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FEED THE FUTURE MOÇAMBIQUE SEMENTES MELHORADAS  

PARA UMA AGRICULTURA RENOVADA (SEMEAR) 
 
 

Quem somos? 
SEMEAR é um projecto de cinco anos que se baseia na experiência da 

USAID no apoio à pesquisa agrícola aplicada, transferência de tecnologia 
e capacitação. Utiliza abordagens de parcerias público-privadas para 

disseminar sementes de leguminosas melhoradas e práticas 
complementares de maneio de culturas desenvolvidas no âmbito da 

Plataforma de Pesquisa Agrícola e Inovação Tecnológica (PARTI) 
financiada pela USAID. Através de parcerias dentro da PARTI, mais de 27 

variedades de feijão comum, feijão-nhemba, amendoim, feijão boer e soja 

foram libertadas. A maioria das variedades são resistentes à seca, às 
pragas e a doenças endémicas, têm características preferidas pelo 

consumidor final e mostram aumentos significativos dos rendimentos nas 
machambas dos produtores. 

Liderado pelo IITA, SEMEAR é um consórcio que envolve dois outros 
centros do CGIAR (Grupo Consultivo de Pesquisa 

Agrícola Internacional), CIAT e ICRISAT, todos trabalhando em 
conjunto com o IIAM. 

 
Qual é a situação actual da agricultura em Moçambique? 

A agricultura é a espinha dorsal da economia em Moçambique e mais de 

80% do total da população depende da agricultura para alimentação, 

renda e emprego. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística 

de Moçambique, em 2010 a agricultura gerou aproximadamente 23% do 
produto nacional bruto, o que sugere baixos retornos pelo 

trabalho. Portanto, acelerar o crescimento agrícola é um meio 

fundamental para erradicar a pobreza e aumentar a segurança alimentar 
nas zonas rurais onde a pobreza é generalizada. 

 
O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) está a 

promover a produção de leguminosas para consumo e geração de renda, 

e também a incentivar a diversificação de culturas para melhorar a 
segurança alimentar, produtividade e resiliência do sistema. Portanto, o 

SEMEAR está directamente alinhado com a estratégia nacional de 
desenvolvimento agrícola, que visa criar uma visão partilhada para os 

principais actores no sector e estabelecer um quadro harmonizado que 
oriente as decisões, trate de questões que afectem a confiança dos 

investidores e acelerem a competitividade sustentável. 
 

O que queremos alcançar? 
O objectivo geral do SEMEAR é aumentar a adopção de tecnologias melhoradas, renda e segurança alimentar dos pequenos 

agricultores nas Zonas de Influência do Feed the Future  (FTF ZOI). Especificamente, o projecto irá aumentar a produção e 
distribuição de sementes do melhorador, pré-básica, básica, e sementes certificadas de feijão vulgar, feijão-nhemba, amendoim, 

feijão boer, gergelim e soja nas principais FTF ZOI, e fortalecer os sistemas nacionais de sementes. 

Ademais, SEMEAR irá massificar e aumentar a adopção de variedades melhoradas e boas práticas de maneio nas FTF ZOI 
através da utilização de abordagens participativas; e melhorar o diálogo nacional sobre a política de distribuição de sementes e 

fertilizantes. 

http://www.iita.org/
http://www.cgiar.org/
https://ciat.cgiar.org/
http://www.icrisat.org/
http://www.iiam.gov.mz/


 

www.feedthefuture.gov         www.semearmoz.com 

 

Cobertura Geográfica: Províncias de Nampula, 

Tete, Zambézia e Manica. 
 
Metas Principais (2015 – 2020):  
 

 Pelo menos 100.000 famílias beneficiárias 
directas com aumento de renda e maior 
segurança alimentar nos distritos alvo do 
SEMEAR; 
 

 

 88,7 toneladas de semente do melhorador e 
pré-básica de culturas-alvo produzidas e 
disponibilizadas aos multiplicadores de 
sementes; 

 715 toneladas de semente básica 
disponibilizada à unidade de semente do IIAM 
e aos produtores de sementes certificadas; 

 

 10.000 toneladas de sementes certificadas 
disponibilizadas aos agricultores através de 
parcerias público-privadas, empresas de 
sementes, produtores de sementes baseados 
na comunidade, associações de agricultores e 
principais actores; 

 

 Pelo menos 10.200 pessoas (agricultores, 
extensionistas e inspetores de sementes) 
treinadas; 

 

 Margem bruta das culturas alvo melhorada na 
Zona de Influência do Feed the Future.  

Como iremos materializar este objectivo? 
O projecto  utiliza uma abordagem de parceria público-privada para 

melhorar a demanda por sementes certificadas e massificar a adopção de 

tecnologias melhoradas. Portando, SEMEAR está a estabelecer campos 

de demonstração em locais estratégicos para aumentar a sensibilização e 

demanda de novas variedades, juntamente com práticas de maneio 
adequadas. A semente básica está sendo introduzida na rede de 

produtores de sementes certificadas que incluem empresas de sementes 

e esquemas de produção baseadas na comunidade para produzir 
10,000 toneladas de sementes certificadas durante o ciclo de vida do 

projecto. O projecto também está a desenvolver mapas adaptabilidade 

das culturas em relação a fertilidade dos solos nas FTF ZOI. 
 

Com quem trabalhamos? 
SEMEAR está criando várias parcerias com os sectores público e 

privado. O projecto também está envolvendo os actores principais no 

sector de semente para: 

 Aumentar o acesso as diferentes categorias de sementes, outros 
insumos e mercado; 

 Discutir questões relacionadas com a produção e distribuição de 

sementes, questões emergentes e problemas eminentes dentro das 
cadeias de valor de sementes; e 

 Desenvolver soluções para melhorar a competitividade, 

rentabilidade e sustentabilidade do sector.  
 

O fortalecimento das capacidades dos parceiros é uma componente 
importante do projecto, de modo a aumentar a produtividade sem 

degradar a base de recursos naturais. 
 

  
 

 

 Ter acesso à semente melhorada é muito 
importante porque me permite multiplicar as 
sementes e usá-las no futuro e também vender 
para os agricultores locais. Com o rendimento 
irei comprar um cabrito para me lembrar de que 
"é o resultado da minha machamba”. 
 

Ricardina Jorge, Nametil (Província de Nampula)  

 

 

 

Os campos de demonstração são importantes 
para fazer comparações (...) hoje sabemos como 
calcular os retornos por hectare, por exemplo, 
agora posso produzir 2 toneladas de soja por ha 
usando sementes melhoradas. Uso a renda para 
expandir o tamanho da minha machamba ano 
após ano e agora tenho meu meio de 
transporte pessoal e minha própria casa. 
 

Armando Catxava, Gurué (Província da Zambézia) 

 

 

 


