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Contexto 
 
Moçambique tem condições naturais favoráveis para a produção agrícola e florestal e 

para o investimento no agronegócio, na maior parte do território. A agricultura é funda-
mental na economia de Moçambique, sendo o maior sector económico do país, repre-
sentando mais de 25 por cento do PIB de Moçambique e empregando 72 por cento da 
sua força de trabalho. Os pequenos agricultores são o pilar do sistema agrícola, com 
cerca de 3,9 milhões de agregados familiares que cultivam uma área de cerca de 5,1 
milhões ha (numa superfície total de 36 milhões ha) de terra arável, praticando princi-
palmente a agricultura de subsistência em explorações não superiores a 1,3 ha ( DE / 
DNSA, 2014). O número de quintas de médio e grande porte duplicou de 2000 a 2018, 
mas ainda representa uma proporção muito pequena do número total de quintas, dado 
que 99 por cento delas são cultivadas por pequenos produtores.
O país permanecerá em grande parte rural para esta geração de moçambicanos, com 

maiores taxas de pobreza nas áreas rurais. A agricultura em Moçambique poderá, no en-
tanto, contribuir para a redução da pobreza se atingir o seu pleno potencial económico. 
No entanto, a baixa produtividade, o uso marginal de melhores produtos e tecnologias 
economizadoras de mão-de-obra, o conhecimento agronómico deficiente e a infra-estru-
tura rural deficiente caracterizam os sectores agrícola e florestal.
As atividades de desenvolvimento rural baseadas na agricultura e na silvicultura depen-

dem e têm impacto sobre os recursos naturais, e precisam de ser geridas num contexto 
mais vasto no qual as comunidades locais, os pequenos proprietários e os investidores 
vivem e do qual tiram seu sustento.
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Descrição

Sustenta P149620  
O projeto procura integrar famílias rurais numa agricultura sustentável e em cadeias de valor 
florestais, na Zambézia, Nampula, Sofala, Manica, Tete, Niassa e Cabo Delgado. O projeto 
tem quatro componentes principais:

• desenvolvimento de cadeias de valor agrícolas e florestais, aumentando a participação 
dos pequenos produtores e dos SECFs nas principais cadeias de valor agrícolas e flor-
estais;

• garantir os direitos de posse da terra e aumentar a resiliência dos recursos naturais, pro-
movendo a gestão integrada da ambiente, garantindo os direitos de posse da terra ao 
nível da comunidade e individual, e a restauração de habitats naturais críticos;

• apoio à coordenação e gestão da Unidade de Gestão de Fundos Internacionais e uni-
dades provinciais de implementação (UPIs), para supervisionar a implementação;

 

Parceiros
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER); Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar (MASA); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• Não existe maneira alternativa de medir a produção de culturas que revele uma imagem 

precisa. Atualmente, as informações sobre produção de culturas são coletadas por meio 
de mecanismos de recolha que não fornecem uma medida objetiva.

• Os agricultores não têm informação sobre os programas em que seriam elegíveis.

• Os agricultores não estão ligados a cadeias de valor e aos mercados.

• Os agricultores não têm informação sobre compradores e preços das colheitas, o que re-
duz o poder de negociação dos agricultores e, consequentemente, os seus rendimentos;

Oportunidades:
• As propostas protótipos vencedoras/selecionadas podem vir a ser apoiadas pelo  

projeto SUSTENTA.

• Se as propostas vencedoras contribuírem para melhorar as cadeias de valor de em-
preendedores sociais ou comerciais, haverá oportunidades de acesso a bolsas corre-
spondentes.

As áreas alvo são frequentemente difíceis de alcançar e os agricultores não es-
tão necessariamente bem ligados (quer física quer virtualmente). Normalmente, 
os agricultores possuem um telefone básico e não são especialistas em tecnolo-
gia - os smartphones são bastante raros

O teu desafio
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Beneficiários:

Partes Interessadas

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

• Pequenos Agricultores;

• Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes;

• MSMEs;

• Comunidades.

• MITADER;

• MASA;

• FNDS;

• DNDR;

• CTA;

• UNIZAMBEZI
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