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

com crises económicas e políticas como parte de um 
mundo sobrecarregado e desestruturado. Tudo isto 
foi intensificado e tornado visível pela pandemia da 
COVID-19, que ilustrou as ligações inextricáveis entre 
expansão agrícola industrial, degradação ecológica e 
saúde humana (UNEP e ILRI, 2020). 

Examinamos o impacto 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 entre os 
dois em 2019 e ao afectarem gravemente partes 
do Zimbabué e do Malawi. Além disso, diz-se que 
o ciclone Kenneth é o ciclone tropical mais forte 
da história registada para atingir o continente. 
Estas tempestades apontam directamente para 
um aumento das catástrofes relacionadas com o 
clima e é ilustrativo do que virá num mundo em 
aquecimento, com menos barreiras naturais para 
absorver e resistir a choques. Para a comunidade 
global, Idai e Kenneth tornaram-se memórias distantes, 
especialmente à luz da pandemia de COVID-19, mas 

Introdução: Uma 
onda de choques 
múltiplos e 
compostos  
O caso dos ciclones Idai e 
Kenneth em Moçambique e 
no Zimbabué faz parte de uma 
série de artigos de investigação, que 
examinam a natureza dos choques que 
atingem o continente africano. 
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este choque ainda ressoa 
alto para aqueles que lutam 
para reconstruir as suas vidas, 
mais de um ano depois. 

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 de extrativismo 
contínuo e endividamento do Estado. 
Examinamos também as práticas 
relacionadas com a integridade ecológica e 
a recuperação, que insinuam as componentes 
de uma alternativa mais ampla face aos 
choques compostos. Exploramos os motores 
políticos e económicos da degradação ecológica 
sob o pretexto de empréstimos e ajuda ao 
desenvolvimento, através da extracção rapace 
dos recursos naturais, e do deslocamento social 
e cultural, que constituem o pano de fundo 
para Idai e Kenneth. Estes processos ilustram as 

nuances e interacções 
entre alterações 

climáticas, desflorestação, 
agricultura e extractivismo e 

o papel que estes factores têm na 
condução da instabilidade social e 

política e da insegurança alimentar 
em Moçambique e no Zimbabué, 
alimentando ainda mais as crises 
sistémicas e existenciais que 
enfrentamos. 

Embora a África do Sudeste não 
seja estranha a eventos climáticos 

erráticos, a sua maior severidade, 
frequência e intensidade estão a criar um 
ambiente cada vez mais difícil e ameaçador para 
as populações locais. Moçambique é um dos 
países mais vulneráveis a catástrofes naturais e 
alterações climáticas (Irish Aid, 2018).1  O Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas 
(2018) projecta que a África Austral vai ser mais 

1 https://clubofmozambique.com/news/mozambique-ranks-
second-among-countries-with-highest-number-of-ecological-
threats-171112/
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Figura 2: Cronologia dos grandes riscos naturais e eventos económicos e políticos
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duramente atingida por catástrofes induzidas por alterações climáticas. O Idai e o 
Kenneth não foram choques isolados, mas sim choques ecológicos e económicos 
existentes nas zonas afectadas (ver Figura 1). Durante a última década, a região 
da África Austral sofreu secas consecutivas e intensas, em 2011, 2016/17 e 
a seca contínua desde 2018,2 como parte dos eventos cíclicos de El Nino, e 
intensificada por alterações climáticas (Norton et al., 2020). Em 2016, a lagarta do 
funil do milho, originário das Américas, atingiu África e dizimou grandes áreas de 
milho e outros alimentos básicos em toda a região. (Ver outro documento sobre a 
lagarta do funil do milho nesta série.) Isto contribuiu ainda mais para o fracasso das 
colheitas e para colheitas deficientes.

Os ciclones fizeram aterros num momento crítico da colheita em 2019, agravando 
ainda mais esta terrível situação (Chatiza e Manatsa, 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, 2019b). O Idai destruiu mais de 700 000 hectares de culturas, terras 
produtivas e infra-estruturas sociais e físicas. Kenneth atingiu áreas que foram 
afectadas por graves conflitos e instabilidade e posicionadas para projectos 
extractivos de grande escala. 

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 ciclones agravaram as condições já frágeis, impulsionadas e 
exacerbadas pela intensificação das alterações climáticas, agravando a pobreza 
pré-existente, a falta de infra-estruturas básicas adequadas e instituições fracas 
(Chatiza e Manatsa, 2020). Os afectados pelos extensos danos causados por 
ciclones continuam a viver em condições precárias, sendo os governos lentos 
a implementar esforços adequados e sustentáveis de reconstrução e 
recuperação (Save the Children, 2020). 

O custo estimado da recuperação é de US$3,2 mil milhões para 
Moçambique, US$630 milhões para o Zimbabué e US$370,5 milhões 
para o Malawi (Norton et al., 2020). Actualmente, porém, dessas 
necessidades de financiamento, menos de um terço foi concedido 
a Moçambique (PNUD, 2019), menos de um quinto para o 
Zimbabué (Banco Mundial, 2019b), e menos de metade para o 
Malawi (Governo do Malawi, 2019). Os países do Sul estão a 
pagar 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 estão a impulsionar as alterações climáticas. Em 
termos da implementação dos esforços de recuperação até à data, a 
informação é extremamente insuficiente. Devido à falta de transparência 
e clareza nos fluxos financeiros e nas compras, existe uma contínua 
desconfiança e dúvida pública sobre a utilização dos fundos que chegam a 
estes países. 

2 https://reliefweb.int/desastres/dr-2018-000429-zwe
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Num contexto em que grande parte da população rural depende da terra e da agricultura para 
sobreviver, o acesso a sementes locais diversas e em quantidade suficiente é indispensável para o 
cultivo de alimentos saudáveis e nutritivos como primeira resposta essencial aos esforços de alívio 
e recuperação pós-desastre. Neste caso, onde campos inteiros, sementes e reservas alimentares 
sob o controlo de pequenos agricultores foram destruídos, e na ausência de bancos de sementes 
seguros, liderados e controlados por agricultores, para emergências, a resposta padrão é a impor-
tação de ajuda alimentar e de sementes para o país. Foram produzidos manuais de formação 
aprofundada para profissionais do desenvolvimento para melhorar intervenções baseadas em 
sementes em crises agudas e crónicas devido a um diagnóstico inadequado ou incorrecto da 
insegurança das sementes, o que pressupõe a falta de disponibilidade de sementes, e cria uma 
dependência excessiva no sector das sementes comerciais para fornecer sementes. Isto mina e 
desloca os sistemas locais de sementes, que são fundamentais para sustentar e reconstruir a vida 
e a subsistência dos agricultores. A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) realizou 
uma avaliação de sementes para informar a sua resposta à seca em curso antes de Idai e Kenneth, 
mas no esforço de resposta rápida após os ciclones, isto não foi utilizado. 

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 agricultores e o apoio aos sistemas de sementes dos agricultores no contexto de 
choques agravados e de desastres crónicos e agudos crescentes, e sobre como restabelecer os 
vínculos agricultor-agricultor. A investigação de campo em curso é necessária para se obter uma 
melhor imagem e informar os esforços de resposta. 

Não obstante, as leis de sementes são orientadas para o sector formal de sementes, sob a forma 
de variedades empresariais melhoradas e certificadas, mesmo em tempos de crise, e mesmo em 
casos - como em Moçambique - onde o sector formal de sementes é praticamente inexistente. 
O fornecimento de tais sementes, que não está adaptado às condições locais, tem implicações 
a longo prazo para os sistemas agrícolas, uma vez que requer ajuda de sementes repetitivas 
e crónicas e desloca sementes localmente adaptadas, o que constitui a base para os meios de 
subsistência e sistemas de produção da agricultura camponesa. 

Há alguns esforços interessantes que se concentram nos sistemas locais de sementes e nas 
sementes dos agricultores, tais como uma iniciativa apoiada pelo governo alemão em colaboração 
com a FAO e os bancos de genes locais. A iniciativa está a trabalhar para reanimar e devolver 
as variedades perdidas aos agricultores através de um projecto intitulado “Fundações para a 
reconstrução de sistemas de sementes pós-Ciclone Idai: Zimbabué, Moçambique e Malawi”, e 
opera sob a égide do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
Agricultura.1 É necessária uma investigação de campo mais detalhada para confirmar o que se 
realizou até à data, e como esta abordagem pode alimentar os esforços de recuperação futuros.

Em Chimanimani, uma área no Zimbabué gravemente afectada pelo Idai, foram introduzidas e 
multiplicadas, com 26 agricultores 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.2 Contudo, culturas de nicho, tais como 
madumbe e inhame, desapareceram completamente na área após a tempestade. 

1 http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1301895/

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

Apoio aos meios de subsistência e sistemas de sementes dos agricultores
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Isto é especialmente verdade nos estados 
pós-coloniais, que têm profundas cicatrizes 

da colonização, desigualdades estruturais e 
recursos financeiros limitados. Idai e Kenneth 
“varreram Moçambique e encontraram um 
estado enfraquecido por um modelo de 
desenvolvimento extractivista e capturado pelo 
capital global” (Castel-Branco, 2020).

As 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, que resultava em comunidades 
locais criticamente despreparadas, não 
surpreendentemente sobrecarregadas, 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. O Zimbabué tem sido incapaz de 
aceder ao financiamento desde que entrou em 
incumprimento no pagamento da sua dívida em 
2000 e tem uma dívida externa próxima dos 10 
mil milhões de dólares em atraso, simplesmente 
não tinha capacidade para financiar os esforços 
de recuperação.1

As vulnerabilidades estruturais da economia 
moçambicana têm aparecido claramente - 
na ineficácia do país em reduzir a pobreza, 
o clientelismo, o endividamento excessivo, 
e a vulnerabilidade macroeconómica geral. 
A economia de Moçambique centra-se 
principalmente em produtos de base e 
indústrias extractivas. A sua tendência para 
dar prioridade a projectos de grande escala, 
tais como o megaprojecto de Gás Natural 
Liquefeito (GNL), 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) 
e provavelmente mergulhará o país em mais 
dívidas insustentáveis. O megaprojecto de GNL 
em Cabo Delgado, uma área de crescente 
conflito e instabilidade, tem testemunhado 
uma militarização crescente, com a contratação 
de empresas de segurança privadas e o 
destacamento do exército nacional para 

1 Adrian Chokwe, AFRODAD, entrevista telefônica,  
Outubro de 2020.

Choques sistémicos: 
Degradação ecológica, 
desflorestação e 
imperialismo económico
Os ciclones Idai e Kenneth atingem 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). 
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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  

proteger os interesses de gigantes energéticos 
multinacionais estrangeiras, como a ExxonMobil 
e a Total (FoEI, 2020). A crescente dependência 
da ajuda internacional, do capital multinacional 
e dos empréstimos comerciais destinados às 
indústrias intensivas e extractivas mantém uma 
economia altamente enviesada e estreita. Isto 
concentra os benefícios económicos, bloqueia 
a economia num modelo de desenvolvimento 
intensivo em carbono, perpetua a pobreza 
extrema, e aumenta consideravelmente a 
vulnerabilidade climática. Além disso, pouco 
antes da publicação deste documento, a 
ExxonMobil anunciou que estava a adiar a 
sua decisão de investimento nos campos de 
gás (Hanlon, 2020). 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 desta via de desenvolvimento.

Em Moçambique, a dívida externa é 
incrivelmente elevada, estimada em 85% 
do seu produto interno bruto (PIB). A dívida 
oculta,2 como veio a ser conhecida, conduziu a 
uma enorme crise da dívida em Moçambique. 
Isto levou os parceiros internacionais a retirar 
o apoio ao orçamento do Estado, e congelou 

2 Isto incluiu a contracção de empréstimos por duas empresas 
públicas, Proindicus e MAM, divulgados em Abril de 2016, no valor 
de cerca de 1,4 mil milhões de dólares. O empréstimo de US$850 
milhões de um terceiro SOE, Ematum, foi descoberto numa fase 
inicial em 2014 (este empréstimo foi mais tarde reembalado e 
flutuou como o primeiro e único Eurobond de Moçambique). Os 
empréstimos foram concedidos pelo Credit Suisse e pela VTB, e 
canalizados através de uma empresa de construção naval sediada 
nos EAU, a Privinvest.

o orçamento geral e o apoio sectorial, o 
que provocou uma crise económica e social. 
Como resultado, o governo impôs uma série 
de medidas de austeridade, especialmente 
cortes nos sectores sociais, incluindo saúde, 
educação, bem-estar social, saneamento e 
higiene, imediatamente antes do ataque de Idai 
e Kenneth. O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) concedeu dois empréstimos consecutivos 
a Moçambique para Idai e Kenneth, bem como 
para a COVID-19. Os pagamentos só serão 
devidos após a exportação da produção de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) e o início das receitas 
fiscais, que se espera para 2022/23 (FMI, 
2019). Isto bloqueia efectivamente o Estado na 
extracção de combustíveis fósseis e exportação 
de matérias-primas naturais.

O uso generalizado da terra 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. A desflorestação 
desenfreada no leste do Zimbabué e em todo 
o país tem degradado os sistemas ecológicos 
locais. 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, causando uma 
erosão generalizada (Banco Mundial, 2019d). 
O Zimbabué perdeu, em média, 327 000ha de 

Figura 2: A relação simbiótica entre a exploração florestal e a agricultura 
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florestas entre 1990 e 2010 anualmente.3 Os 
toros são principalmente destinados à China, 
mas fazem parte do comércio global de madeira. 
As actividades de exploração madeireira 
facilitam a entrada de outras actividades que 
provocam uma maior perda de biodiversidade. 
A conversão da floresta em agricultura é o 
maior contribuinte para a perda de florestas 
(Ryan et al., 2014; Banco Mundial, 2018a), 
principalmente através da agricultura itinerante 
[cultura sobre queimada]4 praticada pelo sector 
da agricultura familiar. Muitos projectos estão 
a ser conduzidos por instituições financeiras 
internacionais e que promovem parcerias 
público-privadas e alimentam cadeias de valor 
agrícola e florestal que servem principalmente os 
maiores agricultores e empresas comerciais, que 
têm a capacidade de competir nos mercados 
regionais e internacionais. Por conseguinte, isto 
proporciona aos pequenos agricultores poucos 
benefícios para além de poucos empregos com 
salários baixos ou como produtores de produtos 
agrícolas, com riscos extensivos em nome de 
grandes empresas num mercado internacional 
volátil de mercadorias). Extremamente 
preocupante é que a Estratégia Nacional de 
Reflorestamento de Moçambique 2009 se 
concentre quase exclusivamente no aumento 
da silvicultura comercial através de plantações 
empresariais de grande escala, com o objectivo 
de aumentar a sua área de plantação florestal 
comercial de 64,00 ha 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; Banco Mundial, 2016).

Os camponeses agricultores familiares são as 
pedras angulares dos sistemas de produção 
alimentar na região e são, por isso, necessários 
e mais adequados para estabelecer parcerias 
no sentido de desenvolver soluções locais para 
responder a catástrofes naturais e construir a 
capacidade dos sistemas sócio ecológicos para 
resistir e adaptar-se eficazmente a choques 
iminentes. Os sistemas locais de sementes e 

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

sementes adaptadas localmente estão a ganhar 
mais atenção, particularmente como respostas 
tanto a choques de início lento como a choques 
rápidos. Uma avaliação da FAO, International 
Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT) e da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), 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, ilustrou a importância do sistema de 
sementes de agricultores e dos mercados locais 
(frequentemente referido como o sector informal 
de sementes) nos esforços de socorro, devido à 
má qualidade e inadequação do sistema formal 
de sementes.  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. 

Precisamos de implementar métodos localmente 
apropriados de restauração de paisagens 
degradadas, e sistemas agroecológicos e 
agro-florestais diversificados que restaurem, 
reparem, recuperem de choques, e se preparem 
para choques futuros. No entanto, isto deve 
considerar 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 dos sistemas locais, sociais e 
ecológicos que deslocam e deslocam os meios 
de subsistência das pessoas, sementes e sistemas 
alimentares precisam ser abolidos. 

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 
sociedades e responder a múltiplos choques. Os 
interesses privados são promovidos pelo Norte 
Global, resultando na extracção de recursos 
naturais e riqueza, paisagens degradantes para 
abastecer 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). A nível global, a 
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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.5 A menos que isto seja abordado, 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. 

Os apelos crescentes à reestruturação da dívida global e das relações 
de investimento precisam de ser mais explorados. Isto poderia tomar 
a via de pedir uma carta popular sobre os empréstimos do FMI e 

do Banco Mundial,6 e apelar à cooperação global para proibir 
fluxos financeiros ilícitos que mantêm os países africanos 
num estado com poucos recursos e os prendem a um futuro 
baseado no carbono. A ajuda internacional e o apoio dos 
doadores limitam as opções de desenvolvimento, pelo que a 
construção e o reforço dos movimentos sociais a nível local 
podem ajudar a desviar a África da ajuda ao desenvolvimento 
para governos dotados de recursos com uma liderança política 
democrática eficaz. O impacto dos crescentes desastres e 
choques nos países com poucos recursos é uma área que 

precisa ser abordada com urgência, tendo em conta a dívida 
ecológica e climática dos países do Norte Global. 

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 pelas 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 interesses de curto prazo das elites nacionais e empresas 
estrangeiras, bancos e países.

5 Robert Ssuna, Economic Justice Africa, entrevista telefónica, Outubro de 
2020.
6 Ruth Castel-Branco, Southern Centre for Inequality Studies, entrevista 
telefónica, Outubro de 2020.
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