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Prefácio 

 
O desenvolvimento e a implementação de recomendações de políticas para a adaptação e 

mitigação às mudanças climáticas e acesso ao mercado para os pequenos agricultores requer um 

conhecimento sobre as organizações/instituições envolvidas no processo de tomada de decisão. 

Um imperativo para o sucesso na adopção de recomendações que emanam de estudos de 

investigação é a apreciação, avaliação e reforço das estruturas de gestão de políticas e programas. 

Com vista a facilitar a adopção de políticas e processo de implementação, foram realizados em 

Moçambique, estudos sobre a estrutura, gestão de processos de tomada de decisão das 

organizações envolvidas na mitigação e adaptação às mudanças climáticas e acesso ao mercado 

de alto valor. Estes estudos foram realizados no âmbito do Programa de Parceria IFAD – IFPRI, 

com o  objectivo geral de  identificar as restrições que impedem as organizações na formulação e 

implementação de políticas e programas relacionados às mudanças climáticas e acesso ao 

mercado de alto valor.  

O primeiro estudo analisou como os pequenos agricultores estão ligados aos mercados de 

carbono por meio de instituições locais, com particular ênfase para as políticas e os factores que 

facilitam e dificultam o acesso dos agricultores aos mercados. O segundo estudo consistiu numa 

avaliação do estágio de preparação das instituições chave do governo para a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. A fim de obter informações precisas sobre o estágio de 

preparação institucional para a formulação de políticas e programas apropriados para questões de 

mudanças climáticas em Moçambique, dois estudos foram realizados.  

 
 

O Programa de Parceria IFAD - IFPRI organizou um workshop sobre mudanças climáticas com 

enfoque  na formulação e implementação de políticas de intervenção e mercados de carbono. O 

evento teve lugar no dia 17 de Agosto de 2011, em Maputo envolvendo intervenientes  de 

instituições-chave em questões das mudanças climáticas. Este workshop foi concebido para 

discutir os resultados iniciais dos dois estudos e compartilhar as lições e trocar ideias entre as 

partes interessadas envolvidas em actividades sobre  mudanças climáticas actualmente em curso 



	
em Moçambique. Durante o diálogo, foram feitas apresentações pelas seguintes instituições: o 

International Food Policy Research Institute (IFPRI), Envirotrade, AgriFUTUR, o Ministério 

para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA), o Programa de Promoção de Mercados 

Rurais (PROMER), o Ministério da Agricultura - Direcção de Economia (MINAG/DE), e a 

Universidade de Eduardo Mondlane. O workshop contou com 47 participantes (ver anexo II -

lista completa). Para mais informações sobre o diálogo político em Moçambique, por favor 

visite: http://ifadifpri.wordpress.com/2011/08/ 

 

Objectivos do Workshop 

 

O objectivo da parceria entre o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD) e do 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) é combinar a prática, as experiências de 

desenvolvimento de base do IFAD com as habilidades de pesquisa aplicada do IFPRI para 

melhorar a eficácia da cada instituição. A Parceria IFAD- IFPRI foi lançada como um projecto 

de três anos em quatro países designadamente: Gana, Moçambique, Marrocos e Vietname, 

envolvendo três componentes a saber: promoção do acesso aos mercados de commodities de alto 

valor, a mitigação das mudanças climáticas, e programas de apoio e comunicação.  

O objectivo geral do diálogo político sobre adaptação e mitigação às mudanças climáticas, 

acesso a mercados e Arquitectura Organizacional em Moçambique, foi compartilhar as 

perspectivas e experiências sobre o contexto político, a arquitectura organizacional e os desafios 

e oportunidades em torno das mudanças climáticas, acesso ao mercado e as instituições 

relacionadas a estas questões. Os objectivos específicos foram:  

1) Compartilhar experiências e discutir oportunidades relativas ao acesso aos mercados de alto 

valor das commodities  para os pequenos agricultores; 

2) Trocar ideias e compartilhar experiências sobre mudanças climáticas e  diferentes programas 

do mercado de carbono e as actividades que estão sendo realizadas em Moçambique, e 



	
3) Receber feedback sobre os resultados iniciais da avaliação das principais instituições 

moçambicanas envolvidas nas mudanças climáticas e a política de acesso ao mercado, 

formulação e implementação de programas; 

 

Sessão I: Abertura 

 

A primeira sessão foi presidida pelo Dr. Paul Thangata, Bolseiro de Investigação do IFPRI. 

 

O Dr. Thangata deu boas vindas a todos os participantes do worshop e agradeceu aos 

especialistas por terem acedido ao convite para a reunião. De forma sumária descreveu os 

objectivos do diálogo e em seguida convidou o senhor Victorino Xavier, Director Nacional \ de 

Economia, Ministério da Agricultura (MINAG) em Moçambique para proferir o discurso de 

abertura. O Director iniciou a sua intervenção saudando os organizadores e participantes do 

workshop e enalteceu os principais objectivos para os quais o Worshop foi concebido. Ressaltou 

o facto de que em Moçambique, a maioria dos agricultores não têm acesso a informação de aviso 

prévio e outras relevantes na área agrícola. Para finalizar o Director Nacional do MINAG 

agradeceu a todos os participantes e desejou que o workshop produzisse resultados e 

contribuições técnicas para enriquecer assuntos sobre Mudanças Climáticas e as experiências dos 

pequenos agricultores no acesso ao mercado em Moçambique. Ele sublinhou ainda que o 

workshop fortalecerá a interacção e colaboração entre os diferentes actores que trabalham sobre 

as mudanças climáticas e irá apoiar as ligações de acesso ao mercado em Moçambique.  

 

 

A parceria Estratégica IFAD- IFPRI  

O Dr. Teunis Van Rheenen, Coordenador do IFPRI e o Engenheiro Custódio Mucavele, 

representante do IFAD no País, teceram conclusões sobre a primeira sessão, fornecendo 



	
informações básicas sobre a parceria Estratégica IFAD- IFPRI, aprofundo um pouco mais sobre 

a parceria entre estas duas instituições. Deram a conhecer que os objectivos da parceria IFAD- 

IFPRI são: 

i) Reforçar a capacidade dos intervenientes do programa no país; 

ii) Avaliar políticas inovadoras, institucionais e opções de programas para a melhoria de 

oportunidades no acesso ao mercado na agricultura (incluindo produtos de alto valor, 

a mitigação das mudanças climáticas e outros serviços ambientais) e 

iii) Divulgar as opções políticas identificadas para que se tornem soluções nos programas 

de investimento nacional. 

Para atingir estes objectivos, a parceria IFAD -IFPRI está a realizar pesquisa de actividades 

relacionadas ao acesso aos mercados e mudanças climáticas em quatro países: Moçambique, 

Gana, Marrocos e Vietname. 

 

Sessão II: Mudanças Climáticas e Acesso aos Mercados: 
Contexto, Respostas Políticas e Arquitectura institucional 

 

A sessão foi presidida pelo Dr James Garrett (IFPRI) 

 

Esta sessão teve seis apresentações: 

1. Florestas e Mudanças Climáticas: O Processo de REDD+ em Moçambique 

 Apresentado pelo dr.Ameida Sitoe (UEM).  

Esta apresentação destacou os impactos das mudanças climáticas e do processo de 

implementação do REDD+ em Moçambique. O apresentador começou, fornecendo uma visão 

geral do REDD+, que representa os esforços dos países para reduzir as emissões por 

desmatamento e degradação florestal, e promover o sequestro de carbono através das árvores. 



	
Em Moçambique, as acções do REDD+ foram lançadas em 2009. O Professor Sitoe descreveu o 

contexto florestal em Moçambique como se segue:  

 A cobertura florestal equivale a cerca de 40 milhões de hectares (51% da superfície do país);  

  A floresta de Moçambique consiste principalmente de Miombo (florestas secas) e  

 A taxa de desmatamento anual é de 0,58% (1990-2005). 

O  Professor Sitoe destacou ainda, algumas das propostas dos objectivos estratégicos Nacionais 

do REDD + como se segue:  

 Criação de uma plataforma de coordenação para um diálogo permanente entre os sectores e 

soluções para o desmatamento, degradação florestal e sequestro de carbono; 

  Redução da conversão de florestas em áreas não-florestadas, a médio e longo prazo;  

 Redução da conversão de florestas densas em florestas abertas; 

 Promoção de florestas e plantio de árvores, incluindo sistemas agro-florestais, em áreas não 

reflorestais e degradadas.  

 

A seguir foram destacadas algumas oportunidades que as comunidades rurais podem ter em 

relação ao REDD+ em Moçambique: 

 Redução do desmatamento nas floresta comunitárias  

A co-gestão em áreas de conservação e zonas-tampão 

 parceria com o sector privado: woodlots (concessões madeireiras) 

 Sistemas Agro-florestais  

 Outros usos de terra (com emissões reduzidas).  

 

A seguir foram destacadas como as necessidades de capacidade técnica as seguintes: 



	
  Integração de REDD + nos planos de desenvolvimento dos sectores  

 Definição da linha de base, monitoramento e verificação independente 

  Integração intersectorial de informação  

 Conhecimento sobre mercados de carbono  

  Habilidades de negociação sobre projectos do REDD+  

 

2. Ligando Pequenos produtores aos mercados de carbono: Uma Análise Institucional 

Local 

Apresentado: por Nícia Givá (UEM), Luís Artur (UEM), e Alex de Pinto (IFPRI) 

 

Estas apresentações partilham resultados de um estudo de análise institucional local. O 

estudo incidiu sobre a avaliação das políticas, instituições e estruturas a nível local que 

pudesse agregar agricultores e facilitar seu acesso aos mercados de carbono. O estudo, que 

foi realizada na província de Nampula, constatou que Moçambique tem um quadro legal que 

permite uma boa participação da comunidade. No entanto, há uma necessidade evidente de 

criar uma rede de informação de onde os agricultores podem obter conhecimento e 

informação. Os agricultores também necessitam de treinamento sobre acesso aos mercados. 

Os apresentadores destacaram a natureza informal e sazonal que caracteriza as instituições 

selecionadas que ligam os produtores aos mercados. A maioria destas ligações, são 

relacionadas com o tipo de produção e tempo específico de colheita e funcionam em forma 

de contrato. Não há estratégias de longo prazo. Os desafios que existem incluem o fraco 

associativismo por parte dos agricultores, falta de habilidades organizacionais e de gestão 

para promover a agricultura como um negócio. 

 

3. Acesso aos mercados para os pequenos agricultores em Moçambique: Desafios e 

Oportunidades 



	
Apresentado por Carla Honwana (PROMER) 

 

 Esta apresentação centrou-se nos mecanismos de criação de condições para a integração da 

produção rural em comerciais. A apresentação mostrou as oportunidades que o país tem neste 

sector, tais como: o potencial agrícola do país, a falta de produtos em outras regiões do país e 

países vizinhos. Como um constrangimento, foi salientado que, essas oportunidades ainda não 

são traduzido em benefícios reais para os pequenos produtores em Moçambique. 

O desafio central da PROMER é aumentar a produtividade e promover a competitividade 

agrícola dos pequenos produtores. Os outros desafios incluem: 

 Falta de envolvimento do sector privado no planeamento e implementação 

 Discrepâncias entre planos locais e as estratégias  

 Inexistência de planos operacionais e à falta de avaliação e monitoramento das actividades 

implementadas. 

 

4. Mudanças Climáticas e Acesso aos Mercados: Respostas Política em Moçambique  

Apresentado por Sónia da Silveira (MICOA) 

 

Nesta apresentação, Sónia da Silveira demonstrou que o Governo de Moçambique, ONGs e a 

comunidade internacional estão empenhados no desenvolvimento de esforços conjuntos para 

reduzir e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Assinalou que as políticas 

governamentais desenvolvidas e aprovados na década de 1990 não mencionam questões de 

mudanças climáticas. Os resultados preliminares mostram que, a nível nacional, Moçambique 

legislação e políticas que podem desempenhar um papel importante nas acções relacionadas às 

mudanças climáticas; exemplos deste facto são: a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política 

Agrária de Florestas e Fauna Bravia, a política energética, a nova Política de água; a Estratégia 

de Meteorologia, a Política de Gestão de Calamidades Naturais, a Estratégia de Género; 



	
Ambiente e Mudanças Climáticas - EGAMC; e outros. Apontou ainda que as recentes, Políticas 

estratégias e programas reconhecem as questões das Mudanças climáticas. No entanto, há 

necessidade de consolidar essas leis / políticas sobre as mudanças climáticas. Isso ajudaria a 

alinhar as diferentes políticas e estratégias com as actividades específicas sobre mudanças 

climáticas e tornar fácil e eficiente a sua implementação. Há necessidade de fazer-se esforços 

para integrar diferentes instrumentos relacionados com a prevenção, adaptação e mitigação às 

mudanças climáticas. 

 

5. Mudanças Climáticas e Acesso aos Mercados: Desafios no Mercado de Pequenos 

Agricultores em Moçambique  

Apresentado por Júlio Costa (AgriFUTUR) 

 

Esta apresentação, centrou-se nas mudanças climáticas e acesso ao mercado bem como os 

desafios enfrentados pelos pequenos agricultores em Moçambique. O apresentador enfatizou que 

as mudanças nos ciclos de chuva, afectam a disponibilidade de água, o período de sementeira, 

colheita e actividades pós-colheita, que consequentemente afectam a qualidade do grão, a 

produtividade agrícola e outras actividades relacionadas à agricultura, segurança alimentar e 

nutricional. Para aumentar a produtividade agrícola e melhorar o acesso ao mercado para os 

pequenos produtores, estes devem ser encorajados a utilizar sementes melhoradas que são 

tolerantes a factores climáticos, adoptar o uso de mecanização e tecnologias adaptadas aos vários 

factores de mudanças climáticas. 

 

6. Mudanças Climáticas e Acesso aos Mercados: Arquitectura Institucional em 

Moçambique  

Apresentado por Paul Thangata (IFPRI)  

 



	
Esta apresentação foi baseada num estudo realizado em Moçambique sobre a arquitectura 

institucional e as lacunas de capacidade. Os objectivos do estudo foram:  

(i) identificar as restrições que impedem as organizações na formulação e implementação de 

políticas / programas sobre mudanças climática e as ligações de acesso de pequenos produtores 

aos mercados; 

 (ii) entender os entraves e as melhores práticas nestas organizações com vistas à formulação e 

implementação de políticas e programas sobre os dois objectivos acima mencionados na área da 

agricultura, e  

(iii) entender igualmente como as organizações governamentais estão ligados a instituições / 

estruturas que têm o potencial para efectivamente promover o acesso aos mercados de carbono 

pelos pequenos produtores. 

 

Constatações preliminares sobre as mudanças climáticas, mostram que há necessidade de um 

número maior de técnicos qualificados para lidar com questões sobre mudanças climáticas com 

vista a reduzir as lacunas de capacidade existentes. A falta de técnicos qualificados, afecta a 

capacidade de implementar as actividades planeadas. Por exemplo, foi mostrado que o MINAG, 

foi na maioria dos casos incapaz de usar todos os fundos colocados à sua disposição, 

especialmente dos parceiros de desenvolvimento. Um exemplo do Malawi sobre sequestro de 

carbono sob a gestão de pequenos produtores foi apresentado. O estudo de caso mostrou que, 

com incentivos adequados, os pequenos agricultores podem contribuir para o plantio de extensas 

agro-florestas melhorando deste modo, a qualidade do solo e reposição da fertilidade do mesmo, 

reduzindo ao mesmo tempo o efeito de gases estufa de (GEE), através do aumento dos 

sumidouros de carbono nas fazendas. 

 

Sessão II: Discussão 

 



	
Moderador: Angelino Visceisza (IFPRI) 

O moderador começou por dar aos apresentadores a oportunidade de fazerem comentários. 

Principais questões sublinhadas pelos apresentadores: 

 

Priorização das actividades relacionadas às mudança climática e acesso ao mercado 

 Há muitas actividades em curso em Moçambique. Contudo, tais actividades, não estão 

priorizadas na escala necessária para desencadear um desenvolvimento real em termos de 

envolvimento das comunidades locais.  

 Moçambique tem um bom quadro legal que permita o engajamento das partes interessadas 

sobre as questões das mudanças climáticas. 

 Há uma necessidade de pensar em como melhorar a produtividade dos produtores e aumentar 

a sua participação no mercado. Pequenos agricultores precisam de ser apoiados para se organizar 

e permitir a partilha de conhecimentos, experiências e produzir produtos de qualidade para os 

mercados. Um grande desafio é a criação de uma rede de conhecimento e informação funcional 

para os agricultores.  

 

Pesquisa, coordenação entre os agricultores e o seu empoderamento  

 Ligações entre pesquisa e extensionistas não existe ou não funcionam. Esforços para partilhar 

informações e conhecimentos tem que começar no nível micro e resultar em informação que 

chegue aos agricultores de forma contínua e sistemática.  

 Agricultores precisam ser treinados. A maioria dos agricultores são analfabetos, por isso é 

necessária uma estratégia para proporcionar aos agricultores um treinamento  para aumentar a 

sua capacidade de intervenção  e uso de técnicas melhoradas. Os agricultores precisam ter 

poderes e conhecimentos para poder compreender a importância de ir além da agricultura de 

subsistência com vista a entrarem para a produção comercial.  

 



	
Estratégia de mudanças climáticas como e uma questão transversal: 

 Temos que começar a pensar em medidas de mitigação como temas transversais. Todas as 

instituições e os intervenientes que estão associados à acções que têm impacto sobre as 

mudanças climáticas, devem reconhecer que esta questão deve ter uma abordagem transversal. 

 As preocupações de outros sectores - não apenas o sector agrícola - devem ser integradas nos 

planos para enfrentar as mudanças climáticas. Podemos planear e orçamentar as actividades, mas 

acima de tudo o que precisamos é monitorá-las. Precisamos ter a capacidade de monitorar as 

actividades, para saber o que está acontecendo. 

 A questão do sequestro de carbono no âmbito da gestão dos pequenos agricultores abre novos 

desafios para este grupo alvo. A prioridade deve centrar-se no desenho de um guião sobre como 

implementar essas acções com os pequenos produtores. A maioria dos agricultores pode não 

estar cientes de como essas acções podem enfrentar as mudanças climáticas e que toda a matéria 

seca deixada no campo é o carbono sequestrado. Como podemos traduzir a nossa mensagem em 

mensagens que o agricultor possa entender? 

 A participação dos parceiros de desenvolvimento em Moçambique fez com que o tema das 

mudanças climáticas seja mais fácil de abordar. Precisamos colaborar mais para sermos capaz de 

usar os recursos disponíveis e implementar actividades relacionadas às mudanças climáticas. 

Para enfrentar questões de mudanças climáticas, também precisamos de mais colaboração e 

estabelecimento de rede de intercâmbio. Workshops são necessários, para criar mais 

oportunidades de aprender uns com os outros. Por exemplo, CIFOR está trabalhando em um 

mecanismo para as mudanças climáticas, mas pouco se sabe sobre isso. Partilha do 

conhecimento deve ser parte integrante de todo o apoio dado às acções sobre esta questão, quer 

dos parceiros de desenvolvimento ou do governo. 

 

De seguida, o moderador abriu a sessão para a contribuição de todos os participantes. 

 

O moderador sumarizou o período de discussão da seguinte forma: 



	
1. Políticas existem, mas a questão é: como implementá-las? Como elas são monitoradas e 

aplicadas? 

2. Os decisores têm fraca informação sobre os impactos das mudanças climáticas. 

3. É importante olhar para a mitigação das mudanças climáticas como um tema transversal 
sendo assim, é necessária uma coordenação  inter setoriais para desenvolver intervenções 
apropriadas e sustentáveis.  

4. Agricultores são limitados e as instituições são limitadas. Mas quais são os incentivos 
para adoptar novas tecnologias e como podemos aumentar a consciencialização a respeito 
de porque devem os agricultores adoptar novas tecnologias? 

5. Educação e informação são importantes em todos os níveis. Tanto extensionistas como 
produtores necessitam de um melhor no acesso à informação para superar desafios e 
constrangimentos nesta área. Por exemplo pouco se sabe sobre se os agricultores podem 
comprar seguros se houver uma mudança na chuva. 

6. Importantes plataformas são necessários para trocar ideias e experiências para que 
Moçambique possa aprender com outros países sobre mercados. 

7. Pesquisa e fortalecimento da capacidade são duas coisas necessárias para nos ajudar a 

seguir em frente. Os interessados podem encaminhar os pesquisadores numa direcção 

positiva e produtiva. Uma unidade de fortalecimento da capacidade dentro MICOA pode 

ser necessária para ajudar a resolver estes problemas. 

8). Sessão III: Mudanças Climáticas e Acesso a Mercados para 
culturas de alto valor: o papel dos pequenos agricultores  

A sessão foi presidida pelo Eng. Custódio Mucavel (IFAD) 

 

Esta sessão teve três apresentações. 

 

1. Mercados de carbono para as Comunidades: O Caso de Nhambita, Gorongosa  

Apresentado por António Serra (Envirotrade) 

 

Esta apresentação destacou uma das poucas experiências de sequestro de carbono em 

Moçambique. O Eng. António Serra, iniciou a sua apresentação com algumas informações sobre 

o projecto, explicando que num primeiro momento, a remuneração era dada somente quando o 



	
carbono era sequestrado no âmbito de projectos de reflorestamento, mas não de florestas nativas. 

Actualmente, existem actividades de conservação e reflorestamento de matas nativas para o 

benefício das comunidades existentes. O mercado de carbono ainda é uma actividade subsidiada. 

O principal desafio do projecto foi a crise financeira mundial. O projecto conseguiu  acumular 

mais de 1 milhão de toneladas de carbono, mas apenas 200 toneladas foram vendidas para 

compradores internacionais. Em conclusão, o Eng. António Serra indicou que o mercado de 

carbono serve como um catalisador para o desenvolvimento sustentável e abre uma janela de 

oportunidades para melhorar o desempenho das comunidades locais. 

 

2. Agricultura por contrato: Implicações e Perspectivas para pequenos produtores 

Apresentado por Manuel Hernandez (IFPRI) 

 

Nesta apresentação, Manuel Hernandez,  usou estudos de caso de outros países para mostrar o 

impacto da agricultura por contrato com os pequenos agricultores. Ele indicou que a agricultura 

por contrato pode ajudar a reduzir as assimetrias de informação entre os produtores e 

vendedores. Através da agricultura por contrato, os pequenos agricultores podem ter acesso às 

novas tecnologias, crédito, mercados que de outra forma seriam difíceis de obter, e reduzidos 

risco de preço no mercado. Há também a partilha dos custos de transacção nos custos totais, o 

que revela a importância das instituições de crédito, pelo menos nos estágios iniciais da 

agricultura por contrato. 

  

O apresentador, advertiu no entanto, os potenciais riscos, que os agricultores por contrato 

poderão enfrentar tais como o abuso de poder por parte dos patrocinadores, o risco de falha de 

mercado, endividamento excessivo e desigualdade entre os agricultores que podem geram 

conflitos dentro das comunidades. 

 

3. Indexação do Seguro Agrícola Face às Mudanças Climáticas: Lições para 

Moçambique  

Apresentado por Victorino Xavier (MINAG) 



	
 

O Director Nacional do MINAG, Victorino Xavier, iniciou a sua apresentação destacando que na 

agricultura, há uma variedade de riscos de produção. O índex é um instrumento de segurança 

projectado para gerir esses riscos. A apresentação descreveu os requisitos de informação e 

parâmetros meteorológicos necessários para o seguro agrícola, bem como os principais 

intervenientes. Os negócios viáveis de interesse para Moçambique e vontade política vão ajudar 

a tornar possível a oportunidade de testar o seguro agrícola como ferramenta de gestão de risco 

em Moçambique. Embora a obtenção de dados seja um desafio, Moçambique poderia avançar 

com algumas culturas, enquanto outros dados necessários podem ser obtidos a partir do 

Ministério da Agricultura (MINAG), Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) e Instituto 

Nacional de Gestão de Calamidades (INGC). Com os dados disponíveis, é possível um estudo 

piloto em Moçambique, começando com as culturas com qualidade usando dados históricos. 

 

 

Sessão III: Discussão 

Moderador: Custódio Mucavele (IFAD) 

 

As perguntas ao painel centraram-se no seguinte: 

 Qual é a representatividade em termos de género no projecto e o número de beneficiários no 

Projecto Nhambita. Como é que os recursos financeiros provenientes de outras actividades são 

partilhados entre os participantes do projecto. 

 A agricultura por Contrato e as condições para o seu sucesso; como a agricultura por contrato 

pode ser ligada ao sequestro de carbono, e se a agricultura por contrato é aplicável a 

Moçambique. 

 Tipos de seguro climático agrícolas e as experiências de outros países neste tipo de seguros, 

especialmente em áreas onde há problemas de seca.  

Abaixo é apresentado o resumo das respostas dadas às questões levantadas acima: 



	
 

Mercados de carbono para as Comunidades: 

 Há cerca de 1.400 produtores no projecto, o que representa quase 90 por cento das famílias na 

comunidade em Gorongosa e cerca de 60 por cento em Mutunda. O projecto começou com 62 

produtores. Mais tarde, o número aumentou para 300 e agora tem 1.400, o projecto parou de 

emitir novos contratos. 

 Em termos de género, 55 por cento são homens e 45 por cento são mulheres. Desempenho das 

mulheres é melhor. As mulheres demonstraram mais cuidado com as plantas do que os homens 

e, como resultado, o pagamento depende do desempenho, as mulheres receberam maior 

quantidade de dinheiro. Em termos de pessoas vulneráveis, que participam, o programa está 

orientado para uma base voluntária, mas aberto a todos. Naturalmente as mulheres idosas e 

homens têm contratos a menos. No máximo, um indivíduo pode ter de quatro a cinco contratos, 

mas é aberto a todos e é feita numa base voluntária 

 Há múltiplos benefícios do projecto e há pessoas empregues nos grupos de negócios, tais como 

carpintaria, apicultura viveiros e outros. Por exemplo, fazendo mesas/cadeiras requer que a 

pessoa que faz receba dois por cento do lucro total. Três por cento vai para a comunidade e 20 

por cento vai para a conta bancária da comunidade.  

 

Agricultura por contrato: 

 Agricultura por contrato pode não ser a única solução para os pequenos agricultores, às vezes 

funciona e às vezes não. Há, no entanto, factores comuns por detrás dos sucessos. Alguns dos 

factores mais importantes incluem a educação, o crédito disponível e a inclinação para a adopção 

de tecnologias agrícolas. Agricultura por contrato é algo que pode ser aplicado a um determinado 

grupo de agricultores inicialmente e depois para os outros que trabalham em um nível mais 

subsistêncial. 

 Agricultura por Contrato pode ser aplicada sobre uma ampla gama de produtos, não só do 

tabaco ou algodão. Também pode incluir paprika, ervilha, e até peixes. Para iniciar a agricultura 



	
por contrato, é preciso pensar de onde o país tem potencial, não pensando apenas dos mercados 

locais, mas também nos mercados estrangeiros, tais como os países vizinhos. A revolução dos 

supermercados em Moçambique não atingiu ainda o nível da África do Sul ou do Quénia. 

 É importante ter associações de agricultores fortes. Eles podem obter mais poder de 

negociação e trazer terceiros para esses acordos (como monitores ou executores). Esses terceiros 

podem vincular os pequenos agricultores para os patrocinadores e também prestar consultoria 

jurídica, financeira e de gestão. No final do dia, é uma opção para pequenos produtores certos, 

tendo em mente os riscos.  

Seguros Agrícolas Face às Mudanças Climáticas: 

 No Quénia, a experiência com seguros agrícolas é forte, também na Etiópia e Nigéria. O Mali 

está iniciando um programa semelhante, e o Marrocos igualmente mas em cereais. Há alguns 

produtores que não pagam o seguro, mas tem havido alguns exemplos de como reduzir esta 

situação. Na Índia, há um grupo de ONGs que promove a participação dos agricultores em 

programas de seguros agrícolas. A taxa de reembolso é baixa, mas eles desenvolveram um 

sistema interno de reembolso. 

 Coordenação é certamente um dos maiores desafios, não só ao nível do governo, mas também 

ao nível dos parceiros de desenvolvimento. Precisamos melhorar os mecanismos de 

coordenação. Com a vontade política, precisamos trazer pessoas para debater esta questão para 

enriquecer este processo de tomada de decisão. Depois de reconhecer este problema, o MINAG 

estabeleceu uma série de instrumentos ao nível ministerial, como a criação de um conselho 

técnico que discute essas questões, e um gabinete ministerial para incorporar estas questões para 

o debate político. Ao nível do Conselho Coordenador, as mudanças climáticas fazem parte da 

agenda. Há também conselhos técnico e consultivo e há planos para criar uma rede de iniciativas 

de análise política sobre a governação e desenvolvimento rural. 

 

Considerações Finais 



	
No final, o Dr.Teunis Van Rheenen (IFPRI, agradeceu a todos os participantes e tradutores pelas 

contribuições e discussões que tornaram o workshop num sucesso. De seguida, apresentou as 

seguintes considerações finais sobre o workshop: 

1.Falta de políticas  

Não há falta de políticas para facilitar as acções para as mudanças climáticas (mitigação / 

adaptação) ou acesso ao mercado. O problema parece ser falta de implementação. 

 

2.Fraca organização dos agricultores 

Relacionado com o ponto acima concluiu-se que há fraca organização de agricultores.  

 

3.Desenvolvimento de capacidades em todos os níveis 

O desenvolvimento de capacidades não é apenas um problema a nível institucional, mas na 

verdade também um tema ao nível do agricultor. Manuel Hernandez, mostrou a importância da 

educação dos agricultores para participarem em mercados dinâmicos. 

 

4.Adaptação aos mercados Dinâmicos  

Com os mercados em rápida mudança, os agricultores precisam se adaptar rapidamente para 

beneficiar e enfrentar esses mercados. Para tal, é necessário investimentos na capacidade de 

adaptação para lidar com os risco. Os agricultores também precisam entender os incentivos para 

a mudança (veja abaixo). 

5.Desfasamento entre a oferta e a utilização de financiamento 

Esta questão precisa de uma avaliação cautelosa. Precisamos de ver esta lacuna entre a oferta e a 

utilização dos fundos não como um luxo, mas sim como uma indicação de um grande problema. 

 

6. Capacidade de investigação e reforço das estratégias  



	
Devem ser baseadas em evidências e pesquisas. É necessário o fortalecimento das capacidades. 

Há necessidade de um acompanhamento. Uma das etapas de acompanhamento é verificar o 

"como" e "o que" é necessário. Alguns destes foram destacadas pelo director Victorino Xavier, 

que deu algumas indicações claras, por exemplo na área de seguro agrícola e a necessidade de 

maior coordenação. 

7. Incentivos 

Maior conhecimento é necessário para compreender como os agricultores familiares podem 

participar nos  mercados de carbono. Isso vai exigir uma maior compreensão sobre os 

incentivos. 

8. Monitoria e avaliação do impacto  

Não havendo escassez de políticas e estratégias, vários apresentadores mencionaram que a 

monitoria  da implementação de programas/estratégias necessita de maior atenção. Esta é a 

única maneira de ver como esses instrumentos têm impacto. 

9.Melhores práticas e priorização 

Tendo identificado com sucesso 'intervenções', como é que vamos prioriza-las? Que lições 

aprendidas a partir de acordos existentes em outros países? Além disso, o que Moçambique pode 

ensinar aos outros países e regiões? 

10.Temas transversais  

Isto também significa que precisamos ter um maior nível de coordenação. 

O Eng. Custódio Mucavele, representante do IFAD, sublinhou a necessidade de fazer mais 

trabalho sobre mudanças climáticas em Moçambique. Ele disse que isso era necessário devido à 

localização geográfica de Moçambique, que a torna o país mais vulnerável a eventos extremos. 

Ele terminou o seu discurso de encerramento, assegurando aos beneficiários dos programas 

patrocinados pelo IFAD que este vai continuar a alocar recursos para as actividades que tragam 

benefícios para as comunidades moçambicanas.  



	
O workshop foi encerrado pelo Director Nacional do MINAG, que agradeceu a todos os 

participantes pela participação e contribuições que tornaram o evento um sucesso. 

  



	
ANEXO 1: Programa do Workshop 

 

 Mudanças Climáticas e Acesso aos Mercados em Moçambique: 

Políticas e Arquitectura Organizacional 

17 de Agosto de 2011 
Maputo, Moçambique 

 

HORAS ACTIVIDADE APRESENTADOR 

Sessão I: Abertura 
Chair: Paul Thangata, IFPRI 

08:00 – 08:15 Registo 

08:15 – 08:30 Notas de Boas Vindas 
Victorino Xavier, 
MINAG/DE 

08:30 – 08:35 Parcerias IFAD – IFPRI  
Custódio Mucavele, IFAD
and Teunis van Rheenen,
IFPRI 

Sessão 2: Mudanças Climáticas e Acesso ao Mercado: Contexto, Respostas Políticas, e 
arquitectura Institucional 

Moderador: James Garrett 

8:35 – 9:05 
O Impacto das Mudanças Climáticas em Moçambique 
- Agricultura ou Floresta – Estudo de caso – REDD +  

Almeida Sitoe, REDD 

9.05 – 09:35 
Indexando Seguro Agrícola em Face da Mudança do 
Clima: Lições para Moçambique 

Victorino Xavier, 
MINAG/DE 

9:35 – 10.05 
Acesso ao Mercado para Agricultores de Pequena 
Escala em Moçambique: Desafios e Oportunidades  

Carla Honwana, PROMER 

10:05 – 10:20 Intervalo para o Café  

10.25 – 10.55 
Mudanças Climáticas e Acesso ao Mercado: Respostas 
Políticas em Moçambique 

Sónia da Silveira, MICOA 
 

10.55 – 11.25 
Mudanças Climáticas e Acesso ao Mercado: Desafios 
para Pequenos Agricultores em Moçambique  

Julio Costa, AgriFUTURO 

11.25 – 12.05 
Mudanças Climáticas e Acesso ao Mercado: 
arquitectura Institucional e lacunas de capacidade  

Paul Thangata, IFPRI 
 

12.05 – 12.30 Discussão Plenária com os apresentadores  
Moderator: Angelino
Viceisza, IFPRI 

12.30 – 13.30 Almoço 

Session 3: Mudanças Climáticas e Acesso a Mercados para culturas de alto valor: o papel dos 



	

 

pequenos agricultores 
 

Moderador: Custódio Mucavele, IFAD 

13:30 – 14.00 
Ligando os pequenos agricultores aos mercados de 
carbono: Uma análise institucional local 

Nicia Ibramugy Giva and 
Alex de Pinto, IFPRI 

14:00 – 14:30 
Mercados de carbono para as Comunidades: o caso da 
Chibita, Gorongosa 

Antonio Serra, Envirotrade 

14:30 – 15.00 
Agricultura contrato: Implicações e 
perspectivas para os pequenos 
agricultores 

Manuel Hernandez, IFPRI 
 

15.00 – 15.20 Discussão Moderador 

15.20 – 15.30 Considerações Finais Teunis/ Custódio/ Victorino 

15:30 – 16:00 Intervalo para o Café 


