I - Matriz de Acções de Seguimento de Assuntos Discutidos com OCI e BID NO ÂMBITO DA REVITALIZAÇÃO DO ALGODÃO E TÊXTEIS

Assunto discutido
1. Investigação: Capacitação do CIMSAN,
por forma a torná-lo um Centro de
Pesquisa de Excelência

Consensos alcançados
1.1 Moçambique é solicitado a apresentar
proposta de actividades concretas,
considerando que o centro pode também
beneficiar a região austral.

Instituição
Acções de seguimento
responsável
1.1 Submeter uma solicitação
IAM
formal sobre o assunto a OIC,
providenciando detalhes sobre a
ideia.

1.2. Contemplar no ambito do programa de 1.2. Incluir nos termos de
IAM
suporte do subsector a ser desenvolvido.
referencia para desenvolvimento
do programa de suporte ao
subsector.
1.3 Submeter carta, termos de
1.3 Como ponto de partida e de impacto
IAM e MF
referencia e CVs dos peritos já
rápido, BID pré-dispõe-se a financiar a
colocação de peritos no CIMSAN para apoio identificados no Egipto, indicando
técnico e, paralelamente, apoiar a formação disponibilidade de conparticipar
de técnicos em escolas dos países membros em alojamento e de os peritos
da OIC com reconhecida experiência nas
aceitarem as condições do BID.
áreas temáticas necessárias.
2. Desenvolvimento do Sistema de
Sementes do Algodão

Instituição a
envolver
Prioridade
IIAM
Médio prazo

Imediato

IIAM

2.1 Identificar país provedor da IAM/AAM/FONP IIAM
A
2. OIC e BID, mediante solicitacao específica tecnologia e experiencia,
caracterizar
o
tipo
de
parceria
do país, depois de identificação de
adequada para mais tarde fazer
potencial, poderá apoiar a estabelecer
parcerias com países membros detentores solicitação específica;
de competencias (Turkia, Paquistão e
Egipto).
2.2. Preparar projecto ou
IAM
AAM
conceito e submeter a OIC,
providenciando detalhes sobre a
ideia, para apreciação em Casa
Blanca.
IAM
2.3. Incliuir nos termos de
referencia do porograma de
suporte.

IIAM

Imediato

Curto prazo

Imediato

Imediato

3. Treinamento Massivo de Produtores e
Técnicos em Opções de Aumento de
Produtividade e Eficiência na Produção do
Algodão

4. Apoio ao Aumento de Capacidade de
Produção de Algodão Caroço para os
micro, pequenos e médios produtores

3.1 Proposta enquadra-se no programa do
algodão da OCI, devendo o país solicitar
para ser agendado para avaliação, na
reunião de Setembro do comité directivo do
programa do algodão, na Casa Blanca.

3.1 Preparar e enviar projecto ou IAM
nota conceptual sobre as ideias e
submeter o mais breve possivel
para OCI para laçamento na
agenda de Sembro

AAM e
FONPA

Imediata

3.2 Possibilidade de utilização de parcerias
como ONG's para treinamento de
produtores em matéria de gestão produtiva
e de minidescaroçadeira de Moma.

3.2 Submeter uma solicitação
IAM e MF
formal sobre o assunto aoBID,
providenciando detalhes sobre a
ideia.

FONPA

Curto prazo

3.3 BID pré-dispõe se a financiar visita de
estudo e troca de experiências para técnicos
e produtores.
4. 1 Proposta aceite. Deve ser preparado
um Programa Compreensivo de Suporte ao
desenvolvimento da cadeia de algodão e a
indústria têxtil.

3.3 O país ficou por identificar
necessidades específicas.

AAM e FONPA Médio termo

IAM

4.1 Submeter uma solicitação
IAM e MF
formal sobre o assunto
simultaneamente a OIC (em vista
Casa Blanca) e ao BID,
providenciando detalhes sobre a
ideia através de concept.

MPD

Imediato

4.2 O subsector e o país deverão interiorizar 4.2 Durante a próxima visita do MF e MINAG
e dar suporte ao programa
country manager (Julho / Agosto)
organizar mesa redonda com as
partes, para apresentar e discutir
a abordagem do programa de
suporte à cadeia de algodão e
indústria têxtil

MPD

Imediato

4.3 Possibilidade de desenvolver a infraestrutura de crédito existente nas
empresas, para maior acesso a
microfinanças para prover meios de
produçao e insumos para os produtores

MF e MPD

Curto prazo

4.3.1 Propor um programa piloto IAM/AAM
de microfinanças de não mais de
$ 5 milhões, para uma região
específica.
Submeter pedido específico ao
BID

MF

5. Integração comercial e aumento da
competitividade internacional e local

6. Revitalização da indústria têxtil (de
fiação à tecelagem)

4.3.2 - contemplar a fase de
IAM
expansão nos termos de
referencia para o programa
compreensivo.
4.4 Intensificação, através da mecanização 4.4 Contemplar nos termos de
IAM
referencia do programa de apoio
de pequena dimensão, é necessária.
subsectorial.
BID
Aprofundar a matéria com ITFD,
que pode financiar a compra de
equipamento agrícola de um país
membro a um outro.
5.1 Proposta aceite, OCI e BID irão apoiar
5.1 Submeter uma solicitação
DNI / MIC e
Moçambique a estabelecer acordos com
formal sobre o assunto a OIC,
IAM/MINAG
outros países membros para o
providenciando detalhes sobre a
estabelecimento de trocas comercias
ideia
directas (sem intermediários)

6.1 Proposta aceite. Este assunto devrá ser
tratado através do programa compreensivo 6.1 Incluir o assunto nos termos
de suporte ao algodão e a indústria têxtil
de referencia do programa
compreensivo, providenciando
detalhes sobre a ideia

DNI / MIC e
IAM/MINAG

Curto prazo

MF

Imediato

IAM e MF

curto prazo

AAM, IAM e Médio a longo
MF
prazos

MF e MPD

Imediato

