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Comunicado 
Decisões e compromissos do
AGRF Virtual Summit 2020
HOSPEDADO POR RUANDA, 8-11 DE SETEMBRO DE 2020

Preâmbulo:

1. Mais de 10.000 delegados - incluindo Chefes 
de Estado e de Governo, Ministros, antigos 
Chefes de Estado e de Governo, chefes de 
agências internacionais, directores executivos 
de empresas a nível internacional, regional 
e nacional, agricultores e representantes de 
jovens - juntaram-se à Cimeira do AGRF de 
2020. A Cimeira confrontou os desafios de 
África na dinamização da transformação 
agrícola inclusiva, para enfrentar os novos 
desafios causados pela COVID-19 visando a 
melhoria da resiliência do continente e definir 
uma via a seguir. A Décima Cimeira Anual do 
AGRF foi realizada virtualmente de 8 a 11 de 
Setembro de 2020. Isso foi necessário devido à 
pandemia da COVID-19. O AGRF é a principal 
plataforma para líderes de toda a África e de 
todo o mundo para promover planos concretos 
e partilhar conhecimentos a fim de explorar 
o enorme potencial da agricultura com vista 
a impulsionar um crescimento equitativo e 
sustentável em todo o continente. A Cimeira foi 
acolhida sob a liderança de Sua Excelência Paul 
Kagame, Presidente da República do Ruanda. 
A AGRA funciona como Secretariado do AGRF, 
com recursos e apoio técnico fornecidos por 
outros 26 parceiros e patrocinadores no âmbito 
do Grupo de Parceiros do AGRF.

2. O programa incluiu 57 sessões que decorreram 
durante quatro dias inteiros (8-11 de Setembro), 
incluindo sessões plenárias, plataformas 
temáticas, painéis, grupos de debate, 
percepções alimentares, momentos culturais, 
visitas virtuais e trabalho em rede em 3 espaços 
dimensionais (3D). As sessões foram realizadas 
numa plataforma interactiva com várias fases 
que permitiram a realização de vários eventos 
em simultâneo. Os eventos foram igualmente 
transmitidos em directo no YouTube, na 
Televisão do Ruanda, nas Redes Sociais através 
do Facebook em directo e apresentados no 
canal de satélite por cabo, CNBC África a fim de 
aumentar ainda mais o alcance da audiência. 

3. O Governo do Ruanda é agora a sede a longo prazo 
do AGRF, que é um fórum e plataforma de parceria 
durante todo o ano através dos quais todos os 
parceiros trabalham em conjunto para impulsionar 
a agenda de transformação agrícola de África; para 
assegurar que as melhores oportunidades sejam 
aproveitadas e que os desafios mais críticos sejam 
abordados. Culmina anualmente numa Cimeira 
inteiramente africana e, sendo anfitrião virtual, 
o Ruanda consolidou a sua posição de líder na 
agricultura africana, conforme estabelecido no 
seu Plano Estratégico para a Transformação da 
Agricultura no Ruanda (PSTA 4).  

4. O tema da Cimeira do AGRF deste ano foi: 
Alimentar as Cidades, Desenvolver o Continente - 
Promover os Mercados Alimentares Urbanos para 
Alcançar Sistemas Alimentares Sustentáveis em 
África. África está a registar a taxa de urbanização 
mais rápida do mundo. Em 2030, cinquenta por 
cento da população africana viverá em cidades, 
com cerca de sessenta por cento dos cidadãos 
da África Subsaariana a viver em assentamentos 
urbanos informais (frequentemente denominados 
bairros de lata). Em África, no total, cerca de 
duzentos milhões de crianças em zonas urbanas 
estão a lutar contra a pobreza extrema e os 
seus efeitos. A desnutrição e a subnutrição são 
frequentes, com os africanos a passar fome e a 
sofrer taxas de obesidade que atingem sessenta 
por cento nas zonas urbanas, impulsionadas 
pelo consumo de alimentos ultra-processados 
e por uma diversidade alimentar insuficiente. 
África tem uma factura anual de importação de 
alimentos estimada em trinta e cinco mil milhões 
de USD (desde 2018), apesar de oitenta por cento 
destes alimentos serem provenientes de sessenta 
milhões de agricultores africanos, na sua maioria 
pequenos agricultores. 

Resultados da Cimeira do AGRF
5. Os parceiros do AGRF centraram o Fórum deste 

ano em torno de quatro resultados, que foram 
amplamente abordados na Cimeira deste ano.
5.1. Sistemas alimentares: melhorar os 

sistemas alimentares existentes, 
introduzindo sistemas mais eficientes 
para utilizar os nossos recursos e adaptá-
los às necessidades das cidades em 
desenvolvimento; 

5.2. Nutrição: proporcionar dietas nutritivas 
e acessíveis para alimentar 1 bilião de 
pessoas nas cidades africanas até 2040;  

5.3. Resiliência: reconstruir melhor após a 
pandemia da COVID-19 e preparar-se 
para os choques contínuos, tais como 
alterações climáticas, fome e instabilidade 
civil; 

5.4. Mercados e Comércio: iniciar o acordo 
de comércio livre africano a partir de 
uma perspectiva agrícola e reforçar os 
sistemas de dados agro-alimentares para 
promover políticas baseadas em provas e 
previsibilidade.    

6. Os líderes africanos abordaram estas questões 
cruciais ao longo dos quatro dias da Cimeira. 
S.Ex.ª Hailemariam Dessalegn, antigo Primeiro-
ministro da Etiópia e Presidente do Grupo de 
Parceiros do AGRF, declarou que a ambição 
do AGRF é alargar as parcerias e actividades 
em todo o continente, e mobilizar a vontade 
política em prol da transformação agrícola. 
S.Ex.ª Edouard Ngirente, Primeiro-ministro 

VIRTUAL SUMMIT 2020
8-11 de Setembro
Hospedado por Ruanda 

ALIMENTE AS 
CIDADES CRESÇA

CONTINENTE



8-11 SEPTEMBER 2020 AGRF Virtual Summit 2020 Communique

do Ruanda, levantou a necessidade de 
políticas para acelerar os investimentos 
agrícolas, especialmente à medida que 
o continente lida com os efeitos sem 
precedentes da COVID-19. Sugeriu a 
criação de uma plataforma de governação 
com as autoridades locais para a troca de 
conhecimentos e aprendizagem, bem 
como sinergias políticas, administrativas 
e económicas. Observou a importância 
de políticas nacionais coordenadas que 
integrem a governação alimentar e os 
mecanismos de comércio alimentar nas 
zonas urbanas.  

7. Relatório sobre a Situação da Agricultura 
em África (AASR) 2020 “Alimentar as 
Cidades Africanas”: Oportunidades, Desafios 
e Políticas para Associar os Agricultores 
Africanos aos Mercados Urbanos de 
Alimentos em Crescimento” foi lançado na 
Cimeira do AGRF. O relatório concluiu que 
a actual pandemia da COVID-19 agrava as 
desigualdades de género, económicas e 
sociais existentes, agrava os problemas 
de subnutrição urbana, e aponta para a 
urgência da planificação dos sistemas 
alimentares urbanos e das reformas de 
governação. O relatório identifica cinco 
bens públicos essenciais necessários para 
garantir a competitividade dos agricultores 
e do agro-negócio africanos nos mercados 
alimentares urbanos em crescimento: 
7.1. Melhoria da governação do sistema 

alimentar urbano;
7.2. Mercados grossistas urbanos 

eficientes; 
7.3. Regulamentação e execução da 

segurança alimentar; 
7.4. Harmonização regional do comércio 

livre e da política agrícola, e;
7.5. A investigação agrícola centrou-se 

em produtos alimentares de alto 
crescimento e de alto valor. 

8. A Cimeira salientou que as cidades em 
crescimento estão a moldar os incentivos 
à agricultura e ao agro-negócio em África 
de uma forma cada vez mais acentuada. 
Afectam os padrões espaciais de produção 
agrícola, induzem uma rápida expansão 
do processamento alimentar e provocam 
preocupações crescentes sobre a qualidade 
dos alimentos, segurança alimentar e saúde 
pública. Os oradores na Cimeira observaram 
a necessidade de se envolverem com os 
intervenientes urbanos na formação de 
políticas públicas sobre a agricultura, tais 
como planificadores urbanos, autarcas, 
conselhos distritais, organizações 
comerciais e profissionais de saúde pública. 
Uma governação eficaz dos sistemas 
alimentares urbanos requer modelos 
inclusivos que coordenem e harmonizem 
as acções dos muitos e diversos actores que 
moldam actualmente os sistemas agro-
alimentares africanos. 

9. A Cimeira Presidencial reuniu Chefes 
de Estado e de Governo, personalidades 
eminentes e centenas de líderes e 
intervenientes de todos os sectores 
agrícolas, agro-industriais e alimentares 
de África. O Presidente do Ruanda, S.Ex.ª 
Paul Kagame, foi acompanhado por S.Ex.ª 
Abiy Ahmed, Primeiro-ministro da Etiópia, 
S.Ex.ª Moussa Faki Mahamat, Presidente 
da Comissão da União Africana e S.Ex.ª 
Amina Mohamed, Secretária-geral Adjunta 
das Nações Unidas. Sob o tema: “Os 
Desejos do Sistema Alimentar Africano”, 
a Cimeira Presidencial centrou os debates 
na forma como África pode potenciar a sua 
população urbana próspera para estimular 
o desenvolvimento nas zonas rurais e 
nos sectores agro-alimentares em geral, 
particularmente na forma de potenciar 
mercados e oportunidades comerciais para 
o crescimento das cidades, e para construir 
resistência contra ameaças emergentes, 
tais como a COVID-19. Com uma paisagem 
em mudança resultante da COVID-19 e 
da revolução digital, juntamente com 
compromissos renovados em torno das 
grandes mudanças e decisões políticas 
da União Africana - tais como a Zona de 
Comércio Livre Continental Africana e o 
compromisso de triplicar o comércio intra-
africano de produtos agrícolas - os líderes 
falaram dos progressos que estão a fazer nos 
seus próprios países e dos compromissos 
que estão prontos a assumir para avançar 
para sistemas alimentares sustentáveis. 
Foram identificadas as principais áreas de 
progresso:
9.1. Sistemas alimentares que criam 

emprego sustentável e produtivo, 
aumentam a segurança alimentar e 
nutricional, e melhoram a qualidade 
dos recursos naturais e ecossistemas, 
investindo em empresas e inovações 
para um futuro mais sustentável e 
inclusivo;

9.2. Concretização de compromissos com 
a Declaração de Malabo da União 
Africana; 

9.3. Oportunidades de liberalização 
proporcionadas pela Zona Africana de 
Comércio Livre Continental (ZCLCA).

10. A Sessão Ministerial de Mesa Redonda de 
Alto Nível proporcionou uma plataforma e 
um momento colectivo para a planificação 
de uma melhor reconstrução, fazendo o 
ponto de situação de África relativamente 
às reformas políticas, parcerias e 
financiamento com vista a alcançar o 
objectivo da Declaração de Malabo de 
erradicar a fome em África até 2025. Face 
à COVID-19, os Ministros lançaram fortes 
apelos ao investimento na agricultura e 
nos sistemas alimentares, e à realização de 
progressos na implementação do Programa 
Integrado para o Desenvolvimento da 
Agricultura em África (CAADP) e na 
implementação da Política Agro-alimentar 
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Continental no âmbito da ZCLCA. Os pontos 
de acordo incluíram: 
10.1. Apoiar a institucionalização da 

Revisão Bienal do CAADP e utilizá-
la mais eficazmente para apoiar os 
países na definição de prioridades, 
compromisso de recursos e gestão de 
desempenho;

10.2. Utilizar soluções baseadas em provas, 
incluindo ferramentas digitais, para 
identificar, conceber e implementar 
soluções políticas e garantir a sua 
aplicação através do quadro político;

10.3. Impulsionar a execução de planos 
de investimento agrícola nacionais 
e regionais através de investimentos 
emblemáticos devidamente 
planificados, exequíveis e mensuráveis 
e de um ambiente político reforçado.

11. A Plataforma de Negociações sobre Agro-
negócios é uma plataforma de parceria 
que proporciona às empresas e governos 
uma oportunidade de interagir com 
investidores, e outros actores para aceder 
ao capital, parcerias, e assistência técnica. 
Este ano, a Plataforma de Negociações 
posicionou novamente o AGRF como um 
local privilegiado para estabelecer a ligação 
entre o agro-negócio e as oportunidades 
de investimento com o capital criticamente 
necessário; a plataforma de negociações 
atingiu novos recordes ao apresentar um 
volume de cerca de cinco mil milhões de 
USD em compromissos de investimento no 
agro-negócio. Mais de 3500 participantes 
de mais de 90 países inscreveram-se na 
Plataforma de Negociações sobre Agro-
negócios, resultando em mais de mil 
reuniões. Cerca de mil empresas interagiram 
na Plataforma de Negociações, 208 
Pequenas e Médias Empresas (PMEs) foram 
previamente submetidas a uma avaliação 
específica, representando uma receita 
anual acumulada de 255 milhões de USD e 
procurando 547 milhões de USD de capital. 
Cinquenta e sete por cento de Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs) que participaram 
tinham uma forte liderança feminina, 
sendo mais de um terço dos proprietários 
ou gestores mulheres. Trinta e um por cento 
das Pequenas e Médias Empresas podem 
ser classificadas como empresas juvenis. 
As empresas são provenientes de 27 países 
diferentes. Quinze governos apresentaram 
oportunidades de investimento de mais de 
4,5 mil milhões de USD em diferentes fases 
de desenvolvimento. Entre os destaques 
dos anúncios dos parceiros da Plataforma 
de Negociações incluem:
11.1. UPL, AGRA e outros parceiros estão a 

lançar a Iniciativa da África Ocidental 
para o Arroz, uma parceria público-
privada com o objectivo de aumentar 
a auto-suficiência em arroz e visando 
1,2 milhões de agricultores no sector 
do arroz na África Ocidental;

11.2. O IDH relatou progressos significativos 
numa parceria de 50 milhões de USD 
com a Nestlé;  

11.3. A AGRA assinou novos acordos com 
Africa Improved Foods (AIF), Microsoft 
e OCP para melhorar a qualidade 
do fornecimento de insumos aos 
agricultores africanos e melhorar o 
abastecimento local;
11.3.1.  A Microsoft irá concentrar-se 

na criação de competências 
e soluções digitais para a 
agricultura;

11.3.2. A AIF atingirá 2 milhões de 
pequenos agricultores até 2035 
com formação em qualidade e 
agregação de cereais;

11.3.3. OCP concentrar-se-á no 
desenvolvimento de modelos 
de ponta para fornecer aos 
agricultores insumos de 
qualidade.

12. A Câmara Municipal da Juventude 
foi acolhida por S.Ex.ª  Paul Kagame, 
Presidente do Ruanda. Reuniu jovens 
seleccionados no Ruanda em estúdio, bem 
como virtualmente de todo o continente, 
sob o tema “O Sistema Alimentar Africano 
do Futuro”. A sessão constituiu uma 
oportunidade para os jovens líderes 
agrícolas discutirem os desafios deste 
ano com os múltiplos choques criados 
pela pandemia da COVID-19, alterações 
climáticas e invasão de gafanhotos, bem 
como a sua visão da transformação da 
agricultura inclusiva e o sistema alimentar 
que pretendem para o futuro.

13. O primeiro Fórum de Agricultores de 
sempre na Cimeira do AGRF reuniu 
agricultores de todo o continente e outros 
participantes globais centrando-se em “A 
Voz dos Agricultores e da Sociedade Civil 
de África sobre Sistemas Alimentares e a 
Construção de uma Melhor Qualidade de 
Vida”. Isto proporcionou um local específico 
para os agricultores e a sociedade civil 
abordarem questões críticas, num ano 
com choques e tensões particularmente 
desafiantes causados pela pandemia da 
COVID-19, alterações climáticas, pragas de 
gafanhotos e agitação civil. Os agricultores 
apontaram para a necessidade de governos 
e parceiros de desenvolvimento fazerem o 
seguinte:
13.1. Colocar os agricultores no centro dos 

processos políticos e dos processos 
orçamentais nacionais;

13.2. Mobilizar, educar e capacitar 
os pequenos agricultores para 
transformar os seus meios de 
subsistência e sistemas alimentares; 

13.3. Envolver os agricultores na concepção 
do futuro do sistema alimentar de 
África.
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14. O Prémio Alimentar de África de 2020, 
apresentado por S.Ex.ª Olusegun Obasanjo, 
antigo Presidente da Nigéria e Presidente 
do Comité do Prémio Alimentar de África, 
premiou dois investigadores excepcionais 
em geografia e ciências do solo: A 
Dr.ª Catherine Nakalembe, Professora 
Assistente de Investigação na Universidade 
de Maryland, Uganda, especialista em 
teledetecção para estudar o uso da terra e 
a subsistência rural e o Dr. André Bationo, 
Responsável do Partido para o Centro 
Internacional de Desenvolvimento de 
Fertilizantes do Burkina Faso, especializado 
em biologia do solo e fertilidade. 
14.1. A Dr.ª Nakalembe, uma investigadora 

ugandesa, está a melhorar a vida dos 
pequenos agricultores através da 
utilização da tecnologia de satélite 
para aproveitar os dados para orientar 
a tomada de decisões agrícolas;

14.2. O Dr. Bationo, investigador do 
Burkina Faso, tem estado a trabalhar 
na melhoria da tecnologia de micro-
dosagem de fertilizantes e na 
ampliação dos sistemas de crédito de 
inventário para agricultores.

15. A Dr.ª Agnes Kalibata, Presidente da AGRA, 
juntou-se ao Sr. Svein Tore Holsether, 
Presidente e Director Executivo da Yara 
International para apresentar o Prémio 
GoGettaz Agripreneur. O concurso 
GoGettaz, organizado pela Generation 
Africa, apresenta os jovens empresários 
do sector agro-alimentar africano 
como impulsionadores da inovação e 
do crescimento. 12 jovens empresários 
agrícolas de 10 países africanos concorreram 
ao Prémio deste ano no valor de 50.000 
USD para o desenvolvimento dos seus 
negócios. Os 12 finalistas (seis mulheres e 
seis homens) foram seleccionados de entre 
3.000 candidatos de 29 países africanos. Os 
vencedores deste ano foram: 
15.1. Moses Katala est co-fondateur et 

PDG de Magofarm Limited (Rwanda), 
une start-up de technologie des 
insectes qui transforme les déchets 
alimentaires en protéines d’insecte 
pour l’alimentation animale;

15.2. Daniella Kwayu est co-fondatrice et 
PDG de Phema Agri (Tanzanie), une 
plateforme numérique tanzanienne 
d’investissement dans l’agriculture qui 
offre aux petits exploitants agricoles 
un financement mixte et élimine les 
risques liés à la chaîne de valeur.  

Les prochaines étapes et une nouvelle ère 
pour l’AGRF
16. Une plateforme de coordination et 

de plaidoyer tout au long de l’année 
est nécessaire en vue de relever les 
défis du continent pour parvenir à une 
transformation agricole inclusive. L’AGRF 
évoluera pour relever ce défi, à travers 
10 plateformes thématiques fixées par 
les organisations membres. Le sommet 
annuel de l’AGRF continuera de marquer 
l’aboutissement des activités de L’AGRF. 
Les partenaires de l’AGRF se réjouissent de 
s’associer à la République du Rwanda en 
tant qu’hôte de l’AGRF et nouveau membre 
du groupe de partenaires dans cette 
nouvelle approche, en particulier sous la 
direction engagée de S.E. le président Paul 
Kagame. 

17. Les partenaires de l’AGRF continueront à 
façonner et à faire avancer la vision à long 
terme du Forum, à approfondir les relations 
avec les fournisseurs de services afin de 
rationaliser la logistique organisationnelle 
et à débloquer des partenariats à long 
terme avec plusieurs nouvelles institutions 
qui cherchent à se développer avec le 
Forum. L’AGRF renforcera également la 
responsabilité et le plaidoyer en faveur de la 
concrétisation de la vision du Forum en vue 
d’atteindre les objectifs fixés par les chefs 
d’État et de gouvernement africains dans la 
déclaration de Malabo de l’UA, les objectifs 
de développement durable (ODD) des 
Nations unies et l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine.

18. Le Sommet AGRF 2020 s’est terminé par 
un appel invitant à saisir les opportunités 
qui ont émergés et à concrétiser les 
investissements et les engagements qui 
permettront de consolider les décennies à 
venir pour « Nourrir les villes et développer 
le continent ».
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