
Desafio
A agricultura, que representa 26.4 por cento do produto interno bruto (PIB) e emprega mais de 75 por cento da 
força de trabalho, é um dos principais motores da economia malgaxe. No entanto, é evidente que, apesar do 
potencial da ilha em termos de disponibilidade de terras agrícolas e de mão de obra jovem, a produção ainda 
é insuficiente para satisfazer as necessidades da população em constante crescimento. Na verdade, persistem a 
baixa produtividade, a falta de infraestruturas, o fraco acesso ao mercado, a falta de acesso ao capital, às semen-
tes e aos fatores de produção, bem como aos serviços técnicos e à formação.

Aumentar a produção e a produtividade na agricultura, criar capacidades técnicas para os agricultores e outros 
intervenientes, e promover o investimento e o comércio na agricultura entre Madagáscar e outros países é 
essencial para resolver as questões acima mencionadas, a fim de alcançar um ou mais dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), principalmente os ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e o ODS 2 (Fome Zero).

Rumo a uma Solução
Em Novembro de 2018, foi assinado um acordo tripartido entre a República Popular da China, a República de 
Madagáscar e a Organização das Nações Unidas para a alimentação e a Agricultura (FAO) para implementar o 
projeto de Cooperação Sul-Sul (CSS) entre a China e a FAO, durante um período de dois anos, de 2019 a 2021. O 
projeto do CSS visa aumentar a produção, a produtividade e a rentabilidade agrícola, apoiando a implementa-
ção do Programa para o sector da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (PSAEP) pelo Ministério da Agricultura, da 
Pecuária e das Pescas (MAEP) e pelo Quadro de Programação dos Países da FAO (QPP). A iniciativa: i) contribuir 
para a segurança alimentar nacional e para a renda das famílias; ii) contribuir para a autossuficiência, reduzindo 
simultaneamente o fluxo de divisas na importação do arroz; e iii) promover o investimento, o agronegócio e o 
comércio agrícola. Estes impactos contribuirão para a realização do ODS 1 (Erradicação da Pobreza), do ODS 2 
(Fome Zero) e do ODS 17 (Parceria e Meios de Implementação ).

A China desenvolveu fortes conhecimentos e tecnologias em algumas áreas que poderiam ser adaptadas à 
situação em Madagáscar em termos de agricultura. Três áreas prioritárias foram selecionadas para Madagascar: 
Produção híbrida de arroz, gado (ovino e caprino) e agronegócio. Durante os dois anos do projeto, 17 parcerias 
da China estiveram envolvidas nas principais regiões produtoras de Madagáscar. Posteriormente, transferirão 
conhecimentos e tecnologias para os agricultores e respectivas organizações que estarão diretamente envol-
vidos nas atividades de formação e demonstração, bem como para os funcionários públicos, técnicos locais e 
instituições de investigação.

O MAEP coordena e implementa a colaborando diretamente com os especialistas e técnicos chineses e sob o 
apoio geral da FAO. Dessa forma os especialistas e técnicos chineses trabalham em estreita colaboração com 
os seus homólogos nacionais, que são oficialmente selecionados pelo Governo. Estes fatores proporcionam 
um ambiente propício aos cooperantes, a fim de otimizar a aquisição de conhecimentos e a transferência de 
tecnologia. A FAO garante uma implementação suave das atividades através do fornecimento de insumos, 
orientação técnica e monitorização, assegurando uma implementação harmonizada. Os principais instrumen-
tos, tais como o plano de trabalho anual, o plano de aquisição e o plano de formação, foram desenvolvidos 
conjuntamente por cooperativas, parceria homólogas e a FAO. Essas ferramentas foram debatidas e endos-
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sadas por vários conjuntos de participantes e interessados, inclusive 
no setor privado, bem como por funcionários do governo durante 
os cursos de capacitação inicial realizados no início do projeto. Esta 
abordagem participativa garante que o projeto esteja perfeitamente 
alinhado às normas e práticas do governo e do ambiente local.

Espera-se que pelo menos mil agricultores recebam formação e ado-
tem as tecnologias chinesas transferidas. Terão igualmente reforçado 
as suas capacidades de gestão organizacional e empresariais. Pelo 
menos 100 funcionários técnicos e altos funcionários da MAEP se 
beneficiarão de treinamento local em arroz híbrido, pecuária, agro-
negócio, política e governança na agricultura. Até à data, já se provou 
através de demonstrações que uma melhoria significativa foi alcan-
çado no rendimento no cultivo do arroz, de 2.8 toneladas por hectare 
com variedades locais a pelo menos 8 a 10 toneladas por hectare 
com a utilização de arroz híbrido. No caso das unidades populacionais 
vivas, as intervenções sobre o controlo das doenças dos animais, a 
melhoria da noz moscada e a seleção das raças melhorarão significa-
tivamente a produtividade da criação de ovinos e de bovinos. Até o 
momento, uma demonstração sobre as culturas forrageiras 
resultou em um aumento de rendimento de dez vezes com 
o uso de novas técnicas e tecnologias chinesas. No final do 
projeto, espera-se que pelo menos dois novos modelos de 
negócios, e redes de relações comerciais e de investimento 
sejam estabelecidas entre a China e Madagascar.

Madagascar pretende ser o celeiro do Oceano Indiano nos 
próximos anos, o que implica produzir além da quantidade 
de consumo de sua população. De fato, a transferência de 
tecnologias relacionados a produção de arroz híbrido permi-
te aumentar o rendimento da produção de arroz local em 
até quatro ou cinco vezes mais. Se a maioria dos agricultores 
adotar as técnicas, a autossuficiência na produção de arroz 
poderia ser facilmente alcançada.

Os cursos de capacitação fornecidos sobre produção de 
pequenos ruminantes aumentam a vantagem comparativa 
de Madagáscar no mercado nacional e internacional com 
enorme potencial para crescimento. Entre as principais prá-
ticas inovadoras introduzidas por esta iniciativa está a abor-
dagem que busca impedir as limitações das intervenções à 
produção básica, enquanto oferece a capacitação necessária 
às pessoas em toda a cadeia de valor, de jusante até à fase 
montante. Isto está perfeitamente alinhando com a ambição 
do país de se tornar um país exportador.

A missão desta iniciativa de cooperação Sul-Sul é disseminar co-
nhecimento e transferir tecnologias mesmo após o a conclusão do 
projeto. Por esta razão, a capacitação de instrutores é de importância 
fundamental para garantir a sustentabilidade do projeto. Os futuros 
gestores que recebem instrução por meio do trabalho em conjunto 
com as cooperações tornam-se especialistas no campo. Os mesmos 
serão responsáveis por repassar os conhecimentos após a saída dos 
técnicos chineses do país. O projeto, na faze atual, ainda está limitado 
a três das 22 regiões principais. Uma vez que os resultados forem 
alcançados, espera-se que sejam adotados em outras regiões de 
Madagáscar com enorme potencial para a cultura de arroz e criação 
de pequenos ruminantes, e a outros países. Madagáscar não só forta-
lecerá a relação comercial criada com a China, mas também poderá 
tirar proveito das suas vantagens comparativas em mercados locais, 
como o Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).
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