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• Moçambique ainda é deficitário em  

produtos alimentares:

 Baixa produtividade e consequente fraca 

produção e competitividade;

 Limitado acesso ao mercado devido a 

deficiente infra-estrutura e serviços;

 Deficiente utilização de terras e florestas;

 Fragilidades nas Instituições, incentivos e na 

operacionalização de políticas em estratégias, 

programas, projectos e planos.

O Desafio
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• PEDSA, é um quadro orientador e instrumento harmonizador 
para a produção agrária;

• PEDSA, contém uma visão partilhada com horizonte  de curto, 
médio e longo prazos para o desenvolvimento da produção 
agrária

• PEDSA, alinha um complexo leque de directrizes para a 
produção agrária a nível nacionais com os regionais e globais 

• Ausência do Plano desarticula e pode  constrangir o acesso aos 
financiamentos;

• Pacto (compact) do CAADP a ser implementado através do 
PEDSA, responde aos interesses Nacionais e harmoniza com 
compromissos do continente africano e da SADC

Porque  precisamos de um PEDSA ?
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1. VISÃO
“Um sector agrário, integrado, próspero e 

competitivo, capaz de dar respostas 

sustentáveis aos desafios da  segurança 

alimentar e nutricional  e atingir  mercados 

agrários a nível global”

2. MISSÃO
Contribuir para a segurança alimentar e 

nutricional e a renda dos produtores agrários 

de forma  competitiva  garantindo a equidade 

social 

VISÃO E OBJECTIVO
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1. PRODUTIVIDADE - Aumentar a produção e 

produtividade agrárias

2. ACESSO AO MERCADO – Melhorar 

infrastruturas e Serviços para maior acesso ao 

Mercado

3. Uso sustentável dos recursos naturais

 Terra, Agua, Florestas e Fauna Bravia

4. Fortalecer as instituições Agrárias

 Públicas, Privadas e Associativas

OS PILARES DO PEDSA
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DESIGNAÇÃO OBJECTIVO PROJECTOS

PAGRI 

1

FOMENTO DA 

PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

Aumentar a disponibilidade de 

alimentos para a segurança 

alimentar e nutricional

1. Cereais

2. Raízes e Tubérculos

3. Leguminosas e 

oleaginosas

4.   Insumos Agrários

5.   Protecção de 

Plantas

6.   Reserva Alimentar

Estratégica

PAGRI 

2

FOMENTO DE 

CULTURAS  DE

RENDIMENTO

Elevar a utilização da 

produção nacional e as 

exportações

7. Açúcar

8. Algodão

9. Caju

10. Chá

11. Tabaco

12. Horticolas

13. Fruticultura

PAGRI 

3

INVESTIGAÇÃO E 

EXTENSÃO

Aumentar a produtividade 

através da adopção de 

tecnologias apropriadas.

14. Pesquisa e 

Desenvolvimento

15. Extensão Agrária
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DESIGNAÇÃO OBJECTIVO PROJECTOS

PAGRI 4
ÁGUA PARA  

FINS AGRÁRIOS 

Maximizar o aproveitamento dos 

regadios e expandir a área irrigada

16.   Conservação da Água 

17.   Rega e Drenagem

PAGRI  5

DESENVOLVIMEN

TO PECUÁRIO

Melhorar a provisão de serviços de 

assistência veterinária e defesa 

zoossanitária

18. Defesa zoossanitária

19. Produção Animal

PAGRI  6

TERRA PARA FINS 

AGRÁRIOS

Melhorar o uso e aproveitamento da 

terra
20.Uso e aproveitamento da terra

21.Cadastro de terra

22. Cartografia e Teledetecção

PAGRI  7

FLORESTAS E 

FAUNA BRAVIA

Gestão Sustentável de Florestas e 

Fauna Bravia
23. Reflorestamento

24. Produtos Florestais

25. Maneio de florestas e fauna

PAGRI  8

DESENVOLVIMEN

TO 

INSTITUCIONAL

Fazer da produção agrária um 

negócio
26. Promoção do Investimento para 

agronegócios

27. Mecanização e Tracção Animal

28. Estatísticas e  Informação Agrária

29. Reforma Institucional e legal



1. Concentração de esforços em locais a partir dos quais se desencadeiam os efeitos 

multiplicativos a escala Nacional;

2. Intervir nas zonas de maior potencial agro-ecológico com infra-estruturas, equipamento , 

base científica, serviços e mercados

3. Expandir a agricultura de conservação como  instrumento de economia da mão de obra, 

recuperação de solos degradados e gestão da humidade, incluindo pacotes integrados 

para o maneio da produção e para o controle de pragas e doenças

4. Promover o desenvolvimento de cadeias de valor para os produtos agrários com base 6  

Corredores :

 Pemba-Lichinga com suporte tecnológico a partir do Centro de Investigação Noroeste em Lichinga 

e concentração na batata, trigo, feijões, milho, soja, algodão, tabaco e frangos 

 Nacala com suporte tecnológico a partir do Centro de Investigação Nordeste em Nampula e 

concentração na mandioca, milho, algodão, fruta, frangos e amendoim

 Vale do Zambeze com suporte tecnológico na unidade experimental de  Ulóngue  e concentração 

no arroz, milho, batata, bovinos, caprinos, algodão e frangos

 Beira com suporte tecnológico a partir do Centro de Investigação Centro em Sussundenga e 

concentração no Milho, trigo, hortícolas, frangos, soja arroz, bovinos e frangos

 Limpopo com suporte tecnológico a partir do Centro de Investigação Sul no Chókwè e 

concentração no arroz, hortícolas, bovinos e frangos

 Maputo com suporte tecnológico a partir da Unidade Experimental do Umbeluzi e concentração no 

arroz, hortícolas, frangos e bovinos

IMPLEMENTAÇÃO: Como vamos alcançar o alvo
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O QUE É O CAADP

• É o quadro estratégico da NEPAD/UA para o 
desenvolvimento da Agricultura Africana 

• É um quadro orientador comum dos Países 
Africanos para melhorar o desempenho do 
Sector Agrário – não um programa do tipo 
uma medida para todos;

12
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OS 4 PILARES DO CAADP

Desenvolvimento Institucional  ao Longo do 
Tempo

Pilar 1

Gestão de 

Recursos 

Naturais

Pilar 2

Infraestruturas 

Rurais e 

Acesso a 

Mercados

Pilar 3

Segurança
Alimentar e 
Nutrição

Pilar 4

Investigação agraria, disseminação  e 

adopção de tecnologias 
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O VALOR DO CAADP 

• A moldura do CAADP pretende influenciar a 
qualidade dos programas de investimento em termos 
de:

– Direccionamento de investimentos às áreas com maior 
impacto

– Melhor pensamento económico e ver a Agricultura como 
um negócio

– Melhoria na exploração sustentável dos recursos naturais e 
humanos do continente, 

– Sinergias intersectoriais e interdisciplinares e de parceiros 
na implementação

14
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15

Onde Estamos no Processo do CAADP

Refinamento e 

reajuste regular

Implementação de 

Planos de 

Investimento

Socialização 

e assinatura 

do Pacto

Elaboração 

do 

documento 

do Pacto
Análise do 

crescimento 

Agrário

Informação 

ao C. 

Ministros

Comité 

Técnico

Lançament

o do 

processo 

do CAADP

Elaboração 

de Planos 

de 

Investiment

o
Governo 

cria 

unidade 

focal

INÍCIO

Governo 

cria 

unidade 

focal

HOJE

13/12/2010
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3.
A ESTRUTURA 
DO DOC. DO 
PACTO DO 

CAADP
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3.1 O Contexto Africano

• Investimentos estratégicos na 
agricultura podem aliviar a pressão 
sobre os preços dos alimentos.  O 
sector agrário, (agricultura, pecuária 
e florestas), é a fonte mais 
importante para a produção de 
alimentos e criação de renda;
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3.2 O Contexto Moçambicano
• A Economia  Moçambicana é predominantemente 

dependente da agricultura;

• O Governo de Moçambique, em colaboração com os 
parceiros tem estado a formular políticas e 
estratégias e, a implementar programas e projectos 
com vista a  melhorar o crescimento da agricultura;

• O Plano estratégico de Desenvolvimento do Sector 
Agrário (PEDSA, 2011-2020), é o quadro orientador 
para o Desenvolvimento do Sector Agrário com a 
visão de um sector agrário próspero, competitivo 
equitativo e sustentável
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PEDSA PARP CAADP

 PILAR I: Aumentar  a 

produtividade e a produção,    

competitividade e sua 

contribuição para a segurança 

alimentar e nutricional

 OBJECTIVO 1.1: 

Melhorar e 

aumentar o acesso 

aos factores de 

produção

 PILAR III: Disponibilidade 

de alimentos e redução da 

fome, produtividade e 

resposta a emergências 

 PILAR IV: Investigação 

agrária  e sua adopção 

 PILAR II: Melhorar o quadro

orientador, e serviços para  maior 

acesso ao mercado

 OBJECTIVO 1.2: 

Facilitar o acesso 

aos Mercados

 PILAR II: Acesso ao 

mercado através de infra-

estruturas melhoradas

 PILAR III: Utilizar de forma 

sustentável os recursos terra, 

água, florestas e fauna 

 OBJECTIVO 1.3: 

Melhorar a gestão 

recursos naturais

 PILAR I: Expansão da área 

sob gestão sustentável da 

terra e irrigação 

 PILAR IV: Fortalecer as 

organizações e instituições 

para o desenvolvimento agrário

3.3 Ligação entre o CAADP e estratégias de 
desenvolvimento agrário em Moçambique
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3.4 Áreas prioritárias para investimento
Para a agricultura assegurar a segurança alimentar e nutricional da Nação e 

gerar renda e emprego requer explorações competitivas

• Produtividade Agrária – com enfoque na:
– Insumos

– Investigação e Extensão

– Sanidade

• Acesso ao Mercado – com enfoque em
– Infrastruturas

– Serviços

– Promoção da participação do sector privado

• Gestão sustentável dos recursos terra, água, florestas e fauna 

• Instituições Agrárias, Públicas, Privadas e Associativas – com 
enfoque em:
– Capacidades e habilidades

– Organização
O PACTO DO CAADP A SER 
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Prioridades específicas:
Segurança alimentar e Nutricional: 

• Aumentar a capacidade de acesso aos mercados de insumos e produtos de consumo

• Promover o consumo de hortícolas e frutas e outros alimentos mais nutritivos e 
saudáveis e proteicos e seus derivados

• Envolver a comunicação social na divulgação de boas práticas sobre educação 
nutricional, utilizando as línguas locais 

• Mapear os locais com  necessidades alimentares e nutricionais e posterior 
direccionamento de acções no Plano Multissectorial de Combate a Desnutrição 
Crónica.

• Assegurar a produção de culturas alimentares em áreas onde se promovem culturas 
de rendimento

• Incentivar a ligação dos produtores comerciais com os pequenos para a intermediação 
na cadeia de insumos, crédito, transferências de conhecimento e garantia de 
mercados 

• Introduzir conteúdos de nutrição principalmente nas escolas agrárias 

• Disseminar as boas práticas de alimentação adequada para a família Moçambicana, 
tomando em consideração a disponibilidade e acessibilidade local;

•
O PACTO DO CAADP A SER 
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Prioridades específicas:
Para melhorar o acesso ao mercado

• Parcerias públicas e privadas (PPP) no investimento em infra-estruturas 
básicas incluindo armazéns e silos e, em meios de transporte adequados 
sobre tudo nas zonas rurais de maior potencial agro-pecuário;

• Relançar o transporte marítimo e de cabotagem;

• Expandir a área irrigada e a electrificação rural, focalizado nas zonas de 
alto potencial;

• Remoção das taxas da importação e IVA nos insumos agrícolas, incluindo 
maquinarias agrícolas;

• Melhorar e expandir  os sistemas de Informação de mercados

• Estimular o comércio rural para ter uma base competitiva, usando feiras 
locais, e outras medidas.  

• Estimular o comercio regional e internacional
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Prioridades específicas:
Para melhorar o acesso ao mercado

• Investimentos na formação de técnicos agrárias com nível básico e médio para 
as áreas de mecanização, tracção animal, tratamento de plantas e animais, 
gestão pós-colheita etc., com ligações com o mercado de emprego,.

• Imprimir maior celeridade e rigor na resolução de conflitos contratuais (p.ex. 
Comissão de Conflitos Laborais mas para  Contratos).  

• Elevar o nível de  serviços de sanidade vegetal e animal públicos e privados ao 
padrão internacional,  devidamente equipados e sob comando único.

• Promover agro-processamento de forma competitiva e sustentável

• Incentivar a instalação de industria transformadora de agro-químicos com 
base na matéria prima local (ex. fosfatos). 

• Combater o oidium de caju e o amarelecimento letal do coqueiro como um 
bem publico

• Buscar oportunidades nos mercados orgânicos e outros mercados 
especializados

O PACTO DO CAADP A SER 

IMPLEMENTADO PELO PEDSA
23



Prioridades específicas:
desenvolvimento e disseminação de 

tecnologias

• Aumentar a capacidade (humana, financeira, material e infra-estrutural) de 
investigação e disseminação de tecnologias 

• Harmonizar os planos de implementação entre investigação, DPA, SDAEs, 
produtores e outros actores da cadeia de valor;

• Formar investigadores e extensionistas em áreas prioritárias definidas no PEDSA;

• Certificar os laboratórios Nacionais segundo padrão Internacional

• Estabelecer equipas mistas de investigadores e extensionistas com incentivos para 
actores não estatais na investigação e transferência de tecnologias agrárias.

• Desenvolvimento de tecnologias para a redução de custos de produção e aumento 
da rentabilidade e competitividade da agricultura Moçambicana

• Instituir um sistema de registo de patentes e de direitos de propriedade 
intelectual.  
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3.5Financiamento do Quadro do 
CAADP

• A Declaração de Maputo em 2003 foi um 
compromisso unânime dos chefes do Estado e da 
União Africana para alocar pelo menos 10% das 
despesas públicas ao sector agrário no âmbito do 
CAADP ;

• O Governo já assumiu o compromisso de aumentar a 
alocação orçamental para a agricultura de 5.6% em 
2010 para 10%. 
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Prioridades específicas:
Recursos Naturais

• Na área de Terras:

– Estabelecer reordenamento territorial e humano 
para acelerar o desenvolvimento rural;

– Melhorar o acesso e a segurança da posse da terra 
através da implementação do quadro legal;

– DUATs, e simplificar o processo da sua 
transferência por forma a reduzir terras ociosas e 
garantir o aproveitamento integral das mesmas; 

• PILAR IV: Fortalecer as organizações dos 
produtores e instituições para o 
desenvolvimento agrário
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Na área de Recursos hídricos

• Garantir o aproveitamento integral dos perímetros irrigados através de 
incentivos e  definição do tipo de regante e informação sobre culturas 
potenciais;  

• Utilizar tecnologias modernas de rega para aumentar eficiência no uso de 
água e melhorar os sistemas de informação de aviso prévio de chuvas e 
cheias. 

• Construir infra-estruturas de armazenamento de água e diques de 
protecção  e,  estabelecer Parcerias públicas e privadas (PPP) na instalação 
de sistemas de rega e abeberamento do gado;

• Construir e sistemas de drenagem em áreas irrigáveis;

• Promover a agricultura de conservação como resposta a erosão causada 
pela agricultura itinerante

• Incorporar medidas de mitigação da poluição dos rios e da erosão dos 
solos devido a mineração
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Na área de florestas e fauna bravia

• Realizar Zoneamento e inventários detalhados dos recursos 
florestais e faunísticos.

• Promover o estabelecimento de Plantações florestais para fins 
industriais, energéticos, conservação e comunitário;

• Garantir a implementação de planos de maneio por parte dos 
concessionários;

• Implementar a estratégia de gestão do Conflito Homem-Fauna 
Bravia;

• Desenvolver e implementar políticas e estratégias para 
prevenir e mitigar o impacto negativo das mudanças 
climáticas; 
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3.6 Implementação
• O CAADP em Moçambique  vai beneficiar da 

experiência das instituições existentes no quadro do 
sistema nacional de planificação para implementar 
actividades específicas. 

• O quadro existente permite a participação do sector 
privado, parceiros de desenvolvimento, a sociedade 
civil e as comunidades locais

• Em Moçambique o CAADP vai ser implementado 
através do quadro institucional do PEDSA. 
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3.7 Acções de seguimento a 
assinatura do PACTO

• A formulação do Plano Nacional de Investimento 
da Agricultura e Segurança alimentar

• A validação do Plano do Investimento

• A revisão Técnica Independente do Plano de 
Investimentos

• A Conferencia de Investimento 

• Elaboração de propostas específicas de 
mobilização de fundos para o financiamento das 
lacunas
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3.8 Apropriação
• Cometimento pelo Governo de Moçambique para  

alcançar as metas e aspirações do povo  no Contexto 
da Segurança Alimentar e Nutricional.

• Compromisso pelos parceiros de desenvolvimento 
no sector agrário no seu apoio ao desenvolvimento.

• Declaração da União Africana, SADC e outras 
agencias regionais para honrar os seus compromissos 
a Declaração de Maputo.

• Compromisso pelo sector privado para 
colectivamente apoiar a realização das aspirações do 
CAADP em Moçambique.

O PACTO DO CAADP A SER 

IMPLEMENTADO PELO PEDSA
31



ASSINADO EM MAPUTO AOS … DE …DE 2011

• Em nome do Governo de 

Moçambique:

– O Ministro da Agricultura

– O Ministro das Finanças

– O Ministro da Planificação e 
Desenvolvimento

• Em nome do Sector Privado:

– Pela CTA

– Pela FENAGRI - Federação 
Nacional das Associações Agrárias 
de Moçambique

• Em nome dos Parceiros de 
Desenvolvimento :

– Pelo Representante do Banco 
Mundial 

• Em nome da Comissão da 
União Africana:

• Pelo Comissário, 
Departamento de Economia 
Rural e Agricultura

• Em Nome do NEPAD:

• Pelo Director do NEPAD para a 
Agricultura (CAADP).

• Em Nome da SADC:

• Pelo Secretariado da SADC
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RECOMENDAÇÕES DO FORUM SÃO 
BENVINDAS

• O que tem que ser acautelado na implementação do 
PEDSA para assegurar sucesso

• Para reforçar as prioridades específicas para 
melhorar o acesso ao mercado:

– Que serviços merecem especial atenção ao longo da 
cadeia (onde está o elo mais fraco)

– Que infrastruturas  priorizar

– O que tem que ser feito para termos um sector privado 
forte na agricultura

– Que incentivos deveriam ser considerados

– O que não deve ser feito
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