IT
M

O

E

O

I N ST

DÃ
O

O DO ALG
UT

ÇA

MBIQ

U
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RELATÓRIO

SOBRE O
PONTO DE SITUAÇÃO DO SUBSECTOR DO
ALGODÃO
I TRIMESTRE DE 2016
(Campanhas 2014/15 e 2015/16)

MAPUTO, ABRIL DE 2016

I.

INTRODUÇÃO

1. Trimestralmente, o Instituto do algodão de Moçambique- IAM, elabora o relatório
que aborda sobre o ponto de situação das actividades do subsector do algodão com
objectivo de reportar o estágio das actividades do subsector algodoeiro no geral e do
IAM em particular. Igualmente, reportam-se as acções constantes do PES e POA do
IAM do período em referência, acções estas que estão alinhadas com o PRCVAPrograma de Revitalização da Cadeia de Valor do Algodão, com o PODA, o PEDSA
e o PQG- 2015/19.
2.

Este relatório visa uma retro alimentação às entidades relevantes, que directa ou
indirectamente se relacionam com o subsector. Para o presente trimestre, que vai de
Janeiro a Março de 2016, destacam-se as actividades de conclusão das sementeiras,
realização de sachas, pulverizações e monitoria dos campos de produção de algodão.

3. O presente relatório, é constituído pela descrição sumária das acções de carácter geral
que o subsector realizou, os desafios que se impõem ao subsector e, por fim, o resumo
de actividades a serem realizadas no II trimestre de 2016 que vai de Abril a Junho.
Abordam-se também parte das actividades da campanha passada, 2014/15 que foram
realizadas no período em análise, de tal forma que permite visualizar as actividades
que transitaram duma campanha à outra.
4. Os indicadores do PES, apontam uma projecção da campanha 2015/16, em áreas,
rendimento de campo e produção de algodão caroço de cerca de 107 mil hectares, 600
kg/ha e 70 mil toneladas, respetivamente. Igualmente, projecta-se um incremento na
produção de cerca de 42% contra as 49.200 toneladas produzidas na campanha
2014/15.
5. Como realizaçõe, registos indicam que foram semeados e germinados 101 mil
hectares, com envolvimento de 144 mil produtores, o que representa um decréscimo
de 6 em relação a área e número de produtores respectivamente.
6. Em termos de exportações, para o presente trimestre (Janeiro a Março de 2016),
foram exportadas cumulativamente cerca de 3.421 toneladas de fibra referente à
produção da campanha 2014/15. Desta exportação, o subsector e o País arrecadaram
receitas totais de cerca 16 milhões de dólares.
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II.

CAMPANHA 2014/15

7. A campanha 2014/15 arrancou oficialmente em Outubro de 2014 e as actividades de
relevo constam do calendário algodoeiro (anexo1). Assim durante o período em
referência, foi marcada pela continuação da classificação e exportação da fibra de
algodão da campanha da campanha 2014/15, através os portos e classificação da
fibra.
8. De uma produção de cerca de 70.000 toneladas de algodão caroço projectada para a
campanha 2014/15, foram comercializados um total de 45.800 toneladas de algodão
caroço, o que representa 59 % da produção estimada pelo IAM. Contudo, foram
contrabandeadas cerca de 3.350 toneladas de algodão caroço, para países vizinhos,
designadamente: Malawi, Zimbabwe e Zâmbia. Assim, somando o algodão
contrabandeado, isto é, o que não foi comprado em mercados oficialmente
estabelecidos, o país produziu cerca de 49.200 toneladas de algodão caroço,
representando cerca de 70,3% da produção projectada.
2.1 Receita de exportação da fibra e semente de algodão
9. O balanço final da comercialização de 45,800 toneladas de algodão caroço, representa
um decréscimo de 53 % comparativamente as 82,063 toneladas alcançadas na campanha
2013/14.
10. Da produção de 20,573 toneladas de fibra de algodão até ao momento foram exportadas
16,280 toneladas de fibra (anexo 2), havendo um saldo de aproximadamente cerca de
4,293 toneladas por exportar da campanha 2014/15. Desta produção, foram arrecadas um

total de 16,3 milhões USD, a indústria nacional consumiu internamente o total de 204.99
toneladas, equivalente a 307 mil USD, totalizando pela fibra 16,6 milhões USD e pela
semente 2,8 mil USD, o que perfaz um total de 19,4 milhões de USD (anexo 3).
2.2 Destino da fibra
11. O continente Africano, foi o que mais consumiu a fibra moçambicana, com um total
de 61 %, com destaque para Ilhas Maurícias (60%) e Moçambique (1%) e seguiu-se o
continente asiático que consumiu 39 % da fibra moçambicana, com destaca-que para
Indonésia (24%), Singapura (11%), Malásia (2%) e Dubai (1%), vide anexo 4.
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III.

CAMPANHA 2015/16

12. A campanha 2015/16 arrancou oficialmente no dia 30 de Outubro de 2015, cujas as
cerimonias centrais foram presididas por Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusi o
Presidente da República de Moçambique. Para o subsector algodão, no I trimestre que
vai de Janeiro a Março de 2016, foi marcado pela mobilização dos produtores para o
cumprimento dos amanhos culturais, que incluíram sementeira, desbastes, sachas e
controlo de pragas no algodoeiro.
13. Para a campanha 2015/16, estão inscritos cerca de 144 mil produtores, estima-se
produzir algodão em uma área de cerca de 101 mil hectares germinados dos 107 mil
semeados, alcançar um rendimento médio de cerca de 650 kg/ha e uma produção de
70 mil toneladas de algodão caroço, envolvendo cerca de 153 mil famílias produtoras
de algodão, anexos 5 e 6. Igualmente, projecta-se um incremento na produção de
cerca de 42% contra as 49.200 toneladas produzidas na campanha 2014/15.
14. No período em análise, registou-se uma tendência de aumento de preços de
exportação da fibra no mercado internacional, (anexo 7). Em termos numéricos, o
aumento foi de cerca de 1.33 USD/Ton, média de Janeiro a Dezembro de 2015 para
1.34 USD/Ton de Janeiro a Março de 2016. Em igual período da campanha passada,
o preço internacional da fibra foi de 2.072 USD/Ton, (anexo 8).
15. A título de exemplo, na campanha 2015/2016 o algodão fibra está projectado a ser
comercializado ao preço médio de 1.670,00 USD por tonelada de fibra contra os
1.340,00 USD alcançados na campanha 2014/2015. Esta situação terá impacto
positivo na motivação dos produtores e no aumento da renda das famílias rurais que
vêm no algodão uma fonte de sustento e suprimento das suas necessidades.
IV.

BALANÇO DO PES, I TRIMESTRE DE 2016

16. O presente capítulo, visa fornecer elementos sobre o balanço trimestral das
actividades assumidas pelo IAM no âmbito do Plano Económico e Social (PES) para
2016, e reflecte parte das acções realizadas pelo subsector do algodão no primeiro
trimestre (Janeiro a Março).
17. Está informação será baseada na avaliação qualitativa e quantitativa da campanha,
isto é, tendo em conta os dados estatísticos que espelham a evolução destes
indicadores no ano em curso e sua respectiva análise.
Ponto de situação do subsector do algodão- 2016

3

18. As actividades do PES estão devidamente alinhadas com as acções do Sub-Programa
de Revitalização da Cadeia de Valor do Algodão (SPRCVA), que tem o principal
objectivo, o aumento da produção e produtividade desta cultura de rendimento e o
desenvolvimento económico e social dos actores.
4.1 RESUMO DAS ACÇÕES REALIZADAS NO I TRIMESTRE DE 2016, NO
ÂMBITO DO PES DO SUBSECTOR DO ALGODÃO
O IAM, e todo o subsector do algodão, durante o período de Janeiro a Março de 2016,
concentraram as suas atenções para a realização das seguintes actividades:
19. Conclusão das sementeiras, realização das operações de sachas, desbaste e
pulverizações para o controle dos sugadores e lagartas do algodoeiro;
20. O IAM, adquiriu e distribuiu cordas para orientação do compasso do algodão, um
total de 2.000 cordas de nylon com 100 m de comprimento, diâmetro de 6 mm e
espaçamento entre nós de 15 cm de separação (que deverá constituir o espaçamento
entre os covachos) para sementeiras nas próximas campanhas.
21. No âmbito da reforma paulatina do modelo de fomento de algodão, e por abandono
de fomento pelas empresas OLAM Moçambique e Novos de operadores, o IAM está
a fazer o fomento do algodão nas zonas algodoeiras de Morrumbala, Mutarara, Doa e
Corrane. Foram projectados para a presente campanha produzir em uma área de 2850
ha, com cerca de 1650 produtores e um rendimento de 900 kg/ha em Doa; 600 ha,
cerca de 1223 ha, 650 produtores e rendimento de 800kg/ha em Mutarara; 1668
produtores e rendimento de 500kg/ha em Morrumbala e área de 1200 ha, cerca de
1500 produtores, e rendimento de 700 kg/ha, em Corrane.
22. Devido a diversos factores observados, os dados de produção indicam que estão
abaixo das projecções feitas em cada uma das áreas acima descritas. Para a presente
campanha 2015/16 foram semeados e germinados 600 ha e envolvidos 1318
produtores em Doa; 120 ha e 295 produtores em Mutarara; 270 ha e 461 produtores
em Morrumbala e em Corrane 1000 ha e envolvidos 1200 produtores de algodão.
Estes dados indicam um decréscimo médio de cerca de 33 % de área e 61 % do
número de produtores envolvidos, estando ainda em curso o apuramento para
estimativas de produção (ton) e o cálculo da produtividade por hectare.
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23. No que diz respeito ao programa de produção e multiplicação de semente de algodão,
foram semeados cerca de 600 hectares de algodão pela empresa Mocotex, baseada em
Mocuba, província de Zambézia, projetando-se produzir inicialmente 600 toneladas
de semente, contudo, devido a factores climáticos (défice de precipitação registada
em Janeiro e Fevereiro) as projecções baixaram para um total de 400 toneladas de
semente, com destino ao fomento do algodão.
24. No âmbito do programa de promoção de produtores comerciais (designados
produtores avançados) um total de 32 produtores avançados com áreas que variam
entre 10 e 50 hectares beneficiaram-se de assistência técnica durante o reforço técnico
efectuados pelos técnicos do IAM.
25. As empresas alocaram aos produtores pacotes tecnológicos diferenciados, variando de
4 a 8 tratamentos, a um custo variável de 700 a 1300 Mts/ha, dependendo da
localização geográfica e o nível recôndito de cada concessão;
26. O IAM, realizou entre os dias 11 e 12 de Fevereiro, na província de Nampula, a
reunião anual do BCI, com objectivo de discutir assuntos inerentes a implementação e
transferência de responsabilidade ao IAM da iniciativa BCI. A reunião foi presidida
pelo Director do IAM, Eng. Norberto Mahalambe e contou com a participação de
técnicos do IAM, representante do BCI em Moçambique e representantes do BCI ao
nível Central.
27. Realizou-se entre os dias entre os dias 16 a 19 de Fevereiro de 2016, no distrito de
Boane, Província de Maputo o encontro de trabalho para revisão do orçamento
proposto pelo IAM de modo a ajustar com o orçamento aprovado pela Lei do
Orçamento do Estado para o exercício económico de 2016 do IAM.
28. Entre os dias 16 a 19 de Março, realizou-se uma missão no âmbito do Projecto
Regional de Fortalecimento do Sector Algodoeiro, nas bacias do baixo Shire e
Zambeze abrangendo as províncias de Tete e Manica, com objectivo de avaliar as
infraestruturas disponibilizadas pelo IAM ao projecto Shire-Zambeze Cotton, e os
espaços para construções da sede do Centro Regional de Transferência de
Tecnologias de Algodão CRETTA.
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29. Dois técnicos do IAM participaram no treinamento sobre procedimentos e regras do
mercado internacional do algodão, decorrido na cidade de Memphis- Tennessee,
Estados Unidos nos dias 14 a 18 de Março. O treinamento teve como objectivo treinar
os técnicos em matérias de análise de contratos de venda e compra de fibra de
algodão, usando os resultados da classificação instrumental no mercado internacional
do algodão.
30. Um técnico do IAM, participou no treinamento em melhoramento do algodão contra
factores bióticos e abióticos através da biotecnologia, que decorreu entre os dias 29 a
31 de Março de 2016, na cidade de Ankara, Turquia. O treinamento teve objectivo
aprender da experiência dos países da OIC no uso da biologia molecular
convencionais e não convencionais de melhoramento de plantas para mitigação do
efeito devastador das pragas, com principal destaque a cochonilha do algodoeiro.
31. Decorreu entre os dias 28 de Março a 1 de Abril de 2016, no Hotel Rovuma, cidade
de Maputo, a segunda Reunião do Comité de Coordenação do projecto ShireZambeze Cotton, com objectivo de apreciar as seguintes matérias: (i) ponto de
situação da implementação do projecto; (ii) proposta de protocolo de produção de
sementes no âmbito do projecto; (iii) plano de necessidades do projecto; (iv) proposta
de programa geral de treinamento e capacitação no âmbito do projecto; e (v) proposta
do Comité de Coordenação Local do Projecto (CCL). A reunião foi dirigido Eng.
Gabriel Paposseco, Director Nacional Adjunto de Agricultura e Silvicultura- DINAS,
em representação do Director Geral do IAM e fizeram parte da reunião um total de 19
participantes dos quais 7 participantes de Moçambique, 5 do Malawi e 7 do Brasil.
32. O IAM, prosseguiu-se com a exportação de saldos da fibra da campanha 2014/15,
cerca de 3.421 toneladas de fibra de algodão e procedeu à avaliação dos contratos e
emissão dos certificados de origem da fibra.
33. Foram alocados para prestarem assistência técnica aos produtores e empresas, 35
técnicos em 30 distritos prioritários nomeadamente: Chemba, Caia, Nhamatanda,
Gorongosa, Morrumbala, Mágoè, Cahora Bassa, Mutarara, Mossurize, Ribáue,
Lalaua, Muecate, Mecubúri, Monapo, Meconta, Chiúre, Eráti, Montepuez, Namuno,
Balama, Ancuabe, Mocuba, Alto Molocué, Cuamba, Malema, Moma, Mogovolas,
Inharrime, Panda e Homoíne.
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34. Estes técnicos trabalharam em coordenação com as redes de extensão pública locais e
empresas algodoeiras, a prestarem apoio técnico aos produtores de algodão, levando a
mensagem de inovação técnica, incluindo a massificação do adensamento do algodão,
almejando o compasso de 70 e 80 cm entre linhas e 20 e 15 cm entre plantas
respectivamente.
35. Alinhado à missão de assistência técnica, os técnicos do IAM estabeleceram 34
Campos de Demostração de Resultados (CDR’s) nos 30 distritos prioritários acima
referidos, como forma de demostrar aos produtores técnicas viáveis para o aumento
da produção e produtividade de algodão.
Os constrangimentos identificados na implementação das actividades no âmbito do PES, no
período em análise estiveram relacionados com:
a. O excesso de precipitação registado nos meses de Janeiro a finais de Fevereiro
na zona Norte, o que dificultou a realização das operações culturais (sachas e
controle fitossanitário), assistência técnica devido a degradação das vias de
acesso e perdas de áreas;
b. Registo de défice de precipitação na zona Centro e Sul do País, o que
condicionou ao estresse hídrico nas plantas, aborto e queda dos botões florais
do algodoeiro.
c. Escassez e elevados custos de mão-de-obra sazonal para as operações
culturais nos distritos produtores de algodão, que ditaram perdas de áreas.
d. Registou-se elevada ocorrência da praga da cochonilha (Phenaccocus
solenopsis), na zona centro, e o seu difícil controlo. Como medidas de
controlo da praga, os técnicos montaram ensaios nos seus CDRs, para
avaliação do efeito do Nano Control e outros pesticidas, para o controlo da
praga.
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4.2 RESUMO DAS ACÇÕES A SEREM REALIZADAS NO II TRIMESTRE DE 2016,
NO ÂMBITO DO PES DO SUBSECTOR DO ALGODÃO
O IAM e todo o subsector, estarão envolvidos nas seguintes actividades no segundo
trimestre (Abril a Junho) de 2016:
36. Realizar a Reunião Técnica Anual do Algodão, prevista para Abril de 2016, no
distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado.
37. Realizar à margem da Reunião Técnica, a formação de auditores internos do
programa iniciativa melhor algodão com a sigla inglesa “BCI”.
38. Realizar a V formação âmbito da reactivação do programa de multiplicação de
sementes e melhoramento do algodão, em parceria com o CIRAD, prevista a decorrer
em finais de Abril de 2016.
39. Prestar apoio técnico aos distritos prioritários de produção de algodão, no âmbito da
realização da III fase do Reforço Técnico aos 30 distritos prioritários na produção do
algodão, prevista a decorrer nos dia 20 de Maio a 20 de Junho de 2016.
40. Realizar a Reunião de Negociação do Preço Mínimo de Algodão Caroço, prevista
para decorrer no mês de Maio, na província de Sofala.
41. Realizar a missões de auditoria interna no âmbito da implementação da Iniciativa
Melhor algodão com a sigla inglesa “BCI”, prevista a decorrer em Maio de 2016.
42. Participar na 6a Conferência Mundial de Pesquisa do algodão, a realizar-se em
Goiânia no Brasil, nos dias 2 a 6 de Maio de 2016.
43. Realizar o workshop do fecho do projecto CFC/ICAC/44, prevista a decorrer entre os
dias 16 a 17 de Junho, na cidade da Beira.
44. Concluir com os trabalhos de condicionamento dos laboratórios de classificação de
fibra de algodão de Nampula e Montepuez.
45. Prosseguir com os acabamentos do edifício de escritórios do IAM, localizado em
Maputo.
46. Continuar com o escoamento dos fardos da fibra de algodão para exportação através
dos portos.
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47. Organizar a cerimónia do lançamento da campanha de comercialização de algodão
caroço 2015/2016, prevista para Junho, no distrito de Mecuburi, província de
Nampula.
48. Realizar o Encontro Anual de Planificação de Actividades do IAM para 2017,
prevista para o mês de Junho do corrente ano.
49. Realizar a Reciclagem Anual dos Classificadores do Algodão, prevista para Junho.
50. Prosseguir com a exportação de saldos da fibra da campanha 2014/15 e proceder à
avaliação dos contratos e emissão dos certificados de origem da fibra.
51. Produzir e distribuir padrões de qualidade do algodão caroço, para efeitos de
referência na classificação do algodão caroço.
52. Encaminhar para aprovação a proposta de mecanismo de suavização das variações do
preço do algodão caroço e a proposta de revisão do mecanismo de cálculo do preço
mínimo do algodão caroço, pelo órgão competente.
53. Encaminhar para a aprovação o estatuto orgânico do IAM, legislação algodoeira, pelo
órgão competente.
54. Aguardar pela aprovação da Direcção Nacional do Tesouro- DNT/MEF para o
financiamento do Projecto de Revitalização da Cadeia de Valor do Algodão
(PRCVA) pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento- BID.
55. Realizar monitoria de fiscalização de mercados de comercialização do algodão caroço
da campanha 2015/16.
56. Elaborar relatórios trimestrais de balanço do PES e do POA do IAM-2016.
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V.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

57. De um modo geral, as actividades planificadas para o I trimestre de 2016, no âmbito
PES do subsector do algodão, foram realizadas, outras ainda em curso e algumas
transitam para o II trimestre, conforme consta na matriz em anexo 10.
58. Dados os constrangimentos que afectaram o decurso normal da campanha, com
enfoque a falta de chuva (seca) nas zonas Sul e Centro e queda excessivas na zona
Norte do País, prevê-se alterações nas projecções. Estas alterações ainda estão sendo
calculadas.
59. A realização de missões de reforço técnico à extensão pública e privada nas zonas
algodoeiras, constituiu o elemento importante para o desempenho do PES, durante o
período em análise.
60. Assim, damos por terminada a informação que tínhamos a prestar sobre o balanço do
PES -2016 do subsector algodoeiro, para o I trimestre.
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CALENDÁRIO ALGODOEIRO
Informação qualitativa e /ou estimativas;

Principais Actividades

Jan.

Fev. Mar.

Abr.

Mai.

ANEXO -1

Informação quantitativa real

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out. Nov. Dez.

1. Preparação de Terras

Feita pelo Produtor

2. Sementeiras

Idem semente entregue durante os mercados

3. Desbastes

Feita p/ Produtor p/tirar o excesso de plantas

4. Ressementeira

Feita p/ Produtor quando a chuva falha

5. Sachas

São 3 a 5 operações feita p/produtor

6. Pulverizações

Idem. Mas c/aprovisionamento feito pela
empresa (pesticidas,aparelhos e pilhas)

7. Fixação do Preço Mínimo/Kg

Envolve o IAM, a AAM,Assoç. Camponesas

o Ministro da Agricultura e a CNSP.

8. Colheitas

Feita pelo Produtor

9. Secagem

Idem

10. Ensacagem

Idem

11. Transporte de sacos

Idem

12. Mercados

Nº.de agentes: Empresa 1,IAM 4, Comunid.1

13. Distribuição de sementes

As empresas distribuem-na com os camiões

14. Inspecção dos Mercados

Para pesquisar e punir roubos, o IAM está

que vão vazios aos mercados

a fazer inspecções a partir de Julho de 2005.

15.Escoamento de sacos às fábricas

Feito pelas Empresas

16.Descaroçamento e prensagem

Feito pelas empresas nas suas Fábricas

17. Classificação da Fibra

Feita em 4 Salas de classificação do IAM:
Maputo, Beira, Nampula e Montepuez

18.Transp de fardos aos portos

Feito pelas empresas

19. Avaliação de Contratos Exportaç.

Feita na sede do IAM pelo Depto.de
Classificação e Análise da Fibra

20. Exportação da Fibra

Feita por cada Empresa mediante autorização

do Ministério de Comércio e Indústria

Relatório
1º.Trimestre

Relatório
2º.Trimestre

Relatório
3º.Trimestre

Relatório
4º.Trimestre

ANEXO - 2

ANEXO - 3

ANEXO - 4

ANEXO - 5

ANEXO - 6

Balanço dos Elementos do PES, Referente ao I Trimestre de 2016
Indicador numérico
Plano

Realizado
Item

2014/15

2015/16

Variação (+/-%)

Realizado
2015/16

Variação (+/-%)

Número de famílias produtoras

190,000

153,833

-19.04

144,864

-6.19

Área total (Ha)

140,000

107,683

-23.08

101,404

-6.19

351

650

85.07

X

Produção total algodão caroço (Toneladas)

49,174

70,000

42.35

X

X

Total do algodão caroço comercializado (Toneladas)

45,824

70,000

52.76

X

X

504,034

962,500

90.96

X

X

0.00

X

X

26,600

63.39

X

X

16,280

26,600

63.39

X

X

1,340

1,670

24.63

X

X

21,815,200

44,422,000

103.63

X

X

Produção total da semente (toneladas)

27,494

42,000

52.76

X

X

Preco medio por tonelada da semente (USD)

120.00

120.00

0.00

X

X

2,804,429

4,284,000

52.76

X

X

Rendimento unitário (Kg/Há)

Receita do camponês (1.000.00 Mt)
Taxa de descaroçamento (%)
Produção total de algodão fibra (Toneladas)
Total de algodão fibra Exportado (Toneladas)
Preço medio por tonelada de fibra (USD)
Receita total da exportação da fibra (USD)

Receita total da exportação da semente (USD)

Nota: X – Dados Ainda por apurar

38%
16,280

38%

X

ANEXO – 7.a

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO ALGODÃO-CAROÇO AO PRODUTOR
CAMPANHAS 1993/14 - 2014/15
( Meticais / Kg )
C A M P A N H A S

ALGODÃO
CAROÇO
De 1ª
De 2ª
ALGODÃO
CAROÇO
De 1ª
De 2ª

93/94
1,100.00
825.00

94/95

95/96

96/97

97/98

1,500.00
1,200.00

3,900.00
3,000.00

3,300.00
3,100.00

2,950.00
2,600.00

05/06

06/07

07/08

08/09

98/99

99/00

2,300.00
1,950.00

2,500.00
2,100.00

00/01
2,700.00
2,100.00

01/02
3,000.00
2,200.00

02/03
3,800.00
3,000.00

03/04
5,000.00
3,500.00

C A M P A N H A S
04/05
5,000.00
3,500.00

5,300.00
3,700.00

5.30
3.70

6.35
4.75

5.30
3.95

09/10
8.10
6.00

10/11
15.00
11.50

11/12
10.50
8.00

12/13
11.25
8.25

13/14
11.75
8.70

14/15
10.25
9.00

16,000.00

14,000.00

Algodão de 1ª.
12,000.00

Algodão de 2ª.

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

-

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

ANEXO – 7.b

ANEXO- 8

ANEXO- 9

EXPORTAÇÕES
Exportações (em
volume e em valor)
Produto

Fibra do Algodão

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(1)

(4)/(2)

(4)/(2)

Unidade
(volume)

Real
2013/14

Plano*
2014/15

Real
2014/15 até
Abril/16

Plano
2015/16

Taxa
Variação
(+/-)

Grau de Realiz. até
Abril/16 (%)

Toneladas

28.585

37.240

16.280

26.600

0.5

Grau de
Real.
Estimado
até
Abril/16
(% )
71.4

71.4

Fonte: Dados Estatísticos do IAM/2014 e 2015.

Legenda:
* - As exportações ainda estão em curso, havendo um saldo de aproximadamente cerca de 4,293 toneladas por exportar da campanha
2014/15

Matriz do Balanço das Actividades do IAM no âmbito do PES – I Trimestre de 2016

Nr.
1

2

3

4

5

Actividades
Organizar a reunião técnica
anual do algodão 2016
Realizar reunião de
negociação do Preço mínimo
do algodão caroço
Promover 2 parques têxteis
nos corredores da Beira e
Nacala
Promover o processamento
local da fibra do algodão na
forma de fiação e tecelagem
artesanal (handloons)
Promover o estabelecimento
de uma unidade de produção
de algodão hospitalar

Indicador

ANEXO – 10

Grau de Realização (I Trimestre /2016)

Proposta de preço alcançada

Dentro do prazo: a proposta de realização do evento aguarda
aprovação da Direcção do MASA e terá lugar em data a
confirmar.
Dentro do prazo: a reunião está prevista para decorrer em
meados de Maio, na província de Sofala.

Promovidos 2 parques têxteis

Dentro do prazo: a realização desta actividade está prevista
para o IV trimestre.

Relatório do evento elaborado

Estabelecida uma fabriqueta
artesanal de processamento
local de fibra
Promovido o estabelecimento
de uma unidade de algodão
hospitalar

Dentro do prazo: a realização desta actividade está prevista
para o IV trimestre.

Dentro do prazo: a realização desta actividade está prevista
para o IV trimestre.

Dentro do prazo: a reunião está prevista para o mês de Maio,
no distrito de Montepuez, de acordo com o calendário de
eventos do IAM.
Dentro do prazo: está em curso a produção de semente
500 ton de semente certificada certificada pela empresa Mocotex. Prevê-se a aquisição de 400
de algodão adquiridas
toneladas da semente certificada da categoria C2, no III
trimestre após a celebração do contrato com a empresa.
Dentro do prazo: este evento está prevista para o II trimestre,
Evento realizado e respectivo
a decorrer no distrito de Mecuburi, província de Nampula em
relatório produzido
local por definir.

6

Realizar a reciclagem anual
100 % dos classificadores
dos classificadores de algodão reciclados

7

Adquirir semente certificada
(C1) de algodão

8

Realizar a cerimónia de
lançamento da campanha de
comercialização do algodão

caroço - 2015/16

9

Realizar a reciclagem dos
administrativos do IAM

25 Administrativos
capacitados

10

Construir o Complexo da
Agricultura em Nampula

Projecto de construção do
Complexo da Agricultura em
Nampula elaborado

11

Organizar a reunião anual do
balanço do subsector 2016

Evento realizado e respectivo
relatório produzido

12

Fiscalizar e inspecionar o
processo de comercialização
do algodão caroço

13

Promover e assistir novos
provedores comunitários de
insumos e serviços

Mais 7 novos provedores
comunitários de insumos
promovidos e 15 assistidos

14

Assistir tecnicamente os
distritos prioritários do
algodão

30 Distritos prioritários
assistidos

15

Classificar e reclassificar
amostras de algodão fibra

200.000 Amostras
classificadas e reclassificadas

16

Produzir, multiplicar e
melhorar a semente de
algodão

600 Toneladas de semente
produzida

Pelo menos 10 empresas
abrangidas e 1360 mercados
fiscalizados

Dentro do prazo: prevê-se a realização do encontro na
segunda semana do mês de Junho do ano em curso, na
província de Maputo.
Dentro do prazo: O lançamento do concurso público está
previsto para meados de Abril do ano em curso.

Dentro do prazo: o encontro está agendado para 30 de
Outubro de 2016, previsto a decorrer na cidade de Tete, de
acordo com calendário de eventos do IAM para 2016.
Dentro do prazo: os mercados de comercialização de algodão
caroço, iniciam a partir de Julho/Agosto do corrente ano.

Dentro do prazo: foram assistidos 15 provedores comunitários
de insumos, com previsão de até ao III trimestre promover mais
15 novos provedores com vista a abranger os 30 distritos
prioritários de produção de algodão.
Realizada: a II fase do reforço técnico decorreu entre os dias
10 de Janeiro a 20 de Fevereiro, onde foram alocados 31
técnicos Agro-pecuários superiores e médios a 30 distritos
prioritários produtores de algodão Os referidos técnicos foram
integrados nas equipas das empresas algodoeiras e das redes
públicas de extensão agrária dos respectivos distritos.
Dentro do prazo: o início desta actividade está prevista a
acontecer em junho do presente ano.
Em curso: estabelecidos 600 hectares para a produção,
multiplicação e melhoramento da semente de algodão. Devido
ao défice de precipitação registada, as projecções baixaram de

600 toneladas para 400 toneladas de semente produzida.

17

Produzir e divulgar programa
1 programa produzido e
radiofónico sobre boa prática
divulgados
para o cultivo do algodão

Dentro do prazo: Aguarda-se pelo processo de lançamento do
concurso público e adjudicação da empresa para prestação de
serviços. Esta actividade foi projectada para o III trimestre de
2016.

