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Resumo da Apresentação:
• Conceitos de Parceria,
aspectos do investimento
(da literatura)

• O universo das parcerias na
experiencia da iTC
• Resultados do Estudo de
Parcerias da UEM
(Dra Laura German)

• Considerar as implicacoes
operacionais e politicas
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Contexto
•

•
•
•

•

Um objetivo da iTC contribuir para o desenvolvimento
economico para comunidades com base da posse segura da
terra
A onda de investimentos no setores agricolas e recursos
naturais em Mocambique
Politicas ambiciosos que procuram ganhos de investimentos
para o invstimentos privados, o pais, e comunidades
Intencao da Lei de Terras de facilitar a entrada de investimento
privado em terras comunitárias através de processos de
consulta comunitária
A percepção que a delimitação esteja um caminho certo e justo
para estabelecimento de parcerias entre comunidades e
investidores
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Definicao de parcerias
•

Definição de parceria adoptada pela DNPDR (2014):
“uma relação em que comunidades e investidores juntam esforços, meios
e factores de ‘produção’ com vista ao desenvolvimento de uma ou várias
actividades económicas rentáveis e sustentáveis com o intuito de partilha
dos benefícios e riscos daí decorrentes.”
(Proparcerias 2014; semelhante a definicao proposto pela iTC – Quan, Monteiro & Mole 2013)

•

Na pratica ha uma vasta diversidade de relações colaborativas de
comunidades com investidores privados, e com entidades do governo e
ONGs. Muitas vezes nao aproximam com a defiinacao de parcerias a cima,
mas possam ser percepidas como tal parcerias pelas comunidades

•

Para alem das parcerias, a iTC procura trabalhar em sinergia com outros
programas de investimento publico e privado. Sinergias sao:
coincidencias geograficas de intervencao entre diferentes programas que
permitem as comunidades ou associacoes de produtores accessar novas
opportunidades de desenvolvimento, inclusive o estabelecmento de
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parcerias com o sector privado.

Potenciais contribuicoes dos investimentos ao
desenvolvimento das comunidades
1. Criacao de emprego
2. Desenvolvimento de
infraestrutura social or
produtiva
3. beneficios compartilhados /
transferências financeiras às
comunidades
4. criacao de novas
oportunidades para geracao
de rendimento ou negocio
Tudo percebido como retorno
pela partilha de terra e recursos

─ Um dos principais vantagens
─ Forma de compensar a
comunidade ou gerir riscos atraves
de fundos de Responsabilidade
Social Empresarial (CSR)
─ por obrigacao da Lei, ou pode ser
negociado; valores tendem ser
menores
─ Casos raros, se envovlimento das
comunidades nao fizer parte do
modelo de negocio escolhido
- Experiencias infelizes de 1, 2 e 3;
- Poucos casos de partilha de risco e
recursos;
- Perdas de acesso a recursos de valor5
nao compensadas, gerando conflitos

Promessas VS realidades dos investimentos
Factores determinantes da
discrepância
•

ausência ou ma-qualidade da
consulta comunitária;
• risco e desempenho variável
de investimentos agrícolas e
de parcerias com
comunidades
• a fraca governação das
condições e incentivos para o
investimento;
• a própria logica de
investimento e maximização
do lucro

Criterios para avaliar grau de
inclusividade
•
•

•
•

Propriedade do negócio e
dos bens da empresa
Voz, ou possibilidade de
influir na tomada de
decisões
Responsabilizacao pelos
riscos
Distribuicao dos ganhos,
ou a partilha de custos e
benefícios

(Vermeulen e Cotula, 2010),
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Modelos	
  de	
  negócio	
  de	
  inves.dores	
  	
  
e	
  parcerias
i.
ii.

Operações industriais de grande escala
Acordos contractuais para o fornecimento de produtos agrícolas
ou matéria-prima
iii. Propriedade núcleo-“outgrower” ou modelo "híbrido": investidor
fornece insumos e servicos, ex. do regadio, controle da qualidade
iv. Empreendimento conjunto ou “joint venture”
v. Contrato de gestão: privado trabalha na terra da comunidade ou
seus membros na terra de uma empresa
Ø Na pratica existe um continuum, com elementos de diferentes
modelos combinados, e diferentes degraus de integracao de
pequenos produtores nas cadeias de valor
Ø Em Mocambique temos uma serie de experimentos, nao um
conjunto de modelos definitivos e comprovados
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  Parcerias	
  e	
  Singerias	
  no	
  programa	
  iTC:	
  projetos	
  
que	
  resultam	
  em	
  apoio	
  a	
  desenvolvimento	
  
economico	
  das	
  comunidades

Somando MCA e a fase actual sao
47 projetos resultando em parcerias,
ou relações colaborativas entre
comunidades e outros entirdades

35
30
25

Cada um destes projectos envolve
varias comunidades e multiplas
associacoes

20
15

Todas as parcerias sao incipientes
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MCA Extensao
Piloto 2009-13 2011-14
2006-11

Os principais veiculos da parceria
comunitaria (37 dos casos) sao
Associacoes (agropecuarias ou
outros)
A maioria dos casos (22) sao restritos
ao fomento, fornecimento de insumos
ou equipamentos, ou creditos as
associacoes para atividades
8
especificas

Actividades apoiadas por organizacoes
parceiras (resultados de 47 projectos)
5
Agricultura

8

Pecuaria
Producao da Mel
Aquacultura

1
2
2

31

Florestal
Turismo
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Diferentes formas de apoio e colaboracao
com Associacoes Agro-pecuarias
Numero de casos de cada tipo
Contrato de gestao
Outgrowers
Contratos da venda
Assistencia Tecnica
Sistemas de Regadio
Fomento
Credito
0

5

10

15
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Potenciais parcerias do mais longo prazo
•

•

•

•

•

Agricultura contratual integra produtores nas cadeias de valor, no
contexto BAGC e corredor de Nacala. Nos arranjos outgrowers e alguns
outros casos associado com investimentos da escala industrial:
horticultura, acucar, mandioca
Reabilitacao de caneis e sistemas de irrigacao por PROIRRI: Manica,
Sofala e na proxima fase da iTC, Zambezia . Parceiros do no contexto do
BAGC procuram compradores e maior integracao dos associados nos
cadeias produtivas ex. de arroz, acucar, trigo
Casos de apoio do Governo e ONGs que combinem assistencia tecnica,
capacitacao, fomento, credito e comercializacao com apoio tem
possibilidades de resultar em parcerias do mais longo prazo
Turismo: construcao e gestao de Lodges como joint ventures com
privados; turismo de safari + cinegetico, actividades de GCRN e partilha de
beneficios associados
Convivenca das comunidades com plantacoes florestais: uso de
fundos RSE para equipamentos sociais e apoio producao de eucalyptus e
soja da pequena escala para venda as empresas < mitigacao de conflito e
riscos
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Resultados do Estudo da UEM
•

27 comunidades estudados em Gaza, Manica, Nampula (+ 1 na
Zambezia)
• Identificados 16 casos de parcerias em varias fases de negociação,
andamento ou declínio
– 8 no sector Agricola, 4 no Florestal, 4 no Turismo
– 11 com investidores privados, 3 com ONGs, 2 com setor publico; varias dos
parcerias privados com algum apoio dos ONGs
– 8 associados com modelos de negocio de grande escala, 1 sendo um
contrato de gestao em terra de uma associacao; 5 casos de agricultura
contratual, 2 emprendidmentos conjuntos (Lodges comunitarios) e 3
restritos ao fornecimento de insumos, credito ou equipamentos pelo setor
public ou ONGs

•

Algumas comunidades com mais de um caso / tipo de parceria e
com mais de uma entidade colaboradora
• Algumas parcerias desconhecidos pela iTC, surgindo depois o
como efeitos colaterias dos projetos
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Resultados do Estudo
•
•

Dos 16 casos de parcerias apenas 8 devidamente funcionando
Tipo de beneficios: Emprego 6; Geracao da renda 4; infraestrutura
social 3, infraestrutura produtiva 3, reappropriacao da terra 1;
nenhumainda 6
• Apenas 3 dos 16 casos foram parecerias com privados funcionaveis,
com e beneficios e riscos partilhados e comunidades satisfeitas
(Belas – c/ Compania de Vanduzi, Moribane c/ MICAIA em Manica;
ACAMUSE com IIAM e Pannar em Nampula)

•

6 acordos formalizados, 3 acordos especificos verbais sem
documentacao e 3 a andar sem termos acordados. Nao ha relacao
direito entra formalizacao e satisfacao da comunidade.
• Preferencia dos investidores para modelos industriais de grande
escala, que nao precicam parcerias;
– Todos estes casos resultaram na alienacao de areas de terra comunitaria
– entrar numa comunidade delimitada tende a ser percebida como
desvantagem pelos investidores
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)

Motivos dos investidores
Planos e Modelos de negocio limitam as possibilidades:
afeta conciliacao dos planos com padroes atuais da ocupacao e
aspiracoes das comubnidades
•

Minimizar custo de investimento por unidade de area > procura de
areas grandes

•

Mecanizacao > requer areas contiguas

•

Padroes de qualidade > niveis minimos de sofisticacao tecnica

Motivos (em 13 casos)	
  
Logica negocial ou produtiva	
  
Pedido da comunidade	
  
Meio de gerir conflitos, de adquirir a terra ou
obrigacao politica	
  

No. de
parcerias	
  
6	
  
1	
  
6	
  

% dos
parcerias	
  
46.2	
  
7.7	
  
46.2	
  

Qualidade das parcerias
Qualidade	
  observada	
  em	
  13	
  casos	
  estudados
Provincia No. de
casos	
  
	
  

Termos
Parceiras
Partilha igual
formalizados funcionaveis c/
de riscos e
/specificados	
   beneficios locais	
   beneficios	
  

Todos 3
condicoes
presentes 	
  

Gaza 	
  

3 	
  

3	
  

1	
  

0	
  

0% 	
  

Manica 	
  

6	
  

3	
  

3	
  

2 to 3	
  

33-50%	
  

Nampula	
  

3 	
  

2	
  

2	
  

1	
  

33%	
  

Niassa 	
  

1	
  

0	
  

1	
  

Inconclusivo	
  

0%	
  

Total	
  

13	
  

8	
  

7	
  

3-4	
  

23-31%	
  

Relevancia dos processos da iTC para
estabelecimento de parcerias
•
•
•
•

•
•

Delimitar terras, sensibilizar e preparar as comunidades
Apoiar com consultas comunitarias (se houver durante o periodo do
projeto) e na negociacao de parcerias e a chegada aos acordos
Zoneamento e planos de uso da terra (quando acontece)
Demarcar e processamento de DUATs para associacoes: inclusive
viabilizar parcerias já concebidas mas sem jeito de formaliza-los em
função da falta de direitos sobre a terra.
Legalizacao de associacoes e desenvolvimento de seus
regulamentos internos
Apoio ao desenvolvimento de planos de negocio das associacoes –
em alguns casos facilitacao de capacitacao tecnica dos membros
Ø iTC tem um papel significativo e altamente relevante em
promover capacidade de agencia comunitaria, mas com
potencial variavel em criar beneficios concretos nas parcerias
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Implicacoes operacionais
•

•
•

•

•

A iTC precisa de mecanismos e capacidade tecnica para apoiar as
comunidades no desenvolvimenot de parcerias no mais longo prazo
Importancia de modelo tripartidas (Comunidade – Privado – ONG –
Estado) e de ter organizacao intermediario trabalhando a favor das
comunidades
Accessoriar e melhorar e processos de consulta; idealmente
delimitar e preparar comunidades antes
Estabelecer parcerias da iTC com programas de investimento /
desenvolvimento public – privado e com o sector privado para
promover parcerias comunidades – privados
Melhorar capacidade organizacional, tecnico e negocial das
comunidades atraves das OCBs – desenvolver as capacidades das
AAPs e CGRNs
Maior atencao ao integracao de associacoes e produtores em
cadeias de valor e beneficios comunitarias e a implicacoes para a
posse organizacao do uso de terra e direitos fundiarias

Implicacoes para politicas
•

•
•
•

•

Melhor regulamento (governanca) dos investimentos pelo estado
com criterios mais selectivos na promocao de investimentos;
coerencia e vinculos dos processos de promocao dos investimentos
e o desenvolvimento rural
Delimitacao mais sistematica e previa a implantacao dos
invesimentos
A consulta nao devera ser o unico instrumento para definir os
termos de investimento
Desenvolvimento do marco juridico para regulamento das parcerias:
instrumentos contratuais (inclusive Cessao de Exploracao);
diretrizes e acessoria para-legal
Promocao de plataformas territoriais de dialogo para parcerias de
desnvolvimetno (a nivel provincial, distrital ou para determinadas
micro- ou macro- regioes)
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Muito Obrigado !
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