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Ligações entre Agricultura, Nutrição, e 
Segurança Alimentar: 

Como Beneficiar do Crescimento Agrícola



Esquema de Apresentação
 Contexto
 As Ligações entre Agricultura, Nutrição, e Segurança Alimentar no 

geral e especificamente para Moçambique:
- Produção orientada para o consumo familiar
- Produção orientada para o mercado
- Aumento da produção e melhoria na eficiência do sistema agro-

alimentar
- Empoderamento das mulheres
 Áreas de Enfoque para Beneficiar-se das Ligações 

Agricultura, Nutrição, e Segurança Alimentar e ter um impacto no 
estado nutricional 



Contexto
 O CAADP
 visão de crescimento agrário: 6 % anual
O ênfase de acções para atingir essa meta terá que 

considerar: 
- gestão de recursos naturais
- desenvolvimento de mercados e infra-estruturas
- promoção da investigação, adopção de tecnologias 
apropriadas

Como assegurar que o crescimento agrário tenha 
impacto na redução da fome e a desnutrição? 



As Ligações entre 
Agricultura, Nutrição, e Segurança 

Alimentar no geral e especificamente 
para Moçambique



Os Caminhos a Seguir
 Produção orientada para o consumo familiar
 consumo directo da familia

 Produção orientada para o mercado
 aumento do rendimento e provável consequência no consumo

 Aumento da produção e melhoria na eficiência do 
sistema agro-alimentar
 redução do preço e aumento do consumo

 Empoderamento das mulheres
 apoio no seu papel produtivo (na produção,comercialização e 

utilização do alimento a nivel familiar) e reprodutivo.



O nível de desnutrição é grave…
 e tem consequências graves na 

economia e na sociedade…
 perpetua a pobreza por vias 

directas (falta de energia para 
trabalhar) e indirectas (redução 
das capacidades intelectuais)

 reduz o crescimento económico 
em 2-3%

 reduz o rendimento individual 
em 10% ou mais 

45
43

23

36,4

57

50

33

49,9
46,4

6
9

5
6,5

8 7
4

6,6 6,6

0

10

20

30

40

50

60

N
or

te

C
en

tr
o

Su
l

N
ac

io
na

l

N
or

te

C
en

tr
o

Su
l

N
ac

io
na

l

N
ac

io
na

l

Urbano Rural Nacional

%

Cronica Aguda



Produção Agrícola: Consumo Familiar
 Se assume que a família produtora consome os próprios produtos 
 mas a dieta de uma maneira geral não é diversificada 
 ainda precisa comprar outros produtos
 possibilidade de fortificar com micronutrientes (sal, óleo)

 hortas familiares/criação de animais domésticos podem complementar 
a dieta? 

 exigem trabalho,conhecimentos técnicos básicos e insumos
 impactos desconhecidos em Mocambique

Em Moçambique: 
 ex: sucesso da produção e consumo da batata doce de polpa laranjada

 Contudo existem ainda desafios de produção e comercialização
 mas mostrou impacto no rendimento, aumento do consumo/nutrição



Produção Agrícola: Mercado
 Uma maior produtividade,vai levar a um crescimento do rendimento o que 

provávelmente poderá ter um impacto positivo na dieta (quantidade e 
diversidade)

 impacto positivo na segurança alimentar da família nem sempre se reflecte 
no impacto directo no estado nutricional das crianças visto haver outros 
factores influentes.

Em Moçambique:
• o aumento da produção depende da superação dos constrangimentos já 

citados anteriormente. 
• Em várias zonas do país o aumento da produção nem sempre reflectiu 

uma melhoria do estado nuticional das crianças devido essencialmente a 
factores como saneamento do meio inadequado,limitado acesso a àgua 
potável e difícil acesso aos serviços de saúde básicos.    



Produção Agrícola e Flutuações de Preços de 
Alimentos

Medidas a tomar para mitigar impacto da fluctuações de preço 
dos alimentos:
 ter em consideração as tecnologias utilizadas na produção 
 sistema de armazenamento eficiente 
 mercados e sistema de comercialização forte (sistema de 

informação preços)
 Situação infra-estrutura (estradas,vias de 

acesso, transporte,etc)
Estes aspectos afectam tanto consumidores urbanos como rurais



O Sistema Agroalimentar e os Padrões 
de Consumo

 Podem mudar os padrões de consumo
 transição de dieta:
 diversificação: maior vegetais, frutas, carnes, produtos lácteos
 Aumento do consumo de alimentos processados e  refeições fora de 

casa: gorduras, óleos com impacto negativo/doenças crónicas

Em Mocambique:
 A dieta continua sendo pobre em termos de proteínas e micronutrientes e sem 

variação 
 em áreas urbanas existe uma maior prevalência de supermercados 

(ShopRite,Woolworth, Pick-n-Pay) e aumento do consumo de alimentos 
processados(KFC, Kentaky)  o que vai ter um impacto no estado nutricional/ 
saude. 

 Neste momento continuamos a ter altas prevalências de desnutrição aguda e 
crónica mas a nivel de cidades começa-se a ter casos de obesidade e doenças 
cronicas relacionadas. 



Empoderamento da Mulher
 Os estudos e evidências práticas mostram que o empoderamento da 

mulher é critico para melhorias na segurança alimentar e nutricional
 chegar a ela com informação sobre tecnologias, sistemas de 

produção, preços, mercados
 Remover os obstáculos para participar (acesso a crédito,tomada de 

decisões)

Em Moçambique:
 muitas vezes a mulher enfrenta muitos constrangimentos para poder participar 

(baixos níveis de alfabetização, altas taxas de HIV/SIDA, limitado acesso recursos 
naturais e a comercialização, tradição/cultura)

 24% das famílias do país são chefiadas por mulheres onde a mulher é a principal 
produtora

 e elas tem 20% menos acesso a alimentos do que as outras famílias



Áreas de Enfoque para Beneficiar-se 
das Ligações Agricultura, Nutrição, e 

Segurança Alimentar e ter um impacto 
no estado nutricional



Questões a Considerar nos Desenhos de Programas/ 
Politicas para Tirar Proveito do Crescimento Agrícola

Existem poucos estudos em Moçambique que demonstram
ligações entre politicas, programas e investimentos 

agricolas e impacto nos AF e estado nutricional.
Aspectos a considerar: 
 Desenho de programas integrados tendo em consideração aspectos que 

contribuam para a melhoria do impacto na segurança alimentar e nutrição

 Verificar as implicações das mudanças nos sistemas de produção, para 
aumentar o crescimento, segurança alimentar e nutrição

 Integração da mulher na produção 

 Consideração de medidas para minimizar riscos, como mudanças 
climáticas,calamidades naturais e não naturais entre outros.  



Como Melhorar o Impacto dos Programas?

 Usar processos integrados (ag, nutr, educ..) de planificação e 
implementação, e ter uma coordenação efectiva entre as 
instituições

 Seleccionar os alimentos que tem um alto impacto na dieta 
alimentar

 Envolver todos os intervenientes, especialmente ao nível da família 
e comunidade

 Complementar programas agrícolas com programas 
adicionais, especialmente quando se espera impacto sobre 
menores de 2 anos

 Tomar em conta os factores educacionais, sanitários e de saúde 
(SIDA, malária, diarreia) para não comprometer os resultados

 Monitorizar e avaliar o programa de modo a adaptar e redesenhá-
lo



Quais são as Implicações para a Segurança Alimentar e 
Nutricional  das Mudanças nos Padrões de Produção?

 O modelo escolhido para aumentar a produtividade terá impacto 
sobre milhões de famílias

Alguns aspectos devem ser considerados cruciais como: 
 Escolha das tecnologias a introduzir, culturas, investimentos a 

promover,para não agravar a pobreza e a vulnerabilidade. 
 Sistemas de contrato de camponeses para produção devem ser bem 

claros, com condições de trabalho adequadas,com 
responsabilidades, beneficios, direitos e sistemas contractuais (legais) 
acessíveis e claros para todos.



Como Minimizar outros Riscos, como Mudanças 
Climáticas?

Moçambique continuará a ser um país afectado por 
calamidades naturais

 Dever-se a incluir nos programas agricolas medidas de mitigação e 
adapação com a finalidade de enfrentar as calamidades naturais.

 Desenvolver culturas e sistemas de produção resistentes às variações 
climáticas. 

 Utilizar sistema de produção que reduzem os riscos climáticos (ex:sistema 
de informação de aviso prévio,agricultura de conservação,irrigação,etc).

 Desenvolvimento de redes de protecção/segurança social para os 
agregados familiares vulneraveis (incluindo AF afectados HIV/SIDA).
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