
Desafios e Oportunidades p
para o acesso dos pequenos 
produtores aos mercados : aprodutores aos mercados : a 

experiência do PROMER



Objectivos da 
Apresentaçao

Com base na experiência do Programa de Promoção de
Mercados Rurais (PROMER)Mercados Rurais (PROMER)

 Apresentar a percepção do programa sobre a situação 
do acesso aos mercados pelos pequenos produtoresdo acesso aos mercados pelos pequenos produtores, 
na zona geográfica de implementação do programa

 Explicar qual a contribuição que o PROMERp q ç q
pretende dar para o desenvolvimento dos mercados
naquela zona do país.



ContextoContexto
 Em Moçambique, 80% das famílias mais pobres vive ç q , p

nas zonas rurais. 

 A agricultura maioritariamente de subsistência, é 
caracterizada por:

 Fraca Produção e produtividade agrícola Fraca Produção e produtividade agrícola, 
 Acesso limitado aos serviços essenciais para a melhoria 

da produtividade; 
 Fraca penetração da economia do mercado; 
 Baixos preços e poucas oportunidades para as 

ti id d d ã d di tactividades de geração de rendimentos.



ContextoContexto
 Muito pouco da produção agrícola chega ao Muito pouco da produção agrícola chega ao 

mercado. Exemplo: 20% para amendoim, 14% 
para feijão e arroz, e 13% para milho que é a 

i i l lt li tprincipal cultura alimentar.

 Oferta de produtos para o mercado e em geral 
pequena, dispersa e de fraca qualidade.

 Zona centro e norte do Pais potencialmente Zona centro e norte do Pais potencialmente 
mais produtiva, com excedentes que, com 
mercados funcionais e bem estruturais, podem 

i li d d t f d P iser comercializados dentro e fora do Pais, 
beneficiando os pequenos produtores



ContextoContexto

Questão – chave

Como criar condições para a integraçãoComo criar condições para a integração 
das famílias rurais numa produção 
comercial de alimentos aproveitandocomercial de alimentos, aproveitando 
oportunidades e reduzindo os riscos de 
intervenção em mercados e cadeias de 
valor lucrativas ao mesmo tempo que se 
incentiva o sector privado a investir na 

i ltagricultura.



Oportunidades de acesso ao 
dmercado para os pequenos  

produtoresp
Grande potencial agrícola
Deficit de produtos em outras partes do paísp p p
Deficit de produtos em Países vizinhos

ConstrangimentoConstrangimento
Actualmente as oportunidades  não se traduzem 
em vantagens reais para os pequenos produtores. 



Desafios dos pequenos 
d tprodutores no acesso ao 

mercado

Desafio central

O aumento da produção, da produtividade  e da competitividade 
agrícola dos Produtores

Este grande desafio tem várias causas, que em si constituem
também desafios e que estão perfeitamente identificados e 
conhecidos:conhecidos:

Fraca produtividade agrícola
Fraca qualidade dos produtosq p
Limitado acesso ao mercado
Ambiente de negócios não favorável á comercialização  agrícola



CausasCausas

1  Fraca Produtividade1. Fraca Produtividade
Fraco uso de insumos e de tecnologias melhoradas

2 Fraca Qualidade dos produtos2. Fraca Qualidade dos produtos
Fraca capacidade de gestão pós-colheita

3 Acesso limitado ao mercado3. Acesso limitado ao mercado
Qualidade das estradas e das infra-estruturas de mercado
Dispersão da produção
Número e eficiência dos intermediários de mercadoú e o e e c ê c a dos te ed á os de e cado
Quantidade limitada de empreendimentos de agro-negócios



CCausas
4. Ambiente de não favorável ao desenvolvimento de 

mercados rurais agricolas

 Fraquezas na coordenação inter-sectorial para oFraquezas na coordenação inter sectorial para o 
desenvolvimento de políticas relevantes

 Limitações orçamentais para a implementação das politicas e ç ç p p ç p
estratégias sectorias

 Falta de cultura de monitorar de forma sistemática a 
implementação das políticas e estratégias dos sectores 
relevantes

I i tê i d lt d G tã d h i t Inexistência de cultura de Gestão do conhecimento



Exemplo (ponto 4)Exemplo (ponto 4)
Conclusões da avaliaçao da ECA II (realizada em 2010)

o Horizonte temporal da ECA II – 2006 – 2009

o Formulação e divulgação sem envolvimento eficaz do sector privado eo Formulação e divulgação sem envolvimento eficaz do sector privado e 
outros parceiros relacionados com os mercados agrícolas. 
Consequência: parceiros não conheciam o conteúdo da ECA II e dos 
Planos de Acção Provinciais (PAP) e não se sentiram comprometidos 

i l t ãcom a sua implementação.

o A ECA II e os Planos de Acção Provinciais (PAP), não foram 
implementados através de planos operativos (semestrais e anuais). p p p ( )

o As actividades do MIC, bem como as dos sectores relevantes, foram 
planificadas dentro do seu sistema corrente, mas sem relação directa 
com a implementação da ECA IIcom a implementação da ECA II.



E l ( t 4)Exemplo (ponto 4)
o Não foi estabelecido um sistema de monitoria pelo MIC,o Não foi estabelecido um sistema de monitoria pelo MIC, 

nem mecanismos regulares de análise e revisão 
periódica de progresso da ECA II. Durante todo o 
período, o MIC fez só um relatório de balanço da ECA II 
em 2008.

o A ECA II e os PAP não foram utilizados na planificação 
e implementação de actividades sectoriais relacionadas 
com os mercados agrícolas

A inexistência de planos operacionais e de um sistemao A inexistência de planos operacionais e de um sistema 
de monitoria não permitiu acompanhar e registar o 
progresso de forma sistemática, o que dificultou a 
avaliação da eficácia na implementação da ECA II eavaliação da eficácia na implementação da ECA II e 
dos PAP. 



A t ib i ã d PROMERA contribuição do PROMER
B k dBackground

Programa do governo, financiado maioritariamente pelo IFAD
Duração de 7 anos, implementado em 15 distritos das provinciasç , p p

de Nampula, Zambézia, Cabo Delgado e Niassa
Grupo alvo: pequenos produtores e pequenos e medios

comerciantes

Objectivos:
•Melhorar o acesso e a participação dos pequenos agricultores 
em mercados agrícolas e cadeias de valor

•Melhorar a eficiência dos intermediários de Mercado e a 
efectividade das parcerias 
•Estimular o aumento da produção agrícola e o valor crescentado
dos produtos comercializadosdos produtos comercializados 
•Criar um ambiente propício a operações de mercados agrícolas



A Abordagem de mercados bo dage de e cados
do PROMER

O  PROMER Combina:  

Uma abordagem hori ontal de ligações do mercado ( isandoUma  abordagem horizontal de ligações do mercado, (visando 
capacitar os intermediários do mercado - comerciantes, 
promotores agricolas e organizacoes de produtores)

com
Uma abordagem de cadeia de valor, com vista a obter e facilitar 
oportunidades para uma maior integração entre os pequenos 

produtores e os empreendimentos agroindustriais



A Abordagem de mercados bo dage de e cados
do PROMER

T tToma em conta:
O desenvolvimento de iniciativas que permitam que os 

pequenos agricultores e os intermediários de comercialização 
tenham benefícios mais efectivos.tenham benefícios mais efectivos.

Que as iniciativas de negócio tenham capacidade de absorver 
maiores volumes de produção a preços que favorecem os 

d t d t l í dpequenos produtores durante longos períodos.

Que iniciativas financeiras desenvolvam pacotes que permitam 
uma efectiva adição de valor mercantil aos intervenientes das ç
cadeias de produção.

Que os processos de produção, disseminação de informação e 
de promoção de politicas públicas estejam ao serviço dade  promoção de politicas públicas estejam ao serviço da 
rentabilidade da actividade agrícola nos 15 distritos de 
intervenção do programa.



Intervençõesç

Na área da melhoria da produtividade e qualidadep q
dos produtos

Melhorar a capacidade de intervenção como intermediários de p ç
mercado das Organizações de Produtores (OP’s) existentes e 
apoiar a criação de novas OP’s

Apoiar capacidade de intervenção dos pequenos e médios 
comerciantes na área de insumos e de comercialização 
agrícola (capacitação, crédito de risco)

Promover a utilização de insumos pelos pequenos produtores 
(campos de demonstração)



IntervençõesIntervenções

Na área da melhoria da produtividade e qualidadep q
dos produtos

Apoiar a capacitação dos serviços de extensãoApoiar a capacitação dos serviços de extensão 
para fornecer serviços de extensão para uma 
produção orientada para o mercado

Apoiar a capacidade de gestão pós colheita através 
do aumento da capacidade de armazenagem e pré-p g p
processamento e actividades de adição de valor de 
pequena escala 



Intervençõesç
Na área da melhoria do acesso aos mercados

Reabilitação de vias de acesso (estradas vicinais)

Reabilitação de infra-estruturas de mercado (mercados eReabilitação de infra estruturas de mercado (mercados e 
armazéns distritais, feiras, etc).

Desenvolvimento de cadeias de valor lideradas por um 
empreendimento

Apoiara a criação de um sistema regional de informação de 
mercados

Apoio a expansão de serviços financeiros para as áreas do 
programaprograma



IntervençõesIntervenções

Na área de melhoria do ambiente oNa área de melhoria do ambiente o 
desenvolvimento de mercados agricolas

Apoio ao governo (DNPDR) no estabelecimento de Unidade deApoio ao governo (DNPDR) no estabelecimento de Unidade de 
Gestão do conhecimento

Apoio á reactivação de fóruns de discussão sobre politicas 
l trelevantes

Apoio aos governos distritais no registo e  sistematização da 
informação sobre intervenções na área de mercados.ç ç

Envolvimento das províncias e distritos na planificação, 
coordenação local e monitoria das actividades do PROMER

Actividades de capacitação sobre ligações de mercado para   
sectores dos governos provinciais e distritais




