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ESTIMADOS PRODUTORES DE TABACO DE TODO O MUNDO,
2021 não foi um ano fácil. Alguns países desenvolvidos conseguiram atingir
níveis elevados de vacinação contra o
COVID-19, evitando, assim, novos surtos
mortais. No entanto, o resto do mundo está longe de estar protegido contra
as atuais variantes ou contra as novas
variantes que possam surgir em breve.
Uma parte substancial da comunidade
de produtores de tabaco pertence a este
último grupo e isso poderia perturbar a
temporada de produção.
Durante os últimos dois anos, o lobby
antitabaco foi na sua maioria silencioso
e os produtores puderam fazer o que
fazem de melhor, que é contribuir para
manter elevados níveis de emprego e
rendimentos regulares para algumas das
regiões e países mais pobres do mundo.
No entanto, 2021 não foi apenas marcado pelo COVID-19. Foi também o ano da
COP26 da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, onde as provas das
alterações climáticas foram analisadas
e muitas medidas imediatas e a médio
prazo foram discutidas e aprovadas para
serem implementadas pelos governos
num futuro próximo.
De onde venho, ciclones são um termo desconhecido para muitos agricultores do Sudeste Africano, mas ultimamente é algo que vem quase todas as
estações chuvosas e que tem um forte
impacto na produção de tabaco. Com
uma distância de menos de 200 km da
fronteira para o Oceano Índico, os países do interior do Zimbabué e do Maláui, juntamente com Moçambique na
costa, têm vindo a sofrer os efeitos dos
6

ciclones tropicais com perdas de vidas
humanas, colheitas e infraestruturas. Só
este ano, os ciclones Ana e Gombe atingiram a costa leste de Moçambique causando danos devastadores. Todos estes
estão a chegar depois de outro ciclone,
Ida, ter causado danos muito grandes
a estas mesmas áreas no ano passado.
A cimeira COP 26 abordou muitas
questões relacionadas com a agricultura
e as alterações climáticas. Para além das
condições climáticas extremas e da seca,
há outras ocorrências que estão associadas às alterações climáticas e impactam
a agricultura. Os incêndios florestais tornaram-se uma característica comum nas
Américas, Europa e Austrália. O aumento
dos custos de produção também está a
ser registado como resultado dos efeitos
das alterações climáticas.
O âmbito das iniciativas relacionadas com as alterações climáticas é muito mais amplo do que o que antes era
considerado sob a égide da política de
sustentabilidade. A produção de tabaco
não se encontra na melhor posição no
que respeita às alterações climáticas. A
sua pegada de carbono é pesada, nomeadamente na utilização de pesticidas,
no transporte de insumos e tabaco, na
desflorestação e na utilização de gás,
carvão e madeira para a cura do tabaco.
As alterações climáticas são agora
uma realidade testemunhada por milhões de vítimas de eventos climáticos
extremos e que irão alimentar uma migração massiva de fundos, pessoas e
organizações de campanhas marginais
anteriores para iniciativas sobre alterações climáticas. Em última análise, irão
encontrar-se connosco na produção de

tabaco, reforçando e diversificando algumas ideias que já tinham sido ventiladas
nas duas últimas reuniões COP da CQCT.
Há muito a fazer na vertente agrícola para contribuir mais para um planeta
mais verde. Com a criação de mais florestas, a boa gestão das zonas húmidas e
as Boas Práticas Agrícolas (GAP) podem
ser sequestradas enormes quantidades
de carbono. Como produtores de tabaco,
estamos habituados a estes requisitos
de GAP e os esforços não devem parecer novos. Contudo, precisamos de fazer
mais, de assumir um papel ativo nesta
luta para assegurar um mundo melhor
para as gerações vindouras. Mas só com
o pleno envolvimento do setor a trabalhar de uma forma holística é que isto
pode ser possível.
O ITGA fez este apelo aos parceiros
e partes interessadas e ainda estamos
para ver qual será a resposta a este
apelo. O ITGA e as associações dos seus
membros estão empenhados em fazer a
sua parte, mas também estamos atentos ao impacto limitado que as nossas
ações terão se outros elos desta cadeia
de abastecimento não tomarem em
consideração a difícil transição a que os
agricultores estão sujeitos e evitarem
acrescentar encargos adicionais ao já
sobrecarregado custo para as empresas
dos agricultores.
Já é tempo de prever como este novo
paradigma irá afetar a produção de tabaco e vice-versa. O nosso planeamento
este ano empregará tempo e recursos
para trazer as alterações climáticas e
outros desafios sociais e ambientais
para o topo da agenda e prioridades
do setor.
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AS MULHERES NO TABACO:
UMA LIÇÃO QUE PRECISAMOS DE APRENDER

Mercedes Vázquez
Chefe Executiva
da ITGA


Nesta primeira edição da nossa revista deste ano de 2022 e sendo este o
meu primeiro relatório após ter assumido a minha nova função como Diretora
Executiva do ITGA, gostaria de dedicar
estas primeiras linhas para agradecer
aos Membros do ITGA pela sua confiança. Assumo com respeito e um grande
sentido de responsabilidade o papel
que me foi confiado e espero estar à altura das expectativas dos Membros do
ITGA, bem como acompanhar de forma
eficiente o interesse comum dos produtores de tabaco em geral. Não posso
deixar de dedicar este agradecimento
também ao meu antecessor, António
Abrunhosa, a quem acredito que, coletivamente, todos concordamos que

Estou satisfeita
por termos
conseguido reunir
de forma pragmática
um quadro mais ou
menos abrangente do
setor, tal como visto
através dos olhos
destas mulheres.
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Na sua
maioria, dizem que
a sua capacidade
de aprendizagem é
subestimada, relegandoas para lugares de menor
responsabilidade.
devemos muito do lugar que o ITGA
ocupa hoje no panorama global.
Fizemos desta edição uma pequena
homenagem às mulheres e ao seu trabalho no nosso setor. Tive a sorte de
conhecer muitas delas e cada uma delas
é uma fonte de inspiração no meu trabalho. As entrevistas que conseguimos
reunir, vindas de diferentes regiões do
mundo, são testemunhos da realidade
destas mulheres, do que as une e separa nos seus desafios e expectativas.
Estou satisfeita por termos conseguido
reunir de forma pragmática um quadro
mais ou menos abrangente do setor,
tal como visto através dos olhos destas mulheres. Li atentamente as suas
respostas entusiásticas. No entanto, há
ainda alguns aspetos que ofuscam o trabalho destas mulheres. Na sua maioria,
dizem que a sua capacidade de aprendizagem é subestimada, relegando-as
para lugares de menor responsabilidade. Concordam também que há falta
de oportunidades para ocupar cargos

de liderança nos negócios. Todas elas
expressam respeito e gratidão pela cultura, pois consideram-na um pilar de
sustento para as suas famílias. Algumas
dedicaram toda a sua vida à cultura e
todas a entendem como um negócio familiar. Em algumas regiões, as decisões
sobre o negócio familiar são tomadas
conjuntamente, tendo homens e mulheres o mesmo peso nesta decisão.
A necessidade de formação contínua
para melhorar as suas técnicas é outro
fator destacado nas entrevistas e a falta
de mecanização torna as tarefas ainda
mais difíceis e onerosas. A “formação” é
repetida ao longo das entrevistas como
um fator fundamental para o conhecimento que lhes permite aplicar técnicas
apropriadas e assim crescer e melhorar
o seu desempenho. Todas elas aplicam

A necessidade de
formação contínua
para melhorar as
suas técnicas é outro
fator destacado nas
entrevistas.

É desolador ver
que muitas nunca
têm acesso ao
rendimento que,
através do seu
trabalho árduo,
ajudam a gerar.

em certa medida uma visão do futuro
e é através da aprendizagem que veem
este futuro como mais promissor. Sem
medo de aprender.
Em alguns casos, sentem que o sistema atual explora desnecessariamente
os produtores. Há também muita desconfiança na fase de negociação, segundo testemunhos de regiões em África,
onde afirmam que a corrupção por

parte dos intermediários é galopante
e, por outro lado, a burocracia e processos relacionados com a produção não
estão adaptados às mulheres e ao seu
papel na sociedade, o que dificulta o
acesso aos insumos e créditos necessários. É desolador ver que muitas nunca
têm acesso ao rendimento que, através
do seu trabalho árduo, ajudam a gerar,
porque os homens se apropriam dos
benefícios e, em muitos casos, isto resulta em conflitos familiares que podem
eventualmente levar à rutura dos casamentos. No entanto, todas elas mantêm
um grande sentido de responsabilidade
e encorajam-se mutuamente a enfrentar desafios em conjunto sem medo.
A todas elas, o nosso sincero apreço,
mas isto não é suficiente, porque sem
compreender e promover o fator determinante que elas representam e sem
lhes dar oportunidades nunca conse-

O ITGA estará
envolvido em tantos
diálogos quantos forem
necessários na nossa
cadeia de valor.
guiremos libertar o potencial que nelas
existe e do qual todos poderíamos ser
potenciais beneficiários. A partir do
ITGA trabalharemos para as capacitar.

No ITGA esperamos
um ano com uma
agenda fortemente
centrada no reforço
das nossas relações
com Membros e
parceiros.

No ITGA esperamos um ano com uma
agenda fortemente centrada no reforço das nossas relações com Membros
e parceiros. Após dois anos de pandemia, estamos profundamente desencorajados com os acontecimentos de
proporções catastróficas que se desenrolam na Ucrânia. À agenda sobrecarregada de desafios inerentes ao setor
continuamos a acrescentar fatores que
terão muito a ver no futuro próximo
com a segurança alimentar, como Ivan
explica no seu artigo, e as alterações
climáticas. Estas são duas questões que
requerem a nossa atenção coletiva. No
entanto, estamos a testemunhar o fosso
entre o futuro visto da perspetiva dos
nossos parceiros e refletido nos seus
relatórios de sustentabilidade do setor

O ITGA é a única
plataforma global
que dá voz aos
produtores de tabaco
do mundo e defende os
interesses do
sector como
um todo.
e esse mesmo futuro visto através dos
olhos dos produtores. Uma pergunta
permanece sem resposta: o que está
a ser feito para preparar os produtores para esta transição para um futuro
sustentável através de uma agricultura
sustentável? Neste momento, os produtores veem este futuro sustentável
à sua custa, ou melhor, à sua perda, e
isto está a causar um desencorajamento
crescente entre eles com cada vez mais
resultados de abandono da agricultura.
O ITGA estará envolvido em tantos
diálogos quantos forem necessários na
nossa cadeia de valor. Queremos conhecer de forma proativa a visão dos nossos parceiros sobre assuntos comuns
tais como questões sociais e ambientais
e promover discussões e debates em
mesas de diálogo inclusivo.
As nossas reuniões têm uma missão
especial este ano. Devem servir como
veículos para levar as mensagens que
os produtores querem transmitir a nível
regional e global.
Nós no ITGA faremos o nosso melhor
para que este seja um ano significativo para os nossos Membros. O ITGA é
a única plataforma global que dá voz
aos produtores de tabaco do mundo e
defende os interesses do sector como
um todo.
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Inquérito de Mercado ITGA 2022:
Desafios Atuais e Futuros para os
Produtores de Tabaco
Ivan Genov
Gestor do ITGA de
Análise da Indústria
do Tabaco

Echoing Tobacco Growers’ Voices since 1984

No início de 2022, o ITGA realizou um
inquérito de mercado abrangendo a nossa
ampla base de membros e parcerias. As
perguntas centraram-se em tópicos que
vão desde os efeitos perturbadores do
Covid-19 no setor até aos desafios sociais
e ambientais mais vastos que têm impacto na cultura do tabaco. Pouco depois de
termos encerrado o inquérito, eclodiu a
guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para
além do grande desastre humanitário que
está atualmente a desenrolar-se, o conflito
terá um grande impacto não só sobre o tabaco, mas também sobre o contexto agrícola mais vasto em geral. Os parágrafos
seguintes sintetizam as perceções a partir
das respostas que recebemos, ao mesmo
tempo que abordam os novos desafios
colocados pela guerra.

A Pandemia Mundial
O Covid-19 começou a deixar a sua
marca no setor em 2020, quando assistimos a interrupções e atrasos da temporada, restrições de viagens e de transporte, e até proibições de participação dos
produtores durante o processo de venda.
Em certos casos, houve muito poucos
participantes nos dias de venda, enquanto noutros a perturbação dos prestadores
de serviços adjacentes teve um efeito de
arrastamento no setor agrícola causando
pressões ascendentes sobre os custos de
produção, tais como fertilizantes e energia. Nalguns mercados houve escassez de
mão de obra e noutros as operações de exportação foram gravemente perturbadas.
Felizmente, algumas associações escaparam à situação relativamente intocadas.
No entanto, os efeitos globais das cadeias
12

importante em África, e no Zimbabué em
particular. A degradação da terra causada
por políticas de fertilizantes e o aumento
da acidificação do solo foram também
assinalados como problemas prementes.
Em África, os nossos membros sentem
a necessidade de os agricultores serem
educados com mais frequência sobre as
causas e implicações de tais eventos, bem
como de dar incentivos para aqueles que
mantêm o ambiente seguro enquanto penalizam os infratores em série. Em geral, a
grande maioria dos inquiridos indicou que
o impacto das alterações climáticas para o
setor é médio ou grande.

de abastecimento perturbadas e das múltiplas crises que se acumulam umas sobre
as outras não deixarão ninguém completamente intocado.
Para combater as consequências negativas da pandemia, os nossos membros
e parceiros aplicaram uma variedade de
medidas. A moderação do acesso para
permitir manter o distanciamento social,
o uso extensivo de máscaras e padrões
de higiene mais rigorosos foram alguns
dos procedimentos comuns adotados.
De facto, o ITGA, em coordenação com os
membros e a Fundação ECLT, concebeu
uma campanha de sensibilização #TogetherWeCare visando em particular os pequenos agricultores não contratados. Isto
envolveu atividades como a tradução de
materiais educativos para as línguas locais
e a ligação com as principais agências da
ONU. No caso do Zimbabué, foi feita a descentralização dos pisos dos leilões a fim
de dar aos agricultores uma oportunidade

Os membros
assinalaram
que com mais crises e
inflação crescente, a
cadeia de abastecimento
sentirá mais tensão.

de estarem no processo de venda, bem
como de poupar nos custos de transporte.
No Brasil, os problemas foram menores
à medida que a produção e a comercialização sofreram menos, com os negócios
a voltarem à normalidade relativamente
depressa. Em última análise, isto levou
a uma otimização do planeamento, melhorias de qualidade e produtividade em
muitas regiões.
No entanto, como a maioria dos produtores se adaptou à difícil situação, os desafios para o futuro imediato permanecem
firmes. Os membros assinalaram que com
mais crises e inflação crescente, a cadeia
de abastecimento sentirá mais tensão. Em
alguns mercados, como a Índia, a base da
oferta diminuiu e a procura será criada naturalmente a partir de agora. Enquanto o
Covid-19 continua a ser um problema, na
Zâmbia outras doenças como a malária
são muito mais mortíferas. Finalmente, as
expectativas são de um regresso a uma
forma de trabalho mais normal, mas com
uma maior concentração nos custos.

Questões ambientais
Para além da pandemia global, outros
problemas estão também a colocar uma
pressão constante sobre os produtores de
tabaco. Hoje em dia, as questões ambientais e as alterações climáticas são os principais motivos de preocupação. Por exemplo,
as erupções vulcânicas na Indonésia afetaram os produtores de tabaco da região,
enquanto as altas temperaturas e a seca
afetaram a plantação de regiões tardias no
Brasil. A tempestade tropical Ana, um ciclone mortal, passou por Madagáscar, Maláui e Moçambique, deixando mais de 100
mortos. A desflorestação é outra questão

Fonte: Inquérito de Mercado ITGA 2022

A Importância das Mulheres no
Tabaco

Fonte: Inquérito de Mercado ITGA 2022

Questões sociais
As questões sociais na maioria das áreas
de cultivo do tabaco são também abundantes. O trabalho infantil continua a ser um
problema significativo. O ITGA continua a
trabalhar de perto com a Fundação ECLT
para combater as suas causas profundas
em todo o mundo. Além disso, a comunidade de agricultores está a envelhecer
enquanto as gerações jovens não estão
interessadas na agricultura, o que leva à
escassez de trabalho. A falta de alternativas
viáveis ao tabaco e as constantes ameaças
das ONG são outros fatores importantes
que têm um efeito a longo prazo na sustentabilidade do setor. O envolvimento mínimo das autoridades locais para educar a
população rural sobre melhores práticas
agrícolas foi também assinalado como uma
preocupação fundamental. Em última análise, a pobreza é frequentemente a causa
subjacente à maioria dos problemas. O círculo viscoso dos baixos preços das culturas
e as dispendiosas propinas escolares mantêm os trabalhadores do tabaco incapazes
de subir acima dos níveis atuais - tanto em
termos de educação como de desenvolvimento de competências.

Apresentar o papel das mulheres no
cultivo do tabaco será uma prioridade
fundamental para o ITGA em 2022. A atual
edição da revista ilustra perfeitamente a
enorme contribuição que as mulheres
estão a dar ao setor. A nossa Diretora
Executiva Mercedes Vazquez já salientou
o papel importante e frequentemente
negligenciado das mulheres produtoras
em entrevistas para o Tobacco Journal
International e Tobacco Asia. Aí discutiu
o empoderamento das mulheres e o seu
desejo de ver mais líderes femininas no setor. Como resultado, estamos agora a trazer esta visibilidade. Os nossos inquiridos
partilharam que as mulheres representam
frequentemente cerca de metade do setor
e por vezes mais entre os trabalhadores
de campo.

A maioria
partilha a
preocupação de que
os preços dos insumos
estão continuamente
a aumentar, enquanto
os preços não estão a
recuperar suficientemente
depressa.

Custo de produção
Não surpreendentemente, o aumento
do custo de produção tem sido escolhido
pela maioria dos inquiridos como uma
grande preocupação com impacto no setor. Entre os contribuintes para esta dinâmica estão a inflação, custos de transporte
mais elevados, aumento dos preços dos
fertilizantes, e custos de mão de obra mais
elevados. A maioria partilha a preocupação de que os preços dos insumos estão
continuamente a aumentar, enquanto os
preços não estão a recuperar suficientemente depressa. A corrupção é também
um problema na maioria dos mercados
em desenvolvimento. Tudo isto parece
formar a tempestade perfeita para problemas imediatos.

Fonte: Inquérito de Mercado ITGA 2022

Guerra na Ucrânia
A guerra na Ucrânia acrescenta mais
um elemento preocupante à já complicada
situação global. A Rússia e a Ucrânia fornecem cerca de um terço das exportações
globais de trigo, enquanto só a Ucrânia
representa cerca de 15% de todas as exportações de milho. Óleo de girassol e sementes, cevada, e sementes de colza são
outros itens com uma parte substancial
do comércio global com origem nos dois
13
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países. A maioria dos embarques ucranianos passa por vários portos do Mar Negro
que se encontram agora fechados para atividades comerciais. Já foi indicado que a
plantação para 2022 será interrompida. A
Rússia é um importante mercado de origem de fertilizantes, o que significa que
os rendimentos das culturas poderão ser

A Rússia
é um importante
mercado de origem
de fertilizantes,
o que significa
que os rendimentos
das culturas poderão
ser afetados.

milhões de dólares para recursos de fabrico de tabaco aquecido. A empresa está
também a trabalhar em opções para sair
do mercado de uma forma ordenada. A
BAT concluiu que a propriedade do negócio na Rússia já não é sustentável no ambiente atual. A empresa iniciou o processo para transferir rapidamente o negócio
russo em total conformidade com as leis
internacionais e locais. Após a conclusão,
a BAT deixará de ter presença na Rússia.
A JTI suspendeu todos os novos investimentos e atividades de comercialização,
bem como o lançamento planeado do seu
último produto de tabaco aquecido Ploom
X na Rússia. A menos que o ambiente operacional e a situação geopolítica melhorem
significativamente, a JTI não pode excluir a
possibilidade de uma suspensão das suas
operações de fabrico no país. Finalmente,
a Imperial Brands iniciou negociações com
uma terceira parte local sobre uma transferência dos seus ativos e operações na
Rússia. Tendo em conta que a Rússia tem

O que é
certo é que o
tabaco e os principais
produtos alimentares irão
provavelmente sofrer
alterações no seu caminho
habitual para o mercado.
a maior população adulta de fumadores da
Europa (cerca de 35 milhões de pessoas),
continua a não ser claro como o mercado irá funcionar num futuro próximo. O
que é certo é que o tabaco e os principais
produtos alimentares irão provavelmente
sofrer alterações no seu caminho habitual
para o mercado.

Figura 3. Dependência de trigo em África e Países Menos Desenvolvidos
afetados. Desde o início da guerra, muitos
produtos importantes subiram de preço.
Tais desenvolvimentos podem impulsionar
as perspetivas de outros mercados-fonte
importantes para as culturas afetadas, mas
a nova normalidade emergente é suscetível de ser mais complicada. O atual pico
nos casos Covid-19 na China, que levou a
um estrito confinamento de grandes centros, como Shenzhen e Xangai, significa
que as cadeias de abastecimento levarão
ainda mais tempo a normalizar-se.

As sanções económicas impostas à Rússia terão um grande impacto sobre as multinacionais do tabaco. De facto, a Rússia
é um grande mercado de foco para os 4
grandes, representando entre 10% e 20%
do volume de embarque de cigarros, enquanto o país é também o segundo maior
mercado de tabaco aquecido depois do
Japão. Os principais fabricantes já anunciaram mudanças estratégicas direcionais.
A PMI partilhou as medidas concretas que
tomou para suspender os investimentos
planeados e reduzir as suas operações
de fabrico na Rússia. Estas incluem a descontinuação de alguns dos seus produtos de tabaco e a redução das atividades
de fabrico, o cancelamento de todos os
lançamentos de produtos previstos para
2022, incluindo o novo dispositivo IQOS e
o cancelamento do investimento de 150
14
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Fornecimento Global de Cereais e Soja
e Evolução dos Preços dos Alimentos
Wandile Sihlobo
Economista Chefe
da Câmara de
Negócios Agrícolas
da África do Sul
(Agbiz)

Desde que a guerra entre a Rússia e
a Ucrânia começou a 24 de fevereiro, o
fornecimento de cereais e de sementes
oleaginosas a nível mundial têm permanecido um foco importante para os países de
todo o mundo. Os preços de produtos essenciais como milho, trigo, óleo de palma,
sementes de girassóis e soja têm aumentado notavelmente nos últimos meses.
Os aumentos de preços devem-se às
constantes preocupações com as restrições de oferta e ao aumento da procura por parte de países que tipicamente
importariam produtos da região do Mar
Negro, assolada pela guerra.
Uma organização que nos ajuda a ter
uma noção do tamanho dos cereais e fornecimentos globais é o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
através do seu relatório mensal das Estimativas da Oferta e Procura Agrícola
Mundial. Na atualização de abril de 2022,
o USDA deixou a produção global de trigo
de 2021/22 praticamente inalterada em
relação ao mês anterior, com 779 milhões
de toneladas, o que representa um ligeiro
aumento em relação à última temporada.
Cerca de 14% desta colheita é proveniente da Rússia e da Ucrânia. Embora
uma parte do trigo desta região já tenha
sido exportada quando a guerra começou,
ainda existiam fornecimentos não exportados, que hoje em dia não são facilmente acessíveis aos compradores globais. A
destruição de infraestruturas na Ucrânia,
as sanções contra a Rússia e os prémios de
seguro de embarque mais elevados na movimentação de cereais para vários destinos
de exportação são algumas das limitações
na importação de cereais do Mar Negro.
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Devido ao aumento do consumo global tanto pela indústria de ração humana
como animal, os stocks globais de trigo
2021/22 deverão diminuir ainda mais a
partir de março para 278 milhões de toneladas, uma diminuição de 3% em relação
à temporada 2020/21.
Este declínio dos stocks globais, combinado com os desafios enfrentados pelos embarques na região do Mar Negro,
significa que os preços internacionais do
trigo poderão permanecer elevados a médio prazo, como tem sido o caso desde os
dias que antecederam a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O milho é também um cereal importante para o consumo humano e para a
alimentação animal e tem sido um importante foco desde que a guerra entre
a Rússia e a Ucrânia começou. Tal como o
trigo, o USDA deixou a produção de milho
estimada em 1,2 mil milhões de toneladas,

Os preços
de produtos
essenciais como milho,
trigo, óleo de palma,
sementes de girassóis
e soja têm aumentado
notavelmente nos
últimos meses.

aproximadamente inalterada desde março
de 2022.

cio da temporada e a frequente revisão
em baixa da colheita pelos analistas locais
suscitaram receios de uma possível colheita de soja mundial mais pequena e mantiveram os preços dos vegetais a níveis mais
elevados desde o início da temporada.
Felizmente, em abril não houve qualquer
ajustamento significativo das estimativas
das colheitas destes países em relação às
de março. Assim, a colheita mundial de
soja de 2021/22 atinge 350 milhões de toneladas, menos quatro milhões de toneladas do que no mês passado, um declínio
de 5% numa base anual.
Estas más condições de produção de
soja, combinadas com as expectativas
de exportações mais baixas de sementes de girassol da Rússia e Ucrânia, que
tipicamente representam quase 60%
das exportações globais de óleo de girassol, manterão os preços globais dos
produtos vegetais elevados a curto e
médio prazo.

Este declínio
dos stocks
globais,
combinado com os
desafios enfrentados pelos
embarques na região do
Mar Negro, significa que
os preços internacionais do
trigo poderão permanecer
elevados a médio prazo.
No geral, as condições do mercado
global de cereais e oleaginosas não mudaram muito em relação ao quadro que
pintamos no mês passado. A guerra entre

a Rússia e a Ucrânia é um risco acrescido
para os preços; os problemas de seca pré-existentes na América do Sul e na Ásia e
a forte procura foram os impulsionadores
dos preços.
Estas dinâmicas de oferta e exportação
refletem-se no aumento dos preços nos
últimos meses, com o Índice Mundial de
Preços de Alimentos da FAO a atingir uma
média de 159 pontos em março, mais 13%
do que em fevereiro e um novo máximo
desde a sua criação em 1990.
Este aumento reflete novos recordes
nos subíndices de óleos vegetais, cereais
e carne, enquanto os do açúcar e laticínios
também aumentaram significativamente.
Estes desenvolvimentos são uma ocorrência global e refletem-se no mercado sul-africano, que está interligado com o mercado alimentar mundial. Por conseguinte,
continuamos a acompanhar de perto estes
desenvolvimentos.

Em comparação com a temporada de
2020/21, este aumento é de 7%. A expansão da área de plantio no Brasil e na
Argentina compensou a perda de rendimento. Assim, ambos os países deverão
ter uma colheita maior do que a temporada de 2020/21, apesar das condições
climatéricas mais secas registadas nos
últimos meses.
As perspetivas de produção da Rússia
e da Ucrânia são largamente positivas em
comparação com a temporada de produção de 2020/21, e os dados mantêm-se
inalterados desde março de 2022. Assim,
o milho disponível para exportação em
ambos os países representa coletivamente 16% da previsão global de exportação
de milho de 200 milhões de toneladas na
temporada de produção de 2021/22.
Tal como no caso do trigo, as limitações às exportações de um volume tão
grande de milho continuarão a aumentar
os preços à medida que os compradores
continuarem a fazer ofertas mais elevadas
de milho de outras origens, tais como a
América do Sul, os EUA e a África do Sul,
entre outros exportadores vitais. Os preços poderão permanecer ligeiramente elevados apesar dos stocks de milho terem
melhorado ainda mais em março para um
valor estimado de 305 milhões de toneladas, um aumento de 5% em relação à
temporada de 2020/21.
Além disso, o Brasil e a Argentina são
normalmente responsáveis por 50% da
produção mundial de soja. Portanto, os
relatos de seca nestes países desde o iní-

Photo by: wandilesihlobo.com
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Uganda
Foco nas Mulheres
no Cultivo do Tabaco
Darion
Kyalisiima

ITGA: AUTO INTRODUÇÃO, Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida?
Quando começou a ser o seu trabalho/
emprego? Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida? Sente que existem
verdadeiras oportunidades neste setor?
Darion Kyalisiima: Resposta: O meu nome é
Darion Kyalisiima, uma residente da aldeia
Busuuga no sub-condado de Kyabigambire
no distrito de Hoima. Há 10 anos que cultivo
tabaco e isso tem contribuído muito para a
minha vida. Construí uma casa permanente,
paguei propinas escolares para os meus 2 filhos e também comprei um terreno de dois
hectares. Descobri que podemos aproveitar
muitas oportunidades na cultura do tabaco
se formos habilitados pelos nossos líderes e
empresas produtoras de tabaco. O desafio
tem sido que o preço do tabaco não mudou
desde que comecei a cultivá-lo. Se estivesse
a aumentar, claro que beneficiaríamos muito.
ITGA: Descreva a gama de atividades em que
está a participar neste momento. Pode, por
favor, explicar-nos um dia típico de trabalho
para si?
Darion Kyalisiima: Levanto-me de manhã e
limpo o meu quintal, preparo lanches para
os meus filhos que vão à escola e tomo o
pequeno-almoço. Depois vou buscar ração
para as minhas cabras, antes de ir apanhar
a mandioca e batata-doce no jardim. Depois vou buscar água quando tenho de ir
preparar o meu jardim para a temporada
do tabaco. Por volta do meio-dia, regresso a casa para preparar o almoço e descansar para outras horas restantes do dia.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar no
seu mercado?
Darion Kyalisiima: Enfrentamos alguns desafios, como no início as empresas de tabaco forneciam fertilizantes, mas hoje em dia o agricultor tem
de lutar por si próprio para os comprar.
O tipo de plântulas de tabaco que foram
18

Entrevista original
realizada em Inglês

dadas aos agricultores nos últimos dois
anos não são resistentes às alterações climáticas, tanto no jardim como no celeiro, o
que constitui um grande desafio. As novas
plântulas também precisam de um celeiro de tabaco muito grande, o que é complicado para as mulheres construírem ou
mesmo gerirem porque o tabaco também
precisa de um bom espaço para evitar a podridão e outros danos no processo de cura.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos processos de tomada de decisão no setor do
tabaco no seu país?
Darion Kyalisiima: As mulheres por
vezes discutem com os seus maridos para planear o dinheiro obtido
com o tabaco no final da temporada.
No entanto, é por vezes negado às mulheres o acesso ao seu dinheiro depois
de terem sido pagas pelas empresas,
quando os maridos assumem os seus negócios pessoais e os lucros familiares.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais significativa para atrair as mulheres para o tabaco?
Qual tem sido a barreira mais significativa
para si pessoalmente?
Darion Kyalisiima: Em primeiro lugar, as mulheres estão impedidas de comercializar tabaco enquanto estão grávidas ou a amamentar,
o que, naturalmente, significa um longo período de inatividade. No cultivo do tabaco.
Algumas mulheres perdem o interesse no
cultivo porque é uma fonte de violência doméstica após a colheita e venda. Acham que
não vale a pena mantê-lo, uma vez que é um
potencial desmancha-prazeres do casamento. A flutuação do preço do tabaco, que não
aumenta significativamente todos os anos,
também desencoraja as mulheres de abandonarem a cultura. A falta de capital para
comprar os requisitos tais como fertilizantes e
transporte que as empresas já não oferecem,
afasta muitas mulheres do cultivo do tabaco.
Pessoalmente, por vezes apetece-me desistir do cultivo do tabaco porque os sistemas das empresas tabaqueiras mudaram
completamente. Os agricultores já não
recebem apoio destas empresas tabaqueiras, tanto em termos materiais quanto financeiros, para investir no cultivo.
Transportar tabaco dos seus jardins para o
mercado principal sem o apoio da empresa pode obrigar-me a deixar de cultivar tabaco porque o preço permanece o mesmo

sem ter em conta os custos de transporte.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria
de ver disponibilizadas de modo aprimorar
as suas competências?
Darion Kyalisiima: As empresas precisam
de entrar em contacto com os agricultores, ouvir os seus desafios e resolvê-los.
Devem considerar acelerar o transporte das folhas de tabaco para o mercado, fornecer bombas de irrigação, aumentar os preços do tabaco e fornecer
apoio financeiro aos agricultores para
os ajudar durante toda a temporada.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Darion Kyalisiima: Fiquei confiante depois
de ver que os meus vizinhos ganhavam mais
com o tabaco do que eu com o cultivo de alimentos. A flutuação de preços das culturas
alimentares foi maior do que a do tabaco.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Darion Kyalisiima: Apoiamo-nos mutuamente
através da criação de SACCOs e associações
de empréstimo de dinheiro para nos ajudarmos mutuamente em caso de necessidade.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor?
Darion Kyalisiima: Os homens devem permitir que as mulheres participem na tomada de decisões sobre o uso dos rendimentos do tabaco em benefício de toda a
família. As mulheres também devem ser
livres de participar no processo de venda,
por exemplo, na classificação do tabaco.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Darion Kyalisiima: O conselho que daria a
uma jovem mulher que começa na cultura
do tabaco é de preparar recursos para investir nela, porque os dias das empresas que
apoiam plenamente os agricultores já lá vão.
Aconselho-a também a entrar no negócio sabendo que o preço do tabaco pode permanecer constante durante anos ou simplesmente
descer. Eu também lhe diria para ser paciente
porque é preciso um ano inteiro para ganhar
dinheiro com o tabaco, ao contrário das culturas alimentares.
Aconselho-a também a preparar mão de obra
suficiente porque o tabaco é trabalhoso e
cansativo.
Aconselho-a também a considerar sempre a
ofegante em grande escala para que possa
beneficiar dela.
Aconselho-a igualmente a certificar-se de que
cultiva alimentos juntamente com o tabaco
para evitar a fome, uma vez que o tabaco não
é comestível. Isto porque algumas pessoas
concentram-se no dinheiro e esquecem-se da
comida, o que resulta na falta de comida para
a família, mas as crianças procuram sempre a
lenha nas mulheres.

Uganda
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês

Florence
Nyangoma

ITGA: AUTO INTRODUÇÃO, Há quanto
tempo é que o tabaco faz parte da sua
vida? Quando começou a ser o seu trabalho/emprego? Como é que o tabaco
tem contribuído para a sua vida? Sente
que existem verdadeiras oportunidades
neste setor?
Florence Nyangoma: O meu nome é Florence Nyangoma, sou agricultora e residente da aldeia de Kigawa no sub-condado de
Kyabigambire, distrito de Hoima.
Há cinco anos que cultivo tabaco. O cultivo do tabaco não tem contribuído muito à
minha vida.
Vejo menos oportunidades no cultivo do
tabaco. Isto deve-se ao facto de se investir
mais energia e dinheiro no cultivo do tabaco mas, no final, chora-se depois de se
fazerem perdas em resultado de as folhas
de tabaco serem mal classificadas no mercado principal.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico
de trabalho para si?
Florence Nyangoma: Levanto-me cedo
pela manhã e preparo o pequeno-almoço
para a minha família antes de ir para o meu
jardim, onde passo a maior parte do meu
tempo até às 19 horas a preparar-me para
a temporada.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Florence Nyangoma: O principal desafio
enfrentado pelas mulheres é a construção
de um celeiro de tabaco. Isto porque elas
têm de subir ao telhado para fazer a palha.
A falta de dinheiro suficiente para empregar
trabalhadores para ajudar com os processos é também um desafio.
O dinheiro para comprar os kits de sáude

necessários aos produtores de tabaco é outro desafio enfrentado pelas mulheres. As
mulheres têm de esperar todo o ano para
obter algo do tabaco.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Florence Nyangoma: As mulheres não
têm qualquer papel na tomada de decisões, porque quando recebemos o nosso
dinheiro, por vezes os nossos maridos voltam-se contra nós, pois são eles os chefes
da família. Desistimos e deixamo-los usar o
nosso dinheiro com medo de perder as nossas famílias conjugais e de deixar os nossos
filhos sofrer no caso de nos separarmos dos
nossos maridos por causa de mal-entendidos motivados pelo dinheiro.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Florence Nyangoma: O preço por quilograma de folhas de tabaco coloca automaticamente as mulheres em desvantagem,
apesar de investirem muito dinheiro e
trabalho, mas no final acabamos por ter o
nosso produto subvalorizado. Este tipo de
acordo deve mudar.
Passar mais tempo a cultivar tabaco leva
por vezes à insegurança alimentar na família. Em última análise, é difícil para a mulher pôr algo em cima da mesa para a sua
família. Lembre-se que, se não tiver comida
para comer, não pode cuidar, neste caso, da
sua horta de tabaco.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo aprimorar as suas competências?
Florence Nyangoma: Gostaria de ver um
aumento no preço das folhas de tabaco por
quilograma. Isto porque o cultivo do taba-

co é um trabalho pesado e representa um
risco para a saúde das mulheres, especialmente mulheres grávidas e mães lactantes.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Florence Nyangoma: Eu iniciei a cultura
do tabaco depois de ver quanto os meus
vizinhos estavam a ganhar com ela. E depois de me ter apercebido que os preços
dos alimentos e das culturas comerciais
flutuavam anormalmente, decidi aceitar o
tabaco, uma vez que o seu preço não era
tão decepcionante como outros.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Florence Nyangoma: As mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas respetivas
organizações formando grupos de empréstimo de dinheiro e Saccos que as podem
ajudar a pedir dinheiro emprestado para
satisfazer as suas necessidades.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Florence Nyangoma: Devem ser estabelecidos mais esquemas de irrigação nas áreas
de cultivo de tabaco. O preço do tabaco
deve ser aumentado, uma vez que o cultivo
do tabaco é de mão de obra intensiva em
comparação com outras culturas.
As mulheres também devem ser encorajadas economicamente a competir com os
homens, que são sempre mais bem sucedidos na indústria.
As empresas tabaqueiras deveriam também mudar a forma como classificam o tabaco de pior para melhor no seu mercado.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Florence Nyangoma: Eu aconselharia uma
jovem mulher que ainda tem a possibilidade
de estudar a continuar os seus estudos, a
menos que vá para a cultura do tabaco para
ganhar dinheiro para as propinas escolares.
Aconselho a jovem mulher a dedicar-se ao
cultivo do tabaco, mas a não ficar obcecada
com ele como uma atividade geradora de
rendimentos permanentes.
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Uganda
Foco nas Mulheres
no Cultivo do Tabaco

Entrevista original
realizada em Inglês

Robinah
Katusabe
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ITGA: AUTO INTRODUÇÃO, Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida?
Quando começou a ser o seu trabalho/
emprego? Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida? Sente que existem
verdadeiras oportunidades neste setor?
Robinah Katusabe: O meu nome é Robinah
Katusabe, uma agricultora e residente da aldeia de Bulyango no sub-condado de Kitoba,
distrito de Hoima. Sou produtora de tabaco
há 15 anos. Consegui comprar dois hectares
de terreno, pagar propinas escolares para os
meus três filhos até à quarta classe e ao nível
do ensino secundário. Estou agora a construir
uma casa permanente com os rendimentos
do cultivo do tabaco. Espero comprar vacas,
uma mota e terminar a minha casa com o
rendimento do tabaco.
ITGA: Descreva a gama de atividades em que
está a participar neste momento. Pode, por
favor, explicar-nos um dia típico de trabalho
para si? Robinah Katusabe: Neste momento
acordo cedo, preparo o pequeno-almoço por
volta das 6 da manhã e preparo os meus filhos para irem à escola. Às 7 da manhã vou à
minha horta para preparar o nosso canteiro
de sementes de tabaco e outras hortas para
culturas alimentares. Por volta do meio-dia,
volto do jardim para casa e começo a preparar o almoço para a minha família. Descanso
durante duas horas após o almoço; depois,
por volta das 15h00, volto ao jardim para
acompanhar a temporada do tabaco. Às 19
horas, volto para casa para preparar o jantar
para a minha família.
ITGA: Quais são os principais desafios que as
mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu
mercado? Robinah Katusabe: A construção
de celeiros de tabaco é o principal desafio
para as mulheres no cultivo do tabaco. Isto
porque têm de subir ao telhado para fazer a
colmo, algo que as mulheres, especialmente
aqui, não fazem. Por vezes as mulheres não
têm dinheiro para pagar aos homens por este
trabalho, o que normalmente é feito para elas
nesta área. A compra pelas mulheres de kits
sanitários, tais como luvas e máscaras para as

produtoras de tabaco, é por vezes um esforço
financeiro. As mulheres têm de esperar o ano
inteiro para ganhar dinheiro com o tabaco,
dado o longo processo que a cultura atravessa
antes de chegar ao mercado. Como mulheres,
também enfrentamos o desafio dos pagamentos tardios e por vezes da falta de pagamento por parte das empresas tabaqueiras,
mas obtemos empréstimos de financiadores
para usar nas nossas plantações de tabaco na
esperança de os pagar depois de vendermos
os nossos produtos às empresas. Isto traduzse em perdas, já que os credores confiscam
as nossas hipotecas. Por vezes forçamos os
nossos filhos a não irem à escola para que
possam ajudar a trabalhar nas nossas plantações de tabaco, que são uma fonte de rendimento para a escola. No entanto, isto representa um risco para a sua saúde, uma vez
que inalam a nicotina das folhas de tabaco.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país? Robinah Katusabe:
Atualmente, o meu marido dá-me a liberdade
de decidir como usar o meu dinheiro, ao contrário do que acontecia no passado quando
lutávamos por ele. Isto foi resolvido quando
nos sentámos e concordámos em como utilizar o dinheiro ganho com a venda de tabaco.
Penso que outras mulheres enfrentam
desafios na tomada de decisões, uma
vez que alguns dos maridos tendem a
tornar-se hostis contra as suas ondas
imediatamente após saberem que foram pagas pelas suas vendas de tabaco.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais significativa para atrair as mulheres para o tabaco?
Qual tem sido a barreira mais significativa
para si pessoalmente? Robinah Katusabe:
Dar à luz crianças sem espaçamento adequado afasta as mulheres da cultura do tabaco
porque é um risco para a saúde de uma mãe
grávida e amamentando trabalhar no tabaco Maus rendimentos, objetivos mal calculados e expectativas falhadas também nos
impedem de continuar a praticar a cultura
do tabaco. É desanimador para uma mulher,
depois de injetar muito dinheiro e energia
na cultura do tabaco e no final não atingir as
suas expectativas, quer devido a catástrofes
naturais, quer devido aos deficientes padrões
de classificação das empresas.
O fracasso ou atraso das empresas tabaqueiras em pagar aos agricultores também nos
faz perder o interesse em continuar a cultivar tabaco. A corrupção entre o pessoal das

empresas de tabaco também nos impede
de continuar a cultivar tabaco, uma vez que
precisam de ser subornados para que o tabaco do agricultor seja melhor classificado
para lucros mais elevados. Pessoalmente, a
subvalorização das folhas de tabaco no mercado principal obriga-me a deixar de cultivar
tabaco porque passo muito tempo a cultivar
tabaco, mas no final, no mercado principal, as
empresas subvalorizam o meu tabaco.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria
de ver disponibilizadas de modo aprimorar
as suas competências? Robinah Katusabe:
Estamos a ir bem. Só precisamos do apoio financeiro das empresas tabaqueiras e o governo também o deveria fazer. O apoio das empresas tabaqueiras e do governo às mulheres
agricultoras de tabaco é essencial, uma vez
que requer empenho para chegar à fase final
de venda do produto, bem como cuidar da
sua família como mulher. Isto torna-se uma tarefa demasiado árdua para uma mulher agricultora de tabaco. As empresas tabaqueiras
devem esforçar-se por recrutar pessoal experiente, não porque se é licenciado, para evitar
a subvalorização das nossas folhas de tabaco,
uma vez que é difícil para os licenciados saber o quão extenuante é o cultivo do tabaco.
ITGA: Como construiu confiança e/
ou resiliência ao longo da sua carreira?
Robinah Katusabe: Tornei-me confiante
na cultura do tabaco quando vi que estava
a ganhar muito pouco com outras culturas
no final da temporada. Isto fez-me mudar
a minha mentalidade e decidi entrar na cultura do tabaco porque os meus amigos podiam ganhar mais com a cultura do tabaco.
O baixo preço e a flutuação de preços de outras
culturas obrigam-me a cultivar tabaco também.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar outras
mulheres nas suas respetivas organizações?
Robinah Katusabe: No nosso caso, não nos
ajudamos umas às outras porque nem sequer temos grupos nas nossas áreas. Assim,
cada mulher cuida do seu próprio negócio.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor? Robinah Katusabe: Gostaria que o governo interviesse e falasse com
as empresas tabaqueiras para melhorar o
preço do tabaco, uma vez que este requer
muita energia e mão de obra no processo, desde o cultivo até à colheita. É necessário instalar mais máquinas de irrigação
em certas áreas para se preparar para as
mudanças climáticas quando os agricultores sofrem períodos de seca devastadores.
10- Que conselho daria a uma jovem mulher
que entra na indústria/sua profissão?
Encorajaria as jovens mulheres que entram
na indústria a concentrarem-se nos seus estudos. Em primeiro lugar, porque a cultura do
tabaco é extenuante e requer capital financeiro; em segundo lugar, porque a educação
é a chave.
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ITGA: AUTO INTRODUÇÃO, Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida?
Quando começou a ser o seu trabalho/
emprego? Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida? Sente que existem
verdadeiras oportunidades neste setor?
Scovia Biingi Nyamaizi: O meu nome é Scovia
Biingi Nyamaizi, uma agricultora e residente
da aldeia de Bulyango no sub-condado de
Kitoba, distrito de Hoima. Há nove anos que
cultivo tabaco. A cultura do tabaco contribuiu muito para a minha vida, pois consegui
comprar duas motos que são agora a minha
fonte de rendimento para sustentar a minha
família. Também consegui comprar um terreno no qual estou a construir a minha casa
permanente, para além de pagar as propinas
escolares dos meus filhos em S.6, S.5 e S.4.
Outros licenciaram-se com rendimentos da
cultura do tabaco. Vejo outras oportunidades
na cultura do tabaco porque espero terminar
a construção da minha casa permanente e pagar as propinas escolares dos meus filhos até
ao nível universitário com o dinheiro ganho
com a cultura do tabaco.
ITGA: Descreva a gama de atividades em que
está a participar neste momento. Pode, por
favor, explicar-nos um dia típico de trabalho
para si? Scovia Biingi Nyamaizi: Levanto-me
cedo, por volta das 5 da manhã, e começo
a preparar o pequeno-almoço para a minha
família. Preparo as crianças para irem à escola
e por volta das 7:30 da manhã vou para o
meu jardim, onde trabalho até ao meio-dia.
Depois vou trabalhar noutra horta onde cultivo alimentos. Regresso a casa para preparar
o almoço, após o qual descanso 2 ou 3 horas
e volto para o jardim até às 19 horas.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado? Scovia Biingi Nyamaizi:
A subvalorização do tabaco no mercado é o
principal desafio enfrentado pelas mulheres
produtoras de tabaco, apesar de injetarem
muito dinheiro na esperança de uma colheita

relativamente maior. O transporte de folhas
de tabaco da horta para o celeiro e do celeiro
para o mercado principal é um momento difícil para as mulheres, porque as empresas de
tabaco não fornecem atualmente transporte
aos agricultores como no passado.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos processos de tomada de decisão no setor do
tabaco no seu país? Scovia Biingi Nyamaizi:
As mulheres não têm qualquer papel na tomada de decisões porque quando recebemos
o nosso dinheiro, por vezes os nossos maridos tendem a virar-se contra nós, uma vez
que são eles os chefes de família. Cedemos
e permitimos que usem o nosso dinheiro por
medo de perder as nossas famílias conjugais
e de deixar os nossos filhos a sofrer depois de
se separarem dos nossos maridos devido a
mal-entendidos causados pelo dinheiro.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais significativa para atrair as mulheres para o
tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente? Scovia Biingi
Nyamaizi: A pressão familiar é uma barreira
que impede as mulheres de se dedicarem ao
cultivo do tabaco. As mulheres são as principais responsáveis pela alimentação e outras
necessidades básicas da família. É difícil para
elas participar em atividades relacionadas com
o tabaco, uma vez que o cultivo requer muito
cuidado e tempo. Os fracos rendimentos impedem-nos de nos dedicarmos ao cultivo do
tabaco. Alguém investe muita energia e dinheiro, mas no final a colheita não corresponde às
expectativas devido às alterações climáticas e
aos padrões de classificação deficientes das
empresas tabaqueiras. O facto de as empresas
tabaqueiras não pagarem aos agricultores e
também os atrasos nos pagamentos obrigamnos a não cobrar os juros do cultivo do tabaco.
A corrupção é esmagadora entre o pessoal das
empresas tabaqueiras. Isto impede-nos de cultivar tabaco porque tem de subornar alguns
funcionários das empresas tabaqueiras para
que eles o favoreçam e ordenem melhor as

suas folhas de tabaco. Pessoalmente, a subvalorização das folhas de tabaco no mercado
principal obriga-me a parar o cultivo do tabaco
porque se injeta muito tempo, mas durante o
último dia no mercado principal, as empresas
subvalorizam as suas folhas de tabaco.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria
de ver disponibilizadas de modo aprimorar
as suas competências? Scovia Biingi Nyamaizi: As empresas devem concordar com os
agricultores, ouvir as suas queixas e resolvê-las de uma vez por todas. O problema do
transporte também precisa de ser abordado
para reduzir o uso de trabalho ocasional no
transporte de tabaco. O preço do tabaco, que
tem sido constante durante anos, deve ser
aumentado e os agricultores devem receber
apoio financeiro sob a forma de empréstimos
para melhorar a mão de obra em todos os
processos de cultivo do tabaco.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira? Scovia Biingi
Nyamaizi: Ganhei confiança na cultura do tabaco depois dos meus amigos me aconselharem a aderir à indústria. Disseram-me como
ganharam muito com a cultura do tabaco em
comparação com outras culturas. A primeira
vez que cultivei tabaco, ganhei muito e decidi
continuar a cultivá-lo todas as temporadas.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar outras
mulheres nas suas respetivas organizações?
Scovia Biingi Nyamaizi: As mulheres podem
apoiar outras mulheres através da formação
de SACCOs. Isto pode ajudar todas as mulheres
do setor de cultivo do tabaco a obterem um
impulso financeiro na sua organização.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista para
melhorar o papel das mulheres na indústria/
setor?
Scovia Biingi Nyamaizi: As mulheres devem
receber um pacote especial quando se trata
de preparar sementeiras, para que possam
alcançar a capacidade dos homens. Isto pode
ser sob a forma de apoio financeiro para ajudar as mulheres a contratar mão de obra,
uma vez que existem atividades que as mulheres não podem realizar. Exemplos incluem
a cobertura de telhados de celeiros de tabaco
e o transporte de cargas pesadas de tabaco,
entre outros. Deve também ser considerada
a educação sobre como controlar as pragas
do tabaco.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Scovia Biingi Nyamaizi: Aconselho uma jovem mulher a concentrar-se primeiro na educação, porque o tabaco requer muito trabalho
e muita energia. Não é bom para uma mulher
jovem praticá-lo em tenra idade.
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ITGA: AUTO INTRODUÇÃO, Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida?
Quando começou a ser o seu trabalho/
emprego? Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida? Sente que existem
verdadeiras oportunidades neste setor?
Tumusiime Martha: O meu nome é
Martha Tumusiime, uma agricultora e
residente da aldeia de Bulyango no subcondado de Kitoba, distrito de Hoima.
Há quatro anos que cultivo tabaco e isso
tem mudado muito a minha vida. Graças à
cultura do tabaco consegui construir uma
casa permanente, comprar um terreno, pagar as propinas escolares dos meus filhos
num colégio interno e comprar três vacas.
Vejo outras oportunidades no cultivo do tabaco porque desde que comecei a cultivar
tabaco a minha vida mudou completamente.
No início, o meu marido impediu-me de
plantar tabaco, mas depois de ver o que
colhi, permitiu-me continuar a cultivá-lo.
Quando recebo dinheiro da venda de tabaco, sento-me com ele e planeamos com
a intenção de o desenvolver ainda mais.
Trabalhamos juntos como uma família e
posso assegurar que o tabaco é mais rentável em comparação com outras culturas.
ITGA: Descreva a gama de atividades em que
está a participar neste momento. Pode, por
favor, explicar-nos um dia típico de trabalho
para si? Tumusiime Martha: Atualmente levanto-me cedo, por volta das 5 da manhã, e
começo a limpar em casa, preparo o pequeno-almoço para o meu marido e filhos que vão à
escola antes de ir para a horta para preparar
as culturas alimentares.
Volto então para casa por volta do meio-dia
para preparar o almoço para a minha família
e descansar durante duas ou três horas. À
tarde, volto ao meu jardim para plantar tabaco e retiro-me para casa às 19 horas para
juntar-me aos meus filhos e preparar o jantar.
ITGA: Quais são os principais desafios que as
mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu
mercado? Tumusiime Martha: As mulheres

no setor do tabaco enfrentam uma forte concorrência dos homens no mesmo subsetor. Os
homens injetam muito dinheiro para subornar funcionários de empresas de tabaco para
os favorecer e lhes dar boas notas no tabaco.
As mulheres não têm terreno suficiente
para plantar tabaco. Isto obriga-nos a alugar terrenos longe das nossas casas, o que
coloca o nosso tabaco em risco de ser roubado, uma vez que não dormimos nos nossos jardins a vigiar a colheita, especialmente
quando esta está pronta para ser colhida.
As mulheres arriscam-se a ser violadas pelos homens quando dormem em celeiros a
guardar as folhas de tabaco contra os ladrões.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos processos de tomada de decisão no setor do tabaco no seu país? Tumusiime Martha: O meu
marido dá-me liberdade para usar o dinheiro
que recebo das vendas de tabaco para satisfazer relativamente as minhas necessidades.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais significativa para atrair as mulheres para o tabaco?
Qual tem sido a barreira mais significativa
para si pessoalmente? Tumusiime Martha:
Algumas mulheres não têm terrenos adequados para cultivar tabaco, forçando-as a alugá-los para locais distantes. Isto torna-lhes difícil
cuidar dos jardins em casa e também dedicar
muito tempo a cuidar das suas famílias, uma
vez que tanto o tabaco como a família precisam de muito tempo para cuidar.
A falta de dinheiro necessário para alugar
terreno e mão de obra impede por vezes
as mulheres de entrar no cultivo do tabaco.
As mulheres são as principais fornecedoras de alimentos para as suas famílias.
Por esta razão, é por vezes difícil para nós
participar no cultivo do tabaco, uma vez
que requer muito tempo e dedicação.
As mulheres são menos enérgicas do que os
homens. São sempre mais lentas nas suas atividades de cultivo de tabaco do que os homens. Quando se trata de preparação da sementeira, as mulheres não o fazem tão bem
como os seus homólogos masculinos. Isto é
evidente, por exemplo, na rega da cultura enquanto esta se encontra na sementeira, o que
as impede de se dedicarem a esta atividade.
Pessoalmente, quando estava grávida, tinha
vontade de desistir do cultivo do tabaco porque, quando dei à luz, fiquei mais fraca, mas
o cultivo do tabaco precisa de alguém com
muita energia, uma vez que é trabalhoso.

ITGA: Que ferramentas/formações gostaria
de ver disponibilizadas de modo aprimorar
as suas competências? Tumusiime Martha:
As mulheres precisam de ter formação para
produzir folhas de tabaco de boa qualidade
a partir do jardim e no celeiro.
As mulheres grávidas e as mães que
amamentam devem receber formação
sobre como cuidar das nossas plantações de tabaco no meio da nossa condição, sem nos forçarmos demasiado.
Precisamos que o governo e as empresas de
tabaco instalem mangueiras de jardim para
evitar que os agricultores tenham de ir buscar água a fontes distantes para pulverizar a
cultura do tabaco enquanto esta se encontra
nos viveiros e durante os períodos de seca
provocados pela mudança dos padrões climáticos que se verificam atualmente no país.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira? Tumusiime
Martha: A minha confiança instalou-se na
cultura do tabaco, quando vi que os meus vizinhos ganhavam muito mais dinheiro com
a cultura do tabaco do que eu, que estava
cultivando apenas feijão e milho, que sofriam
de frustrantes flutuações de preços.
Isto mudou as minhas práticas agrícolas e
decidi entrar no cultivo do tabaco para que
pudesse ganhar tanto quanto eles ganhavam.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações? Tumusiime Martha: As mulheres
podem apoiar outras mulheres formando
grupos de empréstimo de dinheiro e Saccos
para as ajudar a aceder ao seu dinheiro das
suas formações em caso de necessidade.
ITGA: Que iniciativa gostaria de
ser vista para melhorar o papel
das mulheres na indústria/setor?
Tumusiime Martha: As capacidades de irrigação precisam de ser transmitidas às mulheres
nas suas aldeias e o preço do tabaco precisa
de ser aumentado, uma vez que requer uma
tecnologia mais intensiva em termos de mão
de obra em comparação com outras culturas.
As empresas tabaqueiras devem melhorar
os seus critérios de classificação de modo
a que as mulheres agricultoras ganhem
relativamente melhor dinheiro assim que
as suas folhas de tabaco forem vendidas.
As empresas tabaqueiras devem dar especial atenção às mulheres no acesso a
sementes, fertilizantes e empréstimos.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Tumusiime Martha: Encorajaria as novas
mulheres jovens interessadas na cultura do
tabaco a serem pacientes e trabalhadoras, informá-las dos perigos de trabalhar no tabaco
durante a gravidez e a amamentação, e também aconselhá-las a estarem preparadas para
perdas causadas por calamidades naturais,
ladrões e classificação desfavorável.
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VISÃO GERAL SAZONAL
Em setembro de 2021 todas as indicações
eram para uma estação de precipitação média a acima da média. Quão peculiar tem sido
a estação das chuvas. Os principais fatores da
estação das chuvas tem sido a influência dos
ciclones, que em si mesmos são muito difíceis
de prever. Embora os totais sazonais sejam
normais, o padrão de distribuição nos distritos tem sido irregular. A tendência para um
início mais tardio das nossas temporadas foi
mais uma vez evidente com um dezembro
muito quente e seco, tendo a maioria das
áreas recebido a sua primeira chuva significativa no dia 21 de dezembro. Seguiu-se um
janeiro muito húmido, com algumas áreas
a receberem 70-80% dos seus totais anuais
num mês, especialmente no Norte. Fevereiro voltou a inverter a temporada com uma
chuva muito limitada na maioria das áreas e
em condições quentes e secas. As recentes
chuvas de março e abril trouxeram algum alívio, mas pode ser demasiado tarde para fazer
alguma diferença significativa. O resultado é
uma temporada de crescimento muito difícil
para os agricultores. O dezembro quente /
seco e o início tardio forçaram muitos produtores de pequena escala a replantar ou
apenas plantar as suas colheitas no final de
dezembro, alguns em janeiro. A cultura comercial irrigada cultivada nestas condições
apresentou desafios de cura, especialmente
nas colheitas intercalares. As qualidades de
irrigação são boas onde os produtores foram
capazes de irrigar durante o mês de dezembro
e os rendimentos foram ligeiramente inferiores dos anos anteriores. O janeiro seguinte,
muito húmido, causou a lixiviação de grande
parte das culturas de sequeiro, tanto em pequena escala como comercial. Isto afetou os
rendimentos em geral, mas a qualidade para
a cultura de sequeiro parece ser muito boa.
O granizo também causou uma perda
significativa para um grande número de produtores. Isto vai aumentar os custos dos produtores, uma vez que os prémios de seguro
vão aumentar devido aos elevados rácios de
perdas nesta temporada.
O resultado da temporada desafiante acima referida significou que a produção total
será reduzida. O TIMB estima uma colheita de
cerca de 200 milhões de kgs, mas muitas outras estimativas da indústria colocam-na mais
baixa em cerca de 185 - 190 milhões de kgs. A
qualidade global deverá ser comparável, se não
ligeiramente melhor do que no ano passado.
O combustível de cura, sob a forma de
fontes de madeira sustentáveis, especialmen-

te para os pequenos produtores, continua a
ser um impedimento crítico para a sustentabilidade desse setor. Em vários distritos,
resta muito pouco combustível natural de
cura e os produtores estão a recorrer a culturas alternativas. Embora o carvão esteja
a ser fornecido para alguns no setor, muito
mais precisa de ser feito para aliviar a pressão
da desflorestação. A eliminação gradual do
carvão por alguns empreiteiros para cumprir
os seus compromissos com os seus clientes
entrará em vigor nos próximos anos, e isto
só pode resultar em mais pressões sobre os
limitados recursos de madeira.
VIABILIDADE E COP
Como agricultores, estamos todos a sentir
a realidade do aumento da COP nos nossos
negócios. Isto não se limita ao Zimbabué, mas
está a ter um impacto na viabilidade dos produtores em todas as regiões.
Com a recente guerra entre a Rússia e a
Ucrânia, estima-se que os custos aumentem
ainda mais. Só o recente aumento do preço
dos combustíveis fez com que o custo local da
produção de cura por combustão aumentasse em 8,3%. Os preços de vários fertilizantes
quase duplicaram, com os produtos químicos a subirem marginalmente. Os custos de
mão de obra irão naturalmente aumentar, tal
como as despesas gerais. O tabaco tornou-se
uma cultura muito cara de produzir!
Uma recente análise exaustiva da COP
pela ZTA indicou um aumento de 30% na
próxima temporada para 13.000 dólares/ha
para o tabaco comercial. Os custos em pequena escala também deverão aumentar 20%
para quase 5.000 dólares/por ha. Isto requer
a atenção urgente de todos os empreiteiros
para assegurar que os produtores sejam adequadamente financiados para a próxima temporada e que o TIMB reveja os níveis mínimos
de apoio dos empreiteiros. Os preços médios
para esta temporada e para a seguinte têm de
refletir estes custos de produção acrescidos.
A guerra verá países dependentes da importação de culturas alimentares, por exemplo, trigo proveniente dos dois países terem
de aumentar a produção local das culturas
alimentares, oferecendo incentivos e preços
mais elevados. Isto poderá causar uma nova
queda na produção curada por combustão em
2023, na medida em que os produtores com
bons recursos reduzem os seus hectares de
tabaco em favor das atrativas culturas alimentares. Esta poderia ser uma opção para os produtores no Brasil, EUA, Zâmbia e Zimbabué.
Em 2022, a procura irá exceder a oferta
pela primeira vez desde 2016. Há uma di-
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minuição significativa da oferta nos países
produtores do hemisfério sul, enquanto no
hemisfério norte se estima que a produção
permanecerá relativamente estável, com
aumentos mínimos. A procura aumentará à
medida que os países reabastecerem os stocks à medida que a indústria recupera após o
COVID. A procura da China por parte dos seus
principais países de origem não se alterará
significativamente, uma vez que as cadeias de
abastecimento continuam a ser suficientes.
De um modo geral, estima-se que a produção
curada por combustão para 2022 irá cair 9%
para 1.700 milhões de kgs, um pouco abaixo
da produção mais baixa registada em 2016.
Com a queda significativa na produção, a
redução dos níveis de stocks não comprometidos e uma recuperação pós-covid na
procura, os preços serão mais firmes nesta
temporada e na próxima. Embora possa haver um movimento ascendente mínimo nos
preços das folhas superiores, especialmente
nas classificações da China, haverá uma forte
procura para as posições médias e inferiores
das plantas. Esta é uma boa notícia após um
número crescente de temporadas de preços
medíocres dos produtores.
A temporada de comercialização de
2021/22 começou a 30 de março de 2022 e
as primeiras indicações são de que os preços estarão em alta em relação à temporada
passada, mas precisam de melhorar muito
mais. A retenção de vendas em dólares que
foi aumentada para 75% é uma melhoria significativa em relação aos 60% da temporada
passada, ainda está abaixo das nossas exigências de modelos de custo de 87%. A disparidade crescente entre a taxa oficial agora em
movimento e a taxa de mercado continua a
ser uma preocupação significativa.
Desde 8 de abril de 2022, foi vendido um total de 9,9 milhões de kgs a 2,71/kg em comparação com 13,4 milhões de kgs a 2,49/kg vendidos na mesma altura na temporada passada.
SUSTENTABILIDADE
O organismo regulador, TIMB, formou recentemente uma unidade de sustentabilidade dentro das suas estruturas e esta unidade
será responsável pela condução de práticas
de produção de tabaco sustentáveis e conformes com a regulamentação da indústria.
ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
A indústria, com o apoio muito valioso da
Fundação ECLT, teve progressos significativos
na formulação de estratégias e programas para
a eliminação do trabalho infantil nas quintas
de tabaco, alguns dos quais poderiam ser implementados em meados ou finais de 2022.

Zimbabué
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco

Entrevista original realizada em Inglês

Maiwepi Jiti
Presidente do Sindicato Integrado dos Agricultores Comerciais do Zimbabué, ex-professora da
escola primária, agricultora a tempo inteiro. Assumi com sucesso a gestão da quinta, apesar
de nunca ter sido uma tarefa fácil..

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz
parte da sua vida? Quando começou a ser
o seu trabalho/emprego? Como é que o
tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Maiwepi Jiti: A produção de tabaco tem
sido como o nosso pão de cada dia. A especialidade do meu marido era o tabaco,
milho, gado, trigo e diferentes tipos de vegetais, mas sendo o tabaco a principal cultura. Quando ele faleceu em 2004, herdei
a produção de tabaco, uma vez que tinha
aprendido muito sobre a cultura desde a
produção até à cura, classificação e embalagem para comercialização. A produção
de tabaco é de mão de obra intensiva mas
paga bem se a folha for de boa qualidade.

Isto significa que estou envolvida na produção de tabaco sozinha há mais de 18 anos
e com o meu marido há mais de 26 anos.
Antes de 2004, a produção de tabaco era
um esforço combinado entre o meu marido
e eu. Desde agosto de 1996 o tabaco tem
sido a nossa principal cultura de produção.
Antes de comprar a nossa quinta, ou seja,
antes de 1996, o meu marido foi gerente de
quinta durante 17 anos, produzindo anualmente mais de 200 hectares de tabaco, 200
hectares de milho e quase 2000 cabeças de
gado.
O tabaco tem contribuído muito, em termos económicos, sociais, educacionais e
de estilo de vida, para a minha história
de sucesso na agricultura de sucesso na
agricultura, tendo ganho vários troféus de

qualidade ao longo dos anos. Há muitas
oportunidades por explorar na indústria do
tabaco. O acréscimo de valor é outro investimento lucrativo que precisa de ser explorado. As empresas exportam matérias-primas, ou tabaco em rama não processado
ou mesmo semiprocessado, privando assim
a nossa população local das tão necessárias oportunidades de negócio e emprego.
Quando exportamos matérias-primas, estamos também a exportar empregos, daí a
inclusão económica das mulheres na indústria tabaqueira.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico
de trabalho para si?
Maiwepi Jiti: Como Presidente do Sindicato

25

ÁREA EM FOCO - MULHERES NO CULTIVO DO TABACO

ÁREA EM FOCO - MULHERES NO CULTIVO DO TABACO

Integrado dos Agricultores Comerciais do
Zimbabué, mulher de negócios na agricultura e mãe, tenho uma enorme responsabilidade no meu dia a dia. Como Presidente,
os agricultores esperam de mim orientação
e aconselhamento sobre negócios agrícolas, bem como todos os os líderes provinciais, distritais e de ala. O Secretariado, que
dirige escritório nacional e gere o funcionamento de todas as estruturas provinciais e
distritais, também depende de mim para
o bom funcionamento do escritório e também me encarrego das obrigações financeiras, uma vez que ainda não estamos capacitados. Com o meu agronegócio, tenho de
estar disponível para gerir o meu negócio
de forma lucrativa, uma vez que é o meu
sustento, para além das minhas obrigações
familiares. Isto mantém-me atenta 24 horas por dia, 7 dias por semana. O meu dia
começa muito cedo pela manhã e normalmente termina ao fim da tarde.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Maiwepi Jiti: O tabaco, sendo uma cultura
intensiva em mão de obra e, portanto, cara,
é um grande desafio para as mulheres deficientes e especialmente para as mulheres
jovens e futuras.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Maiwepi Jiti: Um número muito limitado
de mulheres participa nos processos de
tomada de decisão no setor do tabaco no
meu país devido à falta de informação, exclusividade das mulheres na elaboração de
políticas, empoderamento económico limitado, políticas de género desfavoráveis ou
políticas que podem ser boas mas não têm
estratégias de implementação, obstáculos
de pandemias como o surto de Covid-19,
pobreza e alterações climáticas que destroem os seus projetos, bem como corrupção em que as decisões são tomadas por
aqueles que estão politicamente ligados.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais significativa para atrair as mulheres para o
tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente?
Maiwepi Jiti: Falta de recursos financeiros, uma vez que a maioria das mulheres
é pobre. A maioria são apenas produtores
primários e nunca se aventuram na agregação de valor, pelo que lhes faltam oportunidades de crédito ou formação económica
para se aventurarem no agronegócio. Também lhes falta confiança, pois o medo do
desconhecido desencoraja-as, e o domínio
masculino fá-las temer ainda mais (medo
de competir com os homólogos masculinos e medo de falhar). A minha barreira
são as instituições financeiras Shan, que
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cobram taxas de juro exorbitantes, se tiverem sorte em conseguir um empréstimo
para se aventurarem no processamento
do tabaco. Os nossos institutos financeiros, devido à falta de segurança fundiária
e paraestatais privados não estão interessados em ajudar os cidadãos comuns, pelo
que a corrupção ser um grande desafio no
país onde o acesso aos fundos depende de
quem conhece e não das suas capacidades.
Algumas restrições e estrangulamentos em
todo o sistema impossibilitam a penetração
no agronegócio, uma vez que a maquinaria
para utilização é toda importada. A investigação, sendo fundamental na indústria, é
limitada, por isso distante dos agricultores.
ITGA: Que ferramentas/formações gosta-

ria de ver disponibilizadas de modo aprimorar as suas competências?
Maiwepi Jiti: Se tivéssemos a capacidade
ﬁnanceira, compraria maquinaria que facilitaria a aventura na agregação de valor
para aumentar os rendimentos da indústria
do tabaco, desde a produção primária até
ao processamento, marca e comercialização.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Maiwepi Jiti: Como Presidente de um sindicato recentemente fundado, o Sindicato
Integrado dos Agricultores Comerciais do
Zimbabué, tive de adotar uma abordagem
diferente de outros sindicatos existentes,
que se concentraram principalmente no
lobbying e na advocacia, enquanto o ZICFU se concentra principalmente na fusão
da agricultura e do comércio para chegar
aos empresários do setor dentro e fora das
fronteiras.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas orga-

nizações?
Maiwepi Jiti: Esforço-me por obter a máxima uniformidade entre os agricultores e por
defender os seus direitos, observando a integração da perspetiva de género de acordo
com a constituição do país, bem como desenvolvendo programas de formação adaptados à economia tecnológica em constante
mutação, a degradação ambiental, as questões climáticas inteligentes e a sustentabilidade são as principais preocupações.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Maiwepi Jiti: O meu principal objetivo no ZICFU é aumentar a produtividade e rentabilidade, por isso estabeleço parcerias com todos
os fornecedores de insumos, atores da meca-

nização, atores da irrigação e desenvolvimento da água, instituições financeiras, Agritex,
fornecedores de serviços e mercados de consumo para desenvolver programas robustos
feitos à medida que permitirão aos nossos
agricultores afastarem-se da síndrome da dependência e tornarem-se empresários e mulheres autossustentáveis num futuro estável.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Maiwepi Jiti: Como líder do ZICFU, estou a
desenvolver programas que ajudarão a eliminar o trabalho infantil no tabaco e, portanto, a melhorar a subsistência dos agricultores e a permitir-lhes contratar mão de
obra para a produção de tabaco nos seus
campos, bem como trabalhar para uma
economia estável com um quadro social,
ambiental e sustentável. Construir um Zimbabué melhor, no qual todos os cidadãos, independentemente do sexo, tenham a oportunidade de se destacar nos negócios, bem
como um ambiente saudável.

Zimbabué
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês

Shyleen Mberi
Franqueada dos Correios de Macheke,
agricultora A2, empresária e presidente da
ZICFU na província de Mash West.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou
a ser o seu trabalho/emprego? Como
é que o tabaco tem contribuído para a
sua vida? Sente que existem verdadeiras
oportunidades neste setor?
Shyleen Mberi: Tenho cultivado tabaco desde 2004. São quase 18 anos em produção.
- Estando na família do tabaco, há muitas
oportunidades, por exemplo, os agricultores podem obter assistência das empresas tabaqueiras desde o início até aos
pisos de tabaco.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si?
Shyleen Mberi:Tornei-me numa grande
escala, com a soma total, consegui remodelar os meus celeiros, comprar um veículo fiável, um trator novinho em folha e
uma grade.
- Para obter bons resultados no final do
dia, é preciso ser um bom gestor. Não
precisa de dormir. Lembro-me de um dia
ter dormido nos celeiros porque não confiava nos tipos que estavam de serviço
naquela noite, para piorar, o tempo estava mau, mas porque queria um produto
de qualidade tive que suportar a dor.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?
Shyleen Mberi:Desafios
- Insumos caros
- Trabalho, por vezes difícil de encontrar
trabalhadores experientes.
- Muito cansativo, sempre de pé, a fazer
seguimentos, aplicar produtos químicos,
etc., de facto, a cultura do tabaco exige
atenção.
Nos pisos, rezo sempre pelos melhores
preços.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no se-

tor do tabaco no seu país?
Shyleen Mberi: Sinto que as mulheres
ainda não são levadas a sério na indústria do tabaco, somos deixadas para trás
dos homens, seja por causa da gravidez,
idade ou qualquer complicação. Deve haver alguma prioridade.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Shyleen Mberi:Falta de capital e implementações, falta de competências, resistência num ambiente dominado pelos
homens e de barreira pessoal.
- Traumatizadas pelos preços da lei.
- Sempre que penso nas exigências da indústria do tabaco, fico dominada pelo medo.
- Desenvolveu a tensão arterial elevada.
Noites sem dormir, etc.

ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Shyleen Mberi:São necessários insumos
e ferramentas de patrocínio para começar.
-Construir confiança.
- Emancipação das mulheres, que são dotadas de conhecimentos.
-Disponibilidade de recursos humanos
(mão de obra).
-O fornecimento de melhores mercados, para
cobrir os custos e manter o suficiente para
continuar e também para se desenvolver.
-Condições de trabalho favoráveis.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Shyleen Mberi: Deve estar bem equipada
com conhecimentos.
-Deve ser persistente, nunca desistir.
-Partilhar ideias e informação com outras
agricultoras do mesmo setor, espírito de
equipa.
-Ter boas conexões, interação.
-Então a nova agricultora terá um bom
começo.

ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Shyleen Mberi:Precisa de formação,
informação através de seminários e
workshops para ganhar experiência.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Shyleen Mberi:É preciso fazer muita investigação
-Precisam do apoio de outros agricultores, departamentos governamentais
como a Agritex, empresas de tabaco e
outras partes interessadas.
-Mercados de fácil acesso.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Shyleen Mberi:Algumas mulheres, por
causa de atitudes negativas em relação a
outras. A mentalidade masculina é melhor.
-Falta de confiança.
-Ignorância.
-Antecedentes e crenças.
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Maláui
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco

Relatório do país: Maláui

Entrevista original realizada em Inglês

Texto original fornecido em Inglês

produção, empréstimos e contratos para
a comercialização do tabaco.

TAMA
Farmers Trust

Maláui
Grace Nkusankhoma

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:

•

O Maláui encontra-se atualmente em fase de colheita, cura e
classificação.

•

O padrão de precipitação tem
sido bom, apesar de o Maláui ter

atrasado o início da estação das
chuvas para janeiro em vez de novembro/dezembro. Algumas partes
do país, especialmente a margem do
lago e o vale inferior do rio Shire,
que é o escoadouro do lago Maláui,

sofreram inundações. Estas não tiveram qualquer impacto adverso na
produção de tabaco, uma vez que a
maioria das áreas afetadas não cultivam tabaco.

TABELA A: Dados dos produtores, hectares cultivados e volumes - 2021 versus 2022
ORDEM

ITEM

ANO DE CULTURA 2021

ANO DE CULTURA 2022 (APENAS ESTIMATIVAS)

BURLEY

FCV

DARK
FIRED

DARK AIR

2021
TOTAL

BURLEY

FCV

DARK
FIRED

DARK AIR

2022
TOTAL

1

PRODUTORES

40.788

3.173

1.064

0

45.025

34.147

3.004

1.315

0

38.466

2

HECTARES

52.125

6.926

1.696

0

60.747

41.700

6.234

1.357

0

49.291

3

VOLUME
(TONELADAS)

104.218

16.758

2.678

0

123.654

138.896

18.198

4.712

0

161.806

Fonte: Comissão do Tabaco

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
TABELA B: Custo médio de produção por tipo de tabaco - 2021 versus 2022
TIPO DE
TABACO

TEMPORADA
2021 (US$/KG)

TEMPORADA
2022 (US$/KG)

%MUDANÇA

Burley

1.48

1.74

18

FCV

2.24

2.30

2.55

NDDF/SDF

1.73

1.81

4.48

Fonte: Comissão do Tabaco

TABELA C: Preço médio da temporada atual e da última temporada:
ORDEM

ITEM

ANO DE
CULTURA 2021
(US$/KG)

ANO DE
CULTURA 2022
(US$/KG)

1

BURLEY

1.49

n/a

2

FCV

2.23

n/a

3

DF

1.61

n/a

AF

0

n/a

MÉDIA
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1.59

n/a

Fonte: Comissão do Tabaco

Sr. Lobin Lowe, Honorável Ministro da Agricultura
do Malawi na TAMA Farmers’Trust AGM 2021.
Crédito: TAMA Farmers’Trust

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou a
ser o seu trabalho/emprego? Como é que
o tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Grace Nkusankhoma: O tabaco faz parte
da minha vida há mais de 20 anos, comecei a cultivar tabaco desde que era jovem,
acompanhando o meu falecido pai. Quando atingi a idade de 18 anos, tornou-se
o meu trabalho a tempo inteiro, uma vez
que me estavam a atribuir responsabilidades e, em poucos anos, estava a gerir o
meu próprio campo de tabaco. Desde então, o tabaco tem contribuído muito para
a minha vida, incluindo o pagamento das
minhas contas básicas diárias, a educação
dos meus filhos, o desenvolvimento de infraestruturas pessoais e outras necessidades económicas sociais que são atendidas
pela cultura do tabaco. Com algumas mudanças no processo de comercialização e
melhoria na produção, bem como no custo
de produção, tenho uma forte convicção
de que a produção de tabaco pode manter
os seus dias de glória entre os agricultores
que sinto que o atual sistema estabelecido
está a explorar.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si?
Grace Nkusankhoma: Atualmente estou
envolvida na colheita e cura, uma vez que
acabo de terminar a aplicação de cobertura e sucção. O meu dia típico começa a
abordar os meus trabalhadores na tarefa
desse dia, depois começo a arranjar varas
para pendurar tabaco (Burley) e (FCV) em
preparação para a colheita. Depois organizo os Equipamentos de Proteção Individual
(PPE) para todos os trabalhadores, tais
como luvas para os proteger da Doença
do Tabaco Verde (GTS). Depois, juntamente com os trabalhadores, embarcámos na
colheita de folhas maduras, pelo menos

duas folhas por planta. A partir daí para o
Burley, as folhas colhidas são semeadas e
embaladas em varas num celeiro e o Flue
Cure Virginia (FCV) é semeado com cordel
em varas e colocado num celeiro de cura
pronto a ser queimado para curar.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Grace Nkusankhoma: Os desafios incluem
• Preconceito de género em relação aos
homens em posições de liderança e tomada de decisão
• Questões de posse de terra quando se
trata de propriedade de terra para mulheres
• Domínio dos homens sobre as receitas
do tabaco
• Oportunidades desiguais para as mulheres participarem noutras atividades
de melhoramento da produção de tabaco, tais como empréstimos e agricultura
por contrato.
• Os processos e a agitação nas fases de
comercialização do tabaco são demasiado
complexos para as mulheres e consomem
muito tempo que as mulheres não têm.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Grace Nkusankhoma: O seu papel é muito
limitado e estão principalmente envolvidas
apenas na produção e não no processo de
comercialização e na tomada de decisões
para a formulação e mudança de políticas.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Grace Nkusankhoma: A burocracia e os
processos envolvidos na produção e comercialização do tabaco não se adequam
às mulheres e aos seus papéis na sociedade. Pessoalmente, a minha barreira significativa tem sido o acesso a insumos de

ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Grace Nkusankhoma: Preferiria formação
em tecnologias modernas de gestão de viveiros, mecanização, fatores de eficiência
na produção de tabaco, classificação e apresentação, bem como literacia financeira.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Grace Nkusankhoma: Consegui construir
confiança porque essa é a única cultura
económica disponível que posso cultivar
para sobreviver e usar a formação sobre
a importância dos princípios da igualdade
de género para derrotar o meu complexo
de inferioridade enraizado entre muitas
mulheres.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Grace Nkusankhoma: Isto pode ser alcançado através da formação de grupos,
clubes e associações para se fortalecerem
umas às outras sobre como construir confiança e terem uma voz igual à dos homens
para participarem em questões pertinentes que afetam as mulheres e todo o processo de produção de tabaco.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Grace Nkusankhoma: Empoderamento
das mulheres através da prestação de
formação e acesso a insumos de produção para a produção de tabaco, tais como
maquinaria de mecanização e fertilizantes.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Grace Nkusankhoma: Preparar-se para
uma indústria complexa e dinâmica onde
as mulheres não participam em muitos
processos de pós-venda. Mas para remover o complexo de inferioridade e construir coragem e confiança para fazer a
diferença através da expressão de preocupações e assuntos que afetam as suas
vidas e produção. A indústria é lucrativa
e gratificante.
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Maláui
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês

Alice Mulikiti Sande agricultora baseada
na parte leste do Maláui num lugar chamado
Mayaka no distrito de Zomba.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz
parte da sua vida? Quando começou a ser
o seu trabalho/emprego? Como é que o
tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Alice Mulikiti Sande: Trabalhei na quinta
de tabaco durante 14 anos como agricultora desde 2008. O tabaco está a pagar
as propinas escolares dos meus filhos,
construí uma casa onde vivo com a minha
família, diversifiquei-me para a pecuária
através das receitas do tabaco. Sou agora
proprietária de porcos, cabras e uma vaca.
Todos os anos, tenho sempre esperança de
que o tabaco me recompense e me traga
oportunidades.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico
de trabalho para si?
Alice Mulikiti Sande: Neste momento, estamos a colher a folha e, por conseguinte,
estamos no ponto de colheita e no ponto
crítico das nossas atividades. É o momento
em que precisamos de pendurar todas as
folhas que colhemos e, por conseguinte,
o tempo de paragem está sujeito à finalização da tarefa. Normalmente, a colheita
começa a partir das 7 da manhã, depois
de o orvalho ter desaparecido. Contudo,
para além deste período de colheita, normalmente trabalho por volta das 6:30 da
manhã, planeio o dia, faço as tarefas domésticas, supervisiono e ocupo-me do trabalho de campo até ao meio-dia, quando
vamos almoçar. O resto do dia é passado
com base nas atividades cruciais e disponíveis quer para a comunidade quer para
a minha casa.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Alice Mulikiti Sande: No meu país as mulheres encontram o problema de ficarem
de fora durante a temporada de comercialização. Todas as decisões após a obtenção
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dos rendimentos do tabaco são tomadas e
executadas pelos homólogos masculinos.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Alice Mulikiti Sande: O papel principal é
assegurar que o calendário do tabaco seja
seguido à risca. Digo isto porque os nossos

O tabaco
está a
pagar as propinas
escolares dos meus
filhos, construí uma
casa onde vivo com
a minha família,
diversifiquei-me para
a pecuária através das
receitas do tabaco.
colegas masculinos por vezes dedicam-se
a algumas atividades de entretenimento,
coisa que a maioria das mulheres não faz.
As mulheres encobrem sempre as lacunas
que os homens criam devido a outros
compromissos, incluindo as responsabilidades da comunidade.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Alice Mulikiti Sande: O machismo e os
estereótipos de género são os principais
contribuintes para a menor participação
das mulheres no tabaco. Por vezes, as mulheres casadas são deixadas a tratar de outras culturas para além do tabaco, sendo
o tabaco uma cultura de marca masculina
nesse sentido. Na minha perspetiva pes-

soal, a falta de educação formal restringe
a minha participação ativa nas principais
atividades tabaqueiras.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo aprimorar as suas competências?
Alice Mulikiti Sande: A única solução é implementar a política de género 60:40 no
setor. O governo do Maláui aprovou essa
política e se o setor do tabaco também
a utilizar em todas as suas atividades, as
mulheres serão facilmente envolvidas em
pleno. Há necessidade de acabar com os
estereótipos de género.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Alice Mulikiti Sande: Estou pessoalmente
convencida de que sou uma mulher capaz.
Sou uma líder de zona de Tama Farmers
Trust na minha área uma posição dominada por homens em outras áreas. Sei que,
com o tempo e um campo de jogo nivelado, eu seria capaz de aguentar a pressão.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Alice Mulikiti Sande: Para as mulheres
rurais, devem encorajar-se mutuamente
a juntarem-se a grupos de poupança de
empréstimos, para além de se encorajarem mutuamente a fazer elas próprias a
cultura do tabaco e a juntarem-se a grupos
de agricultores estabelecidos, tais como a
Tama Farmers Trust.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Alice Mulikiti Sande: Ações deliberadas
para envolver mulheres em posições de
tomada de decisão, seja a nível de governação ou a nível empresarial.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Alice Mulikiti Sande: A primeira coisa a
considerar é a idade. Nem todas as mulheres jovens podem iniciar a produção de
tabaco. Ela deve ter mais de 18 anos de
idade. Depois disso, não devem estar por
conta própria, mas pertencer a um grupo de agricultores, como cooperativas e
grupos de agricultores. A Tama Farmers
Trust está pronta para as jovens maiores
de idade e elas são bem-vindas para que,
no mais curto espaço de tempo possível,
se tornem produtoras de tabaco prolíficas
e cumpridoras.

Maláui
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês

Enelesia Kamazinda

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz
parte da sua vida? Quando começou a ser
o seu trabalho/emprego? Como é que o
tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Enelesia Kamazinda: Sou produtora de
tabaco há 30 anos, desde 1992. Em 1997,
consegui comprar o meu primeiro carro
com as receitas do tabaco e vendi-o em
2007. Construí a minha primeira casa em
1999 a partir das receitas do tabaco. Além
disso, também consegui comprar um terreno onde construí várias casas para alugar.
Vejo oportunidades reais no tabaco principalmente quando penso em como consigo
pagar as propinas escolares dos meus filhos. Sempre que me retiro da produção de
tabaco, enfrento desafios no planeamento
das propinas escolares para os meus filhos.
Até agora, não encontrei uma cultura alternativa ou atividade geradora de rendimentos melhor que o tabaco.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico
de trabalho para si?
Enelesia Kamazinda: Estou agora a colher
folhas de tabaco e a transportar das quintas para os armazéns de tabaco. Acordo de
manhã cedo e começo a varrer o chão dos
armazéns. Depois disso, certifico-me de ter
preparado os meus filhos para a escola. Isto
inclui certificar-se de que eles têm água
quente para tomar banho e comer papasde aveia para o pequeno-almoço. Lá depois
vou para a quinta para começar a colher
a folha e empilhá-la para ser transportada
para os armazéns. Transportamos as folhas
usando um carro de bois. Enquanto regressamos a casa com a carga, empilhamo-las
no abrigo pronto para a sementeira. Antes
de começar a sementeira, normalmente
volto ao campo para procurar legumes
para o prazer do dia, para que as crianças
possam encontrar alguma comida à medida que vêm das escolas. À tarde, começo

o exercício da sementeira e, em seguida,
coloco as folhas semeadas em varas de
cura no armazém. O meu dia termina com
a preparação para o jantar.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Enelesia Kamazinda: O principal problema
é a ganância por parte dos nossos homólogos masculinos, principalmente os nossos
próprios maridos. Não enfrentamos desafios
durante este período de atividades agrícolas,
mas sim durante a temporada de comercialização. As mulheres não têm igual acesso às
receitas das vendas de tabaco. Isto também
vai para outras culturas como a soja, onde
uma mulher pode ir para o campo e colher
soja em casa. Ela seca, descasca-a e coloca-a
em sacos. Assim que ela sai para outro recado, o marido chega e recolhe os sacos de
soja, vende-os e gere mal as receitas sem
qualquer explicação. Esta é uma anomalia
que precisa de ser resolvida. As mulheres
são também seres humanos.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Enelesia Kamazinda: Eu sou um exemplo
vivo. Sou a 1ª Conselheira Suplente da Tama
Farmers Trust durante os últimos 9 anos. Já
fui vereadora por um mandato. Com a minha posição, sou capaz de contribuir para as
políticas que estão a ser aplicadas no setor.
Nenhuma questão relativa ao tabaco pode
ser discutida na minha área sem a minha
presença. Da mesma forma, muitas outras
mulheres estão a ser envolvidas no setor
em diferentes papéis. A Tama Farmers Trust
tem cooperativas em que alguns líderes são
mulheres.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Enelesia Kamazinda: A nossa cultura tem
ditado há já algum tempo que um homem é
aquele que deve cuidar da família enquanto uma mulher deve cozinhar na cozinha.
Agora que o tabaco é uma cultura que faz
dinheiro, os homens tendem a marcá-lo
como o seu jogo. Por esta razão, se há algo
a ver com tabaco, tem de estar sob o nome
dele. Pessoalmente, encontrei resistência
entre os homens para aceitar que o posso
fazer como um forro frontal. É uma luta em
que enfrento de frente.

ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo aprimorar as suas competências?
Enelesia Kamazinda: Estar em grupos como
cooperativas é a melhor coisa a fazer para
que as mulheres possam resistir ao calor.
Em unidade estamos de pé e divididos,
caímos.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Enelesia Kamazinda: Eu tomo decisões
para o meu trabalho. Tenho a minha própria licença para cultivar tabaco sob o meu
próprio nome. Por causa disto, sou convidada como indivíduo e não como representante de uma determinada quinta ou
propriedade.
ITGA: omo as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Enelesia Kamazinda: Reitero que deixem as
mulheres reunir-se em pequenos grupos. É
nesses grupos organizados que virão bons conselhos e técnicas. As mulheres podem apoiarse mutuamente enquanto continuam a seguir
as diretrizes estabelecidas nos seus grupos.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Enelesia Kamazinda: Que a indústria tenha
uma ação afirmativa no sentido de quebrar
o preconceito. Alguns quadros regulamentares favorecem os homens. Torna-se difícil
para as mulheres seguir-los.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Enelesia Kamazinda: As jovens mulheres
que entram na indústria devem ser corajosas e estar prontas a lutar pela sua própria
liberdade económica. O tabaco é o nosso
ouro e se dizemos que vamos dar poder
económico às mulheres e não lhes damos
acesso à produção e comercialização do
tabaco, então tudo é uma falácia.

Sra. Enelesia Kamazinda, Madisi, Dowa, Malawi
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Relatório do país: Zâmbia
Texto original fornecido em Inglês

Relatório do país: Brasil

Associação
de Productores
de Tabaco de Zambia

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS:
P L A N TA, CO L H E I TA O U E N T R EG A
(CONTRATO E/OU LEILÕES)?
Dos números do campo, vemos muitos
produtores de tabaco de pequena escala a
levar a sério a cultura do tabaco como um negócio. Perante isto, é evidente que a situação
atual da produção de tabaco na Zâmbia é boa.
Tendo em conta o acima exposto, esperamos
uma boa temporada de cultivo de tabaco na
Zâmbia. Até agora, o tabaco tem tido bons
resultados na província Central, província do
Sul, província Ocidental e parcialmente na
província Oriental.
Os agricultores estão ansiosos e estão muito ocupados a colher e a curar o seu tabaco.
A classificação do tabaco começará em breve, uma vez que os mercados estão prestes
a abrir.

Zâmbia

PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:
Durante a temporada atual, que é a temporada 2021/2022, tivemos um período de
seca nos meses de outubro, novembro e parcialmente dezembro, quando era crítico para
os agricultores transplantar o seu tabaco para
o campo, especialmente os nossos pequenos
produtores dependentes da produção de rações pluviais.
No entanto, desde meados de dezembro,
recebemos as chuvas e os agricultores puderam concluir a sua plantação de tabaco. As
chuvas que vieram em dezembro reanimaram
realmente as plantas de tabaco que tinham

sido plantadas durante os meses secos, conforme indicado acima, e as chuvas de meados
de dezembro chovem este tabaco. Em algumas áreas, as cheias asseguraram e afetaram
gravemente algumas culturas, uma vez que o
granizo acompanhou estas chuvas
Mas para a cultura irrigada geralmente
transplantada em setembro/outubro, esta
cultura tem bom aspeto e as atividades de
cura e colheita estão a decorrer bem
No geral, a cultura parece boa, e temos
esperança de uma boa temporada, aguardando com expectativa o início da temporada de
comercialização de 2022, prevista para meados de abril.

QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA
ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?

QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES NA TEMPORADA ATUAL, EM
COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA
ANTERIOR?

2021

2021

Variação
Percentual
Ano após
Ano

2020

20,073
Aumento de
12%

17,521

Variação
Percentual
Ano após
Ano

2020

23,198
Aumento de
12%

18,349

VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO COM
A TEMPORADA ANTERIOR?
2021
Variação Percentual
Ano após Ano

Afubra
Brasil

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS
(TRÊS ESTADOS DO SUL):

QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA SAFRA ATUAL VERSUS A SAFRA PASSADA:

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO PARA
A SAFRA ATUAL E PARA A SAFRA PASSADA:

Falta colher: 6 % no dia 28/02/22
Falta comercializar: 80% no dia
28/02/22

Safra 2021/2022 – 128.448 famílias
produtoras – 603.190 pessoas
Safra 2020/2021 - 137.618 famílias
produtoras – 646.200 pessoas

Safra 2020/2021 – Virgínia R$
22.554,48
Safra 2021/2022 – Virgínia R$
27.270,72

QUANTO É A ÁREA PLANTADA EM
HECTARES - SAFRA ATUAL VERSUS
SAFRA PASSADA:

PREÇO MÉDIO PARA A SAFRA ATUAL
(ATÉ O MOMENTO) E PARA A SAFRA
PASSADA:

Área safra 2020/2021 = 273.317
Área safra 2021/2022 = 246.590

Preço médio safra 2020/2021 = R$
10,54
Preço médio safra 2021/2022 estimativa = R$ 15,63

PROBLEMAS/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS RECENTES (NÚMERO DE LAVOURAS ATINGIDAS POR GRANIZO E UM
BREVE RELATÓRIO SOBRE OS PREJUÍZOS DO CLIMA):
Temos até (28/02/22) 19.428 produtores com prejuízos de granizo.
Quanto aos problemas climáticos
tivemos uma estiagem acentuada que
segundo nossa pesquisa haverá uma
quebra de safra de aproximadamente
11% no Sul do Brasil.

VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
SAFRA ATUAL (ESTIMATIVA) EM RELAÇÃO À SAFRA PASSADA:
Produção safra 2020/2021 = 628.489
toneladas
Produção safra 2021/2022 estimativa = 504.182 toneladas

2020

FCV

BURLEY

FCV

BURLEY

31,231,398

5,653,258

25,691,965

4,821,063

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA

A maior parte do tabaco produzido na
Zâmbia está neste momento sob contrato. A
produção contratual de tabaco está a 95% e
temos 5% de tabaco produzido pelos pequenos agricultores sem contratos confirmados.
A entrega de tabaco aos pisos de comercialização de tabaco é feita por marcação através
do sistema de reservas gerido pelos gestores
dos pisos licenciados pelo regulador, Tobacco Board da Zâmbia e pelos compradores de
tabaco.
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Categoría

Rendimento
médio por ha (Kg)

Custo médio por
hectare US$/Ha

Custo médio US$
por kg

Pequena escala (Burley)

1,300

2,376.47

1.83

Pequena escala (Virginia)

1,500

2,914.63

1.94

Grande escala

3,000

9,879.28

3.29

PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
2021
Variação Percentual
Ano após Ano

2020

FCV

BURLEY

FCV

BURLEY

2.65

1.64

2.50

1.64
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Brasil
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco

os meus pais e continuei na lida do tabaco e nós gostamos disso. Portanto
acho que o que atrai as mulheres é o
custo, associado ao lucro que dá, pois o
setor do tabaco nas pequenas propriedades gera um valor bem compensado
durante o ano.

Inês Regina Hintz
39 anos e moro no Município do Vale do Sol,
estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando começou a ser o seu trabalho/emprego?
Como é que o tabaco tem contribuído
para a sua vida? Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Inês Regina Hintz: Eu planto tabaco há
18 anos, comecei mais ou menos em
2002/2003 a plantar tabaco. O tabaco
é muito importante para nós porque
tudo o que conquistamos na propriedade, na nossa casa, tudo o que nós
temos vem do tabaco e por isso o tabaco é bem importante aqui na nossa
região.

Mulher
no setor do
emprego tem o salário
muito desfasado.
ITGA: Descreva a gama de atividades
em que está a participar neste momento. Pode, por favor, explicar-nos
um dia típico de trabalho para si?
Inês Regina Hintz: Este ano é um ano
atípico na nossa região, aqui no tabaco.
É um ano que está a ser comercializado de forma diferente, então meu dia é
assim: Nós estamos na época da classificação do tabaco aqui na propriedade,
então temos as lâmpadas florescentes,
temos uma mesa e uma caixa de papelão onde colocamos o material estranho como por exemplo sujeira. Então
passamos ali o dia a classificar tabaco,
classificando-o por classe, pela cor e
depois colocamo-lo na caixa, deixando-o pronto para ser comercializado pela
empresa. Portanto passamos o dia a fazer isso. Começamos de manhã vai até
meio-dia, depois fazemos a pausa das
11h30 até às 13h30 e recomeçamos
36

às 13h30 até à tarde. Estamos a fazer
este serviço neste momento visto que é
a época da classificação do tabaco na
nossa região e fazemo-lo em casa, no
galopão.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?
Inês Regina Hintz: Os desafios na propriedade, no setor do tabaco são muitos porque o setor do tabaco exige muito trabalho manual e é muito trabalho
pesado. Então são muitos os desafios
para as mulheres aqui mas nós vamos
nos virando e dando conta do recado.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no
setor do tabaco no seu país?
Inês Regina Hintz: O papel da mulher
é fundamental juntamente com o do
marido porque aqui o trabalho é familiar, basicamente familiar e, portanto,
as decisões são tomadas em conjunto,
pelo marido e pela esposa. Geralmente a decisão tem o mesmo peso, geralmente o marido e a esposa assumem
a decisão em conjunto. Dificilmente
alguém toma decisão sozinho, o casal
entra em consenso na decisão, na propriedade, assim tem sido aqui na nossa
região, no Rio Grande do Sul.
ITGA: Qual acha que é a barreira
mais significativa para atrair as mulheres para o tabaco? Qual tem sido
a barreira mais significativa para si
pessoalmente?
Inês Regina Hintz: Não sei qual é a
barreira é que o comércio está muito
competitivo. Então a mulher no setor
do emprego tem o salário muito desfasado. Eu, na minha opinião, é isso
uma vez que eu nunca tive um emprego, sempre gostei do campo, de agricultura por isso sempre plantei fumo.
Quando estava em casa sempre ajudei

ITGA:
Que
ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo aprimorar as suas
competências?
Inês Regina Hintz: Gostaria de várias
coisas que melhorassem na agricultura.
Gostaria que fosse de mais fácil acesso
para nós termos estudo, fazermos uma
formação na faculdade por exemplo
em agronomia, visto que a situação já
está bastante avançada, através das
EAD, mas não é fácil, ainda. Gostaria
que houvesse mais mecanização, mais
tecnologia no campo com mais acesso

Gostaria que
fosse de mais fácil
acesso para nós termos
estudo, fazermos uma
formação na faculdade
por exemplo em
agronomia, visto que a
situação já está bastante
avançada, através
das EAD, mas não
é fácil, ainda.
de valores, tecnologia com um preço
mais acessível e gostaria que o governo
incentivasse mais os produtores de tabaco, uma vez que o governo brasileiro
não incentiva os produtores de tabaco,
o governo precisa de incentivar o setor
do tabaco.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
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Inês Regina Hintz: Nós conseguimos
confiança no setor ao sermos honestos. Acho que todo o setor do tabaco
atrai não só honestidade como também confiança ao pagar à empresa que
plantamos, à Afubra e todas as dívidas
corretamente. Ao fazer o seguro, ao selecionar o tabaco e ao vender o tabaco corretamente para a empresa, tudo
gera confiança no setor do tabaco e é assim que chegamos a um bom patamar.
ITGA: Como as mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Inês Regina Hintz: Não só no setor do
tabaco, mas em todos os setores uma
mulher se espelha na outra. Na nossa região eu planto fumo para a BAT
então já tem várias mulheres que são
orientadoras e vêm orientar-nos, dando apoio às pessoas que plantam tabaco. Nós nos espelhamos nelas como
são empregadas, mas, na nossa cultura, também nos espelhamos nas vizinhas visto que na nossa região todas
as vizinhas são produtoras de tabaco
e, portanto, uma se espelha na outra
e assim vamo-nos ajudando umas às
outras na propriedade. Vamos juntando todas as melhores qualidades de

cada uma e vamos melhorando todos
os setores.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser
vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor?
Inês Regina Hintz: Em primeiro lugar gostaríamos muito que o governo apoiasse mais o setor do tabaco
no Brasil e que financiasse mais bens
materiais para os produtores visto
que o produtor não tem uma linha de

O conselho
que eu daria para
uma jovem que está
ingressando no setor
do tabaco é que seja
ela mesma o seu
próprio patrão.

crédito nos bancos nem em lado nenhum. Este é o principal fator uma vez
que o governo está muito contra o setor do tabaco no Brasil, se o governo
apoiasse mais o setor do tabaco já seria uma grande conquista. Em segundo
o preço do tabaco, o valor que está a
ser comercializado neste ano atípico
e está a ser difícil de lidar, e o valor
dos produtos que utilizamos como por
exemplo o adubo não estão a compensar um ao outro e, portanto, teria que
ser um valor melhor.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/
sua profissão?
Inês Regina Hintz: O conselho que eu
daria para uma jovem que está ingressando no setor do tabaco é que seja
ela mesma o seu próprio patrão. Essa
é a grande vantagem do produtor do
tabaco. Ela mesma põe os seus horários, tem os seus dias bons, tem os seus
dias difíceis, mas isso não é só do setor
do tabaco, isso faz parte de todos os
setores. Aconselho-a a trabalhar corretamente, honestamente, conforme
a empresa pede e que os dias vitoriosos chegarão, haverá dias difíceis, mas
também haverá dias bons.

ÁREA EM FOCO - MULHERES NO CULTIVO DO TABACO

Brasil
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco

Amanda Tessmer

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando começou a ser o seu trabalho/emprego?
Como é que o tabaco tem contribuído
para a sua vida? Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Dienifer: O tabaco faz parte da minha vida desde que eu nasci e começou a ser o meu trabalho há quatro
anos. Sentimos que sim existem verdadeiras oportunidades neste setor.
Amanda: A mim começou a ser o meu
trabalho há três anos e, como outras culturas e tendendo esse passo, optamos
pelo tabaco pois tem mercados certos.
Deise: E a mim, há quase dois anos
que começou a ser o meu trabalho.

Deise Tessmer

balho físico. Para mim, a barreira mais
significativa foi quando eu tinha dezoito anos comecei a ajudar os meus pais
na produção de tabaco e estava concluindo o ensino médio.

Gostaria
de ver mulheres
que são capazes
de ocupar
altos cargos
na indústria.

ITGA: Descreva a gama de atividades
em que está a participar neste momento. Pode, por favor, explicar-nos
um dia típico de trabalho para si?
Deise: Participamos bastante das atividades no tabaco, inclusive nesta época
estamos na colheita. Acordamos cedo
para irmos para a lavoura, colhemos,
voltamos ao meio dia para almoçar e
descansar um pouco, logo após segue
o trabalho onde grampeamos o fumo
e colocamos para dentro das estufas.
Depois do café da tarde, segue a colheita e de noite voltamos para casa
para descarregar a carga e levar para
dentro da estufa

Dienifer Tessmer

ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor do tabaco no seu país?
Amanda: O papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão depende muito da capacidade de cada
uma. Muitas vezes não são as mulheres que tomam as decisões.

ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?

ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres
para o tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente?

Deise: Por sermos mais sensíveis em relação à força física não conseguimos fazer o
serviço pesado num ritmo mais acelerado.

Amanda: A barreira mais significativa
para atrair as mulheres para o tabaco é
o trabalho com o trator que exige tra-

ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Dienifer: A modernização dos implementos agrícolas.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
Dienifer: No começo eu não acreditava muito pois não tenho a formação
técnica, mas com o passar do tempo
vi que era possível ter uma boa renda através de experiências e seguir o
exemplo dos meus pais.
ITGA: Como as mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Dienifer: Através de trocas de ideias.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser
vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor?
Deise: Gostaria de ver mulheres que
são capazes de ocupar altos cargos na
indústria.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/
sua profissão?
Deise: Nem todos os anos são iguais
como em todas as áreas existem altos
e baixos.

Brazil Celebration of World Tobacco Growers’ Day 2021 (Afubra and Sinditabaco in this photo both members of ITGA) Credit: Afubra
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A Voz Feminina do Campo
que Ecoa no Sul do Brasil
Iro Schünke
Diretor Presidente do Instituto Crescer Legal.
(Também Presidente do Sindicato Interestadual
da Indústria do Tabaco - Sinditabaco)

Reflexões sobre assuntos ligados à condição feminina no campo e dos jovens
que vivem em regiões rurais são objetivo
do Programa Nós por Elas, desenvolvido
desde 2017 pelo Instituto Crescer Legal.
Abril 2022 – Valorizar o protagonismo da
mulher, desenvolver e capacitar jovens
egressas do Programa de Aprendizagem
do Instituto Crescer Legal para multiplicarem a reflexão sobre a questão de gênero
em suas comunidades. É com esse objetivo que, desde 2017, o Instituto promove o
Programa Nós Por Elas – A voz feminina do
campo. De lá para cá, cinco edições foram
realizadas com a formação de 36 jovens,
todas preparadas para serem multiplicadoras de temas sensíveis à realidade
feminina no campo.
As três primeiras ocorreram na estrutura
do curso de Comunicação da Universidade
de Santa Cruz do Sul (Unisc), parceira a

iniciativa. Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, foi realizada uma edição
especial inteiramente on-line. Já na quinta
edição, em 2021, as jovens experimentaram o formato híbrido, com bons resultados. Para este ano, mais uma turma está
prevista.
Com a mediação de uma educadora do
Instituto, as meninas se reúnem e decidem
quais serão os temas que serão estudados.
A pesquisa se transforma em elaboração
de roteiros e gravação de boletins com
recursos jornalísticos, como entrevistas. Nesses cinco anos de programa, as
participantes discorreram sobre temas
relevantes como: violência psicológica
contra a mulher; a mulher e o envelhecimento; sororidade; autoestima feminina;
aprendizados na pandemia; autonomia e
documentação; mulheres e a educação;
liderança e empreendedorismo feminino; a mulher no mercado de trabalho;

gravidez na adolescência; trabalho infantil;
violência contra a mulher; papel da mulher
na sociedade.
Ouça os boletins produzidos pelas jovens
participantes do Programa Nós Por Elas
“Oferecer oportunidades para os jovens
do campo é o grande objetivo do Instituto Crescer Legal, por meio do Programa
de Aprendizagem Profissional Rural.
Dentro do contexto do ESG, o Instituto
também busca um mundo com mais
respeito às mulheres e esse é o tema
central do Programa Nós por Elas. No
programa, as meninas têm a oportunidade de refletir sobre a própria condição nas comunidades em que vivem e,
ao mesmo tempo, conhecer técnicas
de comunicação e por meio do rádio
disseminar os temas discutidos”, avalia o
presidente do Instituto Crescer Legal, Iro
Schünke.
Para a gerente do Instituto Crescer Legal,
Nádia Solf, a expertise dos profissionais
da área de comunicação da universidade
é fundamental para os resultados positivos. “Isso enriquece, tanto no aprendizado das meninas participantes a cada
ano, como também garante a qualidade
do material produzido”, explica. “E as
parcerias como a Afubra, os sindicatos
dos trabalhadores rurais e os sindicatos rurais que multiplicam o conteúdo
produzido pelas meninas através das
grandes audiências dos seus programas
de rádio”, acrescenta. “Em avaliação recente que fizemos com esses parceiros,
tivemos a felicidade de identificar que
para essas instituições também é relevante e positivo contar com o conteúdo
produzido pelas meninas”, comemora.

Iniciativas que valorizam a juventude
rural
As jovens participantes do Programa Nós
Por Elas, são egressas do Programa de
Aprendizagem Profissional Rural. Com a
validação do Ministério do Trabalho, desde
2016, já beneficiou 596 jovens rurais do
Rio Grande do Sul, na região Sul do Brasil,
e é considerado pioneiro por proporcionar
uma forma inovadora de aplicação da Lei
de Aprendizagem em favor dos jovens do
campo. Os participantes são contratados
como jovens aprendizes pelas associadas
do Instituto Crescer Legal, recebem salário
proporcional a 20 horas semanais, mas
ao invés de trabalharem nas empresas,
participam do curso de gestão e empreendedorismo no contraturno escolar com
atividades teóricas e práticas concomitantes conduzidas pelo Instituto Crescer Legal
em suas comunidades – normalmente
nas escolas em que estudam ou em sedes
cedidas pelas prefeituras parceiras que
também auxiliam com a alimentação e
logística de transporte diário para viabilizar
o atendimento dos adolescentes.
SOBRE O INSTITUTO CRESCER LEGAL –
Iniciativa do Sindicato Interestadual da
Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e suas
empresas associadas no Brasil, o Instituto
Crescer Legal tomou forma em 2015 e já
conta com dois reconhecimentos nacionais
pela inovação e pioneirismo em oferecer
oportunidades para os jovens rurais. Em
dezembro de 2020, foi homenageado
na 17ª edição do Prêmio Innovare, na
Categoria Justiça e Cidadania, pelo método
inovador da aprendizagem profissional
rural como alternativa no combate ao
trabalho infantil. E em novembro de 2021,
o Instituto conquistou o primeiro lugar no
Prêmio Brasil Amigo da Criança, na categoria Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, promovido pelo Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em reconhecimento às melhores
práticas na promoção e fortalecimento dos
direitos de crianças e adolescentes.

Nádia Fengler Solf - gerente do ICL

Programa Nós por Elas 2021_Foto Junio Nunes

Maurício Cunha, Iro Schünke e a ministra Damares Alves - Prêmio Brasil Amigo da Criança
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Relatório do país: Salta, Argentina

Relatório do país: Salta, Argentina

Texto original fornecido em Espanhol

Câmara de Tabaco
de Salta

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA,
COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES)?
COLHEITA
(2021-2022) Fase final da colheita
PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS RECENTES:
(2021-2022) Elevada incidência de danos causados pelo granizo: mais de 4.000
hectares 100% afetados.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA
ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
Temporada atual (2021-2022) 1831
Temporada anterior (2020-2021) 1794
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QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES NA TEMPORADA ATUAL, EM
COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA
ANTERIOR?
Temporada 2020-2021 20.425,56 ha
Temporada 2021-2022 21.313 ha
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO
COM A TEMPORADA ANTERIOR?
Temporada 2020-2021 37.480.969 kg
Temporada 2021-2022) 34.000.000 kg
(estimados)
CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA
TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA
TEMPORADA:
Custo de produção 2020-2021 $
536.598,40
(taxa de câmbio em 23/02/21
$89,33/1u$)

Texto original fornecido em Espanhol

Coprotab Cooperativa
de Produtores de
Tabaco de Salta

Argentina

Argentina

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE
TABACO EM SALTA (ARGENTINA)
Custo de produção 2021-2022
$733.230,00
(taxa de câmbio em 23/02/2022
$107,08/1U$)
PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL
E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
2021-2022 B1F $287,82/kg (taxa de
câmbio em 23/02/2022 107,08/1U$)
2020-2021 B1F $191,89/kg (taxa de
câmbio em 23/02/2021 $89,33/1u$)
2019-2020 B1F $127,94/kg (taxa de
câmbio em 21/02/20 $58,02/1U$)
2018-2019 B1F $87,63/kg (taxa de câmbio em 21/02/19 $39,02/1 U$)

• A situação atual da produção de tabaco na Argentina é: colheita ou entrega
(contrato)
• O principal problema/alteração climática foi o granizo, afetando 4.300 ha de um
total de 21.300 ha.
• Na temporada atual participam 1.700
produtores, o mesmo número que na temporada anterior.
• Na temporada atual foram plantados
21.300 ha, 4% mais do que na temporada
anterior.
• O volume esperado de tabaco para a
temporada atual é de 35.000 toneladas,
6% menos que na temporada anterior
(37.480 toneladas).
• Detalhe do preço da classificação B1F
para a temporada atual e para as últimas
temporadas:

Precio B1F

AR$

TC - BNA

U$S

2015-2016 (al 25/02/16)

$        37,55

$        15,60

$          2,41

2016-2017 (al 06/04/17)

$        43,18

$        15,55

$          2,78

2017-2018 (al 08/02/18)

$        53,11

$        19,24

$          2,76

2018-2019 (al 06/05/19)

$        87,63

$        45,70

$          1,92

2019-2020 (al15/05/20)

$      127,93

$        65,75

$          1,95

2020-2021 (al 07/04/21)

$      191,89

$        97,65

$          1,97

2021-2022 (al 18/03/22)

$      287,83

$      114,50

$          2,51
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Argentina
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco

Relatório do país: Colômbia
Texto original fornecido em Espanhol

Entrevista original realizada em Espanhol

PRESIDENTE –María del Carmen MERLO Alma de TABACO é uma cooperativa fundada em 2022 como resultado dos cursos de fabrico
de charutos promovidos pelo SECRETARIADO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOYA e pelo
SECRETÁRIA- Carmen LUCIA ORTIZ
Departamento de Emprego para formar homens e mulheres que têm vocação para fazer charutos
TESOUREIRO- Gabriel LEONIK

Fedetabaco
Colômbia

artesanais de Goya, aproveitando as propriedades características do “criollo correntino”.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou a
ser o seu trabalho/emprego? Como é que
o tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Alma de Tabaco: O tabaco de Corrientes
faz parte da nossa cultura - uma herança
de cultivo praticada de geração em geração, pelo que se poderia dizer que sempre
fez parte da vida de todos, embora durante muito tempo o tabaco produzido para
a indústria não chamasse a atenção do
processo dos mesmo para uma elaboração
artesanal, ao descobrir as propriedades
potenciais, surge a possibilidade de agregar um valor acrescentado lucrativo onde
as mãos femininas dão um toque original
ao produto final.
ITGA: Qual é a percentagem de trabalho
feminino no setor na Argentina?
Alma de Tabaco: Existe um registo que envolve 30% do sexo feminino, no entanto,
existe um setor ainda indeterminado do
sexo feminino que seria de cerca de 30%
aproximadamente.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Alma de Tabaco: O maior desafio que enfrentamos é a invisibilidade que temos em
relação às atividades que podemos ou não
fazer dentro deste setor, muitas vezes do
sexo oposto que pensam que as mulheres
não compreendem ou não estão qualificadas para serem recetoras do conhecimento tecnológico necessário para este tipo
de atividades.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Alma de Tabaco: As mulheres desempenham atualmente um papel algo invisível
na tomada de decisões no setor do tabaco
devido a padrões culturais que ainda não
foram erradicados na maioria das zonas
rurais.		
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ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Alma de Tabaco: Uma das barreiras no mundo do tabaco em geral são as regulamentações e leis impostas pela OMS. A publicidade nos rótulos são imagens que podem ser
prejudiciais para a saúde e promover o NÃO
consumo de tabaco sem ter em conta que a
elaboração artesanal tem um tratamento na
sua degustação livre de toxicidade.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Alma de Tabaco: O governo local esteve sempre disponível para formações,
workshops, intercâmbios culturais, reuniões e conferências, tentando encontrar
na investigação e no processo de evolução
uma matéria-prima adequada às exigências do mercado.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Alma de Tabaco: Perseverança e persistência foram as virtudes que acompanham
a mulher dia após dia e sem dúvida que
nesta empresa têm sido os pilares para
encontrar um trabalho que é feito a partir de casa.

ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Alma de Tabaco: O melhor apoio é formar redes que procurem a participação
de várias atividades rurais diversificadas
considerando a sustentabilidade ambiental, bem como a equidade e a integração
de todos os atores da sociedade.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Alma de Tabaco: Uma das principais iniciativas deveria ser a formação em condições
de igualdade.
Uma abordagem participativa das mulheres nos diferentes setores da atividade
agrícola.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Alma de Tabaco: Que no seu início o caminho da rentabilidade pode ser um pouco
longo, que é uma arte que parte da personalidade de cada um onde o amor e a
paixão andam de mãos dadas,
Que é muito importante interagir com os
diferentes estratos sociais onde a formação é uma das formações diárias para a
perfeição - e que é necessário perder o
medo de novos desafios.

CARACTERÍSTICAS DO CULTIVO DE
TABACO NA COLÔMBIA EM VIGOR
EM 2021
A produção de tabaco na Colômbia
atingiu a sua expressão mínima a partir
de 2021 com a saída das multinacionais
Phillips Morris em 2019 e B.A.T. em 2020,

deixando no país apenas a empresa CdF
Colombia, que comercializa uma área muito pequena de tabaco escuro e um mercado informal que vende tabaco de baixa
qualidade para a produção de charutos de
baixa qualidade.
No ano de 2021, os problemas climáticos que ocorreram no país, especialmente

no sentido de que em alturas em que as
chuvas eram necessárias para o desenvolvimento das culturas de tabaco, estas não
ocorreram, o que afetou a produtividade
e a qualidade da cultura, e consequentemente a rentabilidade para os agricultores.

Hectares plantados

Quilos produzidos

Preços médios por kl U$D

Custos de produção por hectare U$D

1,100

2,310,000

1.71

2,770
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Colombia
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Espanhol

Colombia
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Espanhol

Elvia Arias

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando começou a ser o seu trabalho/emprego?
Como é que o tabaco tem contribuído
para a sua vida? Sente que existem
verdadeiras oportunidades neste setor?
Elvia Arias: Penso que o tabaco sempre fez parte de mim, desde que me
lembro, uma vez que nasci numa família tabaqueira.
ITGA: Descreva a gama de atividades
em que está a participar neste momento. Pode, por favor, explicar-nos
um dia típico de trabalho para si?
Elvia Arias: Tipo de trabalho para mulheres: descartar, dobragem de charutos, charuto, sementeira de sementes.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a
enfrentar no seu mercado?
Elvia Arias: Os principais desafios enfrentados pelas mulheres no setor do
tabaco são muitos porque muito poucas mulheres são informadas ou incluídas em quaisquer outros projetos,
uma vez que se trata de um trabalho
árduo.

é fornecer-lhes apoio, conhecimentos,
formação e competências para possam
entrar no setor do tabaco.

Tabaco sempre
fez parte de mim,
desde que me
lembro, uma vez
que nasci
numa família
tabaqueira.

ITGA: Que ferramentas/formações
gostaria de ver disponibilizadas de
modo aprimorar as suas competências?
Elvia Arias: Penso que muitas máquinas como arados, foices e muitas ferramentas que são utilizadas hoje em
dia no setor do tabaco que possam facilitar o trabalho.
ITGA: Como as mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Elvia Arias: Falar com elas sobre o conhecimento que têm sobre o tabaco,
aquelas que sabem sobre o tabaco, tomá-las e ajudá-las.
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ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando começou a ser o seu trabalho/emprego?
Como é que o tabaco tem contribuído
para a sua vida? Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Lina María Guzmán Suárez: O tabaco
faz parte da minha vida há cerca de 20
anos, que foi quando a minha família
começou a trabalhar no setor do tabaco. Começaram como agricultores e
foi aí que comecei a aprender mais e
a trabalhar no tabaco, eu tinha cerca
de 15, 16 anos. Comecei a aprender a
amarrar, a fazer atividades diferentes e
aos 16 anos começou a ser um trabalho
completo, comecei a ganhar dinheiro,
a sustentar-me um pouco para não depender dos meus pais. De

É como uma
espécie de tabu
que “não, os
homens são
os que o fazem
melhor”.

ITGA: Qual é o papel das mulheres
nos processos de tomada de decisão
no setor do tabaco no seu país?
Elvia Arias: Creio que o papel das mulheres nos processos de tomada de decisão no setor é demasiado pequeno.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres
para o tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente?
Elvia Arias: A barreira mais importante
para atrair as mulheres para o tabaco

Lina María
Guzmán Suárez

Heliodoro Castillo Gerente da FEDETABACO Colômbia Membro da ITGA. No seu discurso para o Dia
Mundial do Produtor de Tabaco da ITGA 2020. Crédito: FEDETABACO

uma forma significativa aprendi muito,
aprendi a interagir com outras pessoas,
porque não tive a oportunidade de interagir num novo grupo e o tabaco emprega muitas pessoas, por isso aprendi
um pouco de tudo no setor do tabaco.

ITGA: Descreva a gama de atividades
em que está a participar neste momento. Pode, por favor, explicar-nos
um dia típico de trabalho para si?
Lina María Guzmán Suárez: Neste momento não trabalho no setor do tabaco.
Dedico-me à sementeira de paprica e
arroz. É isso que o meu trabalho é neste
momento: levanto-me e faço as minhas
tarefas domésticas e quando temos de
apanhar paprica, levantamo-nos cedo e
apanhamo-la, embalamo-la, classificamo-la e enviamo-la para Neipa, para a
vender. Não me envolvo tanto na parte
do arroz, porque a verdade é que não
sei muito sobre o arroz e depois estudo e dedico a minha vida assim durante
a semana. É estar em casa, trabalhar
quando temos de colher a paprica e estudar para continuar a minha formação.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?
Lina María Guzmán Suárez: Para mim,
os principais desafios que as mulheres
enfrentam no setor do tabaco é que
o setor do tabaco é todo formado por
homens e as mulheres, penso que existe um pouco de discriminação porque
pensam que as mulheres têm de fazer
trabalhos mais suaves e que o setor do
tabaco é um trabalho para os homens.
Portanto, penso que existe uma espécie de discriminação no setor do tabaco
nesse sentido, porque as mulheres não
podem desempenhar o papel de “sou
agricultora, sou a responsável por esta
cultura”, é como uma espécie de tabu
que “não, os homens são os que o fazem melhor”.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos

processos de tomada de decisão no setor do tabaco no seu país?
Lina María Guzmán Suárez: Na parte
do setor onde vivo, não há muitas mulheres que não se representem como
agricultoras no setor do tabaco, mas tomamos decisões normais como os homens na parte contratual, na parte de
dar a nossa opinião sobre os processos
tabaqueiros... Por vezes eles tomam os
nossos pontos de vista, as nossas opiniões, mas não tanto como os dos homens. Damos a nossa opinião sobre o
setor porque sabemos o mesmo que os
homens em áreas diferentes e damos
o nosso ponto de vista e muitas vezes
eles têm-no em conta.

Também
gostaria de
mais formação
na aplicação
de insumos e
fertilizantes.

ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres
para o tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente?
Lina María Guzmán Suárez: A verdade é
que a barreira é muitas vezes a falta de
oportunidades no recrutamento, porque quando não fazem o recrutamento
com a empresa, ficam com medo quando não lhes é dada muita informação.
Penso que muitas mulheres têm medo
porque não têm o conhecimento do assunto e por isso parece um pouco com47
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plicado para elas fazerem isso e preferem trabalhar noutra parte do setor do
tabaco, como na amarração. Penso que
não há formação suficiente para ensinar às mulheres que também podem
fazer este trabalho tão bem como aos
homens e, portanto, para mim, essa é a
principal barreira.
ITGA: Que ferramentas/formações
gostaria de ver disponibilizadas de
modo aprimorar as suas competências?
Lina María Guzmán Suárez: Gostaria de
mais formação no setor feminino para
que todas possamos ser formadas, pois
é um desafio para as mulheres entrarem no setor do tabaco. Também gostaria de mais formação na aplicação de
insumos e fertilizantes porque, no meu
caso, isso é o que mais me complica.
Gostaria de ter mais formação para poder aprender mais sobre este assunto,
sobre o cultivo já no lote, penso que é
isso que ainda falta em termos de formação.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
Lina María Guzmán Suárez: A confiança é desenvolvida ao longo do tempo.
Acredito que crescer no setor do tabaco é a forma de adquirir confiança,
porque a adquiri lá. Consegui essa confiança com a experiência que adquiri
através do tabaco, da minha família,
de pessoas que já tinham experiência,
por isso está na altura de o fazer. Cres-

Quero
melhorar
como
iniciativa para que
as mulheres rurais
possam também
exercer o mesmo papel
de liderança que as
mulheres urbanas,
para que não tenham
medo de liderar.
cendo no tabaco, penso que, na nossa
geração, aprendemos com os nossos
pais e ganhámos essa confiança, essa
experiência ali.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas
organizações?
Lina María Guzmán Suárez: Para nós, mulheres, não podemos apoiar um tipo de
organização onde as mulheres falam umas
com as outras e mostram os receios que
certas mulheres têm. É necessário criar um
grupo de apoio entre as mulheres porque
penso que, por vezes, as mulheres têm
muito medo de dar um passo em frente
como a criação de um negócio e, por isso,
penso que lhes falta apoio, um empurrão
entre as mulheres que têm o conhecimento para liderar. Penso que é a ajuda que as
mulheres se podem dar umas às outras, o

apoio para fazer arrancar os projetos que
temos em mente, que queremos fazer.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser
vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor?
Lina María Guzmán Suárez: A verdade é
que eu gostaria de ver mais apoio para as
mulheres do setor rural, para as mulheres da
aldeia. Penso que precisamos de mais apoio
porque vejo que as mulheres da cidade não
têm medo de desempenhar um papel de liderança na cidade, penso que as mulheres
da cidade são um pouco mais abertas. As
mulheres rurais têm mais medo e, portanto,
penso que este é o papel que quero melhorar como iniciativa para que as mulheres
rurais possam também exercer o mesmo
papel de liderança que as mulheres urbanas, para que não tenham medo de liderar.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Lina María Guzmán Suárez: O conselho
que eu daria às mulheres e que tenho aplicado e que sinto que tem funcionado para
mim é ter autoconfiança, para se formar a
si própria. Não ter medo e se não quiser
fazer algo, faça-o, ter a confiança para o fazer, porque tudo na vida às vezes é preciso
saber perder e ganhar, por outras palavras,
ter a positividade de que algo não ia correr
bem. Portanto, ter a capacidade de liderar,
de fazer perguntas, de não ter medo de
procurar alguém para a formar, de a ajudar
a seguir em frente, isso é o mais importante.

Colombia
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Espanhol

María Esperanza
Estupiñan

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando
começou a ser o seu trabalho/emprego? Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida? Sente que
existem verdadeiras oportunidades
neste setor?

María Esperanza Estupiñan: O meu
marido e eu estamos atualmente a
gerir um restaurante e estamos a cultivar diferentes culturas na quinta,
tais como milho, trigo e limões, uma
vez que o cultivo do tabaco nesta área
praticamente desapareceu.

María Esperanza Estupiñan: O tabaco
faz parte de toda a minha vida porque
os meus pais eram produtores de tabaco e tornou-se o meu trabalho desde
que me lembro.

ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?

ITGA: Descreva a gama de atividades
em que está a participar neste momento. Pode, por favor, explicar-nos
um dia típico de trabalho para si?

O tabaco
faz parte de
toda a minha vida
porque os meus pais
eram produtores de
tabaco e tornou-se o
meu trabalho desde
que me lembro.

María Esperanza Estupiñan: É a tornar as
coisas difíceis que surgem todos os dias
no maior sucesso do seu dia, penso eu.
ITGA: Qual é o papel das mulheres
nos processos de tomada de decisão
no setor do tabaco no seu país?
María Esperanza Estupiñan: Penso
que estamos a 100% porque este cultivo envolve a própria família e a mulher desempenha ali um papel muito
importante porque tem de ser a primeira a levantar-se e a última a ir para
a cama.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres
para o tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente?
María Esperanza Estupiñan: Existem
barreiras a esta cultura, sendo a principal delas a falta de subsídios para a
colheita.
ITGA: Que ferramentas/formações
gostaria de ver disponibilizadas de
modo aprimorar as suas competências?
O governo deveria motivar-nos com

48

subsídios, dar-nos formação, atualizar-nos sobre culturas alternativas.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
María Esperanza Estupiñan: Há muitas
qualidades com as quais se desenvolve,
com sacrifício, trabalho, compromisso
mas, sobretudo, com entusiasmo, responsabilidade e visão para o futuro.

O governo
deveria
motivar-nos com
subsídios,
dar-nos formação,
atualizar-nos
sobre culturas
alternativas.
ITGA: Como as mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas respetivas organizações?
María Esperanza Estupiñan: Desenvolver projetos produtivos e mostrar
resultados positivos.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser
vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor?
María Esperanza Estupiñan: Em primeiro lugar, a igualdade de género e
que, acima de tudo, isto seja mais do
que um direito.
ITGA: Que conselho daria a uma
jovem mulher que entra na indústria/
sua profissão?
María Esperanza Estupiñan: Que sejam autossuficientes, com poder e,
acima de tudo, que apoiam outras
mulheres nos seus esforços.
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de receber formação em comercialização. Também gostaria de receber formação na melhoria dos processos da folha
de tabaco e todos os seus derivados,
porque não é só com o tabaco que fazemos os nossos cigarros. Hoje em dia,
tudo nos leva a pensar que a gama de
tabaco tem a ver com fungicidas e herbicidas, e eu gostaria de receber formação
nessa área.

Sandra Milena Ochoa Velasco
Presidente da Associação Municipal de Usuários Camponeses de Girón- AMUC GIRON.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou
a ser o seu trabalho/emprego? Como
é que o tabaco tem contribuído para a
sua vida? Sente que existem verdadeiras
oportunidades neste setor?
Sandra Milena Ochoa Velasco: O cultivo do tabaco faz parte da minha vida há
mais de 20 anos e tornou-se um modo de
vida. Começou a ser o meu trabalho assim que cheguei à quinta. Há mais de 20
anos, a quinta era muito cara no município de Girón, Santander, onde a principal
atividade era o cultivo de tabaco escuro.
O cultivo do tabaco contribuiu de forma
muito direta, tem sido uma parte fundamental da minha vida e da minha família. Graças a esta cultura consegui fazer
um mercado, consegui mandar os meus
filhos à escola, consegui tornar-me economicamente independente e consegui
manter a minha família unida, o que é
a melhor coisa. Hoje, as oportunidades
neste setor estão esgotadas. Já não temos as mesmas oportunidades, porque o
tabaco foi muito estigmatizado aqui neste país e eles deram-nos a nós, os camponeses, um tempo muito difícil. Depois
as empresas partiram, deixando todos os
camponeses colombianos que ganhavam
a vida com este comércio com os seus
braços em baixo.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Sou um
membro ativo e faço parte da direção da
minha Associação Municipal de Usuários
Camponeses de Girón. Sou também a
secretária do Conselho de Administração da FEDETABACO e neste momento
de reabertura económica estou a coordenar o centro de recolha, os mercados
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locais de agricultores. Depois de realizar
as tarefas as que sabemos que todas as
mulheres têm numa quinta, vou ao centro de recolha para coordenar a entrada
dos produtos e a sua respectiva comercialização.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Um grande desafio é a variação de preços, o mercado e a falta de incentivos, que é um
dos principais desafios que enfrentamos
neste mercado.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor do tabaco no seu país?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Para mim,
penso que é nulo e sem efeito. As políticas vêm dos ministérios, de cima, e não
têm em conta a nossa opinião, as mulheres rurais. Simplesmente a ordem que
vem, vem por diretiva de cima e nós, as
mulheres, não somos tidas em conta no
processo de tomada de decisão.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Penso
que a maior barreira que temos para
atrair as mulheres para a cultura do tabaco é porque não existem oportunidades.
Falta-lhes remuneração, falta-lhes um incentivo que as faça ver o cultivo do tabaco como algo importante para poderem
ganhar a vida com ele.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Gostaria

ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Sandra Milena Ochoa Velasco: A confiança tem vindo a desenvolver-se ao longo
do tempo. Com todos os acontecimentos
do dia a dia nas nossas vidas e a nossa
perseverança no que fazemos, estamos
sempre confiantes de que tudo vai ser
melhor.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Penso que
não há melhor forma de apoiar as mulheres do que mostrar-lhes experiências com
exemplos e replicar o que não se sabe, envolvendo-as nos processos e ajudando-as a
melhorar a sua qualidade de vida.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Gostaria
que as mulheres fossem mais incluídas,
participassem mais diretamente, estivessem envolvidas em todos os processos,
fossem melhor remuneradas e fossem
reconhecidas pelo seu importante trabalho nesta cultura.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Que faça
tudo com amor. Penso que não há nada
mais satisfatório do que quando se faz as
coisas com amor, as coisas acabam bem.
Eu diria a essa pessoa que esta profissão
é algo de muito belo pelo qual devemos
estar muito gratos. Há exemplos claros
de muitas mulheres que, como eu, o cultivo do tabaco nos ajudou a alcançar os
nossos sonhos ideais.

Relatório do país:
República Dominicana
Texto original fornecido em Espanhol

Instituto do Tabaco
da República
Dominicana

República Dominicana

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:

RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DA CULTURA DO TABACO 2021-2022

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA,
COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES)?
PLANTA
PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:
CHUVAS EXCESSIVAS EM ALGUMAS OCASIÕES, E SECAS PROLONGADAS NOUTRAS.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA
ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
TEMPORADA 2020/2021: 3.550
PRODUTORES
TEMPORADA 2021/2022: 3.328
PRODUTORES
QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES
NA TEMPORADA ATUAL, EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
TEMPORADA 2020/2021: 6.564
HECTARES
TEMPORADA 2021/2022: 6.750
HECTARES
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO
COM A TEMPORADA ANTERIOR?
TEMPORADA 2020/2021: 12.627.802
KILOS
TEMPORADA 2021/2022: 13.044.042
KILOS (estimado)
CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA
TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA
TEMPORADA:
TEMPORADA 2020/2021: 3.350 US/
HECTARE
TEMPORADA 2021/2022: 4.685 US/
HECTARE
PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL
E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
TEMPORADA 2020/2021: 2,60 US/KILO
(Preço de venda a nível das quintas).
T E M P O R A DA 2 0 2 1 / 2 0 2 2 : ( E M
PROCESSO)

A atual temporada do tabaco começou
formalmente a 1 de setembro de 2021,
com a fase de rega das sementes. Esta data
obedece às recomendações dos estudos
de zoneamento do tabaco, bem como à
resolução da proibição fitossanitária para
a gestão de pragas e doenças que atacam
a cultura.
O Instituto do Tabaco da República

Dominicana, em coordenação com o setor
industrial, programou a plantação de 6.461
hectares de tabaco das diferentes variedades exigidas pelo mercado.
Embora fatores ambientais adversos tenham causado alguns inconvenientes no
trabalho de cultivo, foi finalmente alcançada uma área plantada de 6.750 hectares, o
que representa 105% da área programada.

RESUMO DA SEMENTEIRA POR VARIEDADE
Grupo ou variedade de tabaco

Hectares semeados

Havanensis

4,075

Olor

984

Criollo

788

Andullo

675

Tabaco de revestimento

228

Total

6,750

Mapa do zoneamento do tabaco na República Dominicana
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Dominican Republic
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Espanhol
Josefina Pichardo de García
Josefina Pichardo de García. Diretora Comercial
da empresa Pigat SRL, uma empresa editora
especializada em meios de comunicação, e
Editora Chefe da revista impressa e revista
digital, CIGARRO DOMINICANO.

COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO
Nesta colheita de 2021-2022, mais de
85% das quintas de tabaco têm um contrato de financiamento e comercialização
com as empresas tradicionais.
As plantações mostram um desenvolvimento muito bom, enquanto os primeiros
relatórios de tabaco curado indicam que
estamos mais uma vez a olhar para uma
cultura de excelente qualidade.
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Formação para produtores de tabaco

Plantação de tabaco em pleno desenvolvimento

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou
a ser o seu trabalho/emprego? Como é
que o tabaco tem contribuído para a sua
vida? Sente que existem verdadeiras
oportunidades neste setor?
Josefina Pichardo: O tabaco faz parte da
minha vida desde criança e esta relação
diária com os cigarros vem-me precisamente do exemplo de uma mulher, a
minha tataravó Marcelina. Viveu até aos
110 anos de idade e fumou charutos até
aos seus últimos dias. Em criança, vi-a
comprar as folhas e a enrolar os próprios
charutos; fiquei espantada ao ver como
ela os cheirava e tocava antes de os acender, o mesmo ritual que eu faço agora.
Nasci e fui criada na cidade de Santiago
de los Caballeros, o berço do tabaco e
dos charutos, na República Dominicana,
o maior produtor deste produto de marca
do país. Por isso, para mim, este produto
é muito natural, e faz parte do meu ambiente desde criança. Guardo a agradável
lembrança do cheiro do tabaco na minha
memória, era um cheiro que atraía a minha atenção quando passava diariamente
em frente de uma grande tabacaria na
minha cidade, a caminho das minhas aulas de música durante as tardes. Fecho
os olhos e lembro-me desse cheiro; entro
numa tabacaria e esse cheiro leva-me de
volta à minha infância.
Assim, quando o tabaco e os charutos
se tornaram parte do meu trabalho, foi
muito natural para mim. O meu marido e
eu formamos a empresa de comunicação
social em 2004, com programas de rádio,
televisão e depois veio a parte da edição
impressa. A segunda revista que lançámos foi sobre golfe, e estando nessas atividades, conhecemos muitas pessoas que
fumavam e, devido à relação entre golfe e
charutos, fomos convidados para eventos
sobre charutos, participando mesmo no

primeiro festival de charutos organizado
pela Associação de Produtores de Charutos da República Dominicana, PROCIGAR, em Santiago. O contacto com este
mundo dos fumadores e o facto de ter a
editora, dá-me o impulso de propor ao
meu marido a publicação de uma revista
de charutos e ele, como bom visionário
da tecnologia, propõe-me iniciar a revista
digitalmente, para ver a sua evolução e
aceitação no mercado. Assim, em junho
de 2013 nasceu CIGARRO DOMINICANO,
como revista digital, e eu estava encarregue de todo o material que foi publicado. Dois anos mais tarde, em 2015, para
celebrar o sucesso da revista digital de
charutos, lançámos uma revista impressa
com o mesmo nome e teve tanto sucesso que mantivemos ambas as revistas,
digital e impressa, celebrando em junho
deste ano de 2022 o nosso nono aniversário com a revista CIGARRO DOMINICANO
dentro do nosso portfólio de meios de
comunicação.
Nestes nove anos de trabalho neste mundo
tão especial, que nos trouxe tantos amigos
e tantos momentos agradáveis, posso dizer-vos que neste setor existem verdadeiras oportunidades, não só para os homens,
como este negócio é visto de fora, mas também para as mulheres, que são a alma de
muitas galés e na área do desbaste e seleção
de folhas na maioria das fábricas de charutos
da República Dominicana. Vimos também
mais mulheres a se juntarem à área administrativa das empresas de tabaco, muitas
das quais são empresas familiares. E ainda
há muitas oportunidades para as mulheres
neste setor, especialmente no campo, onde
há menos mulheres envolvidas no cultivo do
tabaco, bem como na área de mistura, onde
novos produtos são desenvolvidos.
ITGA: Qual é a percentagem de trabalho
das mulheres no setor na República Dominicana?

Josefina Pichardo: Teríamos de dividir
esta percentagem por áreas de produção; na maioria das empresas de processamento de tabaco, 100% do pessoal
é do sexo feminino nas áreas de seleção
e de desbaste do tabaco, bem como nas
embalagens. Na área de enrolamento de
charutos, a percentagem cai; 65% da produção está nas mãos de mulheres.
ITGA: Quais são os principais desafios
que as mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu mercado?
Josefina Pichardo: A sociedade dominicana está completamente aberta à homogeneidade de oportunidades, pelo
que a integração das mulheres na força
de trabalho nas empresas é muito bem
aceite. Posso dizer-vos que o único desafio pode ser o desenvolvimento das
mulheres como “mestres misturadoras”,
uma vez que tem sido tradicionalmente
um trabalho masculino. Por isso, adoraria
ver senhoras envolvidas nesta parte muito importante da produção, penso que
seria um grande desafio para elas. Outro
setor onde há pouquíssimas mulheres é o
cultivo do tabaco, e isso também se deve
à falta de tradição.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Josefina Pichardo: Como o setor do tabaco é tradicionalmente gerido por homens,
há muito poucas mulheres envolvidas
nas principais tomadas de decisão do
setor. Nos últimos anos, isto tem vindo a mudar um pouco e lembro-me de
uma conversa que tive com uma mulher
produtora, que me disse que há cerca de
dez anos, quando se juntou pela primeira
vez a uma associação de produtores de
tabaco, levou dois anos para que as suas
opiniões fossem consideradas importantes por eles, após o que os membros não
tomam quaisquer decisões relevantes
sem a consultarem primeiro. Isto mostra
como a diversidade é fundamental nas
associações e como é importante ouvir e
prestar atenção às opiniões e criatividade
das mulheres.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
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significativa para si pessoalmente?
Josefina Pichardo: As barreiras como
tais não existem, é simplesmente acreditar que se pode subir para posições de
gestão dentro de múltiplas empresas
e querer ser um líder. Já temos muitos
exemplos de mulheres em áreas administrativas, outras possuindo as suas
próprias fábricas e mesmo recentemente
uma empresa multinacional trouxe uma
mulher como gerente geral de uma fábrica de charutos pela primeira vez na
sua história de mais de cinquenta anos.
Há dois anos, uma outra fábrica tem pela
primeira vez uma embaixadora de marca
feminina. Portanto, as portas estão abertas, é apenas uma questão de agarrar a
oportunidade.
Pela minha parte, não posso dizer que
tenha encontrado quaisquer barreiras
no setor ao meu desenvolvimento. No
início, apercebi-me que quando estava
a fazer o meu trabalho e estava acompanhada pelo meu marido, dirigiam-se
a ele pensando que eu estava apenas a
acompanhá-lo, oferecendo-lhe mesmo
um cigarro sem perguntas, enquanto me
perguntavam: “Fuma?”, e ficavam surpreendidos por verem que, de facto, fumava. Mas, como podem ver, foi apenas
uma questão de perceção, e não de uma
barreira ao meu trabalho neste setor.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Josefina Pichardo: No mundo do tabaco,
no mundo dos charutos, estamos sempre a aprender. Penso que seria muito
interessante desenvolver mais formação
no setor editorial relacionado com esta
interessante indústria, a fim de continuar a fazer um trabalho editorial profundo sobre um setor que gera tantas
fontes de emprego para a população e
tantos recursos económicos para o setor
e para o país.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
Josefina Pichardo: Estou muito satisfeita
com as relações profissionais que construí com todas as pessoas deste setor
com quem interajo. Ao longo dos anos,
tenho ganho a sua confiança e apoio.
Tenho contacto pessoal com todas as
pessoas da indústria, desde altos funcionários, proprietários de fábricas, gestores de empresas, funcionários a todos os
níveis da cadeia de produção... Quando
preciso de comunicar ou visitar qualquer uma destas pessoas, tenho acesso
direto, e isto foi alcançado através do
respeito mútuo, através do trabalho profissional que fazemos e porque sempre
contribuímos e defendemos este setor
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da nossa economia, que é tão fundamental para o país.
ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Josefina Pichardo: Através da educação.
Esta é a ferramenta fundamental no progresso das sociedades e porque é que
deveria ser diferente no nosso setor do
tabaco? Fui convidada por algumas fábricas de charutos para dar palestras e
workshops para capacitar as mulheres
no seu crescimento e estou muito satisfeita com o feedback que estas formações tiveram sobre a vida das senhoras
que participaram e sobre a minha própria vida. Assim, encorajo outras empresas e instituições a continuarem a

e a espalhar a palavra sobre o assunto.
Gostaria de receber mais notícias sobre
o trabalho e progresso destas mulheres
trabalhadoras na nossa redação.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Josefina Pichardo: Dir-lhe-ia para ter
uma visão para o futuro, não para trabalhar apenas para ganhar dinheiro, mas
para aprender a fazer o seu trabalho
cada vez melhor, com vista a melhorar
e crescer com a empresa. É apenas uma
questão de estabelecer objetivos e exigir
ser diferente dos outros. Verá as recompensas. E se é alguém que se quer envolver no trabalho editorial no setor do

Dominican Republic
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Espanhol
Bienvenida Altagracia Ovalles
O meu nome é Bienvenida Altagracia Ovalles. Nasci em Canca la Piedra,
Tamboril, Santiago e cresci aqui mesmo, numa zona de cultivo de tabaco.
Também tenho uma licenciatura em Contabilidade, sou CPA. Trabalhei
durante vários anos na minha profissão, mas agora trabalho na minha
fábrica.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz parte da sua vida? Quando começou a ser o seu
trabalho/emprego? Como é que o tabaco tem
contribuído para a sua vida? Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Bienvenida Altagracia Ovalles: Comecei no
tabaco em 1997, que foi quando o BOOM
bateu, com uma pequena fábrica, e esse foi
o meu começo. Estou prestes a celebrar 25
anos na fábrica.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento. Pode,
por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si?
Bienvenida Altagracia Ovalles: Um dia típico
para mim é o seguinte: chego às 7 da manhã
à minha fábrica. Se for tempo da colheita, primeiro passo pela plantação e depois chego à
fábrica, vejo se os charutos estão em produção,
experimento alguns no decorrer do dia, etc. Termino às 17 horas ou às 18 horas. Em suma, um
dia típico para mim é algo normal porque gosto
do meu trabalho e é por isso que o faço bem.
ITGA: Quais são os principais desafios que as
mulheres do tabaco estão a enfrentar no seu
mercado?

Exorto qualquer
mulher que
queira começar
neste negócio ou em
qualquer outro que
sim, é possível, que
o possamos fazer e que
o possamos fazer
com dignidade.
Bienvenida Altagracia Ovalles: Aqui nós mulheres podemos trabalhar, podemos iniciar
qualquer negócio, ou seja, cabe a cada uma
de nós fazê-lo judiciosamente, fazê-lo de
forma responsável e fazê-lo bem. O sucesso
depende disso, pelo que não há aqui tais desafios ou algo do género.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira?
Bienvenida Altagracia Ovalles: A minha
resiliência nos negócios tem sido fazer

bem o meu trabalho e tratar bem os meus
empregados. Não os vejo como meus empregados, mas como parceiros. Graças a
Deus, existem processos laborais, nunca
fui processada porque tento ser um parceiro dos meus empregados, por exemplo,
se eles têm um problema eu junto-me a
eles e esse é um dos pontos fortes: tratar
bem os outros e fazê-los compreender que
precisamos deles no trabalho e é por isso
que tem sido sempre um trabalho bem
feito.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem mulher que entra na indústria/sua profissão?
Bienvenida Altagracia Ovalles: A uma jovem que quer começar um negócio, uma
mulher, digo que sim, é possível. Também
lhe digo que tenha força e que saiba que
os inícios são todos difíceis, que reconheça
sempre isso, e que trabalhe para desempenhar um bom papel. Mas, claro, exorto
qualquer mulher que queira começar neste
negócio ou em qualquer outro que sim, é
possível, que o possamos fazer e que o possamos fazer com dignidade. Sem deixar cair
nada sobre si próprio, a moral ou qualquer
outra coisa. Faça-o sempre com dignidade e
enfrente a luta, como dizemos aqui.

Fotógrafo: Manuel Venegas

formar as senhoras que trabalham nesta
indústria e verão uma melhoria definitiva no setor.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista para melhorar o papel das mulheres
na indústria/setor?
Josefina Pichardo: Todos os seres humanos gostam de reconhecimento, e é
por isso que encorajo as pessoas na área
de Recursos Humanos das empresas a
reconhecer o papel, progresso e desenvolvimento das mulheres nas empresas

tabaco, eu diria para fazer a sua pesquisa, ouvir, aprender com os peritos, ser
humilde e ter como objetivo fazer o seu
trabalho com qualidade. Atualmente,
somos bombardeados com publicações
banais, com imagens sem conteúdo, que
apenas procuram um “gosto” e não oferecem informações importantes sobre
o produto. No futuro, gostaria de ver
conteúdos mais instrutivos, levando a
uma aprendizagem significativa sobre
questões da indústria.
57

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país: Flue-Cured dos EUA,
Específico para a Carolina do Norte
Texto original fornecido em Inglês

Associação de
Produtores de Tabaco
da Carolina do Norte

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA, COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO
E/OU LEILÕES)?
• Nas regiões de flue cured dos EUA, a
cultura foi semeada em estufas em fevereiro e início de março.
• A preparação do campo está em curso, e
a colheita está dentro do prazo previsto
para começar a ser transplantada para
os campos a partir de meados de abril.
PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:
• O clima tem sido geralmente favorável
para os trabalhos de campo.

QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
•

Na Carolina do Norte, temos em registo
cerca de 1.880 agricultores ativos. Isto
representa uma redução de talvez 15%
em relação ao ano anterior.

QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES
NA TEMPORADA ATUAL, EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
• Prevemos que os acres plantados na
Carolina do Norte possam permanecer
“planos” em comparação com a temporada passada. Esse número estaria
na ordem dos 155.000 acres no nosso

United States

estado e talvez uns 180.000 acres para a
região de flue cured multi-estatal.
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO
COM A TEMPORADA ANTERIOR?
•

Tivemos a sorte de evitar um grande furacão em 2021, pela primeira vez em vários anos consecutivos. Mesmo assim, a
cultura foi afetada pelas condições húmidas na parte oriental do estado e pelas
condições secas nas zonas ocidentais. A
cultura tinha um rendimento médio estimado de cerca de 2.200 libras por acre.

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA
TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
De acordo com dados de economistas da
Universidade Estadual da Carolina do Norte,
o custo médio de produção por acre na Carolina do Norte em 2022 está projetado em
$5.404,88, tendo em conta todos os custos
variáveis e fixos. Os maiores contribuintes
para os picos são a mão de obra (que aumentou $1,01 por hora em relação ao ano
anterior), fertilizantes (que agora excede os
$1.000 por tonelada) e custos energéticos (o
dobro de há um ano atrás).
PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL E
DA ÚLTIMA TEMPORADA:
• Esta informação variará e pode ser
considerada sensível para comunicar.
Fornecemos uma gama de médias
dependendo da entidade com a qual
o agricultor tem contratos de comercialização. Alguns relatam uma média
para a colheita de 2021 tão baixa como
1,95 dólares e outros tão alta como 2,16
dólares.
•
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Graham Boyd, Associaçâo de Produtores de Tabaco da Carolina do Norte TGANC - Membro da
ITGA. Crédito: Graham Boyd

Utilizando dados económicos do Estado
da Carolina do Norte, o que podemos
prever é que para atingir o limiar de
rentabilidade em 2022, um agricultor
terá de atingir 2.400 libras de rendimento a um valor médio de 2,25 dólares
apenas para atingir o limiar de rentabilidade em custos variáveis.
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RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país:
Estados Unidos de América

Relatório do país: Índia

Texto original fornecido em Inglês

Texto original fornecido em Inglês
Burley
Stabilization
Corporation (BSC)

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA,
COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES)?
Burley
A partir do início de abril de 2022, a comercialização da colheita de 2021 foi concluída e são
plantadas estufas para a colheita de 2022. O
número de hectares de tabaco de burley nos
Estados Unidos é aproximadamente o mesmo que em 2021. Os produtores continuam
a enfrentar desafios relacionados com a falta
de disponibilidade de mão de obra e taxas de
trabalho caras em relação ao preço do burley.
Tabaco dark air-cured e fire-cured
O número de hectares de tabaco dark-air
nos Estados Unidos aumentou em 15% em
comparação com 2021. A colheita de 2021 foi
acima da média em rendimento e qualidade.

PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:
O excesso de chuva resultou em rendimentos
de burley abaixo da média em 2021. No início
de abril de 2022, o cllima tem estado mais
fresco e húmido do que a média, o que pode
afetar a germinação das plântulas de tabaco.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA
ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
Espera-se que o número de produtores de
burley em 2022 diminua ligeiramente, enquanto que o tamanho das quintas poderá
aumentar.
QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES
NA TEMPORADA ATUAL, EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?

United States
Instituto
de Tabaco
da Índia

VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO
COM A TEMPORADA ANTERIOR?
Burley: 34.000 mt em 2022 vs. 29.000 mt em
2021
CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
Os custos médios de produção aumentaram
em 2022 para 12.100 dólares/ha para o burley.
PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL E
DA ÚLTIMA TEMPORADA:
Burley: 4,72 dólares em 2022 vs. 4,49 dólares
em 2021

INFORMAÇÃO DA CAMPANHA
TABACO FCV EM ANDHRA
Os leilões da cultura do tabaco de 2021
em Andhra Pradesh terminaram em meados
de setembro de 2021, tendo sido comercializada uma quantidade total de cerca de 113
milhões de kgs a um preço médio de 2,02
dólares por kg.
A Tobacco Board autorizou uma colheita
de 130 milhões de kgs para 2022 em Andhra
Pradesh. A primeira fase do leilão da cultura
terá início a 14 de março de 2022.

Índia

CULTURA FCV - ANDHRA PRADESH
Ano

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada
(Milhões de Kgs)

Preço Médio US$/Kg

2020-21

65,142

113

2.02
Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

TABACO FCV EM KARNATAKA
A Tobacco Board autorizou uma colheita de 97 milhões de kgs para a atual cultura (2021)
em Karnataka. Os leilões para esta cultura começaram a partir de 24 de setembro de 2021.
A 10 de março de 2022, foi comercializada uma quantidade de 63,59 milhões de kgs a um
preço médio de 2,23 dólares por kg.
A Tobacco Board autorizou uma colheita de 100 milhões de kgs para a próxima cultura
(2022-23) em Karnataka.

Burley: 16.500 em 2022 vs 16.200 em 2020

CULTURA FCV - KARNATAKA
Ano

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada
(Milhões de Kgs)

Preço Médio US$/Kg

2020-21
(Cultura Anterior)

73,609

88.42

1.64

*Estimativas

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

INFORMAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE TABACO E PRODUTOS DE TABACO DA ÍNDIA
(QUANTIDADE EM MILHÕES DE KG & VALOR EM MILHÕES US$)

Item
Índia FCV Celebração do Dia Mundial do
Produtor de Tabaco 2021 Crédito: FAIFA
(Federation of all Indian Farmers’Association)

Encontro Regional das Américas da ITGA 2019 - Carolina do Norte EUA - Crédito: ITGA
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2020-21
(Abril a Março de 2021)

2021-22
(Abril a Janeiro)

Quantidade

Valor

Quantidade

Valor

Tabaco não Manufaturado

174

520

147

451

Produtos de Tabaco

37

331

21

220

Total

211

851

168

671

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
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ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país?
Maribel Agtarap: As mulheres na nossa
quinta atuam normalmente como verificadoras ou classificadoras durante os processos de tomada de decisão. Uma vez que
valorizamos a cooperação na nossa quinta,
o meu marido inclui-me no circuito sempre que há questões ou problemas. Antes
de finalizarmos quaisquer decisões, o meu
marido e eu discutimos e debatemos as
nossas ideias. Uma vez encontrada uma
solução, eu revê-la-ia novamente para ter
a certeza de que é correta e adequada.

Filipinas
Foco nas Mulheres
no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês

Maribel Agtarap
Agricultora, e uma dona de casa de Quirino, Isabela, Filipinas. Fui uma trabalhadora filipina no
estrangeiro em Hong Kong de 1998 a 2008. Queria voltar para Hong Kong e continuar a trabalhar
lá, mas fui diagnosticada com mioma e decidi ficar nas Filipinas com o meu marido.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco
faz parte da sua vida? Quando começou a
ser o seu trabalho/emprego? Como é que
o tabaco tem contribuído para a sua vida?
Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor?
Maribel Agtarap: Desde o meu diagnóstico, o meu marido e eu discutimos a ideia
da agricultura como o nosso meio de subsistência e com a qual concordámos. O
seu falecido avô ensinou-o a cultivar e ele
partilhou este conhecimento comigo. Em
2009, começámos a cultivar arroz numa
terra de 1 ½ hectares. Nos anos seguintes,
tentámos plantar outras culturas como vegetais, tomate, e especialmente tabaco.
Após 13 anos de agricultura, podemos
dizer que, através da agricultura, fizemos
mudanças significativas nas nossas vidas.
Começámos a cultivar num 1 ½ hectare de
terra; agora estamos a plantar diferentes
culturas em quase 7 hectares de terra.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento.
Pode, por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si?
Maribel Agtarap: Eu cuido do campo. Mantenho as culturas livres de ervas daninhas,
e também aplico fertilizante. Por vezes,
também transplanto e termino o tabaco.
Um dia típico para mim seria acordar às 3
da manhã para preparar o pequeno-almoço, depois comemos e lavamos a loiça. Por
volta das 5 da manhã vamos para o campo
e ficamos lá até às 9:30 a cuidar das nossas
culturas. Depois, iríamos para casa almoçar
e descansar durante algumas horas e depois voltaríamos para o campo ao fim da
tarde para cuidar das colheitas.
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O conhecimento adicional de novas técnicas e maquinaria
agrícola pode ajudar-nos, agricultores, a
melhorar o nosso rendimento.

ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado?
Maribel Agtarap: Pela minha experiência,
o desafio é dar prioridade ao tempo. Nas
Filipinas, espera-se por vezes que as mulheres façam também tarefas domésticas
como lavar roupa, cozinhar, limpar, etc.,
para além dos seus trabalhos. No início,
era-me difícil fazer trabalho no campo e
ao mesmo tempo realizar tarefas domésticas. Há alturas em que estava demasiado cansada para limpar a casa ou lavar
a roupa, mas mesmo assim, tenho de as
fazer. Para resolver este problema, dividi
o meu dia em dois. Manhãs para o trabalho na quinta e tardes para as tarefas
domésticas.

ITGA: Qual acha que é a barreira mais
significativa para atrair as mulheres para
o tabaco? Qual tem sido a barreira mais
significativa para si pessoalmente?
Maribel Agtarap: Na minha opinião, é o
trabalho físico que a agricultura exige. Algumas tarefas na quinta precisam da ajuda
dos homens. Temos de admitir que, em
termos de força, os homens são por vezes
fisicamente mais fortes do que as mulheres. Para além disso, com base na minha
observação, as mulheres têm geralmente
sistemas imunitários mais fracos do que os
homens. Uma vez que temos de trabalhar
no campo, estaremos expostas a muitas
mudanças climáticas e meteorológicas
como chuva súbita ou calor intenso, e ter
uma forte resposta imunitária contra estes
eventos adversos é importante.
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências?
Maribel Agtarap: Mais seminários sobre
tecnologia agrícola. Isto ajudar-nos-ia a
criar procedimentos mais eficientes e a
preparar as nossas terras agrícolas para o
futuro. O conhecimento adicional de novas técnicas e maquinaria agrícola pode
ajudar-nos, agricultores, a melhorar o nosso rendimento.
ITGA: Como construiu confiança e/ou
resiliência ao longo da sua carreira?
Maribel Agtarap: Trata-se mais de assumir um papel proativo para tomar a iniciativa na agricultura. Em vez de ser outra
pessoa a pulverizar as culturas, faço-o eu
própria porque tenho mais confiança na
minha técnica. Além disso, as minhas
colegas no terreno inspiram-me a fazer
mais. Por vezes pedem-me as chaves para
conduzir tratores ou máquinas agrícolas e
preparar elas próprias o solo. Além disso,
o respeito das minhas colegas femininas
no terreno cada vez que lhes atribuo uma
tarefa, faz-me sentir responsável por cuidar delas.

unidas, as nossas vozes serão ouvidas. A
unidade pode influenciar a criação de políticas que incluam as nossas necessidades
e direitos.

Ação coletiva.
Força em números.
Se as mulheres
se mantiverem
unidas, as nossas
vozes serão
ouvidas.

ITGA: Como as mulheres podem apoiar
outras mulheres nas suas respetivas organizações?
Maribel Agtarap: Ação coletiva. Força em
números. Se as mulheres se mantiverem

ITGA: Que iniciativa gostaria de ser vista
para melhorar o papel das mulheres na
indústria/setor?
Maribel Agtarap: Mais oportunidades
para a construção de conhecimento para
as mulheres na agricultura. No campo, as
mulheres são informalmente ensinadas
pelos agricultores mais velhos sobre as
suas técnicas agrícolas. Espera-se que a
indústria ou setor possa formalizar formação, seminários, workshops, e atividades
para a operação de máquinas agrícolas e
conhecimentos básicos de agricultura para
as mulheres. Desta forma, podemos mostrar que as mulheres também podem fazer
o que os homens podem fazer.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão?
Maribel Agtarap: Não se sinta como se
nós, mulheres, não estivéssemos aptas
para o trabalho agrícola. É preciso ter paciência. Porque, tal como na agricultura,
temos de esperar pelo momento certo
para colher os frutos do nosso trabalho.
Associe esta paciência ao trabalho árduo.
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Filipinas
Foco nas Mulheres no Cultivo do Tabaco
Entrevista original realizada em Inglês
Arlyn Corpuz Vega
Nascida nas Filipinas, 51 anos e residente de Barangay Nagsupotan, San Juan, Ilocos Sur, Fili-pinas.
Concluí o Bacharelato em Ciências do Ensino Básico pela Universidade do Norte das Filipinas em Vigan City,
Ilocos Sur. Casada com o Sr. Eligio Vega, que era enfermeiro escolar antes de nos casarmos, mas que agora
é um produtor de tabaco de pleno direito. O meu marido foi um vencedor provincial do concurso “Produtor
de Tabaco do Ano” (TGY) durante três anos consecutivos a partir do ano agrícola de 2016, 2017 e 2018. Foi
finalmente premiado como Agricultor de Tabaco Mais Notável - Categoria de Melhor Sabor, a Nível Nacional
pela Administração Nacional do Tabaco (NTA) em 2019. Mãe da sua única filha Elaine, que é licenciada em
Contabilidade e que trabalha para uma prestigiada empresa de negócios na cidade de Makati.
Atualmente, desempenho o cargo de Tesoureira da Federação Nacional da Associação e Co-operativas de
Produtores de Tabaco (NAFTAC), uma associação de produtores de tabaco ao abrigo da NTA. Sou uma dos
primeiros fundadores da Cooperativa de Produtores de Tabaco de San Juan, Ilocos Sur (SJTFMPC), que existe
há sete anos e tem mais de 500 membros, na qual sou presidente.

ITGA: Há quanto tempo é que o tabaco faz
parte da sua vida. Arlyn Corpuz Vega: Eu
tinha 16 anos, ainda solteira quando me envolvi na produção de tabaco. O meu irmão
mais velho estava a produzir tabaco, pelo
que participei brevemente nas atividades.
Envolvi-me realmente na produção de tabaco depois de ter casado. O meu sogro
deu-nos um hectare como presente para o
nosso casamento e esse foi o início da nossa
jornada na produção de tabaco.
ITGA: Como é que o tabaco tem contribuído para a sua vida. Arlyn Corpuz Vega:
Lembro-me de uma vez, quando tínhamos
acabado de começar a produzir tabaco. As
folhas caíram depois de as termos colhido
e apodreceram. Fiquei tão chocada que
convenci o meu marido a plantar milho em
vez disso, o que ele fez. Nunca esquecerei o
que o meu sogro me disse após a colheita
do milho: “Nunca poderão enviar os vossos
filhos para a universidade se continuarem a
plantar milho em vez de tabaco”. A partir daí,
intensificámos a nossa produção de tabaco
e colhemos/vistamos os benefícios.
ITGA: Sente que existem verdadeiras oportunidades neste setor? Arlyn Corpuz Vega:
Há muitas oportunidades na produção de tabaco, no entanto, as grandes vêm quando se
é industrial. A sorte vem com o trabalho das
suas mãos. A produção de tabaco tornou-se
o nosso pão de cada dia, a principal fonte
de rendimento que nos permitiu construir a
nossa casa onde vivemos confortavelmente,
enviar a nossa filha para a universidade,
66

de café com ele, vamos para os campos logo
às 4:00 da manhã, muitas vezes iluminando
o nosso caminho com uma lanterna.

“Nunca
poderá
enviar os seus
filhos para a
faculdade, se
continuar a plantar
milho em vez
de tabaco”

adquirir mais alguns terrenos e comprar o
nosso veículo.
Não me preocupo com a descida dos preços
do tabaco. É a única mercadoria que tem um
preço mínimo regulamentado nas Filipinas.
ITGA: Descreva a gama de atividades em
que está a participar neste momento. Pode,
por favor, explicar-nos um dia típico de trabalho para si? Arlyn Corpuz Vega: Todas as
minhas atividades na produção de tabaco
na nossa quinta de quatro hectares são feitas em parceria com o meu marido Eligio. O
meu horário de trabalho começa às 3:30 da
manhã. Depois de tomarmos uma chávena

Ao preparar as sementeiras, o meu marido
lavra o campo e eu pulverizo os tampões do
solo. Preparamos pelo menos 25 sementeiras de 1X30 metros, embora só precisemos
de cerca de 16 porque somos produtores de
plântulas credenciados pela NTA, e os agricultores vêm buscar/comprar as plântulas
de que necessitam. Eu mondo e rego as sementeiras. Aplico fertilizantes às plântulas
e até aplico CPA, se necessário. Durante o
transplante, eu trato do desenraizamento
das plântulas. Aplico fertilizantes durante
os curativos laterais e ajudo o meu marido
durante a rega. Oriento-o com a mangueira
para que as plantas de tabaco não sejam
destruídas. Durante a colheita, preparo alimentos para os trabalhadores e fico depois
do almoço. Há até alturas em que colamos
o tabaco até às primeiras horas da manhã,
porque se não conseguirmos pendurar as
folhas, elas respiram e aquecem. A cura é
uma história diferente porque não contratamos gestores estáveis. Alterno o cuidado do
celeiro com o meu marido. O meu horário
é das 20:00 à 1 da manhã, depois é o meu
marido que assume o controlo. Este horário
dura quase quatro noites, especialmente
durante a secagem das culturas. Também
me tornei o corredor durante a descarga. O
corredor é aquele que recolhe as folhas curadas durante a descarga e coloca-as numa pilha temporária. Eu faço a triagem. Vender

os nossos produtos é também da minha responsabilidade, mas ainda fico nervosa cada
vez que espero pelas notas que as minhas
folhas recebem. O meu dia normalmente
termina às 22 horas. Embora o trabalho na
quinta de tabaco seja enfadonho e a minha
agenda seja agitada, não me esqueço de
preparar e cozinhar três refeições calorosas
para o meu marido todos os dias.
ITGA: Quais são os principais desafios que
as mulheres do tabaco estão a enfrentar
no seu mercado? Arlyn Corpuz Vega: A necessidade de mão de obra da produção de
tabaco é muito exigente, e é exaustiva, especialmente a cura, mas quando a necessidade
de mão de obra se intensifica, sustento-me
fornecendo muita comida para mim e até
para os nossos trabalhadores.
ITGA: Qual é o papel das mulheres nos
processos de tomada de decisão no setor
do tabaco no seu país? Arlyn Corpuz Vega:
O homem decide a maior parte das atividades/operações agrícolas, mas as mulheres
decidem sobre a logística e as atividades
pós-cura. Eu decido quem contratar como
mão de obra agrícola e que alimentos preparar para os trabalhadores. Decido também
como o tabaco deve ser preparado antes de
ser levado para o posto de compra.
ITGA: Qual acha que é a barreira mais signif-

icativa para atrair as mulheres para o tabaco? Qual tem sido a barreira mais significativa para si pessoalmente? Arlyn Corpuz
Vega: Não existem barreiras na produção
de tabaco entre as mulheres no meu país.
Encaramos o trabalho nas quintas de tabaco como uma oportunidade para nos
ajudarmos mutuamente como marido e
mulher, e como membros da sociedade (localmente conhecida como “Bayanihan”).
ITGA: Que ferramentas/formações gostaria de ver disponibilizadas de modo
aprimorar as suas competências? Arlyn
Corpuz Vega: Formação em classificação
de folhas, análise de rendimentos, falar em
público para poder contar a outras mulheres sobre os benefícios e oportunidades
que recebo da produção de tabaco.
ITGA: Como construiu confiança e/ou resiliência ao longo da sua carreira? Arlyn
Corpuz Vega: A inspiração do meu marido
e da minha filha, a ajuda da minha empresa de aquisições e do meu técnico de campo, a confiança contínua que me foi dada
pela NTA, o apoio da Unidade de Governo
Local e dos meus co-agricultores e a crença
no nosso Senhor Todo-Poderoso dão-me
confiança e tornam-me resiliente.
ITGA: Como as mulheres podem
apoiar outras mulheres nas suas re-

spetivas organizações? Arlyn Corpuz
Vega: As mulheres envolvidas na produção de tabaco devem poder falar
sobre o quão lucrativo é o rendimento
em comparação com outras culturas.
Devem também ser ensinadas a gerir
adequadamente o trabalho e as responsabilidades familiares.
ITGA: Que iniciativa gostaria de ser
vista para melhorar o papel das mulheres na indústria/setor? Arlyn Corpuz
Vega: A igualdade de género deve ser
exercida. As mulheres devem ser reconhecidas pela sua contribuição no setor.
Organizá-las e dar-lhes formação para
melhorar as suas capacidades e proporcionar um local para a autoexpressão.
ITGA: Que conselho daria a uma jovem
mulher que entra na indústria/sua profissão? Arlyn Corpuz Vega: A produção de
tabaco é sempre um desafio. Somos confrontados com o clima e a ocorrência de
pragas e doenças. No entanto, estes problemas podem ser ultrapassados proporcionando ternura, amor e cuidado pelas
plantas e pelo ambiente juntamente com
os trabalhadores. Estas são, na minha
opinião, as melhores dicas para as mulheres jovens que pretendem entrar na
indústria do tabaco.

Sra. Arlyn Vega em acção, a trabalhar o tabaco
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Relatório do país: Itália

Relatório do país: Bulgária

Texto original fornecido em Inglês

Texto original fornecido em Inglês

HAT 2010

Italy

Bulgaria

FCV - Flue
Cured Verona

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA, COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO
E/OU LEILÕES)?
Neste momento estamos a plantar e
colocar tabuleiros de poliestireno nas
estufas do Float System. A sementeira
continuará durante 5 dias a fim de obter plântulas de escalar durante a fase
de transplante.
PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:

Estamos perante um período de
seca: se não chover nas próximas semanas, irá afetar significativamente
a ação contra os nematóides. Os
nematóides são organismos unicelulares que danificam as raízes da planta do tabaco: seguem a humidade do
solo e, estando secos à superfície,
descem em profundidade; se o solo
estiver nestas condições durante a intervenção contra os nematóides (meados de abril), a eficácia desta operação
é nula.

Giovanni Mercati - Flue Cured Verona Membro da ITGA - Crédito: ITGA
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Relativamente aos dados sobre as
culturas, a situação do mercado italiano do tabaco é convulsiva devido ao
forte aumento dos custos enfrentados
pelos agricultores (energia +300%, fertilizantes +300%, gás +200%, etc.) e a
uma integração de preços anunciada
por uma multinacional aos seus agricultores para a colheita de 2021 e
para a colheita de 2022 para fazer face
ao aumento dos custos de produção.
Estes são momentos cruciais para os
nossos agricultores e neste mês eles
decidirão se plantam as sementeiras
ou diversificam a cultura.

DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS: PLANTA, COLHEITA OU ENTREGA (CONTRATO
E/OU LEILÕES)?
Planta
PROBLEMAS / ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
RECENTES:
Não
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
QUE PARTICIPAM NA TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO COM A TEMPORADA ANTERIOR?
3.345 produtores/2021 vs 3.210
produtores/2020

QUAL É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES
NA TEMPORADA ATUAL, EM COMPARAÇÃO COM A TEM-PORADA ANTERIOR?
3.381 ha/2021 vs 4.382 ha/2020

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO DA
TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA
TEMPORADA:

VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM COMPARAÇÃO
COM A TEMPORADA AN-TERIOR?
6.935 t/2021 vs 7.508 t/2020
Sem dados
PREÇO MÉDIO DA TEMPORADA ATUAL E DA ÚLTIMA TEMPORADA:
Temporada 2021:			
Flue Cured – 2,66 eur/kg		
Burley – 1,93 eur/kg			
Oriental – 3,94 eur/kg 		

Temporada 2020:
Flue Cured – 2,42 eur/kg
Burley – 1,78 eur/kg
Oriental – 3,91 eur/kg

Tsvetan Filev - Presidente da Associação Búlgara do Tabaco NAT 2010 Membro da ITGA - Crédito: ITGA
71

ÁREA EM FOCO - MULHERES NO CULTIVO DO TABACO

ÁREA EM FOCO - MULHERES NO CULTIVO DO TABACO

gulho que também pode dar uma bicicleta
ao seu irmão mais novo. “Antes, os meus
pais tinham de pedir dinheiro emprestado
aos vizinhos para que eu pudesse ir à escola. Agora, posso trabalhar enquanto estudo.
Como licenciada, tenho a oportunidade
de me tornar membro do pessoal desta
empresa”, diz ela.
Endang e Silviana, juntamente com todos os
trabalhadores dominados pelas mulheres,
são um apoio importante, uma parte da
indústria dos produtos do tabaco como um
todo. Os trabalhadores são um elemento
valioso nos elementos do ecossistema do
tabaco. Não são apenas um bem ou um
recurso para pôr a indústria a funcionar. Na
realidade, são os pilares da economia familiar e o motor da economia regional. (*)

Mulheres que Apoiam
a Economia Indonésia
Texto original fornecido em Inglês

Cobertura das Mulheres
no Tabaco: Indonésia

As mulheres não foram criadas apenas para
serem a costela dos homens. Na realidade,
as mulheres são também os pilares da

As mulheres são
também os pilares
da economia
familiar e
estatal.

Trabalhadores de cigarros enrolados à mão - AMTI
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economia familiar e estatal. O alvo das
receitas estatais provenientes do imposto
sobre o tabaco da Indonésia de 195 biliões
de Rp. está nas mãos de mulheres trabalhadoras. Esta realidade pode ser vista
no ecossistema da indústria de produtos
de tabaco da Indonésia que absorve cerca
de 86% da mão de obra feminina. Como se
viu no Cigarette Production Partner Kareb,
Bojonegoro, Java Oriental, 98% da mão de
obra é dominada por mulheres. Com métodos e sistemas de trabalho baseados no
detalhe, precisão e alta precisão, é aqui que
a figura feminina é muito importante.
Os Cigarette Production Partners tornaram-se um fenómeno multiplicador
económico para Bojonegoro em particular. Isto porque os Cigarette Production
Partners supervisionam cerca de 3.000
produtores de cigarros de kretek enrolados
à mão, nos quais predominam mulheres
(cerca de 98%). Quando os maridos que

O alvo das
receitas estatais provenientes do imposto
sobre o tabaco da
Indonésia de 195
biliões de Rp. está nas
mãos de mulheres
trabalhadoras.
trabalham fora da cidade se tornam vítimas
de despedimentos em consequência da
pandemia de COVID-19, estas mulheres que
trabalham com cigarros de kretek enrolados
à mão fazem o seu melhor para satisfazer as
suas necessidades diárias e assegurar a nutrição e educação dos seus filhos. Enquanto
ainda cumprem os seus deveres como
mães e mulheres nos seus respetivos lares.
Milhares de mulheres que trabalham com
cigarros kretek enrolados à mão apoiam-se
umas às outras e fortalecem-se umas às
outras. Não é de admirar que tenham conseguido criar os seus filhos para o ensino
superior e ter uma carreira profissional.
Tal como foi experimentado por Endang
Sriwarti. Esta mulher de 44 anos, é membro
dos Cigarette Production Partners Kretek
desde 1995.
Tem trabalhado desde antes de se casar
até ter conseguido enviar a sua única filha
para a escola até se formar numa universidade pública em Surakarta. “A minha filha
licenciou-se na D3 Agronegócios Agrícolas.

Agora ela está a trabalhar em Semarang.
Ao trabalhar como enroladora de cigarros,
posso satisfazer as necessidades educativas
da minha filha e a economia da família.
Não posso depender apenas nos rendimentos do meu marido que trabalha como
trabalhador agrícola sazonal”, diz Endang
com orgulho.
Além disso, o seu marido tinha sido afetado
pela pandemia de COVID-19, pelo que não
trabalhava de todo há vários meses. No
entanto, Endang não abandonou os seus
deveres como dona de casa. De manhã, ela
levava tempo a cozinhar, depois limpava a casa e depois ia de bicicleta para o

hobby e só o faço quando há encomendas
de colegas de trabalho”, diz ela.
Selviana Ayu Nur Agustina, escolheu trabalhar enquanto perseguia o seu sonho de
completar a sua formação como Licenciada
em Educação. Esta jovem de 21 anos matriculou-se como estudante no Instituto de
Formação e Educação de Professores PGRI
Bojonegoro, “Se eu trabalhar nos Cigarette
Production Partners, posso pagar pelos
meus estudos e ajudar nas finanças dos
meus pais. Não quero aumentar a carga
económica dos meus pais, que trabalham
como trabalhadores agrícolas com altos e
baixos”, diz Selviana.
Com o salário que recebe, cujo montante
nominal é em média superior ao Salário
Mínimo Regional, Selviana pode também
ajudar a mandar os seus dois irmãos mais
novos para a escola. Ela menciona com or-

Não quero aumentar
a carga económica
dos meus pais, que
trabalham como trabalhadores agrícolas
com altos e baixos.

Milhares
de mulheres
que trabalham com
cigarros kretek enrolados à mão apoiam-se
umas às outras
e fortalecem-se
umas às outras.

trabalho. Quando regressava do trabalho,
recomeçaria a cozinhar e a cuidar das necessidades do seu marido.
“Quero continuar a trabalhar até à idade da
reforma”. Entretanto, tenho um sonho de
ter um negócio de restauração de bolos. Até
agora, a restauração de bolos é apenas um
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