
Phonto Mumbi 

 

Chefe Executivo da Associação do Tabaco da Zâmbia (TAZ) 

 

Caros Participantes da Reunião da Associação Internacional de Produtores de Tabaco (ITGA) de 

África.  

 

Cabe-me a mim encerrar esta sessão. Gostaria de agradecer ao Dr. Chizumba Shepande, do 

Ministério da Agricultura, pela sua participação.  

 

Gostaria também de agradecer aos nossos membros do Malawi, Tanzânia, Zimbabué e Zâmbia. 

 

Ao nosso Secretariado da ITGA em Portugal e à equipa da TAZ, que tornou possível esta reunião.  

 

E a todos os que participaram hoje no encontro, sendo o segundo organizado pessoalmente pelo 

ITGA, após dois anos de pandemia.  

 

Para concluir esta sessão, durante a qual tentámos trazer a informação mais atualizada sobre o 

nosso sector e a situação global, gostaria de ler uma declaração onde recolhemos as conclusões 

das questões discutidas.  

 

 

DECLARAÇÃO ACORDADA PELOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL DE PRODUTORES DE TABACO (ITGA)  

AFRICA 2022, LUSAKA, ZÂMBIA, 24 AGOSTO 2022  
 

As organizações membros da Associação Internacional de Produtores de Tabaco da Região 

Africana apelam a um forte compromisso entre todos os principais interessados a nível 

nacional e regional para enfrentar os crescentes desafios agravados pela pandemia global, o 

impacto desconcertante das alterações climáticas, os elevados custos de produção e a 

persistente hostilidade da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para o 

Controlo do Tabaco contra o nosso sector.  

 

Associações de produtores de tabaco que representam centenas de milhares de produtores do 

Malawi, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué reuniram-se em Lusaka, Zâmbia, a 24 de Agosto de 2022.  

 



Os produtores presentes na reunião discutiram em profundidade os desafios que o sector 

enfrenta e dedicaram especial atenção às questões que geram maior pressão, particularmente 

as relacionadas com a sustentabilidade dos agricultores e as regiões onde o tabaco é produzido, 

considerando a produção de tabaco um pilar para as economias destes países.  

 

Entre estas questões, foi dada especial ênfase aos elevados custos de produção e ao aumento 

da inflação, que foram agravados pela pandemia global e atualmente pela guerra na Ucrânia, o 

que coloca e uma série de novos desafios, demasiado cedo para serem plenamente 

compreendidos. As consequências destes factores perturbadores sem precedentes estão a 

aumentar os já abundantes desafios a níveis nunca vistos em décadas.  

 

Os produtores manifestaram as suas preocupações sobre o impacto das alterações climáticas 

que estão a afetar irreversivelmente as comunidades agrícolas em todo o mundo.  

 

Além disso, os produtores de tabaco expressaram a sua vontade de contribuir através das suas 

ricas experiências para reduzir o potencial impacto que a cultura do tabaco pode ter nas 

alterações climáticas. Adicionalmente, os agricultores expressaram a sua disponibilidade para 

trabalhar com governos e instituições para apoiar as medidas necessárias a serem tomadas.  

 

Os produtores de tabaco reunidos hoje, expressaram a sua deceção acerca da crescente 

hostilidade da Convenção-Quadro para o Controlo do Tabaco (FCTC) da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em relação ao sector do tabaco.  

 

Desde o seu início, o tratado tem utilizado o chamado Artigo 5.3 para manter os produtores de 

tabaco e os seus legítimos representantes afastados do diálogo e durante quase 15 anos, nas 

Conferências das Partes (COP) realizadas pelo secretariado da CQCT de dois em dois anos, os 

produtores de tabaco têm sido impedidos de participar e de fazer parte inclusiva da discussão 

onde os seus meios de subsistência estão em jogo.  

 

O artigo 5.3 carece de argumentos jurídicos consistentes e a CQCT da OMS está a dirigir estas 

conferências de forma inadequada contra as suas próprias regras de procedimento.  

 

Os produtores de tabaco irão, a partir de agora, exercer uma grande pressão para assegurar a 

sua participação e farão tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar a sua representação 

legítima nas futuras Conferências das Partes. A próxima terá lugar no Panamá, em 2022.  

 

Os produtores de tabaco apelam aos seus governos e a todos os parceiros da cadeia de 

abastecimento, considerando que a produção de tabaco é um importante gerador de emprego 



e proporciona grandes benefícios económicos nos países onde é cultivada, para se juntarem e 

enfrentarem os desafios comuns de uma forma unida.  

 

Finalmente, os agricultores reconhecem a necessidade de regulamentação do consumo de 

produtos do tabaco e insistem na necessidade de um equilíbrio a fim de evitar consequências 

potencialmente devastadoras para milhões de agricultores que ainda dependem da cultura.  

 

Desta forma, e para concluir esta sessão da Reunião Regional Africana 2022 da Associação 

Internacional de Produtores de Tabaco, pedimos proteção aos nossos governos, para que os 

produtores de tabaco representados nesta reunião possam continuar o nosso trabalho de uma 

forma digna, ajudando as nossas regiões e comunidades. 

 

A ITGA é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a causa de milhões de 

produtores de tabaco em todo o mundo. Luta pela inclusão dos cultivadores em discussões 

globais, procurando fornecer uma forte voz coletiva a nível internacional para assegurar a 

proteção dos cultivadores e das suas famílias. 


