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Introdução  

Esta discussão online sobre Agricultura inteligente face ao clima na África (daqui em diante 

designado pela sua sigla em inglês – CSA1) teve base o seminário sobre a cooperação Sul-Sul 

em desenvolvimento agrícola na África,2 realizado no dia 17 de maio de 2012, e na 

subsequente mesa redonda sobre os impactos em políticas e investigação, em 18 de maio. O 

objetivo desta discussão foi o de aprofundar as discussões com a sociedade civil e outras 

organizações que representam os pequenos agricultores e que fazem investigação sobre tais 

assuntos. Procurou-se, também, introduzir um foco particular sobre as ameaças causadas 

pelas alterações climáticas e como elas podem ser geridas por medidas inteligentes diante do 

clima no contexto agrícola.  

Registaram-se mais de sessenta participantes nesta discussão online, incluindo agricultores, 

investigadores e técnicos de várias partes do mundo. Foi solicitado a estes participantes que 

apoiassem os seus argumentos com exemplos específicos. Ao fazê-lo, tentou-se, assim, 

recolher relatórios e estudos de caso menos conhecidos, para poder informar o debate e 

fortalecer a base fatual existente. Estes documentos foram utilizados na elaboração de um 

relatório técnico sobre agricultura inteligente em face do clima, produzido pelo IPC [insert link 

for evidence paper here]. 

A discussão foi organizada pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo 

(IPC-IG) com apoio do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido 

(DFID), com 10 dias de duração e término em 4 de março. Utilizou-se a plataforma Google 

Groups por ter uma flexibilidade nos grupos fechados que permite debates abertos.   

Com a finalidade de disseminar e fortalecer o conhecimento e o entendimento sobre práticas 

de CSA e contribuir para os debates neste tema, reconhecendo assim a sua importância para a 

Cooperação Brasil-África sobre a agricultura, esta discussão foi estruturada à volta dos 

seguintes objetivos:   

 Objetivo 1: Entender o valor da CSA para os pequenos agricultores;  

 Objetivo 2: Servir como uma plataforma para a partilha de conhecimentos sobre inovações 

agrícolas inteligentes em face do clima, no Sul; 

 Objetivo 3: Promover uma abordagem de gênero para a CSA.   

Este documento apresenta o resumo dos principais elementos da discussão, em resposta aos 

objetivos supramencionados, realçando as áreas de consenso e as principais dúvidas. Trata, 

ainda, das questões e recomendações que devem ser seguidas por decisores políticos, técnicos 

e investigadores e refere casos apresentados ao longo da discussão. Estes casos são analisados 

e apresentados de forma mais pormenorizada no relatório técnico acima referido.  

Como resultado desta discussão online, foi recolhido um grande volume de literatura e de 

estudos de caso novos. A discussão permitiu também que fossem apresentados novos 

                                                           
1
 CSA – Climate-smart agriculture 

2
 Disponível em: http://www.ipc-undp.org/PageNewSiteb.do?id=268&active=2 
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resultados de trabalhos que ainda estão a decorrer e que de outra forma poderiam não estar 

disponíveis.  

Resumo das principais opiniões 

A CSA é, sem dúvida, uma oportunidade com grandes benefícios para os pequenos agricultores 

se tornarem mais resilientes às alterações climáticas dando-lhes mais segurança, dando-lhes 

estabilidades nos seus meios de subsistência e dando-lhes melhores condições de vida. De 

forma a assegurar estas alterações significativas que vão muito além do impacto ambiental, a 

informação apresentada nesta discussão indicou que a abordagem à CSA não pode ser 

equivalente ao contexto de mercado normal; a abordagem deve abordar as vulnerabilidades 

dos pequenos agricultores, reduzindo os seus riscos. Desta forma, é necessário obter apoio 

político a alto nível para assegurar que os riscos a que os pequenos agricultores estão 

expostos, são reduzidos. Por meio desta discussão, os participantes mostraram exemplos de 

que isso pode ser feito por disponibilização de apoio para fácil acesso aos mercados, recursos, 

infraestruturas e redes de informação.  

No contexto da CSA, os participantes indicaram ser importante entender que a inovação não é 

só a introdução de novas tecnologias, mas que inclui também alterações organizacionais e 

comportamentais. Estas alterações incluem novos processos de disseminação de informação, 

serviços de extensão agrícolas eficientes e acesso a novas linhas de crédito.   

A cooperação Sul-Sul é tida como um mecanismo importante para a transferência de 

competências e conhecimento, dado o impacto potencial que tem nas vidas dos pequenos 

agricultores. No entanto, os participantes desta discussão realçaram o fato de que é necessário 

ter um conhecimento aprofundado das semelhanças e diferenças em terrenos e culturas. Uma 

vez que as semelhanças e diferenças entre países não são horizontais, as soluções devem ser 

ajustadas para considerar a diferença destes fatores – por muito pequenos que pareçam ser.  

Os participantes indicaram que ao garantir que a CSA é inclusiva do gênero, homens e 

mulheres, representantes dos diferentes grupos etários, grupos de interesse e estratos 

socioeconômicos, precisam participar nos processos de discussão e de tomada de decisão. 

Esse fato requer que estes grupos estejam envolvidos nos processos de planeamento e que as 

suas funções na sociedade sejam entendidas e reconhecidas. As várias contribuições sobre a 

terceira questão indicaram também que para a CSA ser eficaz, será necessário integrar o 

gênero ao nível político e desenvolver um mecanismo de orçamento sensível ao gênero, com 

um sistema de monitorização e avaliação específico. Os exemplos apresentados nesta 

discussão mostram que este tipo de compromisso ajuda, em particular, as nações mais 

pequenas e vulneráveis (como os pequenos estados insulares). Este nível de apoio em garantir 

que os processos são inclusivos ajudariam ainda o processo de CSA ao apoiarem as mulheres e 

os grupos mais vulneráveis, a conseguirem acesso a terra, recursos e mercados, aos quais, na 

maior parte dos casos, ainda não têm acesso. 
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Objetivo 1: Entender o valor da agricultura inteligente diante do clima para os 

pequenos agricultores.   

1. Será que a agricultura inteligente em face do clima é um percurso muito 

diferente do foco normal sobre a produtividade? Se sim, como? Por exemplo, 

será que oferece alternativas e benefícios concretos aos pequenos agricultores? 

A maior parte dos participantes apoiou a ideia de que a agricultura inteligente em face do 

clima é um percurso diferente do foco normal sobre a produtividade. Esta abordagem 

responde às necessidades dos pequenos agricultores serem menos vulneráveis. Uma 

resiliência reforçada em relação aos desafios ambientais tende a criar uma resiliência maior às 

tensões económicas e sociais e, em geral, permitir um acesso mais equitativo a recursos (como 

pode ser visto nos exemplos do Brasil e do Paquistão que referimos mais abaixo e no relatório 

técnico). 

 

De modo geral, as respostas a esta questão demonstraram que a CSA, de modo igual a outras 

iniciativas que abordam as alterações climáticas, é ainda uma área em desenvolvimento com 

um volume de conhecimento a crescer no meio de várias incertezas, incluindo sobre as 

próprias alterações climáticas. No entanto, há uma expectativa elevada para que os resultados 

respondam aos inúmeros desafios que as alterações climáticas colocam às necessidades dos 

vários atores e nos diferentes níveis de ação. Será que a CSA consegue corresponder a estas 

expectativas? Há desafios, mas os exemplos relatados nesta discussão, que têm como base 

projetos em muitos pontos do globo e sugerem que há razões para estarmos otimistas – foram 

recebidas contribuições de vários países da América do Sul e Central, do Pacífico e da África 

subsaariana (as referências para estes estudos de caso encontram-se no fim do relatório). O 

conjunto destas experiências sugere que a CSA está a ser implementada um pouco por todo o 

mundo e que começa a apresentar resultados ao fortalecer a resiliência de agricultores que 

enfrentam os desafios colocados pelas alterações climáticas.  

 

O consenso emergente de que a CSA é um percurso diferente do normal recai, sobretudo, no 

fato de que a CSA tenta ser uma abordagem holística. Embora esteja dirigida a questões 

ambientais, a CSA responde também a questões sociais e econômicas criadas pelas limitações 

ambientais. Tal tende a reforçar a resiliência geral das comunidades afetadas pelo impacto das 

alterações climáticas nos seus meios de sobrevivência. A CSA não foi considerada uma forma 

de intervenção totalmente nova; por vezes, apenas reforça as atividades que os pequenos 

agricultores já estão a implementar, e a dimensão do impacto é variável, ex., agricultura de 

conservação, intervenções agroflorestais, técnicas de recolha de água. Desta forma, é 

importante reconhecer a inteligência inerente a muitas atividades indígenas ou tradicionais, e 

apoiá-las, tentando criar um valor acrescentado para que os produtos possam ser mais 

competitivos quer em mercados existentes quer em mercados emergentes.  

 

As contribuições a esta discussão também sugeriram que a criação de parcerias pode 

fortalecer a CSA e trazer mais benefícios aos agricultores. Por exemplo, parcerias com o 

programa de alimentação escolar com cultivo doméstico do Programa Alimentar Mundial 
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(WFP) têm vindo a encurtar as cadeias de abastecimento por meio de programas de 

produção/consumo local e proporcionar um mercado estável ou garantido aos pequenos 

agricultores. Tal tem reduzido o risco para os agricultores e tem libertado os seus recursos 

para que possam investir mais nas ações de CSA. Os representantes do WFP indicam que, no 

Brasil, esta pareceria já gerou vários benefícios globais, tal como o aumento na frequência 

escolar e nas inscrições escolares, além de maior capacidade dos alunos para aprenderem. 

Esta é também considerada uma oportunidade para melhorar a nutrição e a saúde dos alunos, 

contribuindo para objetivos educacionais enquanto reforça o investimento por meio da 

produção dos pequenos agricultores.  

 

A CSA traz benefícios a todos os agricultores. Desta forma, também os agricultores comerciais 

devem estar envolvidos na implementação da CSA. Têm uma maior capacidade individual de 

mobilizar recursos para avançar com projetos. Têm também mais acesso a redes de peritos 

necessários na transição para a CSA. Entretanto, os pequenos agricultores devem estar 

envolvidos na implementação da CSA, mas se ficarem entregues a si próprios não conseguem 

competir com os agricultores dado que têm maiores dificuldades em conseguir aceder a redes 

de recursos e de peritos, por terem recursos limitados, e terem de concentrar as suas energias 

na resolução dos seus problemas imediatos.  

 

Desta forma, as experiências de CSA aqui apresentadas sugerem que a CSA deve estar 

integrada nos quadros de ação política ao mais alto nível. A aceitação da CSA por parte de 

órgãos nacionais e regionais poderá representar um compromisso e uma resposta política que 

poderão ser traduzidos em apoios significativos para os pequenos agricultores, protegendo-os 

dos riscos de investimento no período de transição para a CSA. Por exemplo, a COMESA tem 

ajudado agricultores por meio de estratégias e quadros de investimento dirigidos a estes 

pequenos agricultores. O potencial de dar suporte a este nível pode também incluir a criação 

de infraestruturas e serviços agrícolas essenciais que reduzam os riscos, por exemplo, o 

fornecimento de sementes, serviços de extensão agrícolas para a CSA. Estas medidas 

específicas são necessárias ao lado do apoio prioritário ‘normal’ para melhorar o acesso dos 

pequenos agricultores a mercados, recursos e oportunidades. 

 

Um exemplo da importância do apoio de alto nível à CSA é o Programa de Agricultura de Baixo 

Carbono (ABC) do Governo Federal do Brasil. O Programa integra ações nos vários níveis de 

governo do Brasil com o objetivo de ligar a produção de alimentos e de bioenergia com a 

redução dos gases com efeito de estufa (GHG). Incentiva assim os agricultores a usarem 

processos tecnológicos que neutralizem ou minimizem os efeitos dos GHG e a adoção de boas 

práticas que promovam maior fixação de carbono nos solos. Pretende também reduzir a 

expansão de áreas cultivadas nas zonas florestais. Os recursos financeiros são assegurados por 

uma linha de crédito dedicada, gerida pelo Banco do Brasil, banco do Governo Federal. Embora 

o início do Programa tenha sido lento, o banco agora indica que "quase 50% dos projetos 

financiados incluem a recuperação de terrenos de pasto e áreas de solos degradados, com o 

objetivo de as tornar produtivas novamente, o que representa um aumento considerável na 

quantidade de terreno agrícola disponível para a produção de alimentos e em uma redução na 

ocupação de terrenos de floresta nativa e vulnerável".  
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Foram apresentados mais exemplos da importância do apoio político em apoiar os pequenos 

agricultores a correrem mais riscos, diversificando a sua produção, a serem mais produtivos e, 

por fim, serem mais resilientes e independentes. Por sua vez, estes melhoramentos podem ter 

outros resultados, por exemplo: por estarem mais resilientes, os pequenos agricultores do 

Paquistão tornaram-se menos dependentes no Estado nos períodos de recuperação de 

desastres naturais. As atividades de CSA deram formação aos agricultores em como lidar com 

estas situações e ajudou-os a protegerem os seus recursos naturais. Assim, foi possível que 

mais agricultores conseguissem passar estes períodos de desastres naturais de forma mais 

independente, reconhecendo assim a sua contribuição para o alívio da pobreza.   

 

A CSA pode ser uma ferramenta de ordenamento do território eficaz na promoção do 

desenvolvimento da agricultura sustentável e na mobilização de financiamento e investigação 

para atividades agrícolas locais, incluindo a remoção de espécies invasivas, a reabilitação de 

turfa (para promover o armazenamento de carbono) e para garantir terrenos para ações de 

conservação (ver o caso Agulhas Biodiversity Initiative na África do Sul). Embora possam existir 

desafios regulamentares, o resultado final pode ser o melhoramento da produtividade de 

criadores de gado e benefícios para a biodiversidade local. Foram apresentadas várias 

iniciativas de adaptação e mitigação, inteligentes em face do clima, no contexto de 

desenvolvimento rural: participantes que trabalham na África do Sul e com a CGIAR, referiram 

acesso a energias rurais, recolha de água, gestão sustentável de água, diversificação da base 

de rendimentos das comunidades locais, produção de bambu, armazenamento de carbono, 

diversificação das bases nutricionais das comunidades por meio da introdução de colheitas e 

espécies mais resilientes e iniciativas de gestão sustentável dos solos tal como a construção de 

buracos Zai, amontoas e sulcos. Os detalhes destas iniciativas podem ser encontrados no 

relatório técnico. 

 

Como qualquer estratégia e intervenção – nova ou velha – há uma necessidade em medir 

resultados e de controlar e compreender variáveis, o mesmo acontece com a CSA. Para este 

fim, o Programa Climate Change, Agriculture and Food Security Research Program (CCAFS) do 

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) para a região da África 

oriental, recolhe dados de locais representativos para que os resultados possam ser aplicados 

e adaptados a outras regiões. Promovem também projetos de investigação de ação por meio 

de uma rede de investigação regional que pode testar intervenções com agricultores, para que 

possam ser replicados em outros locais. O Tropical Agricultural Research and Higher Education 

Centre (CATIE) indicou ainda que o processo de avaliação deve ser territorial devido a possíveis 

efeitos de difusão, i.e., uma intervenção de adaptação ou mitigação de alterações climáticas 

numa zona do território poderá simplesmente levar à deslocação de práticas insustentáveis 

para outros sítios ou ser neutralizado por intervenções em outros locais desse mesmo 

território.  

 

Questões e recomendações 

i. Os pequenos agricultores possuem poucos recursos próprios e o seu acesso a outros 

recursos é também condicionado, causando que o risco de investimento seja mais 
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elevado – em muitos casos este risco atinge um nível que muitos não podem nem 

querem pagar. Tal significa que os incentivos e a gestão de riscos dos pequenos 

agricultores são necessários se a CSA for promovida de forma eficaz. São necessários 

esforços significativos na forma de apoio político de alto nível, do desenvolvimento de 

parcerias e, investimento em infraestruturas, desenvolvimento de capacidades e 

acesso a informação (como o apoio da COMESA). No entanto, é essencial que este 

apoio seja sustentável. A experiência na África do Sul demonstra que os pequenos 

agricultores podem estar prontos para abraçar alterações quando não há custos 

associados, mas no momento em que estas alterações representam qualquer tipo de 

custo para o agricultor, rapidamente regressam aos métodos convencionais. 

ii. Os participantes indicam que a abordagem holística da CSA é um dos principais 

elementos para que a apoiem. No entanto, é importante garantir que o foco nos riscos 

das alterações climáticas não afaste estas ações da prioridade das questões de 

equidade social. A CSA tem de abordar as verdadeiras causas das desigualdades e da 

pobreza ou as atividades poderão continuar a legitimar formas desiguais de 

desenvolvimento e continuar a promover dependência e desvantagens estruturais 

entre os pequenos agricultores.    

iii. Os decisores políticos devem entender às necessidades dos pequenos agricultores e 

devem estar dispostos a apoiá-los, protegê-los e guiá-los; os decisores políticos devem 

entender às necessidades das comunidades rurais e devem estar prontos a dar-lhes 

ferramentas políticas que apoiem as atividades CSA, o que inclui um afastamento da 

abordagem normal até para as medidas de produtividade agrícola.  

iv. O acesso à informação e educação deve ser indissociável da participação ativa de todas 

as partes, independentemente das diferenças culturais. Uma abordagem participativa 

levará a melhores resultados por criar um sentimento de posse local. Uma abordagem 

nova, como a que é proposta pela CSA, é necessária: muitos agricultores tradicionais 

oferecem resistência à alteração de comportamentos culturais, tornando-os mais 

vulneráveis às alterações climáticas. No caso dos pecuaristas da Somália, os seus 

escassos recursos e ecossistemas delicados podem estar em risco se continuarem 

fechados a alterações de comportamento. A experiência do Zimbabué recomenda que 

tais alterações sejam introduzidas gradualmente, introduzindo parcelas de terreno aos 

poucos e ao longo de várias estações, de forma a demonstrar aos agricultores que as 

metodologias e tecnologias novas funcionam, por meio de exemplos e resultados.  

v. Os pequenos agricultores precisam chegar aos mercados facilmente para garantir que 

têm retorno sobre qualquer investimento novo que façam em CSA. A experiência da 

África do Sul mostra que, ao se agruparem, os pequenos agricultores aumentam o seu 

poder de negociação para conseguir aceder a mercados, recursos e redes de partilha 

de conhecimento. Além disso, estes grupos investiram também na diversificação como 

um elemento chave no seu sucesso, o que poderá ser uma estratégia CSA. 

vi. Os países em conflito e pós-conflito têm dificuldade em responder ao desafio das 

alterações climáticas, uma vez que, na maior parte destes países, a importância de 

intervir em pressões a longo-prazo está longe do que consideram ser prioritário. No 

entanto, deixar os pequenos agricultores continuamente vulneráveis às alterações 
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climáticas poderá resultar em mais situações de conflito; ao abordar as alterações 

climáticas certos conflitos poderão ser evitados.  

vii. Embora as Alterações Climáticas tenham subido de importância na agenda da 

Cooperação Internacional e na atenção dos doadores, deverá haver garantia que as 

ajudas para as alterações climáticas chegam aos pequenos agricultores para que estes 

possam implementar a CSA – e a sua abordagem holística – em vez de reforçar a 

capacidade e o acesso de agricultores comerciais a recursos e redes. No entanto, é 

necessário que seja mantido um equilíbrio delicado que garanta que a fiscalização 

excessiva não ponha em causa as atividades de CSA, visto que, a longo prazo, os custos 

de um atraso na implementação de intervenções CSA poderão ser ainda maiores.  

 

Objetivo: 2: Servir como uma plataforma para a partilha de conhecimentos sobre 

inovações agrícolas inteligentes em face do clima, no Sul. 

2. O que realmente define "inovação" no contexto da CSA e qual o papel da 
cooperação Sul-Sul na partilha de tais inovações? 

 

A maior parte das respostas a esta questão referiu-se que a inovação no contexto da CSA 

precisa ser mais que alteração e aplicações tecnológicas. A maioria dos participantes focou na 

inovação da CSA no contexto de alterações comportamentais e estruturais, em que as pessoas 

e as organizações implementam atividades de forma diferente. A cooperação Sul-Sul é 

considerada um mecanismo importante para a disseminação quer de práticas, quer de 

resultados, embora seja necessário ter em atenção que estes devem ser ajustados ao contexto 

em que vão ser implementados.  

 

Como estabelecido na primeira pergunta, as respostas a esta segunda questão, indicam a 

necessidade da CSA ter abordagens inovadoras ao trabalhar com as comunidades e 

diretamente com os pequenos agricultores. Estas devem encontrar formas construtivas de 

incentivas as sociedades e organizações a alterar a forma como abordam as questões e como 

olham para o futuro. A UNCTAD indica que a adaptação, aceitação e utilização generalizada de 

tecnologias que aumentem a produtividade, estão dependentes de inovações sociais e 

organizacionais que promovam ligações horizontais entre os intervenientes. Estes incluem: 

novos processos de disseminação e partilha de informação, serviços de extensão agrícola 

eficazes, acesso a novos mecanismos de crédito, entre outras mudanças ao contexto 

institucional. Estes devem também ser redimensionados para a realidade local e para a 

população local, e garantir níveis adequados de produção agrícola enquanto minimizam ou 

evitam impactos e efeitos negativos para o clima. Para fortalecer estes processos, defende-se a 

integração em âmbito político, em que a CSA e as suas abordagens possam ser integradas nos 

processos de planeamento e de desenvolvimento. 

 

A cooperação Sul-Sul e triangular são canais importantes não só para a disseminação de 

informação e experiências de tecnologias agrícolas, mas também para a transferência de 

medidas técnicas e políticas que já informaram experiências anteriores. A cooperação Sul-Sul 
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pode ter um forte papel no desenvolvimento de capacidades, no reforço institucional e na 

partilha de experiências onde os contextos e os desafios têm semelhanças. Participantes que 

trabalham na cooperação Sul-Sul entre Brasil e África, indicaram que o foco desta cooperação 

é a transferência de conhecimento técnico e de políticas, e que a estratégia tem como base o 

desenvolvimento de capacidades, o reforço institucional e a partilha de experiências em 

contextos parecidos a nível social, cultural e físico.  

 Os processos eficazes de cooperação Sul-Sul para a partilha de conhecimentos, requerem um 

bom entendimento dos diferentes sistemas agrícolas de forma a facilitar comparações e, desta 

forma, entender se as mesmas opções são adequadas. Resultados positivos para este tipo de 

cooperação incluem intervenções em zonas secas do Níger, onde foram reproduzidas 

abordagens utilizadas no Burquina Faso para a reabilitação de solos, com base em 

características parecidas entre os pequenos agricultores e sistemas socioecológicos das duas 

zonas, e que teve como resultado a recuperação da qualidade do solo, aumento na produção 

alimentar e melhoria nos meios de subsistência das comunidades.  

A aprendizagem, por meio de experiências de outros países na mesma região com os quais 

partilham características socioeconômicas e ambientais, pode também ajudar países a 

explorar novas oportunidades. Este foi o caso na América do Sul, particularmente no Uruguai, 

Paraguai e Argentina, onde a base econômica teve de ser diversificada, dado o aumento de 

temperatura nos solos. Agricultores que antes criavam gado passaram a produzir soja, 

fortalecendo a sua resiliência às novas condições ambientais e aumentando o seu rendimento.  

Em África, está a ser desenvolvido um mecanismo de cooperação Sul-Sul para a agricultura 

inteligente em face do clima, pela Food, Agricultura and Natural Resources Policy Analysis 

Network (FANPRAN), por meio do Programa Evidence based policies for Climate Smart 

Agriculture (EPCSA). Este Programa procura apoiar alguns agricultores locais, organizações e 

redes para que possam contribuir ao desenvolvimento e implementação de programas CSA 

por África. Este Programa irá também disseminar informações, o que poderá reduzir a 

duplicação de esforços, reforçar a cooperação e explorar possíveis sinergias. Os participantes 

referiram também que em África uma nova estratégia de relações internacionais está a criar 

novas parcerias focadas no meio comercial, que podem diversificar opções e criar novas 

oportunidades no sector agrícola.  

Questões e recomendações 
i. A cooperação Sul-Sul como mecanismos de transferência de práticas não pode 

sobrestimar as parecenças entre países. As diferenças entre as realidades dos países 
devem estar inteiramente identificadas de forma a garantir que as práticas são 
devidamente alteradas, garantindo assim que a prática vai de encontro ao contexto, 
para conseguir chegar à finalidade desejada. Para ilustrar esta questão, referiu-se a 
importação de experiências da zona do Cerrado do Brasil, para Moçambique. Esta 
importação resultou, de fato, em retornos tecnológicos e econômicos. No entanto, 
vários movimentos sociais disputam agora a sua validade, visto que também foram 
criados problemas ambientais e sociais.  

ii. Uma abordagem inovadora da CSA em utilizar a cooperação Sul-Sul poderia também 
contribuir para a progressão em abordar os desafios de desertificação e degradação 
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dos solos. Como indicado acima, as abordagens têm de ser ajustadas às características 
contextuais específicas em vez da habitual importação de práticas sem adaptações.  

iii. Ao fazer alterações organizacionais, as barreiras institucionais devem ser abordadas; 
estas incluem falta de conhecimento, compromisso político, gestão de informação e 
continuidade institucional. Deixados por sua conta, estes irão limitar o sucesso da 
implementação da CSA.  

  

Objetivo 3: Promover uma abordagem de gênero para a agricultura inteligente em 

face do clima. 

3. Que medidas são necessárias para assegurar que a CSA é inclusiva de gênero e 

que beneficia agricultores de ambos os sexos? Como podemos assegurar que as 

decisões são tomadas de forma inclusiva e que os processos são consultivos? 

As respostas à primeira pergunta mostraram a importância de assegurar que todos os 

intervenientes da CSA, homens e mulheres, participem nas discussões e nos processos de 

tomada de decisões. As intervenções de CSA correm o risco de não serem adotadas por não 

serem entendidas ou por não terem sido apropriadas pelos agricultores. As disparidades 

existentes entre homens e mulheres podem ser atribuídas aos papéis determinados pela 

sociedade para os homens e mulheres, e as mulheres continuam a ser mal representadas nos 

processos de tomada de decisão e não têm acesso aos processos participativos. Para os efeitos 

da CSA, esta situação é particularmente problemática, dado que as mulheres são a principal 

mão de obra do mundo agrícola. O seu isolamento dos processos de toma de decisão poderá 

comprometer a implementação e os resultados, impedindo as mulheres de terem pleno 

acesso aos benefícios resultantes destas atividades.  

Para abordar este assunto, os participantes desta discussão indicaram a importância de 

integrar a dimensão do gênero na CSA para garantir que as preocupações e as experiências de 

homens e mulheres são integradas na elaboração de projetos, nos processos de tomada de 

decisão, na implementação de programas, e nos processos de monitorização e avaliação de 

políticas e programas.  Estas ações devem garantir o reconhecimento que os homens e as 

mulheres têm papéis importantes na implementação da CSA e que tal requer ações de 

desenvolvimento de capacidades nos vários níveis para maximizar as funções diferenciadas. A 

igualdade de gênero deve ser tida como objetivo e deverá ser monitorizada ao nível da 

participação e do acesso a oportunidades e recursos. Colegas do PNUD indicaram que para 

conseguir resultados equitativos e sustentáveis de CSA, é necessário integrar as questões de 

igualdade de gênero e empoderamento nos três pilares de desenvolvimento – econômico, 

social e ambiental.  

A experiência do Uganda na promoção da igualdade e na participação de ambos os sexos tem 

sido positiva em programas de desenvolvimento de meios de subsistência. Em um programa 

de melhoria dos modos de subsistência que promovia a segurança alimentar, nutrição e saúde, 

a participação das mulheres foi significativa, e estas participantes estiveram presentes como 

membros de grupos, como líderes e como formadoras. Por meio desta iniciativa, estas 
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mulheres foram expostas a novas informações e desenvolveram competências sobre vários 

assuntos referentes à sua forma de subsistência, melhorando a sua capacidade de participar e 

implementar CSA.  

No Benim, uma iniciativa sensível às questões gênero incentivou as mulheres produtoras de 

algodão, a deixarem de usar fertilizantes químicos. Este programa contribuiu para o aumento 

da produção agrícola e do rendimento do agregado sem aumentar as emissões dos gases de 

estufa, apoiando as famílias em períodos de pousio e dando autossuficiência financeira às 

mulheres para adquirirem os bens necessários para continuar a sua produção de algodão.  

As questões de igualdade de género e de grupos etários podem também ser encontradas no 

acesso à tecnologia. O projeto CCAFS (com locais de estudo no Bangladesh, no Gana e no 

Uganda) identificou que o acesso às informações meteorológicas (críticas para o planeamento 

da CSA) é desigual: os homens jovens que têm mais acesso a tecnologia, ex. informações 

através de rádio; enquanto os homens mais velhos e as mulheres de todas as faixas etárias 

utilizam o conhecimento indígena para as suas previsões meteorológicas. Nenhum dos grupos 

tem acesso a previsões meteorológicas mensais ou sazonais de confiança, necessárias para um 

planeamento eficaz. 

Questões e recomendações 

i. Embora o desenvolvimento de capacidades seja essencial para assegurar que o gênero 
é devidamente integrado, os participantes realçaram a necessidade para Orçamentos 
sensíveis ao Gênero (Gender Responsive Budgeting- GRB), em atividades CSA. Ao 
implementar estas atividades, é também necessário elaborar um sistema forte de 
Monitorização e Avaliação com indicadores de gênero, como forma de garantir não só 
que os resultados são atingidos, mas também que há transparência na distribuição 
destes recursos. Os participantes que trabalham nos Pequenos Estados indicaram que 
precisarem de apoio na implementação do GRB, na integração de gênero e em ações 
de desenvolvimento de capacidades. Estes estados começam agora a desenvolver 
atividades inclusivas do gênero, num contexto de poucos recursos, onde os Ministérios 
da Agricultura e do Ambiente têm acesso a mais recursos que o Ministério com a 
tutela da igual de gênero, e em um contexto onde a comunicação entre Ministérios é 
pouco frequente.  

ii. O gênero e a CSA encontram-se muitas vezes em órgãos institucionais diferentes, no 
entanto é essencial que estes órgãos trabalhem em conjunto para garantir que a CSA 
seja inclusiva do gênero. Assim, recomenda-se que a comunicação e a coordenação 
entre instituições sejam fortalecidas.  

iii. O projeto CCAFS da CGIAR verificou que o estímulo a visitas entre agricultores é 
importante para a CSA, no entanto as mulheres e os idosos têm mais dificuldades do 
que os homens para poderem viajar. Contudo, é importante promover esta troca de 
experiências e é importante que as desigualdades sociais não sejam agravadas; desta 
forma, é necessário encontrar meios de comunicação eficazes para garantir que 
partilha de experiências possa ocorrer com acesso equitativo. 

iv. O acesso às tecnologias de informação deve ser equitativo para que haja CSA inclusivo 
de gênero (resultados do projecto CCAFS). Embora o acesso à tecnologia seja agora 
mais equitativo, é essencial que o acesso a formação em inovações tecnológicas seja 
igual entre faixas etárias e grupos de gênero. Os participantes também recomendaram 
que as mulheres deveriam estar envolvidas na elaboração e na utilização das novas 
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tecnologias. Este nível de envolvimento confere poder às mulheres e dá-lhes a 
oportunidade de se apropriarem destas tecnologias, transformando-as de meras 
utilizadoras para formadoras e veículos importantes na disseminação das tecnologias.  

v. Conforme indicado na pergunta 2 sobre Cooperação Sul-Sul, visto que os homens e 
mulheres têm funções sociais, vulnerabilidades e acesso a recursos são diferentes 
entre culturas, os mecanismos importados para participação e formação, têm de ser 
alterados para considerar estes contextos de gênero diferentes.  

vi. Na África subsaariana o papel das mulheres inclui a produção agrícola e a gestão da 
casa. As iniciativas agrícolas sensíveis ao gênero devem: incluir uma análise 
aprofundada do contexto dos intervenientes; garantir uma representação e 
participação adequada das mulheres a todos os níveis do processo de toma de 
decisão; promover a participação nas atividades de elaboração do projeto; e fazer uma 
afetação de recursos para atividades de promoção de igualdade de gêneros, incluindo 
peritos e processos de monitorização e avaliação de gênero (em sintonia com a 
recomendação i). 

vii. Outras sugestões indicam que a inclusão nas ações de CSA devem ir para além da 
divisão de gêneros, incluindo a representação de diferentes etnias, religiões, formas de 
vida (e outros, conforme seja relevante no contexto local) para garantir processos de 
planeamento e desenvolvimento inclusivos. Os processos participativos devem focar 
mais na participação dos diferentes grupos e dos seus interesses nas discussões, e 
menos na quantificação de representantes.  
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