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ALGUNS PONTOS DE MEDITACAO 

Jose E. Mendes Ferrao (*) 

1 - A Africa em evolw;ao 

Ap6s a guerra de 1939-1945, deram-se em Africa profundas transforma
<;:6es, umas polfticas outras nas estruturas produtivas, as quais tiveram evi
dentes repercussoes na sua situagao alimentar. 

Como se sabe, a populagao africana, seguindo, alias, a regra dos pafses 
menos desenvolvidos, embora aqui talvez de uma forma mais marcada, e es
sencialmente rural, dotada de baixa produtividade, avaliada segundo os seus 
Indices muito diversos. 

A sua Intima ligagao a Europa nos ultimos seculos fez desenvolver na
quele continente, que lhe era tao vizinho, dois tipos de agricultura - ou me
lhor, de exploragao da terra. 

Um, baseado na agricultura de auto-subsistencia, produzindo bens alimen
tares de consumo local, segundo a tecnica de agricultura itinerante ou «de ra
pina». Era efectuada a custa de uma fertilidade natural rapidamente esgotada, 
com o uso do trabalho manual, sem emprego de adubos e pesticidas, recor
rendo a cultivares, que se seleccionadas as pudessemos considerar, isso sig
nificaria que o foram para produzirem o possfvel - sempre pouco, alias, em 
consequencia de condigoes normalmente adversas. 

Esta, a que costuma chamar-se «agricultura tradicional» (designagao que 
sucedeu a antipolftica «agricultura indfgena»), raramente se dedicava a prodLi
zir bens para fora da comunidade em que se integrava e se alguma contribui
<;ao dava a outras situagoes isso era feito ao arrepio das tradigoes, quantas 
vezes por imposigoes mais ou menos claras. 

Outra, a agricultura feita pelos «europeus», a antiga «agricultura europeia» 
e depois apelidada de «agricultura evolufda», baseava-se na exploragao mais 
intensiva da terra em grandes areas, com o emprego de variedades mais pro
dutivas, com a aplicagao de apreciaveis quantidades de adubos e pesticidas 
e tirando partido de culturas alimentares para o aprovisionamento do mercado 
interno, de produgao de materias-primas para as industrias locais, ou de «cul
turas de exportagao». 

As profundas rnodificagoes introduzidas na Africa nos ultimos decenios, 
com o acesso a independencia de muitos destes territ6rios, nem sempre con-
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seguiram garantir a seguran<;:a e a possibilidade do prosseguimento da cha
mada agricultura evolufda, que sofreu, por esse efeito, urn grande golpe. Os 
territ6rios onde tal sistema existia viram assim aumentada a importancia da 
economia de auto-suficiencia alimentar, que ja na altura era mal conseguida 
e se agravou. Com a redu<;:ao de actividade ou quase elimina<;:ao das culturas 
«de exporta<;:ao» os pafses sofreram urn consideravel recuo nos recursos fi
nanceiros disponfveis e, porque a venda para o exterior se reduziu, daf resul
tou a inevitavel falta de divisas com as quais teriam podido comprar os ali
mentes em carencia e os bens de equipamento que ajudariam esses pafses 
a aumentar a industrializa<;:ao dos seus pr6prios recursos e a obter os meios 
complementares necessaries a urn aumento da sua propria produ<;:ao alimentar. 

A Africa, apreciada de forma global, e hoje urn continente que atravessa 
dificuldades, alimentares e outras, muito graves que colocam a sobrevivencia 
de milhoes de seres humanos em risco e, por isso, tern sido motivo de preo
cupa<;:ao e de movimentos de solidariedade internacionais. 0 PIB aumentou 
apenas 2,2% em 1985, ainda me nos que em 1984 (2,6% ), a infla<;:ao e, no 
geral, alta, os pre<;:os dos produtos primaries de exporta<;:ao diminufram e, com 
eles, as receitas das exporta<;:oes (FAO, 1985-a). Eis urn quadro bern sombrio. 

Tern por isso chegado a Africa ajudas dos mais diversos tipos, mas par
que a fame chegou a atingir nalguns pafses, grupos de pafses, ou regioes, as
pectos tao dramaticos, e na remessa de alimentos que se tern colocado urn 
dos acentos t6nicos mais marcados, embora os seus efeitos praticos, sem du
vida importantfssimos, nao cheguem a atingir o que, em primeira analise, se
ria legftimo supor-se. 

Neste continente sofredor, com dados estatfsticos alarmantes, h8. no en
tanto mundos diferentes: pafses que ja sao normalmente excedentarios de ali
mentes, outros onde as crises alimentares se tornam agudas em situa<;:oes anor
mais (instabilidade polftica, guerra, secas prolongadas ou inunda<;:oes, pragas 
nas culturas, doen<;:as nas culturas e nos animais, refugiados, etc.) e urn nu
mero consideravel deles onde a fame sera urn espectro que os vai acompa
nhar por muitos anos, porquanto se reconhece que nunca ou s6 muito dificil
mente eles atingirao a sua auto-suficiencia alimentar. A fame cr6nica e a 
malnutri<;:ao representam o mais arrebatante dilema dos nossos dias (FAO, 
1982). 

Se a disponibilidade de alimentos aumentou nos pafses ricos onde se 
chega a sentir a crise da abundancia (Ferrao, 1986), nos pafses em desenvol
vimento as carencias alimentares, que ja eram graves, ainda se acentuaram 
(Ferrao, 1985) sem que isso seja devido a uma quebra de produ<;:ao. 

Todos estes pafses em dificuldade tern como tra<;:o comum o baixo inves
timento estacionario ou em diminui<;:ao. Em todo o caso, noutros aspectos di
ferem entre si porque se situam em diferentes areas geograficas e ecol6gi
cas, uns sao grandes outros pequenos, tern diferentes graus de urbaniza<;:ao, 
nem todos sao os mais pobres de Africa e muitos ja sao grandes importado
res de cereais em tempo e em condi<;:oes normais (FAO, 1985-d). 
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2 - A Africa perante o mundo 

A Africa e hoje um continents em franca expansao demografica e o unico 
onde, nos ultimos anos, o crescimento da produ<;:ao agricola foi inferior ao cres
cimento da popula<;:ao. Com efeito, se o crescimento demografico anda pelos 
3%, o crescimento de alimentos pouco passa de 1 %. 

No quadro n. o 1 apresentamos a evolu<;:ao da popula<;:ao mundial nos ul
timos quinze anos tomando os val ores de 1970 como fndice 100. Se, por um 
lado, se confirma o facto ja conhecido de ser no «mundo em desenvolvimento» 
que se esta a dar o crescimento mais acentuado da popula<;:ao, neste a Africa 
toma uma posi<;:ao bem marcante quanta a este aspecto e parece que o des
nfvel em rela<;:ao as outras regioes do mundo tende a acentuar-se ainda mais. 

OUADRO N.o 1 

Evolu~ao da popula~ao 
1970 = 100 

1970 1975 1980 1983 1984 

Mundo. ... . ...... 100 110,64 120,87 127,17 129,30 
Africa ... . ..... . . . . 100 114,67 133,20 145,73 150,18 
America do Norte e Central . ....... 100 108,33 116,94 122,20 123,92 
America do Sui .... 100 112,37 126,04 134,89 137,93 
Asia ... . . . . . . .... . ......... 100 112,48 123,64 130,33 132,57 
Europa ... ... . . . . . . . . . .. 100 103,16 105,38 106,54 106,85 
Oceania ... ... . ..... . . . . . . 100 109,68 119,03 124,53 126,39 

Fonte: Preparado com valores recolhidos no Anuario de Produqao FAO, 1984. 

No que se refere, por outro lado, a produ<;:ao de alimentos, quer ao nfvel 
mundial, quer em Africa, tem-se verificado um confortavel aumento da produ
c;ao global nos ultimos anos. lnfelizmente, porem, a produ<;:ao per capita atinge 
em Africa valores preocupantes, fazendo-a regressar, quanta a este aspecto, 
a uma situa<;:ao pior que a verificada ha cerca de dez anos, como se pode 
ver no quadro n. o 2. 

OUADRO N. 0 2 

Evolu~ao da produ~ao de alimentos per capita 
Base: 1974·1976 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Mundo . . . . . 99,93 99,53 100,26 100,21 100,53 103,57 102,83 101,14 102,55 104,55 102,25 105,03 
Africa .... 97,11 100,43 100,08 99,50 95,72 96,42 95,41 95,11 95,41 94,61 88,12 88,42 
America do 

Norte e 
Central ... 97,09 95,47 101,61 102,91 106,29 105,87 109,18 104,37 113,14 111,31 94,73 105,08 

America do 
Sui .. 92,20 98,26 98,75 102,99 103,31 100,78 103,57 105,20 106,44 108,65 104,32 107,17 

Asia .... 98,83 98,01 101,94 100,05 102,05 105,08 104,87 103,69 106,57 108,30 112,20 114,75 
Europa .... 98,57 101 ,72 99,63 98,65 99,42 102,61 106,24 107,44 105,09 110,65 109,26 113,80 
Oceania ... 101,48 95,05 100,09 104,04 98,13 112,31 107,71 95,19 103,41 92,14 11,23 106,01 

Fonte: Valores calculados com base no Anuario de Produr;ao FAO, 1984. 
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Fazendo uma analise mais pormenorizada para o grupo de pafses SADCC, 
que particularmente nos deve interessar par neles estarem inclufdos os dois 
maiores pafses africanos de lfngua oficial portuguesa, verificamos, como se 
mostra no quadro n. o 3, que a produc;ao alimentar cresceu a uma media anual 
de 2,0% no perfodo de 1961-1981, enquanto a produc;ao agricola, no mesmo 
perfodo, aumentou apenas 1,1 %, o que prova a prioridade que estes pafses 
deram a produc;ao de alimentos. 

Angola. 
Botswana 
Lesoto. 
Malawi 
MoQambique . 
Suazilandia . 
Tanzania. 
Zambia .. 
Zimbawe. 

Total . 

QUADRO N. 0 3 

Crescimento anual da agricultura e da produc;ao de alimentos 
(1966-1981) 

(Em percentagem) 

Produ9ao agricola Produ9ao de alimentos 

Total Per capita Total Per capita 

-3,8 -3,9 0,8 -1,4 
1,4 -1,1 1,4 -1,1 
0,6 -1,7 0,6 -1,7 

.. 2,9 -0,2 1,9 -1,1 
0,1 -2,6 0,3 -2,1 
4,7 2,1 4,2 1,7 

............ 1,9 -1,1 2,5 -0,4 
2,7 -0,3 2,8 -0,3 
3,5 0,1 3,3 -0,1 

1,1 -1,7 2,0 -0,8 

Fonte: SADCC- Agriculture Toward 2000, 1984. 

Par outro I ado, porem, a populac;ao cresceu a um ritmo de 3,4%, dos 
mais altos do mundo, pelo que os ganhos de produc;ao foram anulados, quando 
expresses em produc;ao per capita. Apenas a Suazilandia sai desta regra. 

E tambem importante, embora o quadro o nao mostre, ter em conta que 
o ganho de produc;ao conseguido se deve a um aumento da area cultivada, 
quando bem se desejaria que ele tivesse sido a custa do aumento da produ
c;ao unitaria (FAO, 1984-d). 

A regularizac;ao do sistema de chuvas que se verificou em 1985 em quase 
toda a Africa melhorou muito consideravelmente a situac;ao de penuria de ali
mentes em que vivia uma consideravel proporc;ao dos seus habitantes. Se e 
certo que em 1984-1985 a situac;ao alimentar era ainda diffcil em 21 pafses 
e particularmente crftica no Chade, Eti6pia, Mali, Moc;ambique, Nfger e Sudao 
(FAO, 1985-b), no tim de 1985 em Burkina-Fasso, Nfger, Chade e Senegal 
atingiram-se colheitas quase record, o Quenia tinha ja alimentos para expor
tar, o Zimbabwe ia desfazer-se de 1 ,2 milhoes de toneladas de milho e sorgo 
e o Malawi tem 200 000 toneladas de alimentos disponfveis e que bem se de
sejaria pudessem colmatar ou atenuar as carencias ao nfvel regional, com va
rias e indiscutfveis vantagens. 
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Par outro lado, em 16 dos 21 pafses africanos pode considerar-se que 
a crise alimentar grave ja passou e as autoridades de alguns deles estao hoje 
preocupadas porque o excesso, talvez inesperado, faz deprimir os pre<;:os e 
receia-se que desincentive a produ<;:ao, podendo, desta forma, inverter o sinal 
positive que ja se conseguiu. 

Apesar de tude isto, os problemas de fundo, porque sao normalmente es
truturais, nao s6 se mantem como preocupam uma comunidade internacional 
que, num espfrito de fraternidade, de obriga<;:ao sentida, e tambem de interesse, 
tem vindo a reunir-se, a programar, a executar e, sobretudo, a ajudar os afri
canos a desenvolverem os seus pr6prios recursos respeitando os seus dese
jos de serem donas dos seus destines, como os seus dirigentes tao claramente 
exprimiram na celebre Declara<;:ao de Harare (An6nimo, 1984). 

A popula<;:ao africana esta fundamentalmente ligada a agricultura ou, pelo 
menos, tem caracter marcadamente rural e muito embora nos ultimos anos 
tenha havido, no geral, um afluxo as cidades, verdadeiramente notavel, na pro
cura de alimentos vindos do exterior, ou de seguran<;:a para as suas vidas, 
mesmo assim os valores tem-se mantido praticamente constantes, fazendo, 
uma vez mais, excep<;:ao ao que se verifica nas outras regioes consideradas, 
em que a popula<;:ao agrfcola tende a diminuir mais rapidamente, o que tem 
alguma rela<;:ao com os nfveis de desenvolvimento. lsso se procura traduzir 
no quadro n. o 4. 

QUADRO N.o 4 

Percentagem da populagao agricola 

1970 1975 1980 

Mundo ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 51,3 48,4 45,3 
At rica . . . . . . .......... 71,5 68,6 65,5 
America do Norte e Central .. . . . . .. 13,8 12,5 11,4 
America do Sui . . . . ... 38,1 34,8 31,5 
Asia. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 64,9 61,4 57,8 
Europa .. . . . . . . . . . .. 20,7 17,8 15,2 
Oceania. . . . . . . . . . .. 23,7 22,5 21,9 

Fonte: Anuario de Produ<;ao FAO, 1984 . 

1983 1984 

43,6 43,0 
63,5 62,9 
10,9 10,8 
29,5 28,9 
55,5 54,8 
13,7 13,3 
21,5 21,4 

. Como se sabe, e hoje preocupante a macrocefalia de algumas cidades 
do mundo em desenvolvimento que nao podem comportar com dignidade as 
agricultores que todos as dias a ela chegam; e preocupante tambem reduzir
-se ainda mais desta forma a produ<;:ao agrfcola pela migra<;:ao daqueles para 
os centres urbanos, sem a necessaria evolu<;:ao tecnica que permita produ
zir mais com menos agricultores. 

3 - A crise em Africa 

A analise das carencias alimentares em Africa permite verificar que tem 
vindo a aumentar o numero de pafses que necessitam de ajuda alimentar ex-
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cepcional, como pode ver-se .no quadro n. o 5. Nestes pafses vivem cerca de 
210 mil hoes de pessoas com carencias ali menta res dos tipos quantitativa ou 
qualitative. A distribui<;:ao dessa popula<;:ao por pafses consta do quadro n. o 6. 

QUADRO N. 0 5 

Paises considerados como necessitando de uma ajuda internacional excepcional 

Junho Setembro lnfcio Setembro Fevereiro 
de 1983 de 1983 de 1984 de 1984 de 1985 

Benin .. ........... X X X X 
Botswana ......... X X X X X 
Cabo Verde X X X X X 
Eti6pia .. ......... X X X X X 
Ghana .. ........ X X X X 
Lesoto. X X X X X 
Mali .. X X X X X 
Mauritania .. X X X X X 
Mot;:ambique . ....... X X X X X 
Republica Centro-Africana X X X X 
Senegal. ' ... X X X X X 
Somalia ...... ......... X X X X X 
Suazilandia X X X X 
Tanzania . X X X X X 
Chade .. X X X X X 
Togo X X X X 
Zambia ... . ........ X X X X X 
Zimbawe. X X X X X 
Angola. X X X X 
Gambia X X X 
Guine ..... X X X 
Sao Tome e Principe ........ X X X 
Burkina-Fasso . X X X 
Guine-Bissau . ............ X X 
Burundi ..... X X 
Quenia ...... . . . . . . . . . . X X 
Marrocos .... X X 
Ruanda .... X X 
Niger .. .......... X 
Sudao . . . . . . . . ........ X 

Fonte: La situation alimentaire de /'Afrique, 1984. 

A forma como se apresenta o problema e ainda incompleta e continuarc~1 a se
·lo porque a evolu<;:ao desta situa<;:ao tem muito a ver com situa<;:oes anormais 
(secas, por exemplo) e dentro do mesmo pafs encontram-se situa<;:oes bem di
ferentes de regiao para regiao, e as tomes tem intensidades diferentes con· 
forme a epoca do ano. 

Se com as secas ou inunda<;:oes tudo se vai, na altura das colheitas, 
mesmo que magras, sempre alguma coisa existe para comer. Perante a pers
pectiva de morrerem de tome, quantas vezes os agricultores consomem nos 
perfodos de crise os graos que deveriam utilizar nas sementeiras do ano se
guinte e que, por isso, quantas vezes se nao fazem (FAO, 1984-b), o que afecta 
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drasticamente a produ<;:ao nos anos seguintes. Em muitas regioes a subalimen
ta<;:ao manifesta-se ciclicamente pouco tempo antes do perfodo das colheitas 
(FAO, 1985-c), quando todas as reservas estao esgotadas. 

QUADRO N. 0 6 

Popula~ao atingida por pem.irias alimentares anormais 
(Dezembro de 1984) 

(Milhoes de habitanles) 

Marrocos. 
Mauritania 
Mali 
Cabo Verde. 
Senegal 
Burkina- Fasso. 
Niger 
Chade. . ...... . 
Sudao. 
Eti6pia . 
Quenia . 

22,8 Ruanda. 
1,8 Burundi 
7,8 Tanzania 
0,3 Angola . 
6,3 zambia. 
6,8 Zimbawe 
5,9 Botswana . 
4,9 MoQambique 

20,9 Lesoto .. 
35,4 Somalia 
19,8 

Total. 210 

Fonte: Rapport sur /'alimentation mondia/e, FAO, 1985. 

5,9 
4,5 

21,7 
8,5 
6,4 
8,5 
1,0 

13,7 
1,5 
5,4 

Os cereais desempenham um Iugar primordial na alimenta<;:ao dos po
vos, e em especial dos parses em desenvolvimento. Alem do seu emprego 
muito generalizado, estes produtos conservam-se com certa facilidade e as
seguram uma reserva alimentar muito facil. 

Em Africa, a produ<;:ao de cereais nao excede 50% dos outros bens ali
mentares. Pelo contrario, neste continente tem uma importancia muito grande 
a cultura de rafzes e tuberculos, como pode ver-se no quadro n. 0 7, com 
as conhecidas dificuldades de conserva<;:ao. 

QUADRO N. 0 7 

Parte das raizes e tuberculos nas disponibilidades 
de energia alimentar 

Proximo Oriente . 
Extrema Oriente . 
America Latina. 
Africa 

Zona 

Parses desenvolvidos ... 

1969·1971 

1,5 
3,2 
7,9 

21,7 
5,2 

(Em percentagem) 

1979·1981 

1,8 
3,0 
5,6 

19,7 
4,4 

Fonte: La situation alimentaire de /'Afrique, 1985. 

Este comportamento agricola e alimentar cria problemas adicionais e, 
entre eles, a maior vulnerabilidade destas culturas em rela<;:ao a falta de agua. 
Nao admira, assim, que os efeitos das secas anormais, num continente onde 
a area regada e escassa, elas sejam nele mais sensfveis. 
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Perante situa<;:oes tao tragicas, tem vindo a comunidade dos pafses de
senvolvidos ou organiza<;:6es de varios tipos a dar uma ajuda em alimentos 
a generalidade dos pafses em carencia e, tanto quanto possfvel, proporcio
nalmente as necessidades. Os cereais (trigo, milho, arroz, etc.) ocupam nes
tas ajudas um Iugar de preponderancia. 

A Africa, pelas dificuldades que vem atravessando, tem recebido um 
apoio privilegiado nos ultimos anos. 

No quadro n. o 8 reunem-se os volumes dessas ajudas desde o ano de 
1971 a 1983, verificando-se que, se elas se tem mantido globalmente cons
tantes durante este perfodo, a ajuda a Africa tem vindo a crescer percen
tualmente, absorvendo, nesta altura, mais de metade da ajuda internacional 
em cereais. Esta ajuda privilegiada fica ainda mais clara quando ela e apre
ciada em kg/habitante/ano. Com efeito, entre 1971 e 1983 este valor quase 
triplicou. 

Anos 

1971/1972 . . . . . . . 
1972/1973. 

QUADRO N. 0 8 

Ajuda em cereais 

(1971/1972 a 1982/1983) 

Pafses 
em 

desenvolvimento 
-

MilhOes de toneladas 

...... 11,7 
...... 9,0 

1973/1974. . . ............ 5,4 
1974/1975 .. . . . . . . . . . . . ..... 8,3 
1975/1976 . ....... 6,7 
1976/1977 . .... . . . . . . . 8,7 
1977/1978. ..... 8,8 
1978/1979. ..... 9,1 
1979/1980 .. .... . . . . . . . . . . 8,6 
1980/1981 . ...... . . . . . . . 8,7 
1981/1982. . . . . . ... 8,7 
1982/1983. 9,1 

kg/ano/habitante 

1971/1972 - 197 4/1975 3,7 
1975/1976- 1978/1979 .. 2,7 
1979/1980 - 1982/1983 2,6 

Fonte: La situation alimentaire de /'Afrique, 1985. 

Paises Participa9ao 
em desenvolvimento para 

em Africa Africa 
- -

Milh6es de toneladas Percentagem 

1,4 12 
1,1 12 
1,7 31 
1,7 20 
1,9 28 
3,2 37 
3,4 39 
3,5 38 
3,7 43 
4,5 52 
4,9 56 
4,6 51 

4,8 155 
8,6 319 

11,2 431 

Nao se tendo mostrado a comunidade internacional alheia ao problema 
prioritario da fome em Africa e contando-se por milhoes as toneladas de ce
reais e de outros produtos que lhes foram enviados, como resumidamente 
se demonstrou, o efeito positivo e muito menor que o desejavel. 
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lnfelizmente, apesar de a tome ainda continuar a manifestar-se nalguns 
paises, cerca de um milhiio de toneladas de alimentos de ajuda internacio
nal de 1985 ainda nao tinham chegado ao seu destino no principia de No
vembro passado e quantidades importantes aguardavam ainda a descarga ou 
o seu transporte ate aos locais de distribuic;:ao (Saouma, 1985-a). As ultimas 
informac;:oes disponiveis informam que s6 na Abissinia e Sudao ainda se en
contram cerca de 500 000 t de alimentos para distribuir (FAO/PAM, 1985). 

Conhecendo-se as dificuldades de armazenamento e conservac;:ao que 
os paises em desenvolvimento continuam a atravessar, nao admira que mui
tos produtos se deteriorem ao sol e a chuva ou sejam atacados por doen
c;;as e pragas antes de chegarem a boca dos famintos. 

Por outro lado, faltam os meios de transporte, as vias de penetrac;:ao 
nao existem, estao mal conservadas ou sao inseguras, o combustfvel escas
seia, as lutas tribais aparecem por vezes, as vendas ilicitas e outros tantos 
estrangulamentos tornam o combate contra a tome enredado num conjunto 
de dificuldades. 

Estas razoes ja, em si, sao suficientes, mas nao sao as unicas para com
preender por que, pelo menos, 50% dos alimentos vindos do exterior sob 
a forma de ajudas sao consumidos nos grandes centros populacionais (Fer
rao, 1986), embora a populac;:ao seja maioritariamente rural. Compreender
-se-8. assim que os efeitos da tome sao normalmente mais gravosos no meio 
rural, onde a distribuic;:ao daqueles alimentos e diffcil, e sempre que situa
c;oes adversas impec;:am ou reduzam a produc;:ao agricola. 

Esta situac;:ao de desfavor leva os agricultores a abandonarem os seus 
campos na procura do alimento e da seguranc;:a que no meio urbana e mais 
facil conseguir. 

Por estes e por outros motivos as projecc;:oes para o ano 2000 indicam 
que a populac;:ao urbana em Africa vai aumentar de 32% em 1980 para 45% 
no ano 2000 (FAO, 1984-a), o que significa, em termos praticos, haver ne
cessidade, atraves de medidas a curta prazo, de aumentar a produc;:ao e a 
produtividade do sector agricola, sob pena de se caminhar por um beco sem 
saida. 

As insuficiencias e deficiencias referidas na distribuic;:ao dos alimentos 
sao do conhecimento geral e aceitam-se como factor de risco, porquanto 
muito piores teriam sido as consequencias da fome e transformar-se-iam 
mesmo em autentica tragedia hist6rica se, por nao ser possfvel fazer o 6p
timo, nao se fizesse pelo menos o bom. 

A Africa, como outros continentes, tem «zonas negras» onde as tomes 
sao particularmente gravosas, mas os alimentos ao nivel mundial sao exce
dentarios. 

Em 1985 o mundo poderia alimentar duas vezes mais habitantes do que 
ha quarenta anos e, na maior parte dos casas, muito melhor, como recente
mente afirmou Saouma (Saouma, 1985-b). 
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0 avanc;:o da tecnica, melhor expresso nos pafses desenvolvidos, per
mite projectar um aumento constante na produc;:ao de alimentos, desde que 
nao funcionem mecanismos econ6micos ou outros que contrariem essa ten
dencia. 

Mas nao e por isso que a fame deixa de ser uma realidade porque, se 
e fundamental que os alimentos existam, e imprescindfvel que os necessita
dos a eles possam ter acesso. 

A realidade, talvez dura, indica-nos que, se e certo que cada vez ha 
mais alimentos globalmente ou per capita, tambem cada vez e maior a desi
gualdade na sua distribuic;:ao. Os pafses desenvolvidos cada vez aumentam 
mais as suas produc;:oes e os pafses em desenvolvimento nao tern conse
guido acompanha-los. Seria Iongo demonstrar que nao e facil fazer funcio
nar um sistema de vasos comunicantes atraves do qual os alimentos exce
dentarios nalguns locais e onde ate chegam a ser inc6modos, sejam tornados 
acessfveis aqueles que os nao tern. 0 sistema, melhor ou pior, pode funcio
nar em situac;:oes de emergencia e expressar-se de interesse na complemen
taridade do abastecimento. Hoje, porem, nao existem duvidas de que nao 
e por esta forma que problema tao grave se pode resolver em profundidade. 

Os estudos ja realizados demonstram, de maneira clara, que os pafses 
com carencias tern de dar uma grande prioridade a produc;:ao de alimentos, 
tentando, tanto quanta possfvel, o seu auto-aprovisionamento. A dependen
cia elevada do estrangeiro quanta a estes produtos onera as financ;:as publi
cas, compromete os programas de desenvolvimento e coloca os pafses pro
gressivamente a merce de interesses exteriores (Saouma, 1983). 

E nesta linha de preocupac;:oes que se tern procurado avanc;:ar no geral 
e em Africa no particular. Existindo urn grande consenso quanta ao princfpio 
de ordem geral acima expresso, divergem os autores e os especialistas 
quanta ao modelo e ao caminho que se deve seguir. 

Uns, talvez a maioria, quantas vezes talvez sensibilizados por outros in
teresses, menos conhecedores das realidades de alguns pafses em desen
volvimento, e em especial os africanos, e perante a dramatica calamidade 
da fame que se instalou e generalizou neste continente, advogam que os paf
ses devem concentrar todos os seus esforc;:os e capacidades na produc;:ao 
de bens alimentares. 

Outros, tendo tambem presentes as dificuldades indiscutfveis, entendem 
que se percorre urn mau caminho quando se pretende dar exclusividade as 
culturas alimentares. Considerando-as fundamentais, dao-lhes prioridade, mas 
nao a exclusividade. 

Outros ainda, talvez mais te6ricos, defendem que cada pafs deve selec
cionar, de urn conjunto possfvel, as actividades agrfcolas para as quais reuna 
a melhor aptidao, produzir em termos competitivos, vender os seus exceden
tes nos mercados internacionais e, com as divisas conseguidas, comprar os 
alimentos de que necessita, os quais lhe sao oferecidos a prec;:os muito mais 
baixos que os custos de produc;:ao que conseguiriam se os cultivassem nos 
seus pafses. 
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Sempre temos defendido o segundo dos caminhos (Ferrao, 1985). Se a 
alimentac;ao das populac;oes deve ser assegurada, tanto quanta possfvel, a 
custa da produc;ao local - e ja nos referimos as dificuldades de distribui
c;ao interna dos alimentos -, nela nao se devem esgotar as possibilidades 
e as potencialidades de cada um. Quem nao exporta, e para o fazer e ne
cessaria dispor de produtos que o mercado procura e lhe sejam oferecidos 
a prec;os competitivos, tambem nao obtem divisas e sem elas e diffcil ad
quirir bens de equipamento, que, par um lado, poderao modernizar a agricul
tura e, par outro, permitirao diversificar a economia com o aparecimento de 
um sector industrial coerente. E muito possfvel que seja na transformac;ao, 
mais ou menos completa, de materias-primas de produc;ao local que se te
rao de dar os primeiros passos e, talvez, os mais decisivos numa arrancada 
de progresso. 

A situac;ao de total ou quase total dependencia do exterior no que se 
refere aos alimentos nem ja os pr6prios povos carenciados a desejam. Para 
alem de tudo quanta ja foi dito, eles ja aprenderam que lhes nao e favora
vel uma dependencia excessiva de terceiros quanta a aspectos basicos de 
sobrevivencia. Em recente intervenc;ao acerca destes assuntos para o seu 
pafs, o presidente do Peru afirmava que as importac;oes de alimentos nao 
colocam somente um problema de divisas, mas fazem perder ao povo a cons
ciencia hist6rica e geogratica do seu proprio pafs (Perez, 1985). 

Como dizia o Dr. Saouma, os stocks excedentarios dos exportadores nao 
enchem os estomagos dos subalimentados (FAO, 1981) e quereria recordar 
tambem as pressoes que um dia se podem colocar na gestao destes re
cursos. 

Os pafses em desenvolvimento pedem o apoio das ajudas alimentares 
dos pafses ricos porque esta em jogo a sobrevivencia de pessoas, mas co
mec;am a entender que elas devem ser apenas nas quantidades suficientes 
porque, normalmente, como os excedentes dos pafses ricos sao mais apete
cidos pela populac;ao que os produtos de produc;ao local, pode dar-se uma 
habituac;ao ao trigo, ao Ieite em p6, as gorduras refinadas. 

Esse comportamento, que os pafses em desenvolvimento tem ja em de
vida conta, pode comprometer uma dinamica de valorizac;ao das potenciali
dades locais mais apropriadas para outro tipo de culturas que terao dificul
dade em se desenvolver, par falta de mercado consumidor, e podem tornar 
os pafses, por esta forma indirecta, fortemente dependentes do exterior. 

4 - Caminhos a seguir 

Tomando-se como ponto assente que deve constituir preocupac;ao fun
damental dos pafses em desenvolvimento tender para o seu auto
-aprovisionamento alimentar, e na Africa que existem as maiores dificuldades. 
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E certo que a terra cultivavel disponivel nao e em Africa um factor limi
tante. Basta pensar que estao contabilizados neste continente 789 milhoes 
de hectares onde o aproveitamento agricola e possivel, a maior parte dos 
quais situados nos tr6picos humidos, ou seja, nos locais onde a ecologia per
mite, no geral, esperar ,produc;:6es mais elevadas. 

Desta totalidade s6 sao explorados actualmente 168 milh6es de hecta
res, isto e, menos de um quarto daquela area e 47% destas terras sao muito 
secas e s6 cerca de 19% nao tem limitac;:6es intrinsecas para a sua utili
zac;:ao. 

Sendo assim, a Africa ja em 1975 poderia ter alimentado 1,12 mil mi
lh6es de pessoas, mesmo nas condic;:6es actuais de investimento, ou seja, 
3 vezes a populac;:ao actual, 12 vezes em caso de investimento media e 
34 vezes com investimento elevado (FAO, 1984-e). 

Com investimento tecnico reduzido, a Africa poderia alimentar 2,8 ve
zes a sua populac;:ao de 1975 e 1,5 vezes a prevista no a no 2000 e apenas 
o Chade poderia sozinho alimentar varias vezes a populac;:ao de todo o Sa
hel recorrendo a um desenvolvimento agricola intensive, um investimento ma
cic;:o e a uma adequada protecc;:ao do solo (FAO, 1985-d). 

Supoe-se que estes valores nao deixarao duvidas quanta a existencia 
de terras disponiveis e ao valor do investimento no aumento da prodw;ao 
global. 

Como afirmava 0 presidente Mitterrand, «COntrariamente as preVISOes 
alarmistas do princfpio da decada de 70, n6s sabemos hoje que o sector 
agricola pode conhecer taxas de progressao elevadas» (Mitterrand, 1985). 

Sem pretender diminuir as palavras de tao alto responsavel, pode dizer
·se que elas s6 confirmam que o problema da auto-suficiencia alimentar e, 
antes de mais, um problema tecnico que necessita, para o sustentar e de
senvolver, de uma decisao polftica. 

Relembrando, mais uma vez, o tipo dominante da agricultura africana, 
procura evidenciar-se pelos quadros n.08 9 a 12, em que se comparam os 
rendimentos unitarios de algumas culturas que se fazem praticamente em 
todo o mundo e de outras tipicamente tropicais, o atraso africano, mesmo 
em relac;:ao com outras zonas do globo com a mesma latitude. 

Nas raz6es profundas de tal atraso tem de procurar-se, talvez em pri
meiro Iugar, a falta de prioridade que a maior parte dos paises africanos dao 
ao desenvolvimento rural. Nao basta simplesmente afirmar que se torna ne
cessaria e urgente aumentar a produc;:ao dos alimentos, fixar as populac;:6es 
rurais, dar-lhes o nivel de vida a que tem direito. Torna-se necessaria que 
acc;:oes concretas se lhe sigam. Quantas vezes na pratica a prioridade vai 
para outras areas de desenvolvimento ou de gastos nacionais (em fardas faus
tosas, armamentos de paradas, palacios de luxo gritante e quase ofensivo 
a comunidade). 0 desenvolvimento do sector primario, que os especialistas 
consideram como o processo mais imediato e talvez mais facil para o pro-
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gresso, fica muitas vezes entregue a si propno ou aos caprichos da sorte 
ou a acc;:oes isoladas e dispersas e, por isso, nao tao produtivas como se 
desejaria. 

Africa ... 

America do Norte e Central .. 
America do Sui ..... . . 

Asia .. . . . . . ... 
Europa .... 

Oceania . . . ...... 

Mundo ... . . . ......... 

QUADRO N. 0 9 

Milho 

1950 1955 1960 

810 800 870 
2 110 2 560 3 240 
1 200 1 140 1110 
1 000 1 325 1 235 
1 250 1 630 2 210 
1 860 1 710 2 380 
1 560 1 670 2 080 

Fonte: Anuario da Produr;ao- FAO 1950-1984. 

Mundo. ........ 

Africa ..... 

America do Norte e Central .. 
America do Sui . 
Asia. . . . . . . . ......... 

QUADRO N. 0 10 

Leguminosas secas 

1950 1955 1960 

530 480 470 
480 650 580 
670 1 320 1 420 
710 590 610 
640 505 735 

Europa ... . . . . . . . . . . . . . . . 260 350 280 
Oceania . . ... . .. ~ . . ... 

Fonte: Anuario da Produr;ao- FAO 1950-1984. 

(Kglha) 

1965 1970 1975 1980 1984 

990 1 100 1 434 1 222 1 146 
3 940 4 510 4 253 4 734 5 304 
1 230 1 450 1 719 1 846 1 990 
1 515 1 680 1 924 2 242 2 771 
2 510 3 310 3 842 4 483 5 273 
2 220 2 970 4 238 4 632 4 440 
2 510 2 410 2 816 2 995 3 446 

(Kglha) 

1965 1970 1975 1980 1984 

440 500 535 558 594 
580 650 427 605 654 

1 360 1 370 929 844 789 
570 620 583 512 537 
775 650 513 510 549 
240 260 280 439 632 

800 829 700 750 

Nunca pode esquecer-se que a agricultura africana continua a ser do
minada por um tipo de explorac;:ao da terra do sistema da agricultura itine
rante, praticamente sem a utilizac;:ao de fertilizantes (a media africana atinge 
o irris6rio valor de 9,5 kg/ha e 3,3 kg em 18 pafses- FAO, 1985) nem pesti
cidas, nao recorrendo a sementes melhoradas, com perdas nas culturas e 
no p6s-colheita que chegam a representar 50% da produc;:ao potencial, com 
estruturas de conservac;:ao dos alimentos a Iongo termo praticamente inexis
tentes, explorando o solo sem colocar em pratica as medidas correntes da 
conservac;:ao do solo, que sofre desgastes anuais graves no patrim6nio ac
tual e no comprometimento do futuro. 

Nao e com estas estruturas e praticas que se vencera a grande bata
lha cujo horizonte e a auto-suficiencia alimentar africana. 

Segundo estatfsticas bem recentes, se nao forem tomadas medidas apro
priadas, dos 1027 mil hOes de hectares das terras agrfcolas de sequeiro afri-
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canas podem ser gravemente afectadas pela erosao e61ica e pluvial cerca 
de 203 milhoes de hectares, o que representa cerca de 16,5% do total (FAO, 
1984-e). E certo que essa percentagem ao nfvel mundial ainda e mais preo
cupante, atingindo 18%, tendo em conta as contribuic;oes elevadfssimas da 
Asia do Sueste e da America Central, onde estes desgastes ainda sao mais 
acentuados (FAO, 1983). 

Razoes estruturais vamos encontra-las ainda na insuficiencia e imperfei
c;ao das estruturas, nas perturbac;oes polfticas e sociais, na falta de pessoal 
qualificado. 

QUADRO N. o 11 

Amendoim em casca (Kglha) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984 

Mundo. . .... 900 880 870 970 950 986 956 1 123 

Africa . . . . . . .... - BOO 743 755 659 

America do Norte e Central .. . . . . . 1 010 1 050 1 230 1 760 2 300 2 559 1 687 2 839 

America do Sui .. . ....... 900 1 080 1 220 1 230 1 290 1 128 1 296 1 789 

Asia. . . . . . . . ...... 1 080 905 915 990 1 018 997 1 220 

Europa . . . . . . . . . . . .... 1 670 2 000 1 670 1 580 2 202 2 058 2188 

Oceania 7 500 1 000 620 1 310 1 228 1 185 1 426 

Fonte: Anuario da Produr;ao- FAO 1950-1984. 

QUADRO N. 0 12 

Mandioca seca (Kglha) 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984 

Mundo .. . . . ... 9100 8 900 9 500 9 400 9108 8 770 9117 
Africa .. . . . . . . . . .... 8 000 7 500 7 260 6 412 6 817 
America do Norte e Central . 6 400 6 647 6 389 5 578 
America do Sui .. 1 160 1 200 3 200 3 600 2 339 11 706 11 622 
Asia. . . . ..... 830 8 400 10 250 11 341 11 988 
Europa .. -
Oceania. 1 100 11 200 11 259 11 072 10 689 

Fonte: Anuario da Produr;ao- FAO 1950-1984. 

0 aumento da area regada, permitindo, por um lado, uma intensificac;ao 
cultural e, por outro, tornar o continente muito menos vulneravel aos efeitos 
das secas e das inundac;oes, que sempre as houve, constitui mais uma das 
ferramentas que ajuda a aumentar a produc;ao. 

Mas fazer regadio exige investimento forte nas obras a realizar e na ex
plorac;ao dos terrenos. E por isso que, na hip6tese de se manter o investi-
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menta actual, o regadio, que no ano 2000 representara 64% da capacidade 
produtiva da Ameri:::a Central, 73% da Asia do Sueste e 83% da Asia do 
Sudoeste, ficar-se-a em 20% da Africa e em 13% da America do Sui (FAO, 
1983). Em 1980, a percentagem das terras regadas na Africa ao sui do Sara 
era inferior a 3% das terras cultivadas (FAO, 1985-d). 

Um estudo realizado em colaborac;ao entre a FAO e o lnstituto lnterna
cional para a Analise dos Sistemas Aplicados num conjunto de 117 pafses 
em desenvolvimento, em todo o mundo, permitiu esclarecer, nas tres alter
nativas de investimento baixo, investimento media e investimento forte, 
quais eram os pafses que no ano 2000 nao estavam em condic;oes de ga
rantir o seu auto-aprovisionamento alimentar. 

E de um condensado desse estudo que se apresenta o quadro n. o 13, 
pelo qual se verifica que o numero de pafses em situac;ao alimentar crftica 
em Africa passara de 22 para 29 entre 1975 e o ano 2000 no caso de se 
manter o investimento baixo, de 7 para 14 com o investimento media e nos 
dois existentes em 1975 ter-se-a um conjunto de 4 que nao conseguirao 
fugir a essa situac;ao crftica, mesmo que o investimento seja elevado. 

QUADRO N. 0 13 

Paises que se encontram em situa~iio critica 

Total Nfvel 
Regiao des de 1975 2000 

paises investimentos 

[ Baixo 0 0 
America do Sui .... ... 13 Medio 0 0 

Forte 0 0 

[ Baixo 15 15 
Asia do Sudoeste ..... 16 Medio 12 15 

Forte 9 12 

[ Baixo 6 6 
Asia do Sueste .. 16 Medio 1 1 

Forte 1 1 

[ Baixo 11 14 
America Central . 21 Medio 4 7 

Forte 1 2 
Baixo 22 29 

Africa . ..... . . . ... 51 Medio 7 14 
Forte 2 4 

Fonte: Terres, vivres et population, 1984. 

Esta ultima situac;ao compreende-se muito bem se pensarmos que, pe
rante a taxa elevada a que esta a crescer a populac;ao em alguns pafses 
africanos, nao se preve existirem potencialidades agrfcolas capazes e nao 
se pode partir da ideia de que o tecnico ha-de das pedras fazer pao ou do 
deserto vic;osos campos relvados em termos tecnica e economicamente acei
taveis, a 14 anos de vista. 
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Em face do exposto, perante uma Africa sofredora, tera de manter-se 
e melhorar-se, principalmente dentro dos seus muros, um esquema de aju
das alimentares de emergencia que se tem mobilizado em quantidades muito 
significativas. 0 homem e a razao de tudo e, se nao o fizermos viver, para 
nada lhe servirao os pianos de desenvolvimento que se programem para um 
futuro. E e por isso que acabar com a tome anormal, criada por crises natu
rais ou artificiais, tem de ser medida a prazo imediato e a curto prazo. Mas 
atempadamente tem de ajudar-se a Africa a aproveitar os seus pr6prios re
cursos e, com eles, conseguir, tanto quanto possfvel, a sua auto-suficiencia 
alimentar, que e um prop6sito que, para seu bem, tem de estar sempre nos 
seus horizontes. E essa ajuda tem sido dada na medida do possfvel, embora 
talvez nao tanto como o desejavel, como fica em evidencia no quadro n. o 14, 
elaborado pela FAO/PAM (FAO/PAM, 1985). 

QUADRO N. 0 14 

Assistencia internacional fornecida em 1985 (FAO/PAM, 1985) 

(Em mllhiies de d61ares) 

Relan9amento Produ9ao animal Logistic a 
Pais da produ9ao e protec9ao e Diversos 

agricola zoossanit8ria armazenamento 

Angola ..... . . . . . . . . 2,37 1,84 1,83 8,22 
Botswana ... 2,25 1,07 1,91 0,33 
Burkina-Fasso. . ........... 3,30 0,43 2,99 4,82 
Burundi . 1,02 0,29 0 0 
Cabo Verde .. 0,41 0 0,23 0,92 
Chade 4,44 1,31 33,03 1,05 
Djibouti .. ........... 0,94 0 0 0,11 
Eti6pia .. 66,73 8,20 63,16 129,36 
Gambia ... 0,64 0 0 0 
Guine-Bissau. 0,98 0,20 0 0 
Quenia ......... 0,23 0,31 2,23 9,1 
Lesoto .... 0,96 0,59 0 0,04 
Mali ... 9,47 0,90 7,11 22,52 
Marrocos ........ 0,53 0 0 25,96 
Mauritania. 13,82 4,40 2,46 5,87 
Moc;:ambique .. 14,78 2,50 18,35 9,14 
Nfger .... 8,29 5,49 14,28 23,37 
Ruanda . 2,12 0,33 0,39 0,04 
Sao Tome e Principe 1,73 0 0 2,00 
Senegal. 11,31 1,73 1,71 0,33 
Somalia. 2,38 0,85 0 0 
Sudao ... .......... 51,30 2,17 34,56 57,60 
Tanzania .. .......... 1,95 0,22 7,57 0 
Zambia .. 0,74 6,94 43,08 0,75 
Zimbabwe. 0,18 0,34 0 0,75 

Total geral .. 202,87 40,11 234,89 302,49 

Fonte: Rept. Situation n. o 9, FAO/PAM. 
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Mantendo os princfpios da Conferencia de Cancun (Ferrao, 1983), a De
clara<;:ao de Harare (An6nimo, 1984) e de tantos outros documentos, os par
ses ricos tem de aumentar a ajuda tecnica, em fertilizantes, em pesticidas, 
em maquinaria, em dinheiro e em sementes melhoradas e concertar esque
mas de comercio internacional que nao leve os pafses em desenvolvimento 
a afirmar, talvez com uma boa dose de razao, que os pafses desenvolvidos 
s6 lhes devolvem uma pequena parte daquilo que lhe retiram num sistema 
de comercio proteccionista. 0 observador da Santa Se na 23. a Conferencia 
da FAO chamou a aten<;:ao para as medidas de defesa que certos pafses 
colocam em pratica atraves de barreiras aduaneiras, contingenta<;:oes das 
importa<;:oes e outras medidas que aparecem em contraste com os criterios 
de verdadeira solidariedade para com os pafses que tem necessidades de 
ajuda exterior (Ferrari-Toniolo, 1985). 

Ja se afirmou, com um certo simbolismo, que aos pafses que sofrem 
tome era mais necessaria enviar-lhes professores, engenheiros e tecnicos 
agrarios do que sacos de trigo (Drogart, s/d) e Bruno Kreisky, referindo-se 
ao papel que o «mundo rico» tem de desempenhar no Terceiro Mundo, diria 
que «tempos atras a Europa enviava os seus soldados. Hoje devemos enviar 
mestres e voluntaries que colaborem no desenvolvimento» (Kreisky, 1983). 

A simples duplica<;:ao da produ<;:ao unitaria, perfeitamente realizavel a 
curto prazo na maioria dos casos, seria suficiente para fornecer a Africa os 
alimentos que ela necessita nos tempos mais pr6ximos. 

E ao lado deste progresso ha-de procurar-se que os Africanos valham 
mais pela cabe<;:a que pensa que pelo enorme esfor<;:o muscular que reali
zam para agriculturar as suas terras. A mecaniza<;:ao agricola, devidamente 
adaptada, devidamente ponderada, ha-de permitir alargar as areas cultivadas 
em terrenos que ainda hoje constituem reservas e esse trabalho sera reali
zado com muito menos esfor<;:o. 

Nos pafses desenvolvidos, 7,7 agrarios sao suficientes para agricultar 
100 ha de terras. Esse valor aparece multiplicado por 10 (exactamente 76,8) 
(Ferrao, 1984-b) nos pafses em desenvolvimento. Colocando de lado 
conseguirem-se, nos primeiros, produ<;:oes unitarias incomparavelmente supe
riores, estes numeros mostram bem o abismo que separa dois mundos em 
que a tecnica e o desenvolvimento sao fieis de uma balan<;:a implacavel. 

5 - Palavra final 

A resolu<;:ao do problema alimentar africano e essencialmente um pro
blema tecnico cujas linhas se conhecem e cuja forma de o resolver nao se 
ignora. Tem antes de si uma decisao polftica ou de polftica e uma concreti
za<;:ao pratica de medidas que nao sao eficazes apenas porque se pensam 
ou se programam. 
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Apesar de tudo, nao se pense que o auto-aprovisionamento alimentar 
e sempre possfvel e que, quando nao possfvel, os povos caminham para o 
seu aniquilamento. 

Em primeiro Iugar, outras fontes de alimentos existem para alem da agri
cultura, novas tecnicas se desenvolvem visando um melhor aproveitamento 
dos recursos disponfveis (Ferrao, 1982) e grandes economias de alimentos 
se podem fazer atraves de uma educa<;:ao alimentar das popula<;:oes e do 
planeamento e programa<;:ao dos nascimentos, que entronca no apoio me
dico e sanitaria e no acesso a meios de diversao que actualmente s6 sao 
conhecidos nos grandes centros urbanos. 

Em segundo Iugar, porque, se e uma situa<;:ao de dificuldades nao ter 
terra agricola, podem os pafses ser dotados de outras fontes de desenvolvi
mento que terao · de ser aproveitadas em seu beneficia. 

Por exemplo, seria irrealismo econ6mico esquecer que o continents afri
cano tem 75% da produ<;:ao mundial de diamantes, 70% da do ouro, 50% 
da do vana.dio, 46% da de platina, 36% da de cr6mio, 30% da de manga
nes, 20% da de cobre e da de urania mundiais, sem contar com o que falta 
descobrir (Sousa, 1984), e que dispoe de situa<;:oes estrategicas que, se fa
rem negociadas em termos de ajudas efectivas, tern ou podem ter um peso 
enorme num dialogo internacional. 

E quantas vezes o vii metal, causa de tantas guerras e confronta<;:oes, 
nao e afinal o meio de que havera que tirar partido para matar a fame aos 
famintos e colocar o homem no centro de um universo onde a paz s6 e pos
sfvel na justi<;:a porque, como dizia Rene Dumond, <<OU teremos guerra com 
os povos da fome e eles bater-se-ao com mais coragem do que n6s porque 
nao tem nada a perder, ou declaramos guerra a fome para a eliminar do 
globo» (Ferrao, 1985). 

Como disse o papa Joao Paulo II, <<o julgamento final da Hist6ria sera feito 
sabre a forma como os povos terao cumprido concretamente o seu dever 
de contribuir para o bem dos seus irmaos, proporcionalmente a sua propria 
riqueza, numa co-responsabilidade internacional baseada na justi<;:a» (Jean
-Paul, 1985). 
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FERRAO, Jose E. Mendes- A situac;ao alimentar em Africa. Alguns pon· 
tos de meditac;ao. 

Procura-se dar uma ideia muito sucinta da situac;:ao alimentar da Africa nos ultimos anos 
e fazem-se comparac;:oes com outras regioes mundiais com especial referemcia a evoluc;:ao da popu
lac;:ao e da populac;:ao agricola, da produc;:ao agricola global e per capita. 

Em seguida referem-se os paises que atravessam tomes mais agudas, as ajudas internacio
nais que foram dadas e a prioridade que a Africa mereceu da comunidade internacional. 

Apreciando os caminhos que se devem seguir para resolver ou atenuar as dificuldades que 
a Africa atravessa, defende-se que as ajudas alimentares de emergencia sao necessarias perante 
as graves carencias existentes, mas que deve continuar a fazer-se um grande esforc;:o no sentido 
de ajudar este continente a tirar partido dos seus pr6prios recursos para que os seus dirigentes 
possam cumprir a Declarac;:ao de Harare. Para isso, tem de reforc;:ar-se a ajuda internacional em 
tecnicos, capitais, adubos, pesticidas e outros meios que aumentem as produc;:oes unitarias, pro
tejam as culturas, conservem as colheitas e seja possivel levar os alimentos a todos os locais 
onde escasseiam. 

FERRAO, Jose E. Mendes - Food and agriculture situation in Africa. Some 
meditation points. 

The author presents a concise report on the food and agriculture situation in Africa in the 
last few years and compares ii with other regions of the world using as terms of confrontation 
the growth of the population in general and the population working in agriculture, the over-all food 
production and production per capita. 

Next, reference is made to countries affected by serious hunger situations, the international 
relief aid granted and the priority given to Africa by the international community. 

The different aids to help reduce the difficulties suffered by African countries affected by 
calamities are examined. It is sustained that although, emergency food aid is often necessary, in 
situations of crisis, the aid garanted should aim at helping the populations of the Continent to reha
bilitate their agriculture taking advantage of their facilities and resources so as to enable their 
leaders to carry out the Harare Declaration. In order to make it possible it is necessary to urge 
donors to send experts, fertilizers, pesticides, as wei as any other means of improving the unitary 
productions, of protecting their cultures, of arranging storage space for their crops and, whenever 
possible, to provide transportation to take food to all places where it is scarce. 
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