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1. INTRODUÇÃO 

 

Vários textos do OMR referem, de forma fundamentada, 

a secundarização da agricultura nas políticas públicas, o 

que se traduz nos volumes de recursos alocados ao sec-

tor agrário e desenvolvimento rural. O orçamento públi-

co, os investimentos públicos e privados, o crédito con-

cedido ao sector, e em particular à produção primária 

(vegetal, animal e florestal), entre outros, revelam clara-

mente que a agricultura, e em particular a produção ali-

mentar, não são priorizadas. 

 

Este texto tem como objectivo sugerir, aos países e or-

ganizações internacionais, algumas áreas de cooperação 

que contribuam para aumentar a produção alimentar. 

Esta é uma opção estratégica. É uma das formas de au-

mentar o rendimento de cerca de 70% da população 

reduzindo a pobreza, alargar a base social de beneficiá-

rios reduzindo as desigualdades sociais e promover um 

desenvolvimento mais inclusivo, diminuir as migrações 

para os centros urbanos e zonas de grandes projectos, 

fazer aumentar o custo de oportunidade do assalaria-

mento, atenuar os factores de conflitualidade, reduzir a 

subnutrição e as doenças, e aumentar a resiliência às 

mudanças climáticas. 

 

Para a agricultura, existem investimentos para a produ-

ção de bens exportáveis (açúcar, algodão, banana e al-

gumas fruteiras, indústria do caju, tabaco) que, com ex-

cepção do açúcar, são principalmente destinadas ao 

mercado externo. O investimento privado, externo ge-

ralmente com múltiplas alianças com o poder e com o 

capital doméstico, não investe em bens alimentares 

(excepto se para exportação, como é o caso do feijão 

bóer) e, muitas vezes, com práticas extractivistas e pre-

dadoras, com importantes externalidades sociais e am-

bientais. Criam pouco emprego que é geralmente é pre-

cário, e geram poucas oportunidades de criação de ri-

queza. 

 

Muitos recursos da cooperação são canalizados para as 

áreas da saúde e educação, do acesso à água, de estra-

1. INTRODUCTION 

 

Several texts of the OMR refer, with evidences, to the 

sideline of agriculture in public policies, which trans-

lates into the volume of resources allocated to the 

agrarian sector and rural development. The public 

budget, public and private investments, credit granted 

to the sector, and, in particular, to primary production 

(plant, animal and forest), among others, clearly show 

that agriculture, and food production in particular, are 

not prioritized. 

 

International cooperation is not free of this responsibil-

ity. This text aims to suggest to countries and interna-

tional organizations some areas of cooperation that 

contribute to increase food production. This is a strate-

gic option. It is one of the ways to increase the income 

of about 70% of the population while reducing pov-

erty, widening the social base of beneficiaries, reducing 

social inequalities, and promoting more inclusive de-

velopment, reducing migration to urban centers and 

large project areas, increase labor opportunity cost, 

mitigate conflict factors, reduce malnutrition and dis-

ease, and increase resilience to climate change. 

 

In the agricultural sector, there are investments for the 

production of exportable goods (sugar, cotton, banana 

and other fruits, cashew industry, tobacco) which, with 

the exception of the sugar industry, are mainly des-

tined for the foreign market. Private investment, often 

external with multiple alliances with domestic power 

and capital, does not invest in food stuff (except for 

export, such as pigeon pea) and often with extractive 

and predatory practices, with important social and en-

vironmental externalities. They create little employ-

ment, often precarious, and generate few opportunities 

for wealth creation. 

 

Many resources from the cooperation are channeled 

into health and education, access to water, roads, 

among other sectors. That is, cooperation focuses on 

reducing the consequences of poverty without encour-

aging food production and income increase for more 
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das nacionais, entre outros sectores. Isto é, a cooperação 

concentra-se na redução das consequências da pobreza, 

sem incentivar a produção de bens alimentares e o au-

mento do rendimento de mais de 70% das famílias.  

 

2. COOPERAR EM QUE ÁREAS E TERRITÓRIOS? 

 

Este texto argumenta que seria importante que a coope-

ração ajustasse as suas estratégias de cooperação para o 

sector agrário e o meio rural. O OMR sugere que as inter-

venções da cooperação incidam sobre os factores que 

mais influenciam a produtividade e o rendimento dos 

camponeses nas zonas de maior potencial produtivo, mais 

ligações com os mercados e tradição de produção com 

tecnologias melhoradas.  

 

Vários estudos indicam que os factores que maior e que 

mais efeito tem sobre a produtividade, são: extensão rural 

com acesso a sementes melhoradas e ajustadas às regiões 

e tecnologias usadas, comercialização assegurada 

(sobretudo através de rede comercial fixa), com conheci-

mento antecipado dos preços e estradas rurais para per-

mitir o funcionamento dos mercados. Considerando a 

sazonabilidade da produção e dos preços, e as elevadas 

perdas pós-colheita (o que afecta a segurança alimentar 

ao longo do ano e venda dos excedentes em períodos 

com preços mais favoráveis), é importante que, ao nível 

do produtor, exista capacidade e conhecimento para a 

conservação dos bens produzidos. Na área da mecaniza-

ção, é necessário considerar onde e como introduzir (tipo 

de equipamentos), pois possibilita o aumento das áreas 

trabalhadas, assalariamento, acesso ao crédito, assistência 

técnica, entre outros factores. Em algumas culturas, exis-

tem importantes perdas de produção durante a debulha, 

pelo que se recomenda a existência de máquinas de pe-

queno porte para esta operação cultural.  

 

Relativamente à integração dos pequenos produtores nos 

mercados, sobretudo pela via das relações com o agro-

negócio, é importante que exista capacidade negocial, 

sobretudo dos contratos de produção e venda. A coope-

ração poderá ter uma importante função de apoiar as or-

ganizações representativas os produtores e comunidades 

para a defesa dos seus interesses e, no quadro da lei, para 

realizar acções reivindicativas. Podem ainda ter funções 

na redução dos efeitos negativos resultantes da implanta-

ção de empresas com ocupação de extensas áreas, como 

os reassentamentos, escolha de novas terras de produção, 

pastagens e florestas, criação de oportunidades de gera-

ção de riqueza e emprego e gestão e controlo dos recur-

sos naturais. A protecção da floresta é essencial para a 

resiliência às mudanças climáticas, focalizando as acções 

sobre as técnicas de produção dos camponeses para evi-

tar a agricultura itinerante e as queimadas, a fiscalização 

da exploração predadora de madeira e o aumento da 

than 70% of households. 

 

2. COOPERATE: WHAT AREAS AND TERRITORIES? 

 

This text argues that it would be important for cooper-

ation to adjust its cooperation strategies for the agri-

cultural and rural sectors. OMR suggests that coopera-

tion interventions focus on the factors that most influ-

ence farmers' productivity and income in areas of 

greatest productive potential, more links with markets 

and a tradition of production with improved technolo-

gies. 

 

Several studies indicate that the biggest and most im-

portant factors affecting productivity are: rural exten-

sion with access to seeds improved adapted to the 

regions and technologies used, guaranteed marketing 

(mainly via fixed commercial network), with prior 

knowledge of prices, and rural roads to enable markets 

to function. Given the seasonality of production and 

prices, and the high post-harvest losses, which affect 

food security throughout the year and the sale of sur-

pluses at more favorable price periods. In terms of 

mechanization, it is necessary to consider where and 

how to introduce (type of equipment), as it allows the 

increase of worked areas, wage labor, access to credit, 

technical assistance, among other factors. In some 

crops, there are significant yield losses during thresh-

ing, so small machines are recommended for this crop 

operation.  

 

With regard to the integration of small producers into 

markets, particularly through agribusiness relations, it 

is important that there is bargaining capacity, especial-

ly for production and sales contracts. Cooperation 

could play an important role in assisting representative 

organizations, of producers and communities, to de-

fend their interests and, within the framework of the 

law, to take action on claims. They may also play a role 

in reducing the negative effects of the establishment 

of companies occupying large areas, such as resettle-

ments, choosing new land agriculture, pastures and 

forests, creating opportunities for wealth and employ-

ment generation, and managing and controlling natu-

ral resources. Forest protection is essential for resili-

ence to climate change, focusing on smallholder pro-

duction techniques to prevent shifting, and slash and 

burning agriculture, overseeing predatory logging and 

increasing productivity primarily through increased 

productivity by area.  
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produtividade obtida essencialmente pelo aumento da 

produtividade por superfície.  

 

Resumo da proposta das prioridades da cooperação  

para a agricultura: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of proposed cooperation priorities in agri-

culture: 

As noted above, education, health and access to wa-

ter and roads (transport) are essential for the produc-

tivity of agriculture and rural economies. Cooperation 

would be effective if it had territorial intervention 

strategies to converge on projects in various econom-

ic, social and governance areas. Multiple factors 

(economic, social, productive potential, infrastructure, 

population, markets, etc.) would contribute to the de-

limitation of these territories, in coordination with the 

Government. 

 

3. HOW TO COOPERATE? 

 

All countries and international organizations have co-

operation strategies by areas of activity (economy, 

social services, governance, democracy, etc.). There are 

few actions to coordinate strategies to increase effi-

ciency, effectiveness and synergy gains, not only for 

the benefit of the cooperation results, but also for the 

expected impacts (capacity to change that can be in-

troduced in the political, economic and social realities). 

From this perspective, it is suggested that groups of 

countries with converging (or common aspects) for-

eign and cooperation policies should be organized 

into coordination platforms. Thus, the OMR insists on 

the existence of a Agriculture Law and stable long-

term agrarian policies, signed in the form of supra par-

tisan pacts. Equally important is that cooperation is 

stable in terms of areas of cooperation, project dura-

tion and local partners. 

 

The second question is, which Mozambican partners? 

From the areas shown in the figure above, it can be 

inferred that there are activities to be performed by 

different types of agents. For example: (1) State 

(research, extension and agrarian policies and legisla-

tion); (2) private sector and producer associations 

(input sales, marketing and agro-processing): (3) civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme referido anteriormente, a educação, a saúde e 

o acesso à água e as estradas (transportes), são essenci-

ais para a produtividade da agricultura e das economias 

rurais.  

 

A cooperação ganharia eficácia se tivesse estratégias de 

intervenção territorial de forma a convergir projectos em 

várias áreas económicas, sociais e de governação. Múlti-

plos factores (económicos, sociais, potencial produtivo, 

infraestruturas, população, mercados, etc.), contribuiriam 

para a delimitação desses territórios, em coordenação 

com o Governo. 

 

3. COMO COOPERAR? 

 

Todos os países e organizações internacionais possuem 

estratégias de cooperação por áreas de actividade 

(economia, serviços sociais, governação, democracia, 

etc.). Poucas são as acções de coordenação de estraté-

gias de forma a aumentar a eficiência, eficácia e ganhos 

de sinergia, não somente em benefício dos resultados da 

cooperação, como pelos impactos expectáveis 

(capacidade de mudança que se podem introduzir nas 

realidades políticas, económicas e sociais). Nessa pers-

pectiva, sugere-se que grupos de países, com políticas 

externas e de cooperação convergentes (ou com aspec-

tos comuns), se organizem em plataformas de coordena-

ção. Assim, o OMR insiste na existência de uma Lei da 

Agricultura e políticas agrárias estáveis a longo prazo, 

assinadas sob a forma de pactos supra partidários. Igual-

mente importante é que a cooperação fosse estável em 

termos de áreas de cooperação, duração dos projectos e 

parceiros locais.  

 

A segunda questão é, quais os parceiros moçambicanos? 

Das áreas representadas na figura acima, pode-se depre-

ender que existem actividades a serem realizadas por 
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diferentes tipos de agentes. Por exemplo: (1) Estado 

(investigação, extensão e políticas agrárias e legislação); (2) 

sector privado e associações de produtores (venda de in-

sumos, comercialização e agro processamento): (3) socie-

dade civil (investigação, extensão, advocacia, organização 

dos produtores); (4) comunidades (gestão e fiscalização de 

recursos naturais, incentivos à inovação e organização dos 

produtores). Observa-se que existem actividades que po-

dem, e devem, ser realizadas por organizações de diferen-

tes naturezas. 

 

Terceiro, a cooperação deve processar-se por projectos, 

com períodos de, pelo menos, cinco anos, o que implica 

que as estratégias de cooperação devem prever, pelo me-

nos, esse período de vigência. A cooperação entenderá 

que muitas mudanças nas políticas, práticas de governação 

e de gestão empresarial, as questões de poder, de gover-

nação, a democracia e as dinâmicas sociais são mutáveis 

no tempo e em processos não-lineares. O importante é 

avaliar as dinâmicas de transformação, as medidas gover-

nativas e as práticas de gestão dos agentes económicos, a 

inclusividade e participação económica das comunidades e 

dos cidadãos. Neste aspecto a cooperação possui experi-

ência no mundo e, em Moçambique, há mais de 40 anos. 

 

A selecção dos parceiros moçambicanos (incluindo o Esta-

do, quando existem organizações de outra natureza) deve 

processar-se por concurso público e as propostas avalia-

das por júris independentes, seja do doador como das par-

tes moçambicanas. O júri propõe, sempre que possível, os 

resultados de avaliação para decisão pelo país ou países 

(agências) de cooperação envolvidos em cada proposta. 

Todos os projectos (incluindo os adjudicados ao Estado) 

devem obedecer aos mesmos critérios de selecção, gestão, 

monitoria e avaliação. 

 

É necessário que existam critérios uniformes de avaliação 

da eficácia e eficiência das organizações executoras da 

cooperação, sejam nacionais ou estrangeiras, públicas, da 

sociedade civil ou privadas. Esses critérios avaliam o alcan-

ce dos objectivos e as metas. Isto é, é importante introdu-

zir o princípio da competitividade para mais eficiência e 

capacidade de obtenção de resultados. 

society (research, extension, advocacy, producer or-

ganization); (4) communities (management and super-

vision of natural resources, incentives for innovation 

and producer organization). It is noted that there are 

activities that can, and should, be carried out by or-

ganizations of different natures. 

 

Thirdly, cooperation must be carried out by projects 

with periods of at least five years, which means that 

cooperation strategies must provide for at least that 

period. Cooperation will understand that many chang-

es in policies, governance and business management 

practices, issues of power, governance, democracy and 

social dynamics are changing over time and in nonlin-

ear processes. The important thing is to evaluate the 

dynamics of transformation, the governance measures 

and management practices of economic agents, the 

inclusiveness and economic participation of communi-

ties and citizens. In this respect, cooperation has expe-

rience in the world and, in Mozambique, for over 40 

years. 

 

The selection of Mozambican partners (including the 

State, where other organizations exist) should be by 

public tender and proposals evaluated by independent 

juries, both from the donor and from the Mozambican 

parties. Where possible, the selection panel shall pro-

pose the evaluation results for decision by the country 

or countries (agencies) involved in each proposal. All 

projects (including those awarded to the State) must 

meet the same selection, management, monitoring 

and evaluation criteria. 

 

There should be uniform criteria for assessing the ef-

fectiveness and efficiency of cooperation organiza-

tions, whether domestic or foreign, public, civil society 

or private. These criteria assess the achievement of 

objectives and goals. That is, it is important to intro-

duce the principle of competitiveness for more effi-

ciency and the ability to achieve results. 

 

 

 

 


