões sobre África 
e a sua capacidade de garantir a segurança 
alimentar dos seus cidadãos.

Embora partes do continente tenham en-
frentado desafios recentes de produção 
alimentar devido a secas, inundações e 
enxames de gafanhotos, a África continua 
a ter alimentos suficientes para alimentar 
a maioria dos seus cidadãos graças à ag-
ricultura local e às importações de outras 
partes do mundo.

No entanto, o surto de COVID-19 sublinhou 
a necessidade de o continente concentrar 
os seus esforços em tornar-se auto-sufici-
ente no que diz respeito à produção de cer-
tos alimentos como o trigo, o arroz de milho 
e as proteínas, bem como a adição de valor 
e processamento de matérias-primas.

Cadeias de valor mais formalizadas ou efi-
cientes noutras partes do mundo significam 
que os países em África continuarão a im-
portar certos alimentos, mas, graças às at-
uais perspetivas globais, existe uma opor-
tunidade para África voltar a concentrar-se 
e beneficiar das vantagens competitivas 
que existem no continente – terra arável, 
mão de obra acessível, boas chuvas em 
partes e massa de água doce disponível.

No que diz respeito ao potencial de impul-
sionação do crescimento em África, es-
pecialmente em toda a África Subsariana, 
a agricultura continua a ser o sector com 
mais potencial. O sector emprega 70% da 
população do continente e contribui com 
cerca de 23% para o PIB.

Muitos concordariam que África não con-
cretizou todo o seu potencial no que re-
speita à agricultura e que o advento do 
COVID-19 sublinhou a necessidade de 
explorar formas de se tornar auto-sufici-
ente neste domínio. Uma das formas de o 
fazer é abraçar o comércio intra-africano 
no espaço do agronegócio. A COVID-19 já 
desencadeou conversações sobre a des-
globalização, uma vez que as principais 
rotas comerciais foram temporariamente 
interrompidas devido aos bloqueios em 
todo o mundo, ou aos estrangulamentos 
que ocorreram na cadeia de valor.

A agricultura e a produção alimentar são 
serviços essenciais, mas não escaparam 

À às consequências do encerramento das 
economias e das perturbações nas cade-
ias de abastecimento globais. Estas per-
turbações, quando abordadas de forma 
diferente, apresentam um momento opor-
tuno para iniciar discussões sobre a region-
alização do agronegócio em África.

A realidade atual é que muitos países em 
África dependem demasiado das impor-
tações do Oriente ou do Ocidente para sat-
isfazer as suas necessidades alimentares. 
Dois terços dos países africanos são im-
portadores líquidos de alimentos. O comér-
cio intra-África oferece a oportunidade de 
reduzir esta dependência de alimentos de 
fora do continente e de criar mais oportuni-
dades de emprego em toda a cadeia de 
valor alimentar.

Se conseguirmos mover produtos alimen-
tares de forma eficiente entre países, con-
struir parcerias e negociar acordos comer-
ciais eficazes, seria um passo significativo 
no caminho da auto-suficiência. Imagine 
mover produtos entre a Nigéria, o maior 
produtor de inhame e mandioca, e o Quénia 
ou entre a África do Sul e o Uganda, um 
dos maiores produtores de chá e café do 
mundo, sem problemas.

Este tipo de abordagem, aliada a movi-
mentos para desenvolver infraestruturas 
que facilitem o comércio transfronteiriço ao 
abrigo do Acordo Africano Continental de 
Comércio Livre (AfCFTA), poderia criar um 
crescimento exponencial do comércio in-
tra-África nos próximos anos.

É importante recordar que o comércio glob-
al sob a forma de exportações continua a 
ser crítico. As exportações proporcionam 
aos países africanos divisas para investirem 
nas infraestruturas que serão necessárias 
para se tornarem auto-suficientes. In-
fraestruturas que ajudarão os países a 
converter os produtos em bruto em produ-
tos alimentares finais para consumo, bem 
como para exportação. Também não se 
pode ignorar o papel crescente da tecno-
logia no setor agrícola da África. De acordo 
com o Banco Africano de Desenvolvimento, 
existem atualmente mais de 350 empresas 
agro-tecnológicas operando no continen-
te e a COVID-19 acelerou a adoção digital 
em todos os setores, não apenas na agri-
cultura. Em África, 70 a 80% dos produtos 
são produzidos por pequenos agricultores 
– a maioria dos quais são agricultores de 
subsistência. Todos estes agricultores pos-
suem um telemóvel e podem potencial-
mente contribuir para a cadeia de valor do 

agronegócio, tornando-se produtores que 
vendem nas empresas de moagem e trans-
formação, e para os exportadores.

O novo termo na linguagem da digitalização 
é “plataformas”. Ao alavancar o “efeito 
rede”, o objetivo é aproximar toda a cadeia 
de valor alimentar para garantir o fácil fluxo 
de entradas e produzir em toda a cadeia 
de valor, permitindo ao mesmo tempo pa-
gamentos e recolhas, bem como o acesso 
ao conhecimento e democratização dos 
dados.

A África Subsaariana é o campo ideal para 
essa tecnologia com base nas complexi-
dades em torno dos pequenos produtores, 
na falta de infraestrutura e de mercados. É 
aqui que a plataforma de prova de conceito 
One-Farm do Standard Bank poderia des-
bloquear o potencial da cadeia de valor da 
quinta até à mesa. Esta plataforma visa re-
unir uma rede de soluções digitalizadas que 
podem desbloquear a capacidade de todos 
os nossos clientes - de fornecedores de in-
sumos a usuários e empresas que facilitam 
o comércio - e, em última análise, melhorar 
a qualidade e a quantidade da produção 
agrícola em todo o continente.

Para que o agronegócio cresça, os ag-
ricultores e todos os outros na cadeia de 
valor devem adotar essas tecnologias que 
melhoram a produtividade das culturas, 
reduzem custos, criam eficiências e os 
aproximam do consumidor final. Governos 
e reguladores estão a fazer um balanço 
das mudanças globais que foram provoca-
das pela Covid-19. Vêem uma moderação 
da dependência pura da globalização e 
uma mudança para a desglobalização em 
matéria de segurança alimentar. 

COVID-19 também lançou uma luz mui-
to clara sobre a dependência de muitos 
países das importações de alimentos e os 
desafios durante uma pandemia. Todos es-
tes fatores apontam para a necessidade de 
examinar como a África reimagina o agro-
negócio e as oportunidades que apresenta.

À medida que continuamos a navegar na 
pandemia, foi dada a África a oportunidade 
de reforçar as relações regionais no agro-
negócio e, finalmente, começar a caminho 
da auto-suficiência no que diz respeito à 
segurança alimentar.

* Louis van Ravesteyn é Head Agri Busi-
ness Pan Africa - Personal and Business 
Banking no Standard Bank Group
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IFAD, AFD assinam empréstimo de 300 milhões 
de euros para apoiar pequenos agricultores
 AFD tem colaborado com o FIDA 
 em várias atividades, incluindo o 
 fortalecimento da gestão de riscos 
agrícolas e climáticos, co-financiamento de 
projetos em Cuba e Angola e capacitação de 
organizações de agricultores africanos.

Num esforço para combater o impacto dev-
astador das alterações climáticas na fome 
e na pobreza rurais, a agência francesa de 
desenvolvimento, a Agence Française de 
Dévelopement (AFD), assinou hoje um em-
préstimo de 300 milhões de euros ao Fun-
do Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola (IFAD) das Nações Unidas para 
ajudar os pequenos agricultores dos países 
de alto risco a construir a sua resiliência aos 
choques e aumentar a sua produtividade.

“Se queremos um mundo sem fome e po-
breza, temos de concentrar a nossa atenção 
nos locais mais vulneráveis onde vivem os 
mais pobres – e isso é nas zonas rurais”, 
disse Gilbert F. Houngbo, presidente da 
IFAD, a agência da ONU dedicada à errad-

A icação da pobreza rural e da fome.

“Este empréstimo demonstra o forte com-
promisso da França em investir nas pessoas 
rurais, bem como o papel da IFAD na des-
ponibilização do financiamento do desen-
volvimento para combater as alterações 
climáticas de acordo com o Acordo de Par-
is.”

As estimativas mostram que as alterações 
climáticas podem puxar 100 milhões de pes-
soas para a pobreza até 2030, com aque-
les que trabalham na agricultura a sofrerem 
mais. É provável que isto resulte em pes-
soas mais esfomeadas. Quase 690 milhões 
de pessoas passaram fome em 2019 – um 
aumento de quase 60 milhões em relação a 
há cinco anos. O COVID-19 poderá aumen-
tar esse número em mais 135 milhões até ao 
final deste ano, prevendo-se que a pobreza 
aumente pela primeira vez em décadas.

Este empréstimo soberano da AFD visa in-
verter estas tendências. Os fundos serão 

utilizados para ajudar os pequenos agricul-
tores rurais a aumentar a sua produtividade, 
a gerir melhor os recursos naturais escas-
sos, a aceder a novos mercados e serviços 
financeiros e a construir a sua resiliência a 
um clima em mudança.

À medida que estes agricultores cultivam 
50% das calorias alimentares globais, estes 
investimentos têm um impacto significativo 
no fornecimento alimentar mundial.

A AFD tem colaborado com a IFAD em diver-
sas atividades, incluindo o reforço da gestão 
dos riscos agrícolas e climáticos, o co-finan-
ciamento de projetos em Cuba e Angola e 
a construção das capacidades das organi-
zações de agricultores africanos.

A AFD contribuiu com USD292 milhões para 
o FIDA desde a criação do Fundo e, ante-
riormente, concedeu-lhe um empréstimo de 
€ 200 milhões.
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SALVAGUARDAR A PROSPERIDADE ALIMENTAR

Rand Agri, um comerciante de grãos a granel e da cadeia de abastecimento, protege a prosperidade 
alimentar na África do Sul conectando agricultores e processadores. Os nossos serviços abrangem toda a 
cadeia de abastecimento de grãos, incluindo:

Rand Agri - a ligação vital entre a quinta e a mesa
 
Entre em contato conosco hoje para suas necessidades de comercialização de grãos e cadeia de suprimentos.

+27 (0) 13 243 1166  
info@randagri.co.za
www.randagri.co.za

Comercialização de produtos agrícolas produzidos em quintas, como soja, trigo, girassol, milho branco e 
amarelo OGM / não-OGM, sorgo, feijão-açúcar e feijão seco.
Logística que inclui fornecimento, armazenamento, exportação e entrega de grãos diretamente às portas 
dos clientes.
Moagem, processamento e venda de farinha de milho branco e amarelo, grãos de milho amarelo, amido e 
farinha de milho super fina.
Processar e fornecer subprodutos de ração animal, como canjica (hominy chop), farelo de trigo, melaço, cal 
agrícola, bem como bolos de óleo de soja, algodão e girassol.

Gestão de preços e riscos pelos nossos agentes experientes.

Rand Agri - 185x135mm-10mm bleed-Port.indd   1 12/10/2020   2:49:17 PM

Crescimento económico e aumento da procura 
de cereais
 pandemia COVID-19 e as secas 
 em andamento afetaram 
 Moçambique, dificultando o 
crescimento constante ano a ano que atin-
giu o pico em Fevereiro, fazendo com que o 
PIB caísse no 2º trimestre.

Os membros do painel da Focus Economics 
esperam que o PIB de Moçambique cresça 
2,8% em 2021 e 5,5% em 2022. No entanto, 
as perspectivas permanecem obscurecidas 
pela elevada carga da dívida externa do país 
e pelas frágeis finanças públicas.

Espera-se que o crescimento contínuo da 
população de Moçambique atinja 31,20 mil-
hões até o final de 2020 e 32,90 milhões até 
2022, de acordo com modelos econométri-
cos da Trading Economics.

“A população prevista e o crescimento do 
PIB são ambos indicadores de que o ren-
dimento disponível das famílias com rendi-
mentos mais elevados pode aumentar, dan-
do mais poder de compra que levará a um 
aumento da procura de cereais (alimentos 
básicos) para a segurança alimentar”, diz 
Christoph Grey, director da Rand Agri.

Infelizmente, isso não é a realidade para 

A

uma grande parte das famílias de baixa 
renda da população em áreas rurais e re-
motas. De acordo com o último FEWSnet 
Mozambique Food Security Outlook (Agos-
to de 2020), uma alta assistência alimentar 
será provavelmente necessária até Maio de 
2021, uma vez que a temporada de escas-
sez começa em Fevereiro e continua até 
Maio de 2021. As lacunas alimentares irão 
persistir, mas diminuir gradualmente à me-
dida que os alimentos verdes se tornam di-
sponível em meados de Março, e a colheita 
começa em Abril de 2021.

“A segurança alimentar irá, no entanto, mel-
horar em geral com o início das colheitas em 
Abril, quando muitas famílias começarão a 
colher seus próprios produtos e depend-
erão menos das compras no mercado”, afir-
mou Gray.

Rand Agri é um dos principais comerci-
antes de cereais na África Austral. Com-
pramos, vendemos e transportamos 
cereais além-fronteiras. Visite www.ran-
dagri.co.za para mais informações.
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AGCO reporta vendas totais de 18,4% no 3.º 
trimestre

Farmvest lança Growspaces
 empresa de investimento agrícola 
 sul-africana e sediada no 
 Zimbabwe anunciou hoje que 
vai expandir-se para a Zâmbia através do 
lançamento de Growspaces, a sua iniciati-
va de Agricultura Urbana que visa a criação 
e a exploração de quintas urbanas profis-
sionais na Zâmbia.

À luz dos recentes acontecimentos globais 
causados pelo coronavírus que tem cau-
sado grandes perturbações nas cadeias 
locais e globais de fornecimento de alimen-
tos, a Farmvest tomou a iniciativa de ajudar 
a satisfazer as crescentes exigências de 
produtos frescos por parte da população 
urbana e o objetivo é ter quintas urbanas 
geridas profissionalmente perto de todas 
as grandes cidades nos próximos anos, o 
que ajudará também a reduzir a demanda 
aos agricultores rurais para se concentra-
rem em culturas de valor comercial mais 
lucrativas.

De acordo com a OMS, devido ao rápido 
crescimento da população urbana, mui-
tas pessoas que vivem nas cidades não 
têm acesso a produtos frescos, saudáveis   
e orgânicos. Há um número crescente de 
casos de doenças relacionadas à má ali-
mentação e ao consumo de alimentos com 
muitos produtos químicos e pesticidas.

“Nosso objetivo é cultivar apenas alimentos 
orgânicos usando biofertilizantes e nutrien-
tes naturais nas nossas quintas urbanas, e 

A o grande foco está em produtos naturais, 
saudáveis   e acessíveis. Estaremos con-
tratando o cultivo de produtos em nome 
de indivíduos, retalhistas e restaurantes e 
também teremos espaços de distribuição 
seguros disponíveis para as pessoas virem 
e cultivarem os seus próprios alimentos.

“À luz dos recentes acontecimentos 
globais, há agora uma maior ênfase para 
as pessoas viverem e manterem um estilo 
de vida saudável. Muitas doenças são cau-
sadas por dietas pobres. Queremos trazer 
comida acessível e saudável às massas e 
lançando as quintas urbanas acreditamos 
que é o primeiro passo” – Michael Matope, 
Fundador da Farmvest.

A Farmvest está planeando lançar a primei-
ra quinta urbana Growspaces em Lusaka 
no dia 1º de Junho de 2020 e já garantiu 
o terreno a cerca de 20 km do centro da 
cidade. 

Em linha com o modelo Farmvest, eles 
abriram a possibilidade de as pessoas se 
tornarem parceiros de investimentos e já 
receberam um número significativo de pes-
soas interessadas em investir.

A Farmvest está finalizando o processo de 
registo com as autoridades relevantes na 
Zâmbia, e também estão em negociações 
para garantir mais locais nas principais ci-
dades do país e esperam ajudar a moldar 
o futuro da agricultura urbana na Zâmbia.

 AGCO, fabricante e distribuidora 
 mundial de equipamentos e 
 soluções agrícolas, apresentou 
os seus resultados para o terceiro trimes-
tre terminado em 30 de Setembro de 2020. 
As vendas líquidas para o terceiro trimestre 
foram de aproximadamente 2, 5 bilhões de 
dólares, um aumento de cerca de 18, 4% 
face ao terceiro trimestre de 2019.

Excluindo os impactos desfavoráveis da 
tradução cambial de cerca de 1,6%, as ven-
das líquidas no terceiro trimestre de 2020 

A

aumentaram cerca de 20% em comparação 
com o terceiro trimestre de 2019.

“As colheitas estão a progredir antes do 
previsto no hemisfério norte e a produção 
agrícola global está no caminho certo para 
um ano recorde, apesar da pandemia de 
COVID-19 em curso”, disse Martin Richen-
hagen, president do conselho administrati-
vo e diretor executivo da AGCO.

A idade da frota para grandes equipamen-
tos continua a ser alargada, uma vez que a 
procura de substituição continua a ser adia-
da no mercado norte-americano. As vendas 
a retalho na Europa Ocidental diminuíram 
nos primeiros nove meses de 2020 devido 
principalmente a restrições de produção rel-
acionadas com a COVID-19.

A demanda no mercado foi mais fraca no 
Reino Unido, França e Espanha, tendo sido 
parcialmente compensada pelo crescimen-
to na Alemanha, que beneficiou de incenti-
vos fiscais durante 2020. O impacto nega-

tivo das colheitas de trigo mais baixas na 
maior parte da Europa Ocidental foi, na sua 
maioria, compensado pela forte procura de 
exportação de cereais e pelos preços fa-
voráveis do trigo.

Os fundamentos dos lacticínios e da 
pecuária europeus estabilizaram depois de 
terem enfraquecido no início do ano. As 
vendas de tratores a retalho da indústria 
sul-americana aumentaram nos primeiros 
nove meses de 2020, com o crescimento no 
Brasil e na Argentina parcialmente compen-
sado pela procura mais fraca nos mercados 
mais pequenos da América do Sul.

As fortes produções agrícolas no Brasil e na 
Argentina, bem como as taxas de câmbio 
favoráveis, estão a apoiar a economia pos-
itiva.

 “Os agricultores estão a substituir a sua fro-
ta envelhecida após anos de procura leve 
devido à fraqueza económica e aos ambi-
entes políticos desafiantes.”

Empresas e Mercados
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Por que a segurança alimentar importa agora 
mais do que nunca
 desafio global da segurança 
 alimentar é simples: em 2050, o 
 mundo tem de alimentar mais dois 
mil milhões de pessoas, um aumento de um 
quarto da população global atual. A procu-
ra de alimentos será 56% maior do que em 
2010.

As Nações Unidas definiram acabar com a 
fome, alcançar a segurança alimentar e mel-
horar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável como o segundo dos seus 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para o ano 2030.

“Com 10 anos pela frente até 2030, o mundo 
está longe de atingir as metas dos ODS para 
fome e desnutrição”, diz o último relatório da 
Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação.

“Após décadas de longo declínio, o número 
de pessoas que sofrem de fome tem aumen-
tado lentamente desde 2014.”

Então, o que precisa ser feito para alca-
nçar a meta ODS?

A solução envolverá abordar uma série de 
questões, desde a paridade de gênero e o 
envelhecimento demográfico, até o desen-
volvimento de habilidades e o aquecimento 
global. A agricultura precisará de tornar-se 
mais produtiva e mais ambientalmente 
amigável.

Estas estarão entre as questões em dis-
cussão no evento virtual do Fórum Econômi-
co Mundial ‘Bold Actions for Food as a Force 
for Good’ de 23 a 24 de Novembro de 2020.

Por que a segurança alimentar é um 
grande desafio global?

O A razão óbvia é que todos precisam de comi-
da. Mas a complexidade de fornecer alimen-
tos suficientes para uma população nacional 
e para toda a população mundial mostra por 
que a segurança alimentar é uma prioridade 
para todos os países, sejam eles em desen-
volvimento ou desenvolvidos.

Em suma, este é um desafio global porque 
não se trata apenas de alimentos e alimentar 
pessoas, mas também praticamente todos 
os aspectos de uma economia e sociedade.

O que causa isso?

1. Crescimento populacional – isso varia 
consideravelmente entre os países. Espe-
ra-se que a África Subsaariana dobre sua 
população de um a dois bilhões até 2050. As 
populações no mundo em desenvolvimento 
também estão se tornando cada vez mais 
urbanizadas, com 2, 5 bilhões de residentes 
urbanos adicionais projetados na África e na 
Ásia.

2. Mudança de gostos – não só a população 
está crescendo, mas sua dieta também está 
mudando. À medida que as pessoas se 
tornam mais ricas, elas começam a comer 
alimentos mais ricos em alimentos proces-
sados, carne e laticínios. Mas produzir mais 
carne significa cultivar mais grãos.

3. Mudanças climáticas – atualmente, 40% 
da massa terrestre do mundo é árida, e o au-
mento das temperaturas transformará ainda 
mais dela em deserto. Nas taxas atuais, a 
quantidade de alimentos que estamos cul-
tivando hoje alimentará apenas metade da 
população até 2050.

4. Escassez de água - 28 por cento da ag-
ricultura está em regiões com escassez de 
água. São necessários cerca de 1.827 litros 

de água para produzir um quilo de trigo, e o 
número de pessoas que enfrentam escassez 
de água pode dobrar até 2050.

5. Agricultores com problemas - menos pes-
soas estão escolhendo a agricultura como 
ocupação. Enquanto isso, os preços globais 
dos alimentos estão subindo, as terras 
aráveis   continuam a ser perdidas para a ex-
pansão urbana e o solo está sendo degrada-
do pela agricultura excessiva.

A agricultura responde por 18% da produção 
da economia e 41% de sua força de trabalho. 
A Índia é o segundo maior produtor de frutas 
e vegetais do mundo. No entanto, de acordo 
com a Organização para a Alimentação e Ag-
ricultura (FAO) das Nações Unidas, cerca de 
189 milhões de indianos estão subnutridos, 
o maior número de pessoas com fome em 
qualquer país. Estima-se que 14% da pop-
ulação da Índia está desnutrida demais para 
levar uma vida normal.

Global nutrition report government business 
civil society action address malnutrition injus-
tice health systems.

Abordar o problema da fome e da desnu-
trição em uma economia como a da Índia 
requer melhorias na produtividade do setor 
agrícola, especialmente das quintas dos  
pequenos agricultores. As comunidades ru-
rais e agrícolas normalmente experimentam 
uma maior incidência de pobreza e fome.

Globalmente, o setor é responsável por 30% 
das emissões de gases de efeito estufa e 
70% da retirada de água doce, portanto, 
deve-se prestar atenção ao uso de energia 
e água na agricultura. O desperdício também 
é um problema, com uma estimativa de um 
terço do consumo de alimentos, cerca de 1,3 
bilhão de toneladas, perdida.

Visão e análise
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