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Os sistemas de monitorização agrícola dependem da disponibilidade de informações oportunas e obje-
tivas para apoiar a avaliação da produção agrícola. Nos últimos anos foram feitos esforços consideráveis 
para obter essa informação de forma econômica, precisa e confiável. O uso de Imagens de Satélites de 
Observação da Terra tem sido essencial graças à sua ampla e frequente cobertura da superfície terrestre. O 
objetivo geral da EO4Africa é fortalecer as capacidades institucionais para mapeamento e monitorização 
das áreas agrícolas em Moçambique. EO4Africa desenvolve habilidades locais e fortalece as capacidades 
de pesquisa, gestão e interação para:
>  mapeamento rotineiro da condição das culturas;
>  deteção de anomalias de crescimento das culturas;
>  fornecimento de estatísticas de produção numa base permanente;
>  desenvolvimento de capacidades para uma melhor implementação das atuais e futuras políticas 

nacionais, apoiando a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
>  colaboração com organizações humanitárias internacionais (por exemplo, Programa Mundial  

de Alimentos).
A fase inicial do projecto será implementada na província de Inhambane. As capacidades de monitori-
zação de culturas serão consolidadas, demonstradas e ampliadas para uma província vizinha (província 
de Sofala ou Manica). O projeto fornece ferramentas de pesquisa incluindo (grandes) conjuntos de dados, 
habilidades e capacidades para melhor avaliação, alocação e controle de recursos naturais. Desenvolve 
igualmente ferramentas analíticas para aumentar a transparência e eficiência nos processos de tomada 
de decisão para a gestão e provisão de alimentos.
O projeto é financiado pela APPEAR, um programa Austríaco de Cooperação para o Desenvolvimento.
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