
  

 
 
 

Protecção das cadeias de abastecimento de insumos para pequenos produtores 
agrícolas no contexto da COVID-19 na África 

 

(12 de abril de 2020) 

Mensagens principais:  

• Facilitar o comércio inter-regional (e intercontinental) dos principais insumos 
agrícolas. 

• Manter o sistema de abastecimento de insumos em operação para os pequenos 
produtores classificando revendedores rurais de pequena escala como “essenciais” 
nas normas de contenção. 

• Aproveitar das lições da resposta ao vírus Ebola na África Ocidental. 

• Onde for viável, utilizar um sistema eletrônico de emissão de comprovantes nos 
sistemas de distribuição de insumos subsidiados ou apoiados pelo governo e acesso a 
serviços (trator, transporte e serviços mecanizados). 

• Considerar adiantamentos em dinheiro aos pequenos produtores para garantir o 
acesso a insumos nas próximas estações e evitar dívidas após o relaxamento das 
medidas de contenção, contra a pandemia. 

• Permitir que os mercados informais de sementes das feiras agrícolas continuem a 

operar, sob rigorosa observação dos regulamentos de saúde.  

• Construir instalações de armazenamento (incluindo armazenagem frigorífica para 

insumos veterinários e perecíveis). 

• Garantir que a assistência para salvar os meios de subsistência (por exemplo, as 

distribuições de sementes em larga escala) seja considerada essencial em normas sobre 

a continuação do trabalho humanitário. 

 

Os pequenos produtores têm um importante papel na produção de alimentos para as famílias e 

para o mundo, apesar da base agrícola de recursos naturais dos mesmos ficar cada vez mais 

escassa. São agricultores que cuidam de menos de 2 hectares de terra, criam animais em casa e 

no pastoreio, são também pescadores e dependem da floresta. 

 

Há cerca de 500 milhões de pequenos agricultores no mundo que produzem até 80% dos 

alimentos consumidos na África e na Ásia1. Na África, especificamente, alimentam e empregam 

dois terços da população e trabalham em 62% da terra2. Os produtores de pequena escala são 

 
1 Smallholders, food security, and the environment IFAD, 2013 
2 http://www.fao.org/family-farming/regions/africa/en/  



extremamente vulneráveis a choques e tensões. Seus meios de subsistência são sazonais e 

podem ser facilmente prejudicados por aumentos nos preços dos insumos e eventos climáticos 

extremos, como secas ou inundações. 

 

De acordo com o relatório Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, de 2019, a 

fome continuou a aumentar em praticamente todas as sub-regiões africanas, fazendo da África 

uma região entre as que mais sofrem com a prevalência de desnutrição: um em cada cinco 

africanos passa fome. As consequências da doença causada pelo corona vírus, a COVID-19, 

podem ser drásticas. É importante notar que alguns países já sofrem de crises alimentares 

devido a vários choques, incluindo os causados por mudanças climáticas, conflitos, pragas e 

doenças de plantas e animais, como é o caso do aumento contínuo de gafanhotos do deserto 

na África Oriental. 

 

O Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (o CDC da África) mostra que em 7 de 

abril de 2020, 52 Estados Membros da UA têm casos positivos da COVID-19. Por esta razão os 

governos adotaram medidas para controlar a propagação da pandemia rapidamente. Algumas 

dessas medidas não estão totalmente alinhadas com as dos países vizinhos, o que pode ter 

implicações na contenção da COVID-19, bem como na segurança alimentar em toda a região. 

Além disso, muitas dessas medidas têm implicações adversas em termos de fluxos e cadeias 

agroalimentares de valor,3 especialmente às populações carentes. 

Desafios específicos à pandemia  

Os pequenos produtores agrícolas têm uma grande oportunidade nesta crise, pois podem 

continuar a produzir no nível da agricultura familiar e por isso é fundamental que os insumos 

agrícolas e as cadeias de fornecimento de serviços sejam priorizadas e as medidas 

fitossanitárias e de saúde necessárias sejam implementadas para garantir a segurança das 

pessoas envolvidas. No momento atual, para facilitar a continuação da produção de alimentos, 

será fundamental resolver alguns dos desafios que os produtores já enfrentam, ou podem 

enfrentar ao tentar obter insumos, incluindo os serviços prestados por autoridades locais e 

nacionais, como funcionários extensionistas e assistência veterinária. 

 

Os pequenos produtores agrícolas são, em muitos casos, dependentes de cadeias de 

suprimentos maiores para obter insumos e serviços agrícolas. O movimento restrito em toda a 

nação, além da desaceleração e/ou fechamento de serviços, como nos portos e postos de 

fronteira, afeta as importações, inclusive em outros países, e são fatos adversos para os 

pequenos produtores. 

 

 
3 Agri-food value chains comprise interlinked networks of various actors—including farmers and producers, both large and small, suppliers and 

distributors of agricultural inputs (seeds, fertilizers, machinery, etc.) and services, providers of transport and logistics services, agro-processors 
and manufacturers, exporters and importers, and quality and safety inspectors and systems, among many others. 



O calendário de produção está em vários estágios no continente e é necessário considerar o 

aspeto de sazonalidade ao se instituir vários controles das medidas para não perder 

oportunidades importantes. Na África Oriental (Quênia, Somália e partes da Etiópia), por 

exemplo, a época do plantio para a principal estação agrícola é agora. Qualquer atraso no fluxo 

de insumos agora terá um efeito de “bola de neve”. Na região do Sahel, onde a insegurança 

alimentar aguda aumentou significativamente no ano passado (de 10,6 milhões na estação de 

escassez de 2019, para 17 milhões de previsões na próxima estação de escassez), a época de 

plantio inicia em junho e os agricultores precisam adquirir os insumos assim que possível. 

 

Além disso, nos países onde a época de plantio é mais tarde no ano, como na África Austral, 

não agir agora para garantir os insumos das cadeias de suprimentos pode causar um efeito 

indireto, em termos de obter os insumos a tempo do plantio, portanto, negativo na produção 

de alimentos. Isso seria devastador em algumas áreas da sub-região que passaram por ciclones 

e secas severas no ano passado e já enfrentavam níveis crescentes de insegurança alimentar. 

 

Como observado, os pequenos agricultores produzem tanto para suas famílias quanto para a 

renda familiar, por esta razão é essencial que o acesso aos insumos e aos mercados continuem 

ativos, a fim de minimizar as contrações da demanda. Isso incentivará os produtores a obter 

insumos e produzir seus cultivos colheitas, gado e produtos. 

 

A crise atual desafia todos nós a considerar como facilitar e fortalecer simultaneamente os 

sistemas locais, apresentar soluções que estejam próximas às pessoas e suas necessidades, 

simultaneamente mantendo e aperfeiçoando os sistemas agroalimentares inter-regionais, 

transfronteiriços e internacionais a montante. 

 

Ações a serem consideradas para enfrentar esses desafios 

 

As soluções integradas serão críticas para garantir os sistemas agroalimentares, adaptadas às 

necessidades dos pequenos produtores, bem como dos grandes produtores comerciais, a 

reconhecer que são interdependentes, mesmo nas comunidades mais remotas. 

 

Facilitar o comércio inter-regional (e intercontinental) dos principais insumos agrícolas 

 

Aproveitar as oportunidades da Área de Livre Comércio Continental Africana, por exemplo, e 

isenções em restrições à importação e à movimentação de produtos alimentares e/ou insumos 

nas cadeias de abastecimento agroalimentares além-fronteiras. 

 

•  Aumentar a importação de produtos básicos da segurança alimentar para garantir a 

estabilidade dos estoques nacionais. 

•  Isentar as importações de tarifas e as restrições à movimentação de insumos essenciais 

(sementes, fertilizantes, equipamentos, peças de reposição etc.) 



•  Estabelecer protocolos para o movimento de animais vivos através das fronteiras, por 

exemplo, incluir nos acordos já facilitados pela IGAD, o movimento transfronteiriço de 

gado na área da Grande Karamoja. O que é particularmente importante para as 

vulneráveis populações pastoris que dependem de movimentos sazonais cruzando 

fronteiras para a sobrevivência. 

 

Manter o sistema de abastecimento de insumos em operação para os pequenos produtores 

 

Considerando que os pequenos produtores dependem de uma combinação de esquemas 

informais e do suprimento nacional de insumos, desde a produção própria ou local de 

sementes até os sistemas subsidiados, como Zâmbia. Medidas específicas para continuar com 

esses sistemas incluem: 

•  Classificar revendedores rurais de pequena escala como “essenciais” nas normas de 

contenção. 

•  Com base nas lições da resposta ao vírus Ebola na África Ocidental, onde organizações 

de produtores existem e estão em funcionamento, é importante apoiá-las para permitir 

que se envolvam completamente nas negociações, compra de insumos a granel, acesso 

a transporte, transporte de suprimentos, acesso a instalações de armazenamento e 

movimentação de cargas para fazer com que os suprimentos cheguem o mais próximo 

possível dos níveis locais. 

•  Tanto quanto possível e onde for viável, utilizar um sistema eletrônico de emissão de 

comprovantes nos sistemas de distribuição de insumos subsidiados ou apoiados pelo 

governo e acesso a serviços (trator, transporte e serviços mecanizados). 

•  Considerar adiantamentos em dinheiro aos pequenos produtores para garantir o acesso 

a insumos nas próximas estações e evitar dívidas após o relaxamento das medidas de 

contenção, contra a pandemia. 

•  Permitir que os mercados informais de sementes das feiras agrícolas continuem a 

operar, sob rigorosa observação dos regulamentos de saúde. Isso significa aumentar 

significativamente o número de lugares onde os mercados informais de sementes ou 

produtos podem ser organizados, limitar o número de fornecedores e compradores, 

além de garantir a distância segura entre fornecedores. Os Governos devem fazer a 

supervisão e coordenação com o setor privado e com as organizações de produtores. 

•  Construir instalações de armazenamento (incluindo armazenagem frigorífica para 

insumos veterinários e perecíveis) no nível local, comunitário e domiciliar, tanto para as 

reservas de insumos, como para reduzir as perdas pós-colheita. Isso pode ser feito em 

colaboração com a WASH e outras organizações. 

•  Uso de sistemas informais a nível local, por exemplo, organização de jovens com 

motocicletas (Boda Boda no Quênia e em Uganda) para garantir a entrega localmente. E 

as entregas podem ir acompanhadas de mensagens relacionadas à saúde e inocuidade. 

•  Políticas para garantir a continuação dos principais serviços de apoio às cadeias de valor 

agroalimentares - os governos podem facilitar o funcionamento contínuo de serviços de 



aconselhamento, associações de produtores, cooperativas, empresas, programas de 

controle de pragas, veterinários e extensionistas - com ênfase especial no controle de 

doenças, inocuidade alimentar, medidas de controle de qualidade – como por exemplo, 

utilizar amplamente as inovações em tecnologias digitais, como em Ruanda, onde estas 

já foram testadas. Isso manteria uma consultoria técnica para os agricultores. 

 

Garantir que a assistência para salvar os meios de subsistência seja considerada essencial em 

normas sobre a continuação do trabalho humanitário 

 

A assistência aos meios de subsistência, como por exemplo, as distribuições de sementes em 

larga escala usando formas mais apropriadas, foi amplamente reconhecida como essencial em 

operações humanitárias e deve continuar presente nos acordos nacionais e locais de operações 

humanitárias contínuas. Por exemplo, em 2018, um terço da produção nacional durante a 

estação mais produtiva no Sudão do Sul foi produzida graças a sementes e insumos fornecidos 

pela FAO. 

•  Compras locais de insumos agrícolas para fins humanitários não devem ter restrições 

•  A armazenagem de reservas humanitárias eficientes e eficazes de alimentos, sementes e 

rações animais deve ser considerada e implementada com bastante antecedência das 

estações de plantio e colheita. 

•  Os estoques veterinários críticos (vacinas, medicamentos) devem ser desenvolvidos e 

levados o mais próximo possível das comunidades e mantidos sob refrigeração. 

 

Questões orientadoras para serem consideradas pelos Senhores Ministros: 

• Quais são as maiores dificuldades a esperar na cadeia de abastecimento de insumos? 

• Quais são os insumos mais afetados? 

• Como estão a resolver a situação? 

• Acredita que essas questões podem afetar a próxima temporada de plantio? 


