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Um país grande!
- Transporte caro

- Corredores Leste - Oeste

Não muito
desenvolvido!
- UN HDI 180/187

Em crescimento!
- 44% dos 

moçambicanos 

tem entre 0-14 

anos

Desafio Nutricional ! 
- Desnutriçao crónica 43% 

em todos os quintis de 

renda

- MIR Anemia> 50%

- Double burden

Potencial Agrícola!
- Muita terra arável

disponível (1/6 de terra 

arável em uso)

Ambiente de (agro)Negocio dificil!!
- Regime de posse precário

- Emprestimos, mão de obra e capital capital

são caros



OS SISTEMAS ALIMENTARES MODELAM A 
QUALIDADE DA DIETA



http://www.glopan.org/news/foresig
ht-report-food-systems-and-diets. 
Data from World Bank LSMS

Mesmo nos 
países de 

rendimento 
médio, a maioria 

das pessoas 
obtém os 

alimentos nos 
mercados

(ex: negócios)

Percentagem do 
valor dos 
alimentos 
consumidos, por 
fonte de renda 
nos domicílios

http://www.glopan.org/news/foresight-report-food-systems-and-diets
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FRACA ADIÇÃO DE VALOR A PRODUÇAO
ALIMENTAR EM MOÇAMBIQUE

Uma “loja” típica em Moçambique
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SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE 
MOÇAMBIQUE

A agricultura responde por 29 % do PIB- os
principais produtos agricolas incluem o 
tabaco, algodao, a castanha, a cana de 
acucar, o cha, a mandioca, o milho, o arroz, 
os frutos tropicais, a carne bovina e aves.

A agricultura representa apenas 20% das 
exportacoes – camarao, castanha, algodao, 
acucar, copra (do coco), os citrinos, o coco e 
a madeira.

A agricultura de subsistencia é predominante
– os pequenos agricultores correspondem a 
99% de todos os produtores

30% da populacao tem uma dieta com base 
em carbohidratos (mandioca, milho, sorgo, 
mapira e arroz)

A ingestão dietetica de origem em
cereais/raizes/tuberculos corresponde a 73%
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A GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO E QUASE TODA A 
CAMADA RURAL DESFAVORECIDA TRABALHA EM 

AGRICULTURA

Source: World Bank based on Agricultural Integrated Survey 

(2012)
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A GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO E QUASE TODA A 
CAMADA RURAL DESFAVORECIDA TRABALHA EM 

AGRICULTURA

O potencial da agricultura para impulsionar a redução da pobreza

abrandou devido a:

• Muita terra arável disponível  mas apenas 1/6 em uso

• 1.5 ha média das explorações familiares

• Baixa produtividade, (as produções de milho tem em média uma

tonelada por hectare comparado aos 3.8 na África do Sul e 2.2 no 

Malawi), 

• Baixa utilização de insumos e tecnologia (penas 4% dos agricultores

usa fertilizantes), 

• Conectividade e comercialização limitadas (8 em cada 10 agricultores

não estão ligados as redes rodoviárias resistentes ao clima e não

vendem parte da sua produção). 

• Acesso limitado a credito (taxas altas, procedimentos morosos, o DUAT 

nao pode ser usado como “collateral” para emprestimos de capital 

operacional)
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SECTOR PRIVADO E NUTRIÇÃO

A Importância do “Interface” Humano!



Que quantidade de comida 

é necessária para 

alimentar a população

mundial em 2030? 
O que é que deve

acontecer para nutrir a 

população mundial

actualmente?
• Criar demanda para 

alimentos nutritivos

• Tornar os alimentos

nutritivos mais

acessíveis

• Criar um ambiente

mais favorável para os

Negócios e Governos



• As economias
emergentes não tem 
de obedecer os
penosos percursos de 
nutrição que as 
economias de renda
elevada passam

• Os governos, sector 
privado e sociadede
civil tem opções

• Estes devem actuar
(juntos e 
separadamente) 
antes que seja tarde
demais



Tornar as 
dietas

saudáveis
mais

acessíveis



• Os governos são os responsáveis
por assegurar que os sistemas
alimentares são executados em
prol da nutrição

• O sector privado é o investidor
primário dos sistemas
alimentares
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Obrigado!


