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extensão, sistema financeiro e de crédito

portanto, não faz parte das alianças políticas
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de alimentos em África no mundo aumen-

de trabalho agrícola e, portanto, sobre o

muitos casos, inoperacionais. Ciente dessa
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a diferença ampliou-se, considerando uma

No âmbito dos objectivos deste texto, é

afectação à agricultura de pelo menos 10%
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e elites dominantes em África aparenta

de forma significativa. São baixíssimos os
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outros sectores e o retorno de capital é de

depender ou interagir com a replicação da
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médio e longo prazo.

pobreza agrícola endémica em África. ■
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