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O Dia Mundial dos Produtores de Tabaco comemora as boas notícias sobre a
contribuição dos produtores de tabaco para as suas comunidades e economias
#togetherwegrow
28 de outubro de 2019

Desde 2012, os membros da ITGA adotaram a celebração do Dia dos Produtores de Tabaco
(WTGD) em todo o mundo em 28 de outubro. Esta comemoração tornou-se mais

significativa ano após ano, à medida que a necessidade de os produtores de tabaco

passarem a sua mensagem aumentou devido ao aumento de ataques contra o setor e à falta
de conhecimento sobre as realidades e os desafios do setor.

O tema da celebração deste ano, #togetherwegrow, deseja destacar os muitos exemplos em

que os produtores de tabaco estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

O setor está a mudar rapidamente e os produtores de tabaco são o elo mais afetado da
cadeia de suprimentos. Pequenas quintas, com menos de 10 hectares, e explorações
familiares são responsáveis  

pela produção de mais de 70% dos alimentos do mundo.

Isto assume um papel ainda mais importante nas nações nas quais as economias são

altamente dependentes do setor agrícola. O impulso internacional em direção a uma nova

revolução agrícola sustentável só pode ocorrer se as vozes destes agricultores forem
consideradas. Estes indivíduos, cuja luta diária ajuda a gerar rendimento, oferecem aos seus

filhos a oportunidade de irem à escola, o que irá garantir um futuro melhor. É o trabalho
árduo que forma a espinha dorsal da economia de muitos países em desenvolvimento. Um

relatório recente da COMESA deixou claro o que já sabíamos: os pequenos agricultores são a
base do setor de cultivo de tabaco. À medida que vários produtos agrícolas, como o tabaco,
são exportados, estes fornecem aos países um importante influxo de receita cambial que

pode ser usado para importar outros produtos necessários que o país não produz como

máquinas ou outras matérias-primas e para investir em infraestrutura para desenvolver
ainda mais a sua economia.

Como muitas nações em desenvolvimento dependem da agricultura, é essencial

fornecer as ferramentas necessárias aos agricultores para garantir o desenvolvimento
sustentável do mundo em desenvolvimento.
NOTA PARA OS EDITORES
No contexto das comemorações do WTGD 2019:
 Número de produtores e agricultores de tabaco em todo o mundo: cerca de 60
milhões

 Maláui: 70% da moeda estrangeira vem do tabaco

 Zimbábue: O tabaco representa 5% do produto interno bruto total

 Colômbia: Produtores: 9.656, valor de exportação: US $ 36 milhões

 Brasil: valor de exportação: US $ 2 mil milhões, total de empregados: 2,1 milhões

 Indonésia: Produtores: 527.000, total de empregados na cadeia de valor: 10 milhões

 Índia: valor da produção: US $ 1,8 mil milhões, valor da exportação: US $ 612
milhões, maior produtor e exportador mundial

 Bulgária: valor de exportação: US $ 144 milhões, produtores: 4.830

 Macedónia do Norte: Produtores: 28.500; Valor de Exportação: US $ 142 milhões
 Grécia: Valor de Exportação: US $ 211 milhões, Produtores: 15.680

A ITGA é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover a causa de
milhões de produtores de tabaco no mundo. Esta esforça-se para fornecer uma forte
voz coletiva em escala internacional e nacional, a fim de garantir a segurança a longo
prazo das comunidades de tabaco

