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Estes choques são categorizados pela crise 
climática e colapso ecológico, convergindo com 

crises económicas e políticas como parte e parcela 
de um mundo sobrecarregado e desestruturado. 
Isto foi ampliado e tornado visível pela pandemia da 
COVID-19, que destaca os vínculos inextricáveis entre 
a agricultura industrial, e a sua contínua e incontrolada 
expansão, degradação ecológica e saúde humana 
(UNEP e ILRI, 2020). As fragilidades da economia 
global – moldadas pela globalização neoliberal – foram 
expostas; assim como as fracturas que existem entre e 
dentro das sociedades. 

Esta investigação culminou numa série de trabalhos 
que exploram a natureza e os impactos da (il)lógica 
económica fatalmente falhada que impulsiona a 
agenda da industrialização num contexto de choques 
convergentes e agravantes. A este respeito, nesta 
série examinamos algumas das dinâmicas em torno 
dos interesses, desigualdades e vulnerabilidades cada 
vez mais profundas daqueles que já se encontram na 
linha da frente.

Este documento examina criticamente os motores 
políticos e económicos da degradação ecológica sob o 
pretexto de empréstimos e ajuda ao desenvolvimento, 
através da extracção voraz de recursos naturais e do 
deslocamento social e cultural – o cenário dos ciclones 
tropicais Idai e Kenneth, que fizeram história ao 
atingirem, respectivamente, o centro e o norte de 
Moçambique com apenas seis semanas de intervalo 

Sobre este 
documento 
Enquanto o mundo continua a lutar contra as 
consequências da pandemia da COVID-19 e 
nós nos aproximamos de um “novo 
normal”, o ACB embarcou na 
investigação para examinar 
a natureza dos choques que 
atingem o continente africano.
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entre si em 2019 e 
que também afectaram 
gravemente partes do Zimbabué 
e do Malawi. Assim, com o nosso 
enfoque específico em Moçambique, e em 
menor grau no Zimbabué, examinamos a 
natureza sistémica e complexa subjacente 
a estes choques sem precedentes, a 
resposta nacional e global, e os desafios 
enfrentados pela recuperação a nível 
local no contexto do extractivismo e 
dívida contínuos. Também examinamos 
as práticas relacionadas com a 
integridade ecológica e a recuperação 
que sugerem componentes de uma 
alternativa mais ampla em face de choques 
compostos.

Falamos da interacção entre alterações 
climáticas, desflorestação, agricultura e 
extrativismo, e os seus papéis na condução da 
instabilidade social e política e da insegurança 
alimentar nestes países, alimentando ainda 
mais as crises sistémicas e existenciais que 
enfrentamos. Por um lado, estas chamadas 
intervenções de desenvolvimento reforçam o 
endividamento, as desigualdades e a exclusão 
social. E, por outro lado, aprofundam a 
dependência de projectos destrutivos, míopes 
e de curta duração, intensivos em carbono e 
capital, e cadeias de valor agrícolas e florestais 
globais, que contribuem todas elas para a 
criação de condições de extrema vulnerabilidade 
a choques como a lagarta do funil de milho e a 
pandemia da COVID-19. 

Também examinamos 
criticamente as respostas 

aos choques dos actores 
internacionais e nacionais e 

discutimos como estes constituem 
tipicamente projectos comerciais e 

financeiros neocoloniais, empurrando 
para o limite as comunidades 
agrícolas pobres e marginalizadas. 
Argumentamos que estas falsas 
e desacreditadas “soluções” 
já não podem ser toleradas 

numa altura em que precisamos 
desesperadamente de repensar para 

além de uma abordagem neoliberal 
no sentido da recuperação, resiliência e 
reconstrução. 

Esta série é uma tentativa inicial de dar uma 
dimensão a algumas das dinâmicas e padrões 
predominantes. No contexto da pandemia 
da COVID-19, dos bloqueios nacionais e 
da mobilidade limitada, a investigação para 
este artigo foi conduzida através de pesquisa 
preliminar e entrevistas telefónicas com 
informadora chave que trabalham na região e 
sectores relevantes, para triangular a informação 
e pintar um quadro do que está a acontecer 
no campo. Embora existam abundantes artigos 
escritos sobre ciclones Idai e Kenneth, faltam 
informações para compreender plenamente o 
contexto institucional, com informações precisas 
e fiáveis limitadas sobre os fluxos financeiros 
e ecológicos de entrada e saída nestes países. 
Este artigo pretende, portanto, destacar estas 
preocupações, e estimular esta conversa. 
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O impacto dos choques compostos 
nos pequenos agricultores e nas 
populações rurais

• Os ciclones tropicais Idai e Kenneth devastaram 
a vida de pessoas, especialmente agricultores 
camponeses, em Moçambique, Malawi e 
Zimbabué. Para a comunidade global, Idai e 
Kenneth tornaram-se memórias distantes à 
luz da pandemia da COVID-19, mas muitos 
dos afectados por ciclones ainda lutam para 
reconstruir as suas vidas mais de um ano 
depois, e vivem com medo da aproximação da 
estação das chuvas. 

• Os ciclones agravaram condições 
socioeconómicas já frágeis, exacerbando a 
pobreza pré-existente, infra-estruturas básicas 
pobres ou inexistentes e instituições fracas; 
todas elas impulsionadas e exacerbadas por 
impactos das alterações climáticas que estão 
a aumentar a frequência de eventos graves e 
anteriormente raros.

•  Os ciclones Idai e Kenneth não foram 
choques isolados, mas sim choques de crise 
ecológica e económica existentes, vividos por 
comunidades agrícolas de pequena escala nas 
áreas afectadas, devido a secas extensivas, 
inundações e infestações por pragas. 

• Em 2016, a lagarta do funil de milho, 
originário das Américas, chegou a África, 
exterminando grandes áreas de milho e 
outros alimentos básicos em toda a região. 
Isto contribuiu ainda mais para o fracasso das 
colheitas e colheitas deficientes, tornando 
as comunidades agrícolas pobres muito mais 
susceptíveis à devastação quando os ciclones 
assolaram a região. 

• Muitas famílias de agricultores já tinham 
perdido todas ou grandes porções das suas 
reservas de sementes antes dos ciclones 
tropicais, e o que sobrou foi dizimado por 
tempestades. Após o Idai, mais de 700 000 
hectares de culturas foram destruídos.

Principais 
constatações

• Quando a COVID-19 chegou, os agricultores 
encontravam-se, portanto, numa situação 
terrível, muitos ainda a lutar para reconstruir as 
suas vidas e meios de subsistência.

Degradação ecológica, perda 
de biodiversidade e crise 
climática: factores sistémicos de 
vulnerabilidade e estados com 
poucos recursos

• Estes choques ocorreram num contexto 
de declínio da biodiversidade. As florestas 
naturais de Moçambique e do Zimbabué e 
a biodiversidade estão a ser rapidamente 
esgotadas. A destruição de diversos 
ecossistemas devido à desflorestação 
generalizada, à perda de biodiversidade e 
à conversão das florestas em agricultura 
exacerbou os impactos das tempestades, 
reduzindo a capacidade local de absorver e 
resistir a choques cada vez mais violentos. 

•  A Estratégia Nacional de Reflorestamento 
de Moçambique 2009 centra-se 
exclusivamente no aumento da silvicultura 
comercial através de plantações florestais 
em grande escala. Moçambique procura 
melhorar as suas cadeias de valor agrícola 
e florestal, promovidas pelo Mecanismo 
de Parceria para o Carbono Florestal 
do Banco Mundial, e ao abrigo de 
programas moçambicanos como o 
SUSTENTA, que está a facilitar uma 
maior desflorestação. Este modelo 
mantém condições desiguais 
e de exploração no terreno, 
orientadas para um mercado de 
mercadorias volátil, com pouca 
atenção prestada à regeneração das 
florestas naturais. 

•  A relação de Moçambique com o 
investimento, empréstimos e a 
economia global está a travar o 
desenvolvimento ecologicamente 
destrutivo à custa das 
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necessidades sociais da maioria da população 
do país. A exposição de empréstimos massivos 
e secretos em Moçambique levou os parceiros 
internacionais a retirar o apoio ao orçamento 
do Estado e congelou o orçamento geral e 
o apoio sectorial, o que provocou uma crise 
económica. Como resultado, o governo 
impôs uma série de medidas de austeridade, 
incluindo cortes em sectores como a saúde, 
educação, bem-estar social, saneamento e 
higiene, imediatamente antes do ataque dos 
ciclones Idai e Kenneth.

• A dívida oculta e o fracasso da comunidade 
internacional em condenar os bancos 
envolvidos apontam para problemas graves 
e profundamente estruturais de empréstimos 
imprudentes por parte dos bancos comerciais e 
instituições multilaterais, que exigem atenção e 
intervenção urgentes a nível global. 

• Os reembolsos aos empréstimos do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) após os ciclones 
e para resposta nacional à COVID-19 só serão 
devidos após a exportação da produção de 
gás natural liquefeito (GNL) e o início das 
receitas fiscais, que se espera para 2022/2023 
(FMI, 2019). Isto bloqueia efectivamente o 
Estado na extracção de combustíveis fósseis 
e exportação de matérias-primas naturais. 
Isto contribui para minar as gerações 
futuras, uma vez que os futuros influxos de 
recursos já se destinam a financiar os altos 
e baixos do endividamento no presente. O 
governo portanto, está preso a um ciclo de 
endividamento que está intrinsecamente 
ligado a um núcleo económico extractivo. 
Além disso, pouco antes deste artigo ter sido 
publicado, a ExxonMobil anunciou que estava 
a atrasar a sua decisão de investimento nos 
campos de gás. Isto indica as perspectivas 
instáveis do governo moçambicano de 
realizar as receitas dos campos de gás agora 
necessárias para o pagamento das dívidas, e 
a fragilidade fundamental deste caminho de 
desenvolvimento.

• Os empréstimos e o endividamento 
insustentáveis suscitam a preocupação de 
como Moçambique, juntamente com outros 
países pobres e já marginalizados e altamente 
endividados, pode recuperar destes desastres e 
preparar-se adequadamente para as futuras.  

A resposta internacional: não está 
à altura da tarefa

• Embora países como os do Zimbabué 
e Moçambique tenham historicamente 
contribuído pouco para a crise climática, 
estão a pagar caro por seus efeitos. Contudo, 
a comunidade internacional disponibilizou 
menos de um terço das necessidades de 
financiamento de Moçambique para fazer 
face à catástrofe e recuperar, menos de um 
quinto das necessidades de financiamento do 
Zimbabué, e menos de metade das do Malawi. 

• Como países com baixos níveis de recursos 
estatais e capacidade limitada, Moçambique 
e o Zimbabué estavam ambos fortemente 
dependentes de financiadores e actores 
externos para responder à catástrofe. Contudo, 
estas respostas foram inadequadas para 
atingir a escala necessária e para enfrentar 
os factores sistémicos dos choques, não 
como acontecimentos isolados, mas como 
parte de uma série contínua e cumulativa 
de acontecimentos que provavelmente irão 
continuar.

• Falta muito informação sobre os esforços de 
recuperação e reconstrução. Devido à falta de 
transparência, particularmente sobre influxos e 
compras financeiras, existe a suspeita pública 
de que os fundos recebidos foram capturados 
pela corrupção sistémica e endémica, facilitada 
por uma paisagem económica e financeira 
global injusta. 

•  A estreita abordagem de gestão de desastres, 
que responde a cada choque isoladamente, 
não consegue fazer um balanço eficiente 
e adequado dos danos cumulativos que 
afectam os países e as suas populações. Os 
choques múltiplos e agravantes que atingem 
os pequenos proprietários da região exigem 
uma abordagem mais abrangente, baseada 
na equidade e justiça, e está ligada às bases 
das economias dos países, bem como às suas 
relações com a economia global. 

• Os direitos dos agricultores, os sistemas de 
sementes dos agricultores e o restabelecimento 
de ligações entre agricultores necessitam de 
reconhecimento e implementação urgentes. 
Esta urgência não pode ser sobrestimada, 
à luz de choques agravados e do aumento 
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de desastres crónicas e agudas. É necessário 
eliminar gradualmente a ajuda alimentar e 
de sementes repetitiva e crónica e prevenir a 
deslocação de sistemas locais de alimentos 
e sementes, que constituem a base para os 
meios de subsistência dos camponeses.

•  Por conseguinte, o foco dos esforços de 
reconstrução deve ser o restabelecimento de 
sistemas sócio ecológicos locais, dos quais 
fazem parte os sistemas de sementes dos 
agricultores. Os sistemas locais de sementes 
e as sementes adaptadas localmente estão a 
ganhar mais atenção, particularmente como 
parte de uma resposta a choques tanto de 
início lento como rápidos. Isto deve ser mais 
discutido, e se aceite, deve ser ancorado na 
lei, como parte de um regime de sementes 
discreto e robusto que reconhece os sistemas 
de sementes dos agricultores e implementa os 
direitos dos agricultores. 

Descolonização, justiça sócio 
ecológica e regeneração sistémica

• Os casos dos ciclones Idai e Kenneth mostram 
que, com um choque abalador após outro 
a atingir o continente africano, é urgente 
e imperativo que asseguremos esforços de 
resposta local com os recursos adequados. 
É igualmente urgente abordar as causas 
estruturais que bloqueiam medidas de 
adaptação e mitigação social e ecologicamente 
justas, enquanto se constroem soluções 
sistémicas para futuros choques.

• Neste contexto, precisamos de considerar 
métodos localmente apropriados para restaurar 
paisagens degradadas e considerar sistemas 
agroecológicos e agro-florestais diversificados 
que restaurem, reparem, recuperem dos 
choques, e se preparem para futuros choques 
inevitáveis. No entanto, isto também deve 
ocorrer no quadro geopolítico e geoeconómico 
mais amplo em que estes sistemas operam. 

• Uma condição importante para que isto 
aconteça é quebrar os padrões de reforço 
da dívida e do extractivismo e perseguir 
futuros socialmente equitativos. As leis, 
políticas, programas, acordos e investimentos 
subjacentes, que promovem a destruição 
maciça das florestas, paisagens, oceanos e 
atmosfera, e que deslocam e desalojam a 

terra e os recursos das pessoas, os meios 
de subsistência e os sistemas de sementes e 
alimentos das populações, precisam de ser 
confrontados e corrigidos.  

• A relação entre países do Norte Global e 
do Sul Global é altamente desigual, onde 
as instituições financeiras internacionais 
promovem o desenvolvimento liderado pelo 
sector privado, inclinado para os fluxos de 
capital para os países do Norte, com poucos 
benefícios a nível local para a elite nacional.

• A nível global, a cooperação é necessária 
para proibir fluxos financeiros ilícitos e evasão 
fiscal de empresas que operam no Sul Global. 
Estes promovem vorazmente a extracção de 
recursos naturais, onde os retornos são mais 
empréstimos e ajuda.

• Espera-se que os projectos de grande escala 
no horizonte não conduzam a uma melhoria 
geral de vidas; pelo contrário, manterão o 
poder da elite política, impedirão mudanças 
transformadoras e significativas no terreno, e 
provavelmente mergulharão o país em mais 
dívidas insustentáveis e aprofundarão as crises 
ecológicas. 

• Urgentemente necessário 
libertar recursos para apoiar 
uma estratégia de diversificação, 
coordenação económica e 
alargamento da base social 
de desenvolvimento. Isto é 
particularmente verdadeiro para 
evitar que os países endividados 
fiquem presos em 
armadilhas de dívida no 
contexto de múltiplas 
crises. A diversificação 
das economias desvia o 
foco das práticas actuais de 
ajustamento neoliberal e exige 
a renegociação da dívida e o 
fim da especulação financeira, 
para gerar uma economia de 
bem-estar para a sociedade 
como um todo.
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Ciclones Idai e 
Kenneth: Criando um 

novo precedente 
em meio à crise 
climática  

Pela primeira vez na história registada, dois ciclones 
tropicais fortes e sucessivos atingiram a costa 
oriental da África Austral durante a mesma época 
em 2019, causando devastação e destruição 
maciças em quatro países da África do Sudeste 
– Comores, Malawi, Moçambique e Zimbabué 
(UNOCHA, 2019). 

Estas tempestades apontam directamente para o aumento dos desastres 
relacionadas com as alterações climáticas, ilustrativas do que está para 

vir num mundo cada vez mais quente, com o declínio das barreiras naturais 
para absorver e resistir a tais choques.

O ciclone Idai, com uma força e uma tenacidade incríveis, fez a sua primeira 
aterragem como uma depressão tropical no início de Março, atravessando as 
províncias da Zambézia e Tete, em Moçambique, para o Malawi, e acossando as 
comunidades locais com chuva e vento sem parar durante cinco dias. A 15 de 
Março de 2019, regressou à costa e subiu em direcção ao Porto da Beira como um 
ciclone tropical de categoria quatro. O ciclone atravessou as províncias de Sofala, 
Zambézia, Tete e Manica, em Moçambique, e foi abruptamente empurrado para 
cima por montanhas que fazem fronteira com o Zimbabué, resultando em fortes 
chuvas. Deixou um rasto de destruição sem precedentes, causando deslizamentos 
de terra catastróficos e inundações repentinas nos distritos de Chimanimani e 
Chipinge no leste do Zimbabué. É a catástrofe natural mais devastadora que o 
Zimbabué alguma vez enfrentou e exigiu a maior resposta humanitária da história 

moderna do país. (Manatsa e Chatiza, 2020; Norton et al., 2020). 

O ciclone Kenneth, dito ser o ciclone tropical mais forte da história registada 
para atingir o continente, foi lançado em Abril de 2019, passando primeiro 
sobre a ilha norte das Comores de Ngazidja, e depois sobre as províncias 
do norte de Moçambique, Cabo Delgado e Nampula, áreas afectadas 
por graves conflitos e instabilidade, e actualmente a experimentar o 
lançamento de projectos extractivos de grande escala, discutidos  
mais adiante. 

Idai e Kenneth afectaram quase 4 milhões de pessoas nos quatro países 
(UNOCHA, 2019). A elevada velocidade do vento e as graves inundações 
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durante os dois ciclones deixaram centenas de 
mortos, dezenas de milhares de pessoas afectadas e 
deslocadas, e a erosão generalizada. Os fortes ventos, 
chuvas torrenciais e as inundações e deslizamentos 
de terras resultantes só de Idai causaram mais de 
US$ 2 mil milhões em prejuízos, destruíram 200 000 
casas, e deixaram mais de 1 300 pessoas mortas, com 
muitas mais desaparecidas (Norton et al., 2020). Os 
ciclones destruíram pontes, barragens, casas, escolas 
e muitas outras infra-estruturas chave de transporte, 
saúde, água, electricidade e comunicações, deixando 
muitas áreas, incluindo a Cidade da Beira, inacessíveis 
e isolando pessoas durante dias após os ciclones. 
A destruição de vidas, meios de subsistência, 
lares, infra-estruturas, recursos naturais e redes 
socioeconómicas causou um trauma psicossocial 
generalizado, suportado principalmente por mulheres 
e crianças (Chatiza, 2019). 

Os ciclones tropicais tanto expuseram como 
agravaram a pobreza e desigualdade pré-existentes 
na região. Após os ciclones, as pessoas foram 
reinstaladas, mas mais de um ano depois muitas 
continuam a viver em abrigos temporários e não têm 
acesso a serviços básicos seguros, tais como água, 
saneamento, abrigo, saúde, educação e protecção. 

Estas condições não satisfazem frequentemente 
os direitos humanos básicos (Norton et al., 2020.; 
UNICEF., 2019). Outros choques climáticos e 
económicos atingiram o país, com restrições COVID-19 
limitando ainda mais a mobilidade e a actividade 
económica. Enquanto o mundo se debate com a 
pandemia da COVID-19, o choque dos ciclones ainda 
ressoa alto para aqueles que lutam para reconstruir as 
suas vidas após o impacto dos ciclones, e vivem com 
medo da aproximação da estação das chuvas.1 

1 Jacob Jenhuro, ORAM, entrevista telefônica, Outubro de 2020.
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Malawi

TROPICAL CYCLONE KENNETH
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TROPICAL CYCLONE ID
AI
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Figura 1: Caminhos do Ciclone Idai e Kenneth

Fonte: Norton et al., 2020, p. 7

Idai e Kenneth não 
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ecológica e económica 
existentes vividos por 
comunidades nas áreas 
impactadas.
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Moçambique é já um dos países mais 
vulneráveis a desastres naturais e 

alterações climáticas (Irish Aid, 2018).1 Estes 
acontecimentos climáticos extremos agravam os 
desafios socioeconómicos existentes, deslocam 
as comunidades locais, e contribuem para a 
insegurança alimentar e de subsistência e uma 
série de outros impactos de arrastamento, 
que aprofundam e perpetuam a pobreza e a 
desigualdade (Sayer e Campbell, 2004). Idai 
e Kenneth não foram choques isolados, mas 
sim choques de crise ecológica e económica 
existentes vividos por comunidades nas áreas 
impactadas (Ver Figura 2).

A agricultura é a principal actividade económica 
na região. Em Moçambique, a maioria dos 
agricultores são do sector familiar, com cerca 
de 3,2 milhões de pequenos agricultores que 
representam 95% da produção agrícola do país 
(FAO, n.d.). Os restantes 5% provêm de cerca 
de 400 grandes agricultores comerciais. Os 
pequenos agricultores dos três países dependem 
fortemente da agricultura de sequeiro.

Durante a última década, a região da África Austral 
sofreu secas consecutivas e intensas – em 2011, 
2016-2017 e uma seca contínua em 2018-2020, 
como parte dos eventos cíclicos do El Nino, e 
intensificada por alterações climáticas (Norton et 
al., 2020). Em Março de 2020, a África do Sul 
declarou o estado de emergência nacional devido à 
seca em curso que afecta a região (De Wet, 2020). 
As alterações climáticas estão a manifestar-se 
numa frequência crescente destes acontecimentos 
graves, anteriormente raros.2 

1 Veja também: https://clubofmozambique.com/news/
mozambique-ranks-second-among-countries-with-highest-number-
of-ecological-threats-171112/
2 https://reliefweb.int/desastres/dr-2018-000429-zwe

Em 2016 a lagarta do funil de milho, originária 
das Américas, chegou a África e dizimou 
grandes áreas de milho e outros alimentos 
básicos em toda a região (ver documento da 
série sobre a lagarta do funil de milho). Isto 
contribuiu ainda mais para o fracasso das 
colheitas e más colheitas, e para a insegurança 
alimentar existente na região, com prejuízos para 
12 países em África estimados em 2,5- US$ 6,3 
mil milhões (Hendery, 2020). O aparecimento de 
gafanhotos vermelhos e gafanhotos migratórios 
africanos ao longo da fronteira de Moçambique 
e do sudeste do Zimbabué ameaça ainda mais a 
segurança alimentar na região.3  

Contra este pano de fundo, o Idai fez aterros 
num momento crítico da colheita em 2019 
(Manatsa e Chatiza, 2020). As famílias agrícolas 
já tinham perdido todas ou grandes porções 
dos seus armazéns de sementes antes dos 
ciclones tropicais, e o que restava foi dizimado 
pela tempestade (FAO, 2019; INGC, 2019). 
Em Chimanimani, o Idai reduziu as áreas de 
pastagem; criou regos profundos e perigosos, 
compactando, desnudando e lixiviando solos; e 
lavou terras de cultivo, especialmente culturas 
de nicho plantadas perto de margens de rios 
e zonas húmidas, reduzindo a diversidade 
de culturas e expondo os agricultores a mais 
insegurança alimentar e de sementes. O ciclone 
levou à degradação da terra, poluição da 
água, perda de cobertura vegetal e paisagens 
completamente alteradas.  Após o Idai, mais 
de 700 000 hectares de culturas, incluindo 
milho, feijão e arroz, foram destruídos entre as 
províncias de Sofala, Zambézia, Tete e Manica 
em Moçambique (Save the Children, 2020).4  

3 https://www.unocha.org/southern-and-eastern-africa-rosea/
Zimbabué.
4 Julious Piti, PORET, entrevista telefónica, Agosto de 2020.

O impacto dos choques 
climáticos agravados
A África do Sudeste não é estranha a eventos climáticos erráticos, mas 
a sua gravidade, frequência e intensidade estão a criar um ambiente 
cada vez mais difícil e ameaçador para as populações locais. O Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, 2018) projecta 
que a África Austral vai ser mais duramente atingida por desastres 
induzidas por alterações climáticas. 
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Fonte: INGC, 20206 

6 Veja: http://www.ingc.gov.mz/por/Centro-Virtual-de-Resposta-
a-Seca
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Como resultado do Idai e Kenneth, os pequenos 
agricultores perderam colheitas, terras produtivas 
e acesso a grupos de poupança (Nortan et 
al., 2020). As culturas de alimentos básicos 
foram destruídas e o cajueiro e o coqueiro 
arrancados, com perda imediata de meios de 
subsistência, incluindo a pesca e a aquacultura 
(UNOCHA, 2019). A precipitação intensa 
associada aos ciclones causou deslizamentos 
de terras extremos nas áreas afectadas, com 
um representante da União Nacional de 
Camponeses (UNAC), explicando que isto 
“reduziu a fertilidade do solo de muitas das 
quintas”. Além disso, chuvas fortes e inundações 
em Dezembro de 2019 dificultaram os esforços 
de socorro (UNOCHA, 2020).5  

Os ciclones agravaram condições já frágeis 
impulsionadas e exacerbadas pela intensificação 
das alterações climáticas, exacerbando a pobreza 
pré-existente, a falta de infra-estruturas básicas 
adequadas e instituições fracas (Manatsa 
e Chatiza, 2020). Os ventos fortes, chuvas 
intensas, ciclones intensos, secas prolongadas 
e infestações por pragas generalizadas na 
região são indicativos de desastres crescentes 
relacionadas com as alterações climáticas. 
Os impactos desastrosos revelam a complexa 
interacção entre os frágeis sistemas socio-
ecossistemas, economias políticas, geopolítica e 
realidades neocoloniais, evidente e perpetuada 
por respostas da comunidade nacional e 
internacional, conforme discutido mais adiante. 

5 Isidro Macaringue, oficial de defesa da UNAC, entrevista 
telefónica, Julho de 2020.

Fonte: Adaptado de Norton et al., 2020, p. 16

Figura 2: Cronologia dos grandes riscos naturais e eventos económicos e políticos 
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No entanto, essas respostas são inadequadas 
para atingir a escala necessária e para 

lidar com as causas sistémicas dos choques 
climáticos, que não são isolados, mas fazem 
parte de uma série contínua e cumulativa de 
eventos que devem continuar. O governo de 
Moçambique estimou os custos de assistência de 
emergência e reconstrução do Ciclone Idai em 
cerca de US$ 1.5 bilhão, que era então 10% do 
produto interno bruto (PIB) nacional, e aos quais 
o Ciclone Kenneth adicionou em Abril de 2019 
(FMI, 2019). O custo estimado da recuperação 
é de US$ 3.2 bilhões para Moçambique, US$ 
630 milhões para o Zimbábue e US$ 370.5 

milhões para o Malawi (Norton et al., 2020) 
(Ver Figura 4). Actualmente, no entanto, dessas 
necessidades de financiamento, menos de um 
terço foi fornecido para Moçambique (PNUD, 
2019), menos de um quinto para o Zimbábue 
(Banco Mundial, 2019a) e menos da metade 
para o Malawi (Governo do Malawi, 2019). Os 
países do Sul estão pagando severamente pela 
contribuição histórica do Norte Global para a 
crise climática (Hickel, 2020), com a resposta 
internacional empalidecendo em comparação 
com o investimento contínuo em sectores que 
impulsionam a mudança climática, como será 
discutido mais abaixo.

Resposta a esses 
desastres 
Sendo países com baixos níveis de recursos estatais e fraca capacidade 
institucional, Moçambique e o Zimbabué dependem fortemente de 
financiadores e actores externos para responder a desastres como  
os ciclones.

Figura 4: Custo estimado da recuperação versus fundos autorizados 
Fonte: Adaptado de Norton et al., 2020, p. 26
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A resposta humanitária em Moçambique 
foi liderada e coordenada pelo governo 
através do Instituto Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC), e apoiada pela Equipa 
do País Humanitário (HCT) composta por 
agências das Nações Unidas, organizações não 

governamentais internacionais (ONG), a Cruz 
Vermelha e doadores. O Plano de Resposta 
Humanitária (HRP) para proporcionar resistência 
e recuperação urgentes e a longo prazo foi uma 
resposta aos ciclones, bem como à seca que os 
precedeu (UNOCHA, 2019). O HRP revisto estava 
a ser desenvolvido ao mesmo tempo que o 
Quadro de Recuperação de Desastres quinquenal 

para as regiões afectadas por ciclones. Enquanto 
os planos de resposta e recuperação ainda 
estavam a ser implementados, a COVID-19 
chegou e atrasou os esforços de resposta 
(República de Moçambique, 2020; PNUD, 
2020a; PNUD, 2020b). 

A resposta a tais desastres tem três fases ao 
longo de uma gestão e redução contínua do 
risco de desastres: resposta às necessidades 
humanitárias imediatas sob uma crise aguda; 
recuperação precoce; e gestão da recuperação 

e reconstrução a médio e longo prazo (Chatiza, 
2019).  A imensa escala dos acontecimentos 
causou necessidades maciças e urgentes, 
incluindo o acesso imediato a alimentos e 
abrigo, e água, saneamento e higiene (WASH). 
A resposta do governo moçambicano foi 

lenta, apesar dos alertas precoces, sendo os 
respondentes sul-africanos independentes os 
primeiros a entrar em cena.  De acordo com 
Manatsa e Chatiza (2020), a “colectivização 
social” teve lugar, o que foi particularmente 
eficaz. Esta resposta apoiou-se em sistemas 
agrícolas tradicionais baseados no conhecimento 
e resultou em que os residentes locais foram 

as primeiras unidades de resposta a ajudar na 
recuperação de pessoas, casas e infra-estruturas. 
Estas redes de ajuda mútua e de solidariedade 
apontam para práticas que poderiam ser mais 
apoiadas no contexto de uma abordagem 
mais abrangente e localizada da adaptação às 
alterações climáticas e da preparação e resposta 
a desastres1.

1 Anabela Lemos, JA! entrevista telefónica, Outubro de 2020.
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Os países do Sul estão pagando severamente 
pela contribuição histórica do Norte Global 
para a crise climática (Hickel, 2020), com a 
resposta internacional empalidecendo em 
comparação com o investimento contínuo 
em sectores que impulsionam a mudança 
climática, como será discutido mais abaixo.
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O primeiro passo dado por ONG locais em 
resposta à catástrofe foi a divulgação de 
informação, seguida da obtenção de alimentos 
e fornecimentos para os sobreviventes, e da 
oferta de aconselhamento. Como afirmaram 
representantes da Organização para a 
Utilização Sustentável dos Recursos (TSURO), 
“a mobilidade foi um grande problema, e as 
equipas de resposta tiveram de percorrer longas 
distâncias para se ligarem aos sobreviventes”.  
Mas eles conseguiram.2

As medidas de resposta rápida tomadas por 
actores nacionais e internacionais concentraram-
se principalmente na evacuação, no controlo 
de surtos de doenças, no estabelecimento de 
colonatos temporários e na distribuição de 
produtos alimentares e não alimentares. Houve 
alguns sucessos iniciais, com reassentamentos 
temporários a serem erguidos rapidamente, a 
prevenção e contenção de surtos de doenças 
transmitidas pela água em larga escala 
através de uma abordagem coordenada, o 
restabelecimento de sistemas de saneamento e 
de tratamento de água e a prestação de serviços 
de saúde críticos (CDC, 2019; Cambaza et al., 
2019; Lequechane et al., 2020). 

2 Roseline Mukonoweshure e Farai Gumisai, TSURO, entrevista 
telefónica, Agosto.

Os doadores internacionais prometeram US$ 
1,2 mil milhões para a reconstrução no início 
de 2020 (Norton et al., 2020). Na sequência 
do ciclone Idai, o governo moçambicano criou 
o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones 
(GREPOC) para coordenar a reconstrução e as 
relações com os doadores. O Banco Mundial 
aprovou US$ 130 milhões da sua Associação 
Internacional de Desenvolvimento para a 
Recuperação e Resiliência de Emergência, com 
outros US$ 60 milhões do Governo dos Países 
Baixos, com requisitos de co-financiamento a 
serem cumpridos pelo Governo de Moçambique. 
O projecto centrou-se na recuperação e 
reconstrução - habitação (42 milhões de 
dólares); infra-estruturas públicas (16 milhões 
de dólares); recuperação do sector privado (22 
milhões de dólares) e construção de resiliência 
climática incluindo resiliência costeira (30 
milhões de dólares, mais 30 milhões de co-
financiamento); reabilitação de drenagem (30 
milhões de dólares, mais 30 milhões de co-
financiamento); implementação, monitorização e 
avaliação de projectos (7 milhões de dólares); 
incluindo uma Componente de Resposta 
a Emergências Contingentes (CERC) 
(Banco Mundial, 2019e). Em 2020, 
para cobrir a resposta de emergência 
à COVID-19, o governo de 
Moçambique solicitou a activação 
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Assim, a má apreciação dos factores sistémicos 
destes choques alimenta a incapacidade de 
alcançar resultados sustentáveis de recuperação 
e reconstrução. 

Em Setembro de 2019, foram lançados dois 
projectos no Zimbabué. O Gabinete de Serviços 
de Projectos da ONU (UNOPS), com um 
financiamento de US$ 72 milhões do Banco 
Mundial, criou o Projecto de Recuperação 
Idai do Zimbabué, um importante projecto de 
recuperação multissectorial, implementado pela 
Organização para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e Programa Alimentar Mundial 
(PAM).3 O segundo projecto, o Post Cyclone 
Idai Emergency Recovery and Resilience Project, 
centra-se na reconstrução de infra-estruturas 
chave em todo o Zimbabué, com financiamento 
de US$ 24,5 milhões provenientes do Banco 
Africano de Desenvolvimento.4 O Zimbabué, 
que não tem tido acesso a financiamento desde 
que entrou em incumprimento no pagamento 
da sua dívida em 2000, tem uma dívida externa 
próxima dos US$ 10 mil milhões em atraso, 
e simplesmente não tinha capacidade para 
financiar os esforços de recuperação.5 O tempo 
dirá como estes projectos se desenrolam, mas 
parece que os cidadãos rurais de grande parte 
do Zimbabué e de Moçambique são incapazes 
de confiar nos seus respectivos estados com 
poucos recursos e incapacitados.

3 https://zimbabwe.un.org/index.php/en/50659-cylone-idai-
recovery-programme-may-lend-lesson-recovering-better-covid-19
4 https://www.unops.org/news-and-stories/news/cyclone-idai-
recovery-projects-launched-in-zimbabwe
5 Adrian Chokwe, AFRODAD, entrevista telefónica, Outubro de 
2020.

do Mecanismo de Resposta Imediata (IRM) ao 
abrigo do CERC, para permitir a retirada de US$ 
73,5 milhões do erário público (República de 
Moçambique, 2020). 

O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o 
GREPOC e com o apoio financeiro da União 
Europeia (UE), Canadá, China, Finlândia, 
Noruega e Holanda, criou o Mecanismo de 
Recuperação de Moçambique (MRF), um 
programa de recuperação quinquenal com 
um custo estimado de US$ 72 milhões (PNUD, 
2020a). A UE assinou um acordo em Abril de 
2020 para contribuir com 34,3 milhões de 
euros para apoiar a implementação do MRF 
(PNUD, 2020c). O programa tem três pilares 
principais: reconstruir os meios de subsistência, 
especialmente os das mulheres e das pessoas 
com deficiência; reconstruir a habitação e as 
infra-estruturas comunitárias; e desenvolver 
capacidades e sistemas nacionais para planear e 
implementar o programa de recuperação  
e resiliência. 

As intervenções actualmente em curso 
concentram-se em 15 640 famílias afectadas e 
deslocadas pelo ciclone Kenneth (e insurreições 
em curso) na Província de Cabo Delgado e 37 
503 famílias na Província de Sofala, com planos 
para se estenderem a Inhambane, Manica, 
Nampula, Tete e Zambézia (PNUD, 2020b). 
O Fundo Central de Resposta de Emergência 
da ONU afectou agências e parceiros da 
ONU US$ 21,4 milhões para o ciclone Idai 
e US$ 12,9 milhões para o ciclone Kenneth 
nos dias seguintes à sua aterragem. Destes, 
US$ 14 milhões foram para Moçambique, 4 
milhões para o Zimbábue, e 3,3 milhões para 
o Malawi para o ciclone Idai, e 10 milhões 
para Moçambique e 3 milhões para Comores 
para o ciclone Kenneth (ONU, 2020b). Isto foi 
utilizado por HCTs em cada país para lidar com 
necessidades urgentes através de aglomerados.

No entanto, a ajuda internacional mobilizada 
numa onda de solidariedade internacional foi 
incapaz de responder aos esforços de socorro e 
recuperação. Isto pode em parte ser atribuído 
à estreita abordagem de gestão de desastres, 
que responde em grande parte a cada choque 
isoladamente e não considera suficientemente 
o impacto dos danos cumulativos nos países 
e nas suas populações, nem a sua intersecção 
com as desigualdades e privações existentes. 
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Esforços de alívio de sementes e restabelecimento dos sistemas de sementes dos agricultores

Num contexto em que grande parte da população rural depende da terra e da agricultura para sobreviver, o acesso a 
diversas sementes em quantidade suficiente é indispensável para o cultivo de alimentos saudáveis e nutritivos como primei-
ra resposta essencial aos esforços de alívio e recuperação pós-catástrofe. Neste caso, onde campos inteiros, sementes e 
reservas alimentares sob o controlo de pequenos agricultores foram destruídos, e na ausência de casas/bancos de sementes 
seguros, liderados e controlados por agricultores para emergências, a resposta padrão é a importação de ajuda alimentar 
e de sementes para o país. O Cluster da Segurança Alimentar coordenou a implementação das agências da ONU, ONG 
(tanto nacionais como internacionais), a sociedade civil em geral, bem como o INGC a nível provincial e os serviços públicos 
agrícolas, como parte deste fórum. José Mantishe, oficial do programa da FAO em Moçambique, disse que inicialmente 
foram distribuídas sementes de milho e feijão-frade polinizados a céu aberto, e mais tarde foram incluídas sementes de 
hortaliças corporativas, no âmbito do Cluster de Segurança Alimentar na Beira, Província de Sofala.1 Não está claro se esta 
semente provém de instituições de reprodução privadas ou públicas. A FAO em Moçambique distribuiu 14 700 kits agrícolas, 
visando 73 000 pessoas, incluindo sementes e implementos agrícolas básicos.2 Dito isto, Macaringue da UNAC sugeriu que 
as sementes híbridas corporativas fossem distribuídas como parte de uma resposta rápida e de uma recuperação precoce, 
devido à perda total de sementes locais como resultado dos ciclones, e à falta de disponibilidade de alternativas no país.3   
Mutsaka et al. (2019) sugerem que, enquanto os meios de subsistência agrícola receberam financiamento de emergência, 
estas intervenções não corresponderam à estação ou à geografia local, e não incluíram medidas para lidar com a infestação 
da lagarta do funil de milho. Como já foi referido anteriormente, isto sugere uma tendência/orientação unidimensional dos 
esforços de socorro, enquanto que é necessária uma abordagem multifacetada e contextualizada, especialmente à luz dos 
choques múltiplos e compostos que atingem os pequenos agricultores da região.

Embora a distribuição directa de sementes em situações de emergência seja complexa, e frequentemente orientada para 
grandes importações de sementes que beneficiam exclusivamente as empresas de sementes, a FAO é explícita ao afirmar que 
está empenhada na aquisição local de sementes como uma prioridade em situações de emergência, mas que isto requer um 
conhecimento suficiente dos produtores locais de sementes, dos mercados locais, e a aquisição de sementes adaptadas local-
mente a partir de fontes locais que não irão prejudicar o sistema de sementes local e nacional e a segurança alimentar na 
região (FAO, 2010). No entanto, apesar destas afirmações, isto não acontece nos esforços de resposta rápida, particularmente 
devido aos processos de aquisição, o que tem implicações sobre a relevância, eficácia e qualidade da resposta.4 

Foram produzidos manuais de formação aprofundada para profissionais do desenvolvimento para melhorar as intervenções 
baseadas em sementes em crises agudas e crónicas (McGuire e Sperling, 2016; Sperling e McGuire, 2020; Sperling et al., 
2006). Os manuais de formação observam que o que muitas vezes falta inclui o diagnóstico adequado ou correcto da 
insegurança das sementes, o que frequentemente pressupõe a falta de disponibilidade de sementes e cria uma dependência 
excessiva no sector das sementes comerciais para o fornecimento de sementes. Isto mina e desloca os sistemas de sementes 
locais, que são fundamentais para sustentar e reconstruir a vida e a subsistência dos agricultores. A FAO realizou uma aval-
iação de sementes para informar a sua resposta à seca em curso antes de Idai e Kenneth (detalhada abaixo), mas no esforço 
de resposta rápida após os ciclones isto não foi utilizado, e a narrativa principal é que as sementes foram completamente 
destruídas devido às tempestades, deixando os agricultores com infra-estruturas sociais e físicas destruídas, e em completo 
choque e trauma. Portanto, isto levanta questões importantes sobre o respeito e a implementação dos direitos dos agricul-
tores e o apoio aos sistemas de sementes dos agricultores no contexto dos choques compostos e dos crescentes desastres 
crónicas e agudas, e sobre como restabelecer as ligações entre agricultores e agricultores. A investigação de campo em curso 
é necessária para se obter uma melhor imagem e informar os esforços de resposta. Dito isto, as leis de sementes são orien-
tadas para o sector de sementes comerciais ou formais, sob a forma de variedades empresariais melhoradas e certificadas, 
mesmo em tempos de crise, e mesmo em casos – como em Moçambique – onde o sector de sementes formais é praticamente 
inexistente. O fornecimento de tais sementes comerciais, que não está adaptado às condições locais, tem implicações a longo 
prazo para os sistemas agrícolas de pequenos agricultores. A necessidade de acabar com a ajuda às sementes repetitivas 
e crónicas e apoiar os esforços dos agricultores na reconstrução dos seus sistemas de sementes, incluindo as sementes 
perdidas e deslocadas localmente adaptadas, necessita de atenção extremamente urgente.

1 José Mantishe, Oficial de Programa da FAO em Moçambique, entrevista telefónica, 14 de Setembro de 2020

2 http://www.fao.org/emergencies/resources/maps/detail/en/c/1189050/; https://reliefweb.int/report/mozambique/fao-starts-distribution-
much-needed-seeds-and-tools-cyclone-ravaged-mozambique
3 Isidro Macaringue, oficial de advocacia da UNAC, entrevista telefónica, Julho de 2020.

4 José Mantishe, Oficial de Programa da FAO em Moçambique, entrevista telefónica, 14 de Setembro de 2020.
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Há alguns esforços interessantes centrados nos sistemas de sementes locais e nas sementes dos agricultores, tais como 
uma iniciativa apoiada pelo governo alemão em colaboração com a FAO e bancos de genes locais que trabalham para 
reanimar e devolver as variedades perdidas aos pequenos agricultores através de um projecto intitulado “Fundações para 
a reconstrução de sistemas de sementes pós-Ciclone Idai”: Zimbabué, Moçambique e Malawi”, operando sob a égide 
do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura.  É necessária uma investigação 
de campo mais detalhada para confirmar o que tem tido lugar até à data, e como esta abordagem pode alimentar os 
futuros esforços de recuperação e as discussões sobre o âmbito dos direitos dos agricultores, particularmente no tempo 
dos choques.5 

Em Moçambique, existe uma suspeita pública sobre a utilização dos fundos que entram no país, devido à falta de trans-
parência e clareza sobre as entradas e compras financeiras, especialmente por parte do INGC. Foram levantadas questões 
sobre as dívidas ocultas e os crescentes níveis de corrupção no país (CIP, 2020). O Centro para a Integridade Pública (CIP) 
relatou o uso indevido de alimentos e materiais não alimentares doados, capacidade limitada para controlar a utilização 
de doações financeiras e materiais, e um aumento geral dos níveis de desconfiança entre o público e o INGC. Na altura 
da redacção do presente relatório, nenhum relatório tinha sido divulgado publicamente para indicar como a ajuda foi 
utilizada, nem quais os resultados da primeira fase da resposta (CIP, 2020; Carta de Moçambique, 2020). 

Nos países afectados de Moçambique, Zimbabué e Malawi, a fragilidade socioeconómica devido a uma economia política 
em crise e de baixo desempenho tornou-os ainda mais vulneráveis a desastres, uma vez que os riscos climáticos rapida-
mente se transformam em emergências humanitárias (Chatiza, 2019). As pessoas afectadas por extensos danos causados 
por ciclones continuam a viver em condições

5 http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1301895/
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Múltiplas camadas de políticas, leis e 
organizações locais e nacionais do 

Zimbabué criaram fraquezas institucionais, uma 
vez que estas são subfinanciadas e, em última 
análise, incapazes de responder a choques 
lentos ou rápidos (Chatiza, 2019; Manatsa 
e Chatiza, 2020). Além disso, a tomada de 
decisões é altamente politizada, resultando num 

planeamento inadequado 
e pouco claro e numa 

implementação aleatória. 
Anos de declínio económico deixaram a maioria 
das agências estatais sem recursos operacionais, 
com o ciclone Idai a expor a capacidade e 
lacunas políticas no sistema de gestão de risco 
de desastres do Zimbabué e na governação 
global (Manatsa e Chatiza, 2020). Além disso, 
os sistemas de alerta precoce eram muito fracos 
e desarticulados, resultando em comunidades 
locais criticamente despreparadas, sem surpresa 
esmagadas, e com recursos maciçamente 

insuficientes para a tarefa em questão (Manatsa 
e Chatiza, 2020; Banco Mundial, 2019c). 
No Zimbabué, a resposta expôs fragilidades 
políticas, institucionais e de capacidade. Muitos 
funcionários locais sentiram-se inicialmente 
abandonados, e mais tarde esmagados, e 
profundamente traumatizados pela enormidade 
dos acontecimentos e pela destruição que 
causou no seu rasto (Manatsa e Chatiza, 2020). 

Idai e Kenneth “varreram Moçambique e 
encontraram um estado enfraquecido por um 

modelo de desenvolvimento extractivista 

Estados pós-coloniais, 
economias frágeis e 
preparação para  
O ciclone Idai atingiu economias já frágeis num contexto de apoio 
estatal à expropriação sistemática de recursos naturais e humanos 
através de investimentos estrangeiros, tornando difícil distinguir a 
“corrupção” desta lógica extractivista  
(Castel-Branco e Massarongo, 2016).

e capturado pelo capital global” 
(Castel-Branco, 2019, sem 
número de página). Embora 
os indicadores económicos 
sugiram que a economia 
moçambicana se expandiu 
de forma constante e 
significativa, continua a ser 
uma economia extractiva, 
porosa e de base estreita 
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(Castel-Branco, 2014), na qual metade da 
população vive em pobreza absoluta1 e 
desigualdade crescente.2 O seu desenvolvimento 
tem dependido das matérias-primas e indústrias 
extractivas e tende a concentrar-se em projectos 
de grande escala, que, como em muitos 
países africanos, muitas vezes não conseguem 
satisfazer as expectativas na transformação da 
economia (Castel-Branco, 2014). Os resultados 
comuns são projectos falhados, carregando 
países com mais dívidas insustentáveis e com 
as gerações futuras a pagarem o custo.3 É 
importante notar que muitas das áreas atingidas 
por ciclones são fortalezas do partido da 
oposição RENAMO, que têm sido severamente 
subfinanciadas devido às estruturas de patrocínio 
do governo da FRELIMO. Esta politização do 
apoio e da resposta é importante quando se 
analisa a extensão dos danos e a lentidão dos 
esforços de resposta.

Os megaprojectos em Moçambique – como o 
projecto LNG – são indicativos de uma aliança 
entre o Estado e o capital financeiro nacional 
e multinacional (Castel-Branco, 2014), cujo 
tipo até o Banco Mundial (2019d) admite 
ter ligações limitadas com a economia local. 
Enquanto poucos países seriam capazes de 
responder a uma catástrofe de tal magnitude, 
o governo de Moçambique, com o seu ciclo 
económico de expansão/ruptura,4 um PIB 
limitado, no meio de uma crise da dívida, e uma 
dependência excessiva do sector extractivo, 
tornou um país vulnerável à flutuação dos 
preços dos produtos de base dependente de 
empréstimos públicos para projectos de infra-
estruturas de grande escala, e de incentivos 
fiscais extensivos ao investimento estrangeiro 
(Castel-Branco, 2019). Isto resultou num 
clientelismo autoritário e corporativista, inclinado 
para os interesses das oligarquias nacionais 
associadas ao capital multinacional, que 
controlam a terra, os contractos, o comércio 
ilegal de heroína e madeira, e as acções em 
empréstimos internacionais (Castel-Branco e 

1 https://www.iied.org/mozambique-case-study-shows-poverty-
about-much-more-income
2 https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/
publication/mozambique-economic-update-less-poverty-but-more-
inequality
3 Tirivangani Mutazu, AFRODAD, entrevista telefónica, Outubro 
de 2020.
4 Tim Jones, Campanha Jubileu da Dívida, entrevista telefónica, 
Agosto de 2020.

Massarongo, 2016; Hanlon, 2020a). Como tal, 
uma elite política e de classe miscigenou-se em 
torno da extracção e da dívida, perpetuando a 
vulnerabilidade entre a população rural como 
resultado do aumento da desigualdade, da 
falta de investimento estatal, da degradação 
ecológica e dos efeitos da subsequente 
austeridade. 

A dívida, as reformas e a 
armadilha da dívida climática de 
Moçambique 

A dívida pública moçambicana é estimada em 
85% do seu PIB, com uma economia exposta 
e vulnerável a choques externos devido à 
sua dependência de poucos produtos de 
exportação para receitas em divisas (Banco 
Mundial, 2019a). A economia moçambicana 
enfrenta desafios significativos, com a queda 
dos preços das mercadorias, choques climáticos 
combativos, aperto fiscal e um abrandamento 
do investimento directo estrangeiro agravado 
pela crise da dívida oculta de 2016. 

O escândalo da dívida oculta em Moçambique 
incluiu empréstimos contraídos por duas 
empresas estatais, Proindicus e MAM, no 
valor de cerca de 1,4 mil milhões de dólares. 
A Ematum, uma terceira empresa estatal, 
a Ematum, garantiu US$ 850 milhões de 
Eurobond. Isto ocorreu numa fase inicial em 
2014, mas só foi divulgado em Abril de 2016. 
Os empréstimos foram concedidos pelo Credit 
Suisse e pelo banco emprestador russo VTB 
Bank e canalizados através de uma empresa de 
construção naval dos Emiratos Árabes Unidos, a 
Privinvest. Os empréstimos de US$ 2 mil milhões 
(€1,76 mil milhões) foram feitos para a compra 
de equipamento naval e de uma frota de pesca, 
que não iniciou as operações, e com grande 
parte do dinheiro ainda por contabilizar.5 Estes 
US$ 2 mil milhões adicionais de dívida foram 
adicionados às contas do governo em 2016 e 
elevaram o rácio da dívida de Moçambique para 
níveis insustentáveis. Em 2017, o país anunciou 
que não conseguiria pagar a sua dívida, 
provocando uma crise da dívida que ainda hoje 
se faz sentir em Moçambique.6   

Estes empréstimos secretos levaram os parceiros 

5 https://www.dw.com/en/mozambiques-debt-crisis-who-will-pay-
the-bill/a-45105639
6 https://www.dw.com/en/africas-new-sovereign-debt-
crisis/a-38024607
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internacionais a retirar o apoio ao orçamento 
de Estado moçambicano e congelaram o 
orçamento geral e o apoio sectorial, o que 
provocou crises económicas e sociais. Como 
resultado, o governo impôs uma série de 
medidas de austeridade, incluindo cortes em 
sectores como a saúde, educação, bem-estar 
social, saneamento e higiene, imediatamente 
antes da ofensiva de Idai e Kenneth. Embora 
seja necessária uma elite local para contrair tais 
empréstimos, também é necessário um credor 
para os conceder com base em juros comerciais 
e pouco mais (Ndikumana e Boyce, 2011). 
A dívida oculta e o fracasso da comunidade 
internacional em condenar os bancos sediados 
em Londres, apontam para problemas graves 
e profundamente estruturais de empréstimos 
imprudentes concedidos por bancos comerciais 
e instituições multilaterais, que requerem 
atenção e intervenção urgentes a nível global.7 
Actualmente, as três empresas estatais 
moçambicanas beneficiárias dos empréstimos 
ilegais dos bancos com sede em Londres estão 
a ser chamadas a dissolver-se e os empréstimos 
a serem declarados ilegais (Frey, 2020). Em 

7 Tim Jones, Campanha Jubileu da Dívida, entrevista telefónica, 
Agosto de 2020.

2019, os defensores da dívida acusaram o 
FMI de encorajar a concessão imprudente 
de empréstimos a países financeiramente 
perturbados, sem primeiro pôr em prática um 
programa de reestruturação da dívida.8 Com 
base neste mesmo relatório, a Campanha Jubileu 
da Dívida indica uma violação importante por 
parte do FMI das suas próprias políticas, porque 
incentiva empréstimos imprudentes onde os 
credores criam dívidas insustentáveis, sabendo 
muito bem que estes credores serão libertados 
enquanto cidadãos de países endividados 
suportam o peso da dívida.

Na sequência dos ciclones Idai e Kenneth, 
o conselho executivo do FMI aprovou US$ 
118 milhões em ajuda de emergência a 
Moçambique ao abrigo do RCF, que se baseava 
no facto de o governo estar “empenhado 
na estabilidade macroeconómica ao mesmo 
tempo que promove o crescimento inclusivo 
e enfrenta os desafios da governação” (FMI, 
2019). Por outras palavras, isto significava a 
reafectação de despesas de menor prioridade 
da assistência de emergência e reconstrução 

8 https://jubileedebt.org.uk/press-release/the-imf-is-spending-93-
billion-bailing-out-reckless-lenders
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para sete reformas estruturais “macro críticas” 
centradas principalmente numa orientação 
neoliberal contínua, favorecendo o sector 
privado e o capital.9 Em 2020, o FMI aprovou 
mais US$ 309 milhões para a pandemia da 
COVID-19, novamente do RCF (Mbewa, 2020) 
– para manter a estabilidade macroeconómica 
e financeira. Este é, portanto, o segundo ano 
consecutivo em que Moçambique recebe 
apoio do RCF do FMI. O FMI afirmou que os 
pagamentos do RCF só serão efectuados após o 
início das exportações de produção de GNL e das 
receitas fiscais, o que se espera para 2022/2023 
(FMI, 2019). Isto bloqueia efectivamente o 
Estado na extracção de combustíveis fósseis 
e na exportação de matérias-primas naturais. 
Além disso, pouco antes deste documento ser 
publicado, a ExxonMobil anunciou que estava a 
adiar a sua decisão de investimento nos campos 
de gás (Hanlon, 2020b). Isto indica ainda as 
perspectivas instáveis do governo moçambicano 
de realizar as receitas dos campos de gás agora 
necessárias para o pagamento destas dívidas, 
e a fragilidade fundamental desta via de 
desenvolvimento.

Apesar dos esforços de relações públicas em 
sentido contrário (Bello, 2020), as medidas de 
austeridade são intrínsecas aos empréstimos do 
FMI e resultaram historicamente em cortes na 
despesa pública, incluindo para os militares. No 
caso moçambicano, isto resultou na privatização 
da segurança no país (Prashad, 2020). Apesar 
das críticas generalizadas às medidas de 
ajustamento estrutural e austeridade ao longo 
das últimas duas décadas, novos cortes na 
despesa pública foram defendidos pelo FMI em 
2019.10 No norte de Moçambique, que está no 

9 Estes incluem: gestão da dívida e planeamento do investimento; 
gestão financeira pública; administração fiscal; redes de segurança 
social; riqueza em recursos naturais; clima de investimento; e 
estabilidade e desenvolvimento do sector financeiro.
10 http://opais.sapo.mz/fmi-defende-mais-cortes-na-despesa-
publica-mocambicana

auge da guerra civil, o aumento da militarização, 
utilizada para proteger os interesses das 
empresas multinacionais, é responsável pela 
violação irresponsável dos direitos humanos. 

De acordo com a Campanha Jubileu da Dívida, 
o pagamento da dívida pública nos países em 
desenvolvimento aumentou em 85% desde 
2010.11 Tem havido um rápido aumento dos 
empréstimos aos países em desenvolvimento, 
devido às baixas taxas de juro globais, ao 
aumento dos preços das mercadorias e às 
notações positivas das agências de crédito, 
facilitando um maior acesso ao financiamento 
baseado no mercado (ALSF, 2019). Entre 2008 
e 2018, os empréstimos externos a países de 
rendimento baixo e médio aumentaram de 
US$ 70 mil milhões para US$ 166 mil milhões 
–propriamente de mutuantes privados (até 
240%), seguidos por governos (até 190%) e 
finalmente por instituições multilaterais  
(até 50%).12

A pandemia da COVID-19 está a ter um grande 
impacto nos países endividados, com muitos 
países atingidos a receberem mais empréstimos 
para fazer face às crises sanitárias e económicas, 
e para lidar com a queda dos preços das 
mercadorias e o aumento das taxas de juro.13    
Como já foi referido, os elevados pagamentos 
da dívida correspondem a cortes na despesa 
pública, com Moçambique a cortar 21% da 

13 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/urgent-call-
to-head-off-new-debt-crisis-in-developing-world
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Isto bloqueia 
efectivamente o 
Estado na extracção de 
combustíveis fósseis e na 
exportação de matérias-
primas naturais.
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despesa pública entre 2015 e 2018 (Campanha 
Jubileu da Dívida, 2020), com consequências 
desastrosas para as populações locais. 

Em resposta à pandemia da COVID-19, o Banco 
Mundial concedeu cerca de US$ 700 milhões em 
empréstimos aos três países afectados, após o 
ciclone Idai, da Janela de Resposta à Crise (CRW) 
da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA). Isto soma-se aos US$ 150 milhões em 
recursos de projectos existentes (Banco Mundial, 
2019a). Moçambique recebeu US$ 350 milhões 
em financiamento da CRW para restabelecer 
o abastecimento de água, reconstruir infra-
estruturas públicas e culturas danificadas e 
apoiar a prevenção de doenças, segurança 
alimentar, protecção social e sistemas de alerta 
precoce. Para o vizinho Malawi, a CRW deverá 
fornecer US$ 120 milhões em financiamento 
para restabelecer os meios de subsistência 
agrícola, reconstruir as infra-estruturas 
prioritárias e apoiar a vigilância de doenças.  
O Zimbabué recebeu US$ 75 milhões do Banco 
Mundial, que foi distribuído para seleccionar 
agências da ONU para gerir. Muitas das agências 
da ONU têm relações estreitas com o Estado, 
oferecendo apoio financeiro e conhecimentos 

especializados. Esta externalização de serviços 
públicos essenciais aos actores da ajuda 
internacional ocorreu especialmente no contexto 
da crise da dívida, em que os doadores retiraram 
o apoio directo ao orçamento do Estado e 
absorveram estes recursos.14

Campanhas da dívida como o Jubileu e a 
Eurodad exigem pausas nos pagamentos aos 
países: congelamento dos reembolsos dos 
empréstimos para 2020; reestruturação da 
dívida; cancelamento da dívida; e financiamento 
de emergência imediato que não cria mais 
dívidas.15 Embora estas sejam exigências 
importantes, a questão é, será que vão 
suficientemente longe?

Recentemente, tem havido apelos para uma 
“estratégia de saída” desta (il)lógica geopolítica 
e geoeconómica. Bello salienta que tem havido 

14 Ruth Castel-Branco, Southern Centre for Inequality Studies, 
entrevista telefónica, Outubro de 2020.
15 https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/
International-statement_English_04.20.pdf; https://www.
internationalbudget.org/2020/05/crippling-debt-transparent-
lending-and-borrowing-must-be-part-of-the-solution/ ; https://
jubileedebt.org.uk/briefing/drop-debt-save-lives-global-south-debt-
and-covid-19 ; https://chimpreports.com/museveni-to-un-external-
debt-complicates-africas-covid-19-recovery/
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reformas limitadas às políticas do FMI e do 
Banco Mundial nas últimas décadas, apesar 
de sob a sua vigilância neoliberal ter havido 
um aumento da pobreza e da desigualdade, 
que tem sido dramaticamente exacerbada pela 
pandemia da COVID-9 (Bello, 2020). 

Relativamente à dívida comercial, surgiram 
novos mutuantes no bloco africano, como a 

China, cujas transacções comerciais muitas vezes 
carecem de transparência e responsabilidade. 
A China é o segundo maior emprestador 
a Moçambique,16 e fornece empréstimos 
extensivos e aconselhamento técnico, entre 
outros apoios ao governo. Tem repetidamente 
cancelado dívidas não atendidas. Ver abaixo 
para mais discussões sobre o papel da China na 
desflorestação e no comércio mundial  
de madeira. 

O poder e influência dos mercados financeiros e 
as consequências da dívida pública contribuem 
colectivamente para afastar opções de 
desenvolvimento alternativas e socialmente 
equitativas (Castel-Branco, 2014), e para 
aumentar o apetite pela dívida comercial.17    
Embora os empréstimos comerciais possam ter 
menos obrigações em relação às instituições 
financeiras internacionais, tais como as 
contraídas junto do Banco Mundial e do FMI, é 
muito mais caro.18 

Castel-Branco sugere que os actuais níveis de 
porosidade, a direcção e os elevados custos de 
capital da actual estratégia de desenvolvimento, 
a volatilidade dos mercados de mercadorias 
e o papel da dívida na restrição das opções 

16 https://clubofmozambique.com/news/china-is-mozambiques-
largest-country-debtor-up-to-2017/

de desenvolvimento, são tão grandes ou 
maiores do que os da segunda década após 
a independência, o que resultou em duas 
décadas de programas de ajustamento estrutural 
impulsionados pelo FMI (2014) no país. A 
estratégia actual pode estar a contribuir para 
minar as gerações futuras, uma vez que os 
futuros influxos de recursos já se destinam a 
financiar os altos e baixos do endividamento 

no presente, fechando o governo num ciclo de 
endividamento intrinsecamente ligado a um 
núcleo económico extractivo (ver abaixo). 

Empréstimos e endividamento insustentáveis 
suscitam grande preocupação sobre a forma 
como Moçambique, juntamente com outros 
países pobres e já marginalizados e altamente 
endividados, pode recuperar destes desastres 
e preparar-se adequadamente para as futuras. 
Acima disto, o aumento da “financialização” de 
recursos reforça a lógica da extracção de riqueza, 
que é intrinsecamente expansionista, especulativa 
e destrutiva (FIAN International, 2020).  

Empréstimos e endividamento insustentáveis 
suscitam grande preocupação sobre a forma 
como Moçambique, juntamente com outros 
países pobres e já marginalizados e altamente 
endividados, pode recuperar destes desastres e 
preparar-se adequadamente para as futuras.
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Após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás nos últimos anos ao largo da costa do norte de Moçambique, 
perto de Cabo Delgado, entre 2010 e 2013, o megaprojecto de GNL tornou-se infame por suas riquezas e promessas de 
alívio para a economia moçambicana maltratada. Cerca de 5 triliões de metros cúbicos de gás natural foram encontrados 
ao largo da costa do norte de Moçambique, tornando-o a nona maior reserva de gás do mundo (FoEI, 2020). O GNL 
planeia recuperar aproximadamente 1,84 metros cúbicos de gás natural, com a capacidade de expandir até 43 milhões 
de toneladas de gás natural por ano até 2024.1

Cabo Delgado, conhecido coloquialmente como o “cabo esquecido” ou Cabo Esquecido, é onde a guerra anticolonial 
contra os portugueses eclodiu em 1964. Desde então, tem sido económica e socialmente excluída, e com acesso a 
oportunidades económicas limitadas, levou ao aparecimento da mineração artesanal e do comércio ilícito de drogas na 
região da África Austral (Prashad, 2020). Desde 2017, esta área tem vindo a ser atacada por insurgentes islâmicos e é 
agora palco de conflitos crescentes, com a recente captura do porto, Mocímboa da Praia, em Agosto de 2020.2  A situação 
humanitária em Cabo Delgado deteriorou-se significativamente desde o início de 2020, com mais de 250 000 pessoas 
deslocadas, surtos de doenças transmitidas pela água, e falta de instalações sanitárias e de pessoal.3 

O conflito em Cabo Delgado tem as suas raízes no 
aprofundamento da desigualdade e no crescente 
descontentamento das populações negligenciadas e 
marginalizadas,4 onde as comunidades locais se encon-
tram presas entre insurgentes, o exército, empresas 
privadas de segurança e de gás e os seus subempreit-
eiros, e são roubadas das suas terras e dos seus meios de 
subsistência (FoEI, 2020). Em Junho de 2020, 550 famílias 
já tinham sido forçadas a abandonar as suas terras, uma 
vez que o roubo de terras continua com impunidade.5 
Cabo Delgado tornou-se também o hotspot da COVID-
19 de Moçambique, acrescentando choques adicionais a 
uma região empobrecida.

A região assistiu a uma militarização crescente, com a contratação de empresas de segurança privadas e o destacamento 
do exército nacional para proteger os interesses de gigantes energéticos multinacionais estrangeiras como a ExxonMobil 
e a Total (FoEI, 2020). Estas mesmas empresas estão a tentar moldar a sua imagem para estratégias de descarbonização, 
mas no canal moçambicano continuam a explorar combustíveis fósseis e a contribuir ainda mais para a crise climática, 
criando mais vulnerabilidade dentro deste contexto já frágil e volátil. 

Apesar de uma economia paralisante, a comunidade financeira internacional concedeu empréstimos maciços para o 
projecto GNL, tendo os EUA e o Reino Unido anunciado um empréstimo de US$ 4,9 mil milhões e o apoio do FMI, apoian-
do a intervenção militar estrangeira na guerra de Cabo Delgado, e indicando uma onda de exploração desta instabilidade 
(Hanlon, 2020a). Além disso, o “ambiente propício” proporcionado às empresas estrangeiras para operarem em Moçam-
bique oferece pouco espaço para que a estabilidade económica e a soberania ganhem raízes. Isto é particularmente 
verdade, dada a concessão pelo Banco Mundial de benefícios fiscais para a extracção de carvão e gás e novos investi-
mentos no sector dos combustíveis fósseis (Mainhardt et al., 2020). Isto promove recursos nacionais insuficientes para 
os interesses e prioridades nacionais e o reforço da resiliência e das capacidades para evitar e/ou responder a choques. 

4 Décio Muainga, Kaleidescopio., entrevista telefónica Agosto 2020.

5 https://www.foei.org/take-action/gas-human-rights-covid-mozambique

Megaprojectos intensivos em carbono e capital em Moçambique
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Florestas e mangais em declínio significam 
o declínio das defesas naturais,1 reduzindo 

a capacidade da paisagem para absorver 
e suportar chuvas intensas e velocidades 
do vento. Através da infiltração, florestas 
saudáveis reduzem a velocidade da água, mas a 
simplificação de diversos sistemas ecológicos e 
solos expostos, como resultado da desflorestação 
e da conversão das florestas em terrenos 
agrícolas acelera e aumenta o escoamento da 
água, resultando em erosão e perda de solo 
superficial, e, neste caso, causando graves 
destruições às infra-estruturas.

Degradação ecológica 
aumentando o risco de desastres 

A desflorestação desenfreada no Leste do 
Zimbabué e em todo o país degradou os 
sistemas ecológicos. No Zimbabué, isto tem 
sido implicado no agravamento da extensão 
dos danos causados pelo ciclone Idai.2 Muitas 
das preciosas florestas montanas secas e 
pradarias do Zimbabué foram removidas 
através do abate ilegal de árvores ou de fogos, 
ou substituídas por plantações de dinheiro, 

1 Allan Shwarz, fundador do Mezimbite Forest Center, entrevista 
telefónica, Agosto de 2020.
2 https://www.thezimbabwean.co/2019/05/cyclone-idais-deadly-
impact-was-worsened-by-zimbabwes-forest-plunder/

plantações florestais, e extracção de ouro aluvial. 
Em média, o Zimbabué perdeu anualmente 327 
000ha de florestas entre 1990 e 2010.3 Isto 
resultou numa situação ecológica terrível de 
extrema vulnerabilidade, com muitos a viver em 
condições ambientais precárias.

Em tempos, Moçambique tinha 32 milhões 
de hectares de floresta natural, cobrindo 40% 
da sua área terrestre (Banco Mundial 2018b). 
Desconhece-se, no momento em que se escreve, 
quanto disto resta. Contudo, o que sabemos é 
que cerca de 93% de todas as exportações de 
madeira moçambicana são destinadas à China 
(Macqueen, 2018). Em toda a África, o quadro 
é semelhante onde 75% das exportações de 
madeira africana se dirigem para a China (Canby 
et al., 2008; Weng et al., 2014). As disparidades 
no comércio de madeira, com base em dados 
aduaneiros de importação e exportação, indicam 
uma taxa de abate que excede o limite superior 
do corte anual admissível de Moçambique. 
As florestas naturais e a biodiversidade de 
Moçambique estão a esgotar-se rapidamente, 
com 220 000ha de florestas naturais a 
perderem-se todos os anos, e a causar uma 
erosão generalizada (Banco Mundial, 2019d). 

3 https://rainforests.mongabay.com/desflorestação/2000/
Zimbabwe.htm

Choques sistémicos: 
Degradação ecológica, 
desflorestação 
e imperialismo 
económico
O uso generalizado do solo e a mudança de cobertura, provocada 
pela desflorestação de florestas naturais e a concomitante 
transformação de Bosques Miombo densos e bio diversos em terras 
agrícolas, desempenham um papel importante no aumento dos riscos 
ecológicos de choques. 
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Figura 5: A relação simbiótica entre a exploração florestal e a agricultura 

A 
movimentação 
de toros requer 
infra-estruturas 

tais como 
estradas 

Permite a 
entrada na 

floresta para que 
outros possam 

converter terras 
em agricultura 

e produzir 
carvão 
vegetal

Os 
madeireiros
 entram nas 

florestas para 
abater 

árvores  

Preocupantemente, a Estratégia Nacional de 
Reflorestamento de Moçambique 2009 centra-se 
quase exclusivamente no aumento da silvicultura 
comercial através de plantações corporativas 
em grande escala, com o objectivo de aumentar 
a sua área de plantação florestal comercial de 
64,00ha em 2009, para 1 milhão até 2030, ao 
mesmo tempo que não considera eficazmente 
a forma como as florestas naturais e os bosques 
estão a ser protegidos ou restaurados (GoM 
MASA 2011). Da mesma forma, a estratégia 
nacional de REDD+ de Moçambique,4 embora 
adoptando uma abordagem intersectorial e 
multifuncional que inclui a agricultura, energia 
e conservação, o foco continua a ser a criação 
de um ambiente favorável ao funcionamento 
das empresas florestais, e o fornecimento 
de sementes corporativas aos pequenos 
agricultores para conter a desflorestação. Estas 
falsas soluções são cegas para as questões 
intersectoriais e estruturais que minam a 
biodiversidade e a subsistência rural. 

A conversão da floresta em agricultura é o 
maior contribuinte para a perda florestal (Ryan 
et al., 2014; Banco Mundial, 2018b). Isto é feito 

4 A República de Moçambique, Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, 2016. Estratégia Nacional para a Redução 
da Desflorestação e Degradação Florestal, Conservação Florestal e 
Aumento das Reservas de Carbono Através das Florestas (REDD+) 
2016-2030., https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/
documents/ESTRAT%C3%89GIA%20NACIONAL%20DO%20
REDD%2B.pdf

principalmente através da agricultura itinerante5   
praticada pelo sector da agricultura familiar. A 
maior parte do sector agrícola em Moçambique 
é de pequena escala, agricultura familiar, com 
pequenas quantidades de agricultura industrial, 
principalmente açúcar e sisal por grandes 
agricultores comerciais. Os agricultores cultivam 
tipicamente culturas alimentares e comerciais, 
incluindo caju, algodão, girassóis, gergelim e 
milho, entre outros.6 

A colheita de madeira tem um impacto maior 
na floresta para além dos 9% directamente 
atribuíveis à exploração madeireira. Allan 
Shwarz, o fundador do Mezimbite Forest 
Centre, explica, “Os madeireiros são os 
primeiros a entrar na floresta, e isto destina-
se principalmente à China. Para mover os 
troncos, são necessárias infra-estruturas, ou 
seja, estradas. Isto permite então a entrada de 
outros para converter terras em agricultura e 
para produzir carvão vegetal”. Castel-Branco 
chama a isto uma “relação simbiótica” entre 
madeireiros e pequenos agricultores, o que 
ela sugere ser necessário para compreender 

5 ma forma de agricultura, utilizada especialmente em países 
tropicais, em que uma área de terreno é desbastada de vegetação 
e cultivada durante alguns anos e depois abandonada para uma 
nova área até que a sua fertilidade tenha sido naturalmente 
restaurada. O cultivo em rotação e em mudança são utilizados 
alternadamente neste documento.,
6 Allan Shwarz, fundador do Mezimbite Forest Center, entrevista 
telefónica, Agosto de 2020.
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a economia política local.7 A maioria dos 
pequenos agricultores moçambicanos tem 
recursos financeiros extremamente limitados 
e não recebem praticamente nenhum apoio 
estatal em termos de apoio directo à agricultura, 
infra-estruturas ou bem-estar social. As florestas 
em Moçambique contribuem com 80% das 
necessidades energéticas domésticas totais sob 

7 Ruth Castel-Branco, Southern Centre for Inequality Studies, 
entrevista telefónica, Outubro de 2020.

a forma de lenha e carvão vegetal, bem como 
fornecem uma variedade de produtos florestais 
não madeireiros utilizados por comunidades 
locais. (Banco Mundial, 2019d). Por conseguinte, 
embora as actividades de exploração florestal 
tenham as suas próprias implicações na 
paisagem (Mambondiyani, 2019), elas facilitam 
a entrada de outras actividades de arrastamento 
que enraízam a exploração madeireira como 
sendo necessárias para sustentar a subsistência 
local e que também podem levar a uma maior 

Tabela 1: Empresas de plantação florestal e afectação de terras em Moçambique em 2015

65%

12%

8%
7%

4%
4%

65% cortar e queimar a agricultura
12% de expansão urbana
8% madeira
7% carvão vegetal
4% comercial
4% outros

Figura 6: Impulsionadores da desflorestação em Moçambique

Fonte: Banco Mundial, 2018a.

Não. Empresa Província Distrito Área DUAT 
(em ha)

Área Plantada
(em ha)

1 lfloma Manica Manica 15,000 13,285

1 lfloma Sofala Muanza 69,350 100

2 Chikweti forest Niassa Lago e Lichinga 63,040 14,250

3
Companhia florestal 
Massangulo

Niassa Ngauma 5,332 4,378

4 New Forest Niassa Lichinga 33,040 3,400

5 Fundação Malonda Niassa Lichinga e Sanga 4,076 1,101

6 Green Resources Niassa Sanga 7,880 2,683

6 Green Resources Nampula
Mecuburi, Ribaue e 
Nampula

126,060 3,612

7
Floresta do Niassa 
(Rift Valley)

Niassa Lichinga 42,102 5,400

8 Portucel Zambezia lie e Namarroi 173,000 6,500

8 Portucel Manica
Manica, Gondola, Barue, 
Sussundenga, Mussurize

183,000 0
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perda de biodiversidade. A participação de 
pequenos proprietários em tais práticas tem 
sido descrita como “ecocídio desesperado” no 
âmbito de uma economia política mais ampla 
que os molda:

Existe uma ligação recíproca entre a pobreza 
e as forças ambientais onde as pessoas po-
bres causam degradação ambiental devido à 
sua pobreza e desespero. Por sua vez, a de-
gradação ambiental piora a sua condição ... 
tais problemas estão enraizados na econo-
mia política mais vasta, o que obriga muitas 
sociedades rurais a aumentar a sua pressão 
sobre o ambiente. (Chipango, 2020)

Há investimento na agricultura de monocultura 
e desenvolvimento de plantações em grande 
escala ao longo dos corredores da Beira e 
Nacala, tais como a joint-venture chinesa 
para aumentar a produção de arroz. As 
maiores operações de plantação encontram-se 
actualmente nas províncias de Manica, Niassa 
e Zambézia, embora na sua maioria ainda 
nas fases iniciais de estabelecimento, com os 
maiores planos do investidor português Portucel, 
que obteve uma área DUAT8 de 173.000ha na 
Zambézia e 183.000 em Manica (Banco Mundial, 
2016). Em muitos casos, surgiram conflitos com 
comunidades locais nestes processos de aquisição 
de terrenos (The Oakland Institute, 2011).

Os projectos agrícolas e florestais de grande 
escala em Moçambique fracassaram em grande 
parte, incluindo projectos de tabaco, cana-
de-açúcar, jatrofa e eucalipto. Muitos destes 
projectos são impulsionados por instituições 
financeiras internacionais, promovendo parcerias 
público-privadas e investimento comercial, e 
num certo sentido, “fazer negócios a partir da 
crise climática”.9 Isto é particularmente verdade 
no apoio do Banco Mundial a cadeias de valor de 
produtos florestais, relacionadas com plantações 
florestais no âmbito de REDD+ e programas de 
reflorestação através de plantações florestais 
(Banco Mundial 2016). O Mecanismo de Parceria 
para o Carbono Florestal do Banco Mundial, 
que está ligado à comercialização e destruição 
dos ecossistemas florestais, é talvez um dos seus 

8 Direito do Uso e Aproveitamento da Terra, ou seja, direitos 
individuais ou comunitários de uso da terra, ao abrigo da Lei de 
Terras de Moçambique de 1997.
9 Anabela Lemos, JA! entrevista telefónica, Outubro 2020.

mais controversos: fornecer apoio financeiro a 
projectos de REDD+ e forçar as comunidades 
florestais a abandonar as suas terras tradicionais 
(Bello, 2020). Embora existam possibilidades 
de ligar tais projectos às necessidades locais, 
tais como um fornecimento mais sustentável 
de lenha e carvão vegetal às populações 
rurais e urbanas, estes projectos requerem um 
investimento maciço do sector privado, aquisição 
de terras, e são orientados exclusivamente 
para os mercados de exportação, o que é 
uma distracção flagrante e uma táctica farsa 
certamente incapaz de satisfazer as condições 
desafiantes a nível local, e à luz dos choques 
futuros que se avizinham. 

O Banco Mundial fornece um amplo apoio 
orçamental ao Governo de Moçambique através 
de um mosaico de projectos e programas.10 No 
início de 2019, o Banco Mundial aprovou um 
financiamento adicional de US$ 60 milhões 
para o Projecto de Gestão da Paisagem da 
Agricultura e dos Recursos Naturais (SUSTENTA), 
que teve início em Fevereiro de 2017, e que 
está agora a ser alargado a todo o país. Isto 
visa principalmente melhorar as cadeias de 
valor agrícolas e florestais (Mosca, 2020; Banco 
Mundial, 2019d). Enquanto o programa visa 
os pequenos agricultores, o projecto servirá 
principalmente os maiores agricultores e 
empresas comerciais, que têm a capacidade 
de competir nos mercados regionais e 

10 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-li
st?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=MZ
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internacionais. Por conseguinte, isto proporciona 
aos pequenos agricultores poucos benefícios 
para além de poucos postos de trabalho com 
salários baixos ou como agricultores de fora, 
com riscos extensivos em nome das grandes 
empresas num mercado internacional volátil 
de mercadorias. O principal problema, tal 
como explicado por Abel Arnaldo Sainda da 
ORAM, uma organização camponesa, é que as 
cadeias de valor são incompletas ou desiguais 
em Moçambique.11 A questão para Sainda, 
portanto, não é sobre produtividade, mas sobre 

proteger e apoiar os pequenos agricultores 
a produzir, com um mercado garantido, a 

um bom preço. Isto sugere que nenhuma 
transformação da vida dos pequenos 

agricultores é possível sem a criação 
de estruturas de apoio estatal, 

que respondam às realidades, 
necessidades e interesses do 

povo de Moçambique.12 
Apesar do governo 

moçambicano reconhecer 
que a agricultura de 

pequena escala é o 
motor da economia, 

há muito pouco 
apoio fornecido.13 

12 Abel Arnaldo 
Sainda, ORAM, 

entrevista 
telefónica  

Outubro de 
2020.

13 Ruth 
Castel-

Pelo contrário, o governo tende a concentrar-
se nos investimentos directos estrangeiros, dos 
quais 90% são canalizados para as indústrias 
extractivas, incluindo as cadeias de valor das 
minas, florestas, e produtos agrícolas e infra-
estruturas associadas,14 com poucos ou nenhuns 
benefícios para a população do país. A obtenção 
de terras para estes projectos extractivos significa 
frequentemente expropriação de comunidades 
rurais e incorporação numa agricultura de 
monocultura e plantação orientada para a 
exportação, como o Projecto ProSavana15 
exemplificou.

Branco, Southern Centre for Inequality Studies, entrevista 
telefónica, Outubro de 2020.
14 Ruth Castel-Branco, Southern Centre for Inequality Studies, 
entrevista telefónica, Outubro de 2020.
15 Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento 
Agrícola da Savana Tropical em Moçambique Um programa entre 
o Japão, Brasil e Moçambique que visava converter 10 milhões de 
hectares de terra de 19 distritos em monoculturas, agricultura de 
plantação orientada para a exportação. A resistência ao projecto 
ProSavana foi bem-sucedida em manter os agricultores nas 
suas terras, em vez de os remover ou aprofundar a pobreza e a 
desigualdade através de sistemas de cultivo fora do campo, e assim 
estagnou o projecto.
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Sistemas de sementes de 
agricultores e agro-ecologia 
restaurativa 

Os camponeses agricultores familiares 
são as pedras angulares dos sistemas 

de produção alimentar na região e são, por 
conseguinte, necessários e mais adequados para 
estabelecer parcerias no sentido de desenvolver 
soluções para responder a catástrofes naturais 
e construir a capacidade dos sistemas sócio 
ecológicos para resistir e adaptar-se eficazmente 
a choques iminentes.   Em situações semelhantes 
em todo o mundo, verificou-se que as paisagens 
geridas ago ecologicamente, superam as que 
utilizam práticas convencionais de utilização do 
solo, sofrem menos perdas de solo e colheitas e 
recuperam consideravelmente mais rapidamente 
na sequência de desastres naturais e, sobretudo, 
ciclones tropicais (Alvarez et al., 2006; Febles 
e Felix, 2020; Holt-Giménez, 2002). As 
paisagens diversificadas demonstraram ser mais 
resistentes e capazes de absorver os impactos 
das inundações e dos ventos fortes, e produzir 
mais sustentabilidade durante as secas (Altieri e 
Koohafkan, 2013; Pretty et al., 2006). 

Tais considerações sobre o tipo de apoio 
agrícola prestado no rescaldo de um choque 
são essenciais. Num projecto de investigação 
em colaboração na Província de Manica em 
Moçambique, os investigadores encontraram 
diversas sementes locais que foram transmitidas 
de geração em geração, as quais tiveram um 
melhor desempenho do que as sementes 
corporativas, especialmente porque continuam 

a sofrer de escassez de chuva (ACB, 2019). Os 
investigadores encontraram até nove variedades 
diferentes de milho, sete a nove variedades 
de painço, e também diversas sementes de 
sorgo, tudo muito mais do que o que estava no 
catálogo nacional de variedades (Antonio et al., 
2016). Apesar disto, as políticas de sementes 
moçambicanas continuam a concentrar-se 
exclusivamente nas sementes corporativas, 
mesmo em situações de emergência, e os 
programas de subsídios aos agricultores 
continuam a promover sementes corporativas 
caras e mal-adaptadas na região (ACB, 2019).  

Reconstruir melhor?  
As secções acima explicam algumas das questões sistémicas que 
conduzem à vulnerabilidade aos choques na região. Nesta secção 
procuramos olhar para além das falsas soluções que emanam de 
discursos antigos e ultrapassados sobre ajuda ao desenvolvimento, e 
gestão de catástrofes, e explorar soluções sistémicas, para um mundo 
pós-pandémico. Tal como com todo o documento, esta secção visa 
estimular a discussão sobre como avançar, onde a dignidade dos 
povos e das paisagens é restaurada e recuperada. 

Estas boas 
recomendações 
devem ser discutidas 
com os agricultores 
e, se aceites, 
ancoradas na lei, 
como parte de um 
regime de sementes 
discreto e robusto 
que reconhece os 
sistemas de sementes 
dos agricultores 
e implementa 
os direitos dos 
agricultores.

32



Por conseguinte, o foco dos esforços de 
reconstrução deve ser o restabelecimento de 
sistemas sócio ecológicos locais justos, dos 
quais fazem parte os sistemas de sementes 
de agricultores (McGuire e Sperling., 2011, 
2016; Sperling e McGuire, 2020). Sem isto, 
existe um grande risco de deslocação completa 
dos sistemas locais de sementes e de perda 
da biodiversidade genética e vegetal em tais 
contextos, com implicações sinistras para a 
capacidade dos sistemas alimentares locais de 
se restaurarem e alimentarem a si próprios. No 
entanto, a trajectória actual está a avançar na 
direcção oposta. Por exemplo, o Projecto Milho 
Eficiente em Água para África (WEMA) ainda 
está a ser proposto e apoiado em Moçambique 
pelo governo.  O WEMA, financiado pela 
Fundação Bill e Melinda Gates, promove a 
adopção de sementes de milho híbridas e 
tolerantes à seca geneticamente modificadas, 
das quais as variedades triplamente empilhadas 
foram rejeitadas na África do Sul por fraco 
desempenho agronómico.   

O valor dos sistemas de sementes locais e 
das sementes adaptadas localmente estão 
a ganhar mais reconhecimento e atenção, 
particularmente como parte das respostas a 
choques tanto de início lento como rápidos. 
Seguindo as recomendações de McGuire e 
Sperling (2011, 2016) sobre segurança de 
sementes em Moçambique para informar os 
esforços humanitários relacionados com o 
evento El Nino de 2016/17, uma avaliação da 
FAO, O International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) e a Agência 
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) sublinharam a importância 
do sistema de sementes de agricultores e dos 
mercados locais (frequentemente referidos como 
o sector informal de sementes) nos esforços de 
ajuda humanitária, devido à fraca qualidade e 
inadequação do sistema formal de sementes em 
Moçambique (Mazvimavi et al. , 2017). Devido à 
falta de sementes suficientes para os agricultores 
plantarem, este estudo já recomendava há vários 
anos que: 

promovessem mecanismos de entrega de 
sementes que reforçassem as trocas entre 
agricultores, tais como feiras de sementes, 
para facilitar o acesso a materiais localmente 

adaptáveis, o que poderia incluir a utilização 
de transferências de dinheiro incondicionais; 
se melhorasse o sector informal de sementes 
para que as sementes pudessem ser forne-
cidas para intervenções de emergência com 
mecanismos que garantissem a qualidade 
das sementes; e se promovesse formação 
de extensão sobre selecção, classificação e 
gestão pós-colheita de sementes locais e 
recicladas de boa qualidade.  
(Mazvimavi et al., 2017)

Estas recomendações nunca foram 
implementadas e, claro, não estavam em vigor 
quando Idai e Kenneth foram atingidos.1 Estas 
boas recomendações devem ser discutidas 
com os agricultores e, se aceites, ancoradas 
na lei, como parte de um regime de sementes 
discreto e robusto que reconhece os sistemas 
de sementes dos agricultores e implementa os 
direitos dos agricultores. 

Uma questão crucial que precisa de ser abordada 
a nível regional, nacional e provincial, é como 
assegurar que as sementes locais estejam 
disponíveis, multiplicadas e armazenadas em 
diferentes áreas em todo o país, particularmente 
à luz das leis sobre sementes que restringem tais 
actividades. Como explica um representante  
da UNAC, 

O maior desafio para nós é fazer pressão 
e defender melhores políticas públicas, 
porque a nossa legislação não reconhece o 
sector informal das sementes, criminaliza os 
agricultores que trocam as suas próprias se-
mentes, mas não o reconhece como um sec-
tor existente, uma vez que não cumpre os 
critérios DUS [Distinto, Uniforme e Estável] e 
VCU [valor para o cultivo e utilização]. Esse 
é o nosso objectivo último, defender e obter 
alterações na legislação, que estas sementes 
tradicionais, que representam 80% do nosso 
sector de sementes, sejam reconhecidas pela 
legislação, então poderíamos ter mais apoio. 
Depois, se tivermos um grande choque 
climático, podemos facilmente deslocar as 
sementes [dos agricultores] de um local  
para outro.2  

1 José Mantishe., Oficial de programa da FAO, entrevista telefónica 
14 de Setembro de 2020.
2 Isidro Macaringue, oficial de advocacia da UNAC, entrevista 
telefónica, Julho de 2020.
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Chimanimani tem sido um centro da agro-ecologia desde 1991/92, em resposta à seca e às inundações generalizadas. 
Chikukwa Ecological Land Use Community Trust (CELUCT), Towards Sustainable Use of Resources Organisation (TSURO), 
Trust e Nyahode Union Learning Centre (NULC) e outros promovem práticas agrícolas agroecológicas para reduzir os impac-
tos das alterações climáticas e apoiar a resiliência dos sistemas ecológicos e alimentares. Julious Piti da Participatory Organic 
Research Extension and Training (PORET) explicou que onde havia uma série bem concebida de bacias hidrográficas agro-
ecológicas e boas áreas de alagamento,1 estas eram capazes de resistir à tempestade, mas naquelas que não tinham um 
desenho real, as andorinhas foram danificadas, e a água foi perdida, causando danos extensivos à paisagem.2

Um estudo feito por Gadzirayi et al. (2020) descobriu que as paisagens florestadas, seguidas de perto por que suportavam 
práticas agroecológicas, continham a maior parte da matéria orgânica do solo e eram capazes de absorver o excesso de 
escoamento e reter mais nutrientes, tornando assim estes nutrientes mais disponíveis para o cultivo na estação seguinte. 
A biodiversidade, a cobertura arbórea e o aumento da cobertura do solo aumentaram a resiliência global das explorações 
agrícolas e das paisagens (Manatsa e Chatiza, 2020). Além disso, os contornos e os terraços em declives aumentaram a 
infiltração das águas superficiais, o que também reduziu a erosão do solo e a perda do solo superficial. As práticas de gestão 
do solo, gestão de bacias hidrográficas e quebra-ventos foram também componentes cruciais para o bom funcionamento de 
todo o sistema (Gadzirayi et al., 2020). A gestão holística do gado provou ser vital, bem como a gestão do silvo pastagem,3 
agro-florestação e interculturação. 

A cobertura de solos finos e irregulares resultou num aumento do fluxo superficial e, por fim, na lavagem de terras de 
pastagem e de cultivo. A compactação do solo e a criação de superfícies nuas a partir do pastoreio de animais, altas taxas 
de povoamento, sobrepastoreio e a criação de uma taxa de infiltração reduzida, resultaram num fluxo superficial excessivo 
(Manatsa e Chatiza, 2020). A perda de árvores e de cobertura do solo aumentou a vulnerabilidade dos agricultores e das 
comunidades aos impactos das tempestades. 

O milho híbrido monocultivo, juntamente com fertilizantes sintéticos, promovido através de programas de apoio governa-
mental e incentivos monetários, contribuiu para a pressão do uso da terra, desnudou os solos e reduziu a agrobiodiversidade, 
o que de outra forma reforçaria a resistência e estabilizaria os solos (Manatsa e Chatiza, 2020). Os líderes tradicionais 
também desempenharam um papel, dando permissão para desnudar terras frágeis e áreas florestais (Manatsa e Chatiza, 
2020). 

No entanto, existem várias actividades actuais para restaurar e curar a terra.  Estas incluem a plantação de árvores indíge-
nas de mogno vermelho para facilitar a regeneração das florestas locais, restaurar a biodiversidade e absorver água; e a 
realização de feiras de sementes e um festival alimentar nacional para partilhar sementes e conhecimentos. Foram trazidas e 
multiplicadas sementes de outros agricultores, tendo 26 agricultores estado na vanguarda desta iniciativa. Esta semente foi 
distribuída e cultivada e estão em curso planos para desenvolver bancos de sementes geridos pela comunidade e instalações 
de armazenamento de segurança alimentar.4 No entanto, cultu-
ras de nicho, tais como madumbe e inhame, desapareceram 
completamente na área após a tempestade. 

As ONG locais têm prestado assistência de várias formas, inclu-
indo: fornecendo formação sanitária, utilizando clubes de saúde, 
para prevenir surtos de doenças transmitidas pela água; recon-
struindo infra-estruturas, para que as comunidades possam ter 
acesso a ajuda alimentar e sanitária; transportando os produtos 
locais para os mercados; fornecendo aos agricultores implemen-
tos e insumos de milho, painço e feijão de variedade polinizada 
aberta (OPV); fornecendo formação em agro-ecologia; criando 
uma unidade de gestão de bacias hidrográficas e alterações 
climáticas que se concentra na sensibilização, consulta, reabil-
itação e florestação; e formando Grupos de Aprendizagem da 
Acção dos Agricultores. 

 

4 Julious Piti, PORET, entrevista telefónica, Agosto de 2020.

Estudo de caso: Soluções sócio ecológicas da paisagem no Distrito de Chimanimani, Zimbabué 
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Neste contexto, precisamos de considerar 
métodos localmente apropriados para restaurar 
paisagens degradadas e considerar sistemas 
agroecológicos e agro-florestais diversificados 
que restauram, reparam, recuperam de 
choques e se preparam para futuros choques 
inevitáveis. Contudo, isto também deve ocorrer 
no âmbito de uma abordagem de justiça 
climática, considerando o quadro geopolítico 
e geoeconómico mais amplo em que estes 
sistemas operam. As leis, políticas, programas, 
acordos e investimentos subjacentes que 
promovem a destruição maciça de florestas, 
paisagens, oceanos e atmosfera, e que deslocam 
e deslocam a terra e os recursos, os meios 
de subsistência e os sistemas de sementes 
e alimentos das populações precisam de ser 
abolidos.

Alterar o paradigma: 
Descolonização das economias e 
ecologias africanas

Apesar do facto de Moçambique estar 
classificado como um dos países mais vulneráveis 
aos riscos relacionados com o clima, e estar 

O Centro Florestal de Mezimbite está localizado quase 50kms fora da Beira, directamente no caminho do Ciclone Idai. Aqui 
praticam a agro-florestação regenerativa, a silvicultura sustentável e o trabalho da madeira artesanal. Juntamente com o 
resto da área, este local foi danificado, mas foi capaz de recuperar rapidamente. O Centro foi capaz de plantar sementes que 
tinham armazenado em caixas frias num recipiente dentro de uma estrutura adequada, que tinha resistido à tempestade, e 
podia produzir alimentos para as aldeias vizinhas no prazo de seis semanas após a tempestade. 

Em circunstâncias normais, Mezimbite recebe uma precipitação mais elevada e menos pragas de insectos do que as áreas 
circundantes. Allan Shwarz1 afirma que isto se deve às altas áreas florestais e às aves que estas florestas atraem, que criam 
sistemas reguladores naturais para que o ecossistema funcione de forma óptima. As florestas naturais criam as condições 
para que os predadores naturais possam prosperar, o que pode reduzir a necessidade de utilização intensiva de pesticidas.2  

Shwarz, arquitecto e engenheiro florestal, desenvolveu dois sistemas agro-florestais, e está a desenvolver outro em parceria 
com a Cidade da Beira. Mezimbite está a reflorestar activamente a sua área, utilizando estes sistemas e realizando formação 
na área. O primeiro sistema é um sistema agro-florestal permanente utilizando um sistema de cultivo em vielas, e segundo 
Shwarz, “Neste sistema, um hectare pode fornecer todas as necessidades de subsistência para uma família, e lenha suficiente 
para 2,5 famílias, com excedentes para vender, e fornecer ração para a pecuária “.3   O segundo sistema é um sistema de 
restauração florestal, utilizando árvores indígenas. Shwarz afirma que “dentro de sete a dez anos terá uma biomassa bem 
estabelecida, e poderá utilizá-la para lenha, postes de construção e produtos florestais não lenhosos”. O terceiro sistema 
ainda em desenvolvimento, funciona numa parcela de quatro hectares e integra a agricultura periurbana e a produção suste-
ntável de carvão vegetal, integração animal e outros aspectos, tais como a apicultura para aumentar o fluxo de caixa, e 
funcionará num ciclo de oito anos. 

1 Allan Shwarz, fundador do Mezimbite Forest Center, entrevista telefónica, Agosto de 2020

2 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulating-services/en/ .

3 Allan Shwarz, fundador do Mezimbite Forest Center, entrevista telefónica, Agosto de 2020.

Estudo de caso: Agro-florestação Regenerativa, Centro Florestal de Mezimbite, Moçambique 

preparado para experimentar mais choques 
intensificados devido à crise climática, o 
governo continua a seguir um modelo extractivo 
do chamado desenvolvimento. Embora 
seja fundamental para alcançar a soberania 
energética e económica, a continuação da 
queda da armadilha dos combustíveis fósseis 
aumenta a crise climática e aprofunda o 
endividamento dos países do Sul, que estão 
na linha da frente dos crescentes desastres 
climáticos. A fim de reconstruir melhor, os 
países com a responsabilidade histórica de 
criar a crise climática devem ir além da simples 
retórica de desenvolvimento de resiliência 
e recuperação, mas investir no aumento da 
capacidade de prevenir e resistir a choques 
futuros, e no apoio a sistemas de bem-estar 
social e meios de subsistência rurais. Isto requer 
a abordagem directa de questões estruturais, 
em vez de seguir os dinossauros neoliberais 
convencionais do desenvolvimento internacional 
que limitam severamente a capacidade do 
Estado moçambicano de responder de forma 
significativa.  
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Figura 7: Ciclo vicioso de ajuda, investimento e empréstimos que aumentam o risco de catástrofe

A dívida, o comércio e as relações de 
investimento são centrais na formação de 
padrões de degradação ecológica, ciclos de 
dívida e, em última análise, as capacidades 
dos países africanos para investir nas suas 
próprias sociedades, evitar, mitigar e responder 
a choques múltiplos. Os interesses privados 
são promovidos pelo Norte Global, resultando 
na extracção de recursos naturais e riqueza, 
paisagens degradantes para fornecer cadeias 
de valor globais e mercados financeiros (FIAN 
International, 2020).  A terra e os trabalhadores 
são explorados, sem esforços de restauração dos 
ecossistemas a longo prazo (Foster e Holleman, 
2014). Em última análise, isto tranca os países 
do Sul em ciclos intermináveis de endividamento. 
Há necessidade de questionar e resistir a esta 
lógica económica dominante. Em Moçambique 
e no Zimbabué, estamos a assistir a um 
aprofundamento da dívida ecológica devida por 
países do Norte aos povos dos países africanos, 
onde os camponeses agricultores são cada vez 

mais deslocados para as cidades e a mão-de-
obra perpetuamente mal remunerada. 

A relação entre países do Norte Global e do 
Sul Global é altamente desigual, onde as 
instituições financeiras internacionais promovem 
o desenvolvimento liderado pelo sector privado, 
inclinado para fluxos de capital para os países 
do Norte, com poucos benefícios locais para 
a elite nacional. Isto não é simplesmente uma 
questão de anulação da dívida, mas a forma 
como o investimento é feito, em que sectores, 
e para quem beneficiar. A nível global, a 
cooperação é necessária para proibir fluxos 
financeiros ilícitos e evasão fiscal de empresas 
que operam no Sul Global. Estas promovem de 
forma rapace a extracção de recursos naturais, 
onde os retornos são mais empréstimos e 
ajuda.3 O Fórum Africano e a Rede sobre Dívida 
e Desenvolvimento (AFRODAD) e a Justiça 

3 Robert Ssuna, Economic Justice Africa, entrevista telefónica, 
Outubro de 2020.
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Investigação suplementar é necessária para se obter uma melhor imagem do que aconteceu desde os ciclones, 
tendo em conta a pandemia COVID-19, e como os agricultores estão a lidar com o apoio limitado do Estado e com 
os múltiplos choques que os atingiram, conduzindo e acompanhando os ciclones. As redes de ajuda mútua e de soli-
dariedade podem fornecer uma indicação de onde se poderá concentrar o investimento futuro no desenvolvimento 
de capacidades adaptativas.

Seria útil realizar uma auditoria aos empréstimos multilaterais, bilaterais e comerciais e às suas condições, e asso-
ciá-los à dívida ecológica devida aos países do Sul, desde a destruição dos bens comuns atmosféricos e ecológicos 
até à condução de novos riscos e catástrofes a países na linha da frente da crise climática. Juntamente com isto, é 
necessário assegurar um financiamento adequado e a prestação de contas, para reduzir a dependência do carbono, 
os extractivos, e as falsas soluções para estas crises, tais como sob o disfarce de REDD+ e cadeias de valor agrícola 
e florestal. 

A investigação da medida em que estão a ser feitos investimentos comerciais em plantações florestais e cadeias de 
valor agrícola nestes países é necessária para compreender até que ponto as terras estão a ser progressivamente 
desnudadas, e o impacto que isto está a ter no bem-estar económico, social e ecológico das comunidades rurais e 
urbanas locais. 

Investigação suplementar

Económica África sublinham como a mobilização 
de recursos internos é necessária para obter 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), no entanto, o montante total da ajuda a 
África, juntamente com o investimento directo 
estrangeiro, é inferior ao montante que está 
a ser perdido através de fluxos de capitais 
multinacionais, esquemas de evasão e elisão 
fiscal.4 A menos que isto seja abordado com 
urgência, países como Moçambique e Zimbabué 
nunca estarão em posição de definir e abordar 
as suas próprias agendas de desenvolvimento, 
em consulta com a sua população, e com base 
nas prioridades, interesses e necessidades locais.

Infelizmente, em Moçambique, espera-
se que os projectos de grande escala no 
horizonte não conduzam a uma melhoria 
geral das vidas; pelo contrário, manterão o 
poder da elite política, impedirão mudanças 

4 Robert Ssuna, Economic Justice Africa, entrevista telefónica, 
Outubro de 2020.

transformadoras e significativas no terreno, e 
provavelmente mergulharão o país em mais 
dívidas insustentáveis. A revisão, reestruturação 
e reorientação do investimento público é uma 
área de importância vital para a recuperação e 
transformação de uma economia (Castel-Branco 
e Massarongo, 2016). A libertação de recursos 
para apoiar uma estratégia de diversificação, 
coordenação económica e alargamento da base 
social de desenvolvimento é urgentemente 
necessária. Isto é particularmente verdade para 
evitar que os países endividados fiquem presos 
em armadilhas de dívidas no contexto de uma 
crise múltipla. Mas se o objectivo se limitar à 
estabilização fiscal, o risco é um agravamento da 
dependência externa e a consolidação do ciclo 
da dívida. A diversificação das economias desvia 
o foco das práticas actuais de ajustamento 
neoliberal e exige a renegociação da dívida e o 
fim da especulação financeira, para gerar uma 
economia de bem-estar para a sociedade no  
seu conjunto. 
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ECONOMIAS E ECOLOGIAS NEOCOLONIAIS, PEQUENOS 
AGRICULTORES E CHOQUES MÚLTIPLOS

Os casos dos ciclones Idai e Kenneth mostram que, com um choque 
abalador após outro a atingir o continente africano, é urgente e 
imperativo que asseguremos esforços de resposta local com recursos 
adequados, e abordemos as causas estruturais que bloqueiam social e 
ecologicamente justas medidas de adaptação e mitigação, enquanto 
construímos soluções sistémicas para futuros choques. 

Os apelos crescentes à reestruturação 
da dívida global e das relações de 

investimento precisam de ser mais explorados. 
Isto poderia tomar o caminho de pedir uma 
carta popular sobre os empréstimos do FMI 
e do Banco Mundial,1 e apelar à cooperação 
global para proibir fluxos financeiros ilícitos que 
mantêm os governos africanos num estado 
contínuo com poucos recursos, e bloqueá-
los para um futuro baseado no carbono. A 
ajuda internacional e o apoio dos doadores 
limitam as opções de desenvolvimento, pelo 
que o reforço dos movimentos sociais a nível 
local pode ajudar a desviar a África da ajuda 
ao desenvolvimento em direcção a governos 
com recursos e uma liderança política eficaz 
e democrática. O impacto das crescentes 
catástrofes e choques nos países com poucos 
recursos tem de ser tratado com urgência, 
tendo em conta a dívida ecológica e climática 
dos países do Norte. 

1 Ruth Castel-Branco, Southern Centre for Inequality Studies, 
entrevista telefónica, Outubro de 2020.

Os impactos desastrosos de Idai e Kenneth 
revelam a complexa interacção entre os frágeis 
ecossistemas sociais, economias políticas, 
geopolítica e realidades neocoloniais, 
evidente e perpetuada por respostas 
da comunidade nacional e 
internacional. A lógica 
económica que impulsiona 
estas intervenções é 
altamente deficiente 
e, de facto, aprofunda 
a vulnerabilidade em 
todos os ângulos. São 
necessários recursos e 
reestruturações adequadas 
para enfrentar estes 
desequilíbrios e verificar os 
interesses das elites nacionais 
e empresas estrangeiras, 
bancos e países.

Conclusões e 
recomendações 
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