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O documento de trabalho (WorkingPaper) OBSEVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 

relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores 

e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. 

Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros. 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito a 

Universidade. 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento, correcções para a melhoria do documento final,
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CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DOS DETERMINANTES  

DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

João Mosca e Yasser Arafat Dada1 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para efeitos de políticas de produção, é importante que os centros de decisão conheçam os 

determinantes da produção. Isto é, quais os factores, económicos e não económicos, internos a um 

determinado sector ou de âmbito macroeconómico e externos, que mais influenciam a produção e o 

comportamento dos produtores. 

 

Regra geral, a análise da evolução da produção agrária restringe-se aos factores internos ao sector 

agrícola 2 , nomeadamente, as quedas pluviométricas, as superfícies trabalhadas (SAU 3 ), os 

momentos em que as operações culturais são realizadas, a utilização de insumos, as doenças e 

pragas, entre outros. Algumas análises, sobretudo quando se trata de bens exportáveis, incluem os 

preços internacionais e a taxa de câmbio. As taxas de juro e o crédito, a evolução da população 

(quando as análises são por períodos de médio e longo prazo), os gastos públicos de funcionamento 

e de investimento, o investimento directo estrangeiro (IDE), entre outros, não são considerados na 

maioria dos casos. 

 

O conhecimento dos determinantes da produção agrária possui uma elevada importância 

instrumental na direcção e gestão das políticas públicas,das empresariais e dos pequenos produtores. 

Permite conhecer quais os instrumentos de gestão que maior influência tem sobre a produção e em 

que medida uma variação percentual de um ou vários instrumentos conjugados se reflecte nos níveis 

produtivos. Isto é, possibilita saber qual a “sensibilidade” (elasticidade ou efeito multiplicador) que 

uma alteração em uma determinada percentagem do instrumento económico provoca numa 

determinada variável, neste caso de estudo, na produção.Os resultados podem ser diferenciados 

conforme as realidades, os tipos de produtores, a influência de variáveis não incluídas nos modelos 

de análise, o momento deaplicação das políticas públicas, entre outros factores. 

  

Este conhecimento é fundamental para a focalização das políticas, assim como, para a eleição de 

quais os instrumentos de gestão económica, a nível macro e micro, adoptar em função das respostas 

produtivas com menor utilização de recursos (eficiência). Este conhecimento provém da 

investigação, transmissão para a escala produtiva e a criação de condições de adopção massiva de 

tecnologias ajustadas e com respostas produtivas na produtividade e nos rendimentos dos agentes 

económicos. 

 

Este estudo tem com objectivo central saber quais os determinantes da produção agrária e de 

algumas culturas seleccionadas em Moçambique. Além da introdução, este estudo tem as seguintes 

secções: um breve enquadramento teórico baseado nas principais teorias de crescimento económico 

e da teoria da produção; o contexto moçambicano que fundamenta a relevância do estudo; a 

                                                           
1 João Mosca, Doutor em Economia Agrária e Sociologia Rural. Director Executivo do Observatório do Meio 

Rural (OMR) e coordenador de investigação. Yasser Arafat Dada é licenciado em Economia e Assistente de 

Investigação no OMR. 
2 Neste texto apenas é considerado o conjunto do sector agrário. Alguns produtos agrícolas têm particular 

tratamento. 
3 SAU (Superfície Agrícola Utilizada) – designação utilizada em muita literatura especializada. 
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metodologia; a apresentação dos resultados do modelo adoptado para o estudo dos determinantes; o 

resumo e a análise de resultados; e finalmente a secção de conclusões. 

 

2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO4 

 

2.1 Breve resumo das teorias de crescimento económico 

 

A literatura económica convencional indica o capital e o trabalho como factores de produção. Neste 

caso, entende-se por capital a terra e outros recursos naturais, as infra-estruturas, o dinheiro ou 

outras formas de pagamento, equipamentos, matérias-primas utilizadas e em stock, etc. 

Considerando as especificidades do factor terra, alguns autores individualizam-na, merecendo um 

tratamento teórico especializado 5 . Em sentido restrito, o trabalho inclui os custos com os 

trabalhadores (salários, pensões, impostos, custos de admissão e demissão, formação, etc.). A 

posição assumida pelos economistas convencionais (clássicos e neoclássicos) é que “consideram 

apenas as determinantes imediatas da produção de uma economia, a saber: (a) o nível tecnológico; 

b) quantidade e qualidade da força de trabalho; c) quantidade e composição do stock de capitais; e, 

d) natureza das condições dos recursos naturais”, Moricochi e Gonçalves (1994). 

 

As diferentes combinações dos factores de produção com o objectivo de obtenção de um 

determinado nível de produção são definidas como tecnologia, tendo em consideração restrições 

dos factores disponíveis. Na teoria da produção, os factores são combinados numa função de 

produção6para a maximização de objectivos produtivos (por exemplo a margem bruta) e/ou para a 

minimização de riscos7, geralmente de fenómenos não controlados pelo agente económico (por 

exemplo, as variações do climana agricultura8).  

                                                           
4 As teorias de crescimento económico constituem a base teórica do presente texto. Considerando ser uma 

matéria muito especializada e formalizada, os autores procuraram apenas referir os principais modelos de 

crescimento e de uma forma descritiva. Para os que se interessam pela fundamentação e desenvolvimento 

matemático dos modelos, pode-se consultar as obras referenciadas ou outras.   
5 Considerando o âmbito e objecto deste trabalho, a terra tem um tratamento mais individualizado. São 

geralmente, consideradas como especificidades do mercado da terra, as seguintes: (1) a rigidez da oferta, isto 

é, a quantidade de terra é fixa ou apenas alterável a longo prazo (recuperação de fertilidade, conquista de 

terras ao mar, etc.), geralmente de custos muito elevados, e verificável em casos específicos; (2) a terra como 

propriedade do Estado sem ou com mercado de títulos de uso e aproveitamento e em muitos casos mercados 

paralelos e negros da terra; (3) significado da terra como elementos de poder e de prestígio com influência 

sobre as relações sociais e sobre o valor de uso e de troca da terra. 
6Na teoria económica neoclássica, a função de produção mais utilizada é a função de produção de Cobb-

Douglas que tem a fórmula Q= AK"Lß, onde A é uma constante de tecnologia y " + ß = 1, Caballer. (s/data). 

Para um desenvolvimento matemático pode ver este autor. 

Numa forma crítica às abordagens estritamente formalizadas (matematizadas), Schumpeter caracteriza o 

processo de produção "como uma combinação de forças produtivas que incluem coisas em parte materiais e 

em parte imateriais". No nível material, têm-se os factores originais da produção, isto é, terra e trabalho de 

onde procedem todos os bens. As forças imateriais seriam "factos técnicos" e factos de organização social" ou 

meio ambiente sociocultural. Mais especificamente, o meio ambiente sociocultural representaria todo o 

complexo social, cultural e institucional da sociedade. Do ponto de vista económico, esse "meio ambiente" 

especifica as regras dos jogos institucionais que devem ser observadas na alocação e distribuição. Isso indica, 

por exemplo, se a economia é principalmente competitiva ou monopolista, capitalista ou socialista, etc..." 

Adelman (1972). 
7 Os empresários possuem, geralmente, vários objectivos a maximizar e minimizar. Matematicamente existem 

as funções multi-objectivos. 

8 No caso do clima, o investimento em regadios teria sentido económico quando a probabilidade do volume 

de perdas de produção por razões de variações de clima (cheias, secas, etc.) fosse, a longo prazo, (tempo de 

vida útil do investimento) igual ou superior ao valor do investimento. 
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Além da clássica função de produção de Cobb-Douglas, vários autores propõem funções de 

produção dando maior ou menor importância aos diferentes factores de produção. O modelo 

crescimento de Solow9sobre os factores de criação riqueza de uma nação e porque uns países são 

mais ricos que outros, demonstra que o crescimentoé mais determinado pela mudança tecnológica 

do que pelos tradicionais factores de produção trabalho e capital. Refere ainda que quanto maior for 

a taxa de poupança maior será o crescimento10. Porém, conclui-se que “a taxa de poupança é 

importante na determinação do nível de renda e da taxa de crescimento de curto prazo, embora a 

taxa de poupança não influencia a taxa de crescimento no longo prazo11. Quando se considerao 

longo prazo, a taxa de crescimento da economia será determinada apenas pela taxa de crescimento 

tecnológico, ou seja, a economia só irá apresentar um crescimento sustentável se for capaz de 

operar com tecnologias cada vezmais produtivas”, Ellery Jr. e Gomes (2003:9)12. 

 

Moura, Xavier e Silva (2011: 99) procuram sintetizar o modelo na seguinte frase: “Solow 

demonstrou que o produto per capita é uma função crescente da razão entre capital e trabalho. A 

força de trabalho cresce a uma taxa natural (exógena ao modelo), razão por que é necessária uma 

quantidade de poupança per capita, que deve ser utilizada para equipar os novos trabalhadores com 

uma quantidade de capital per capita K, igual àdos outros trabalhadores. Outra parte da poupança 

deve ser usada para garantir a não depreciação do capital. A primeira parte da poupança citada 

acima, para equipar os novos trabalhadores, é chamada “alargamento do capital” (expansão da força 

de trabalho) e a poupança utilizada para aumentar a razão capital/trabalho é denominada 

“aprofundamento do capital”.  

 

Na mesma página acrescentam: Segundo Robert Solow, para alcançarmos a situação de steady state 

(estado estável) é necessário que a poupança per capita seja igual ao alargamento do capital. O 

capital por trabalhador K tem um rendimento decrescente e, quando atinge esse ponto de equilíbrio, 

não adianta investir mais no trabalhador cuja situação é a da poupança per capita igual ao 

alargamento do capital, porque não se estará maximizando a produtividade desse trabalhador. 

Assim, o condicionante do crescimento económico é a taxa de crescimento da força de trabalho13”.  

                                                           
9 Solow é considerado um dos “pais” da economia formalizada através dos seus modelos de crescimento 

económico. O seu modelo é conhecido como o modelo neoclássico de crescimento. 
10 Isto sugere que uma maneira de tornar um país mais rico seria implementar políticas que aumentem a taxa 

de poupança. Este tipo de política foi seguido em vários países, inclusive no Brasil, como forma de estimular 

o crescimento da economia. 
11 O modelo de Ramsy-Cass-Koopmans aborda também a questão da poupança a longo prazo, introduzindo a 

chamada “taxa de impaciência das famílias” relativamente ao desejo de adiantar o consumo futuro para o 

presente (o que pode significar o consumo acima das possibilidades dos rendimentos actuais socorrendo-se ao 

endividamento). “O aumento do nível de consumo per capita actual reduz o nível de poupança, o que afecta 

negativamente o investimento e, consequentemente, a acumulação. A taxa de juro (devido aos rendimentos 

marginais decrescentes que trava o ajustamento para a convergência para um nível inferior de consumo e de 

capital). 
12 Chama-se, no entanto, atenção para a importância que as sociedades atribuem ao consumo ao longo do 

tempo e ao nível do rendimento per capita quando se encontram em estado estacionário. Entende-se por 

estado estacionário quando todas as variáveis de uma economia (por exemplo a produção, consumo, capital, 

investimento e a poupança) apresentam igual valor ao longo de vários períodos, Ellery Jr. e Gomes (2003:3). 
13 Moura, Xavier e Silva (2011), ao analisar as fontes (determinantes) de crescimento para o caso da Coreia do 

Sul, confirmam o que predizem os modelos económicos. Cita-se os autores: Neste artigo analisou-se 

teoricamente e empiricamente modelos e conceitos económicos os quais apontam que actualmente as 

principais fontes de crescimento económico são o “capital físico”, “o capital humano” e a “tecnologia”. 

Constatou-se que as diferenças entre países são marcantes justamente no que tange ao capital físico utilizado 

em suas economias, ao desenvolvimento de um capital humano – em que a qualificação de mão-de-obra e a 

escolaridade são os propulsores de uma melhor possibilidade de inserção no mercado mundial – e à 
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Em resumo, os três autores enfatizam o investimento em capital (aprofundamento do capital). Na 

prática, a tecnologia intensiva em capital requer trabalhadores mais qualificados (e, em princípio, 

em menor quantidade) com salários mais elevados. No quadro da produtividade marginal 

decrescente dos factores, um novo investimento em capital aconteceria quando a produtividade 

marginal do trabalho igualasse o custo deste factor14. Estaé mais uma forma de fundamentar que a 

inovação tecnológica é um factor importante e, segundo os teóricos referidos neste texto, o principal 

determinante do crescimento. 

 

Solow, assim como outros modelos neoclássicos de crescimento, consideram que o crescimento 

económico é determinado, basicamente, pelo crescimento da produtividade (assente em tecnologias 

cada vez mais produtivas). Os críticos a estes modelos referem que não são apresentados modelos 

de cálculos da produtividade. Como afirmam Ellery Jr. Gomes (2003: 14) “note que o cálculo da 

produtividade total dos factores foi feito de forma que a função de produção fosse observada. Se 

pensarmos em um contador que deseje fechar o balanço de uma firma, a produtividade total dos 

factores corresponderia àconta lançada sobre a rubrica de outros, ou seja, o cálculo da produtividade 

total dos factores (PTF) é feito de forma residual. Por tratar-se de um resíduo e pelo facto do 

método de cálculo ser devido a Solow é comum chamar àprodutividade total dos factores de resíduo 

de Solow15”. 

 

Existem ainda os modelos de inspiração keynesiana, representados principalmente por Harrod e 

Domar. Sãode inspiração keynesiana pelo pressuposto principal em como o investimento provoca 

dois efeitos,Rocha (2004:60): 

 Efeito demanda: um aumento do investimento resulta em um aumento da demanda pelo 

produto16. 

 Efeito capacidade: os investimentos aumentam a capacidade da economia em laborar o 

produto17. 

 

Os autores consideram três variáveis principais para o crescimento económico: (1) a taxa de 

poupança; (2) a taxa de investimento; e, (3) a relação produto /capital. Mudanças nestas variáveis 

provocam efeitos multiplicadores que se repercutem no produto total e nos diferentes sectores da 

economia através de relações intersectoriais de sucessivas ordens18. “O produto por trabalhador 

                                                                                                                                                                                 
tecnologia, desenvolvida com investimento em P&D” (Pesquisa e Desenvolvimento, entre parênteses dos 

autores deste texto). A Coreia do Sul, ao investir nas três fontes de crescimento, passou de um país pobre para 

um país rico. 
14 O ponto óptimo de utilização de factores é quando as respectivas produtividades marginais se igualam. 
15 O “resíduo de Solow” é assim designado porque os estudos realizados revelam que os factores de produção 

tradicionais considerados nas funções de produção (capital e trabalho) explicavam muito parcialmente o 

crescimento económico. Na procura das variáveis/factores que se encontravam “encobertos” no “resíduo”, 

grande parte dos autores concluíram que se tratava da mudança tecnológica. 
16 Uma das diferenças relevantes entre Keynes e os autores clássicos e neoclássicos é que o crescimento pode 

ser incentivado com incrementos iniciais da procura (Keynes), enquanto os outros partem sempre de 

incrementos do produto. 
17 Considera-se que existe sempre uma capacidade não ou subutilizada e a existência de stocks,  que se 

designa por produto potencial, que é diferente do real. Apenas existe coincidência quando todos os recursos 

são plena e eficientemente utilizados. O crescimento equilibrado acontece quando o produto real (ou efectivo) 

é igual ao produto potencial. 
18  As relações intersectoriais foram estudadas por Leontief através da tabela de relações entre sectores 

homogéneos (que são tecnologicamente similares), também chamada matriz de input-output ou de Leontief. A 

variação de uma variável na procura agregada (sendo uma das características que tornam Leontief como um 

economista com influências de Keynes) produz efeitos de primeira ordem (aqueles que se relacionam, em 

primeira instância, com a variável alterada),seguindo-se outras em ondas sucessivas (denominadas de 2ª, 3ª … 
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(produtividade) aumenta com o capital por trabalhador mas o efeito será tanto menor quanto maior 

for o nível de capital por trabalhador. Quando o capital já estiver muito elevado, o efeito do 

aumento adicional de capital sobre o produto e, por sua vez, sobre o investimento, será muito 

pequeno. O estado em que o produto e o capital por trabalhador deixam de variar é chamado de 

estado estacionário da economia”, Costa (s/data). 

 

Estes autores consideram a possibilidade do crescimento natural quando se verifica o pleno 

emprego (produto real igual ao produto potencial 19 ). A taxa natural representa o máximo de 

crescimento da renda ou produto permitido pelo crescimento populacional, pela acumulação de 

capital, pelas melhorias tecnológicas e pelas preferências. Neste sentido, a taxa natural é a que 

possibilita um crescimento de pleno emprego, ou de inexistência de desemprego involuntário20 

(Harrod, 1948, p. 87).Para Domar as flutuações da economia são explicadas por mudanças 

desiguais nas principais variáveis ou equilíbrios macroeconómicos (consumo, poupança, gastos 

públicos e sector externo).  

 

Moreira (2011:639) procura encontrar em Harrod alguma similitude com o que o institucionalismo 

posteriormente designou de path dependence: “Harrod faz uso,num primeiro momento, de uma 

perspectiva menos complexa do sistema económico,como forma de mediação analítica, para, num 

passo seguinte, tratar a dinâmica económica num nível mais elevado de realismo e significado. Isto 

significa ainclusão do fenómeno de path-dependence e de modificações estruturais na 

análiseharrodiana, mediante a aplicação do modelo de equilíbrio móvel (shiftting equilibrium)”. 

 

Schumpeter21 é o precursor do papel do empresário (gestor empreendedor22) enquanto factor de 

organização e inovação tecnológica23.  

 

“A escola de Schumpeter considera que os ciclos económicos são naturais do capitalismo e provêm 

de ondas de inovação de novos produtos e novas empresas. As patentes e descobertas (inventos), 

acumulam-se num ciclo de crescimento e convertem-se em inovação durante as crises. As crises 

demoram o tempo que os inventos se convertem em novos produtos ou inovação. Com o novo ciclo 

                                                                                                                                                                                 
ordem). Estes efeitos têm como base de cálculo as operações de uma matriz de informações da economia 

estruturada em sectores homogéneos (produção e consumo produtivo ou intermédio), dos valores 

acrescentados e da demanda final. 
19 O produto potencial pressupõe a utilização plena e a maximização da eficiência dos factores. 
20 Existem várias situações que se podem considerar como de desemprego involuntário. Em princípio, existe 

desemprego involuntário quando nenhuma das partes (contratado e contratante) quer o emprego. Por exemplo, 

trabalhar-se para alguém (contratado) e este (contratante) deixar de necessitar dos serviços. Também se pode 

considerar em situação de desemprego involuntário “aquela pessoa que necessita e aceita padrões de 

remuneração do empregador, mas, mesmo assim, continua desempregado”, www.administradores.com.br. 
21 Schumpeter é também o precursor da teoria dos ciclos económicos, importante no âmbito das teorias de 

crescimento económico. Várias escolas de pensamento debatem as causas (determinantes) das crises, sendo 

que Schumpeter e outros atribuem à inovação tecnológica como sendo o factor principal. Schumpeter possui 

ainda uma interpretação sobre a evolução da sociedade, aspecto referido mais adiante. 
22  Considera-se empreendedor aquele que assume riscos de investimento e, no exercício da actividade 

empresarial, prefere o ambiente concorrencial, sem intervenções destorcedoras nos mercados, e que realiza a 

sua actividade com fundamentos éticos (neste aspecto é imprescindível a leitura do livro de Max Weber,A 

Ética Protestante e o Espírito Capitalista).Veja em Mussi e Costa (2010) uma abordagem sobre a influência 

do empreendedorismo no crescimento económico.  
23 Entende-se por adopção tecnológica a transferência de resultados de investigação para a escala produtiva 

(comercial) de novos conhecimentos, produtos, combinação de factores, organização e sistemas de produção. 

Os níveis e rapidez de adopção são medidos de diversas formas, como por exemplo, a percentagem de 

indústrias/empresas que adquirem ou adoptam os novos resultados, o período (tempo) decorrido após a 

“libertação” pela investigação dos resultados, e como a inovação se propagou no espaço. 
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de crescimento, desaparecem do mercado as empresas e empresários que não realizaram inovação. 

O crescimento pode replicar-seem novas regiões, em novos centros de crescimento, com novos 

empresários e uma nova geração de trabalhadores mais qualificados”, Baca (s/data). 

 

Martes (2010: 255 e 256), referindo-se ao livro de Schumpeter Fenómenos Fundamental do 

Desenvolvimento Económico, afirma haver quatro pontos fundamentais concernentes às relações 

entre acção empreendedora e a economia: “(1) quanto à metodologia, Schumpeter (e também 

Weber) define o indivíduo (empreendedor) como unidade básica de análise, mas o empresário é 

também concebido como um tipo ideal e ente portador de interesses, vontade e intencionalidade. 

Contudo — e este ponto é fundamental — trata‑se de um indivíduo socializado e não atomizado, tal 

como concebido pela Teoria Económica à qual Schumpeter se opõe; (2) a inovação é o elemento 

dinâmico da economia e, consequentemente, o papel do empreendedor é fundamental na promoção 

do desenvolvimento económico; (3) o empresário inovador é um tipo específico de agente, diferente 

do mero capitalista, pois ele decide racionalmente com base em valores (inovação), mas que 

também é guiado pela paixão (desejos e conquistas) e é, necessariamente, um líder; e, (4) o aspecto 

institucional é duplamente fundamental: seja pelo apoio, seja pela oposição. As instituições de 

crédito, pelas suas funções de cobrar juros e disponibilizar capital, oferecem base de sustentação à 

acção empreendedora e ajudam a alavancar um novo ciclo de crescimento, pois a origem do capital 

empreguenão advém da poupança, mas sim do crédito. Contudo, é justamente das instituições 

(valores e organizações) que virá um forte movimento de oposição à acção empreendedora. As 

origens e pontos de irradiação desta oposição são institucionais”.Martes (2010) analisa o conceito, 

segundo uma perspectiva crítica à teoria neoclássica, defendendo que Schumpeter afirmava ser a 

competição moderna realizada através da tecnologia, e não pelos preços em mercados de 

concorrência, e criticando a inovação como simples elemento do factor capital. 

 

Vários autores referem-se àimportância da educação. “Na nossa pesquisa, pudemos encontrar 

evidências de que, no actual contexto, o nível educacional da população de um país é uma condição 

necessária para o seu crescimento económico sustentado, embora não seja condição suficiente, bem 

como de que a ausência de crescimento económico é desfavorável ao desenvolvimento humano 

(incluindo a educação), indicando que o crescimento económico e o desenvolvimento humano 

devem andar juntos, reforçando-se mutuamente, para que se sustentem no longo prazo. Vimos 

também que o aumento de renda per capita não proporciona,necessariamente,melhores índices de 

desenvolvimento humano24, estando a sua influência condicionada ao impacto sobre as rendas dos 

mais pobres e a um adequado direccionamento dos gastos públicos”, Rocha (2004: 144 e 145).  

 

Renzi (2008:66 e 67) relaciona o gasto público em educação e a produtividade do trabalho 

utilizando o modelo de Kalecki, chegando a conclusões de entre as quais as seguintes: “O aumento 

do gasto do governo em educação produz efeitos negativos sobre o nível de emprego25. No entanto, 

esse efeito negativo é mais do que compensado pelo aumento na taxa de crescimento da renda real. 

Desse modo, ter-se-ia uma versão dinâmica do paradoxo dos custos. O efeito positivo gerado pelo 

acumular do capital humano e pelo aumento na produtividade do trabalho, compensaria, 

                                                           
24 Vários estudos sobre Moçambique dão conta de um crescimento económico elevado e prolongado (entre 

7% e 8% durante mais de uma década), mas que não se tem reflectido adequadamente no IDH (embora o 

índice tenha melhorado em consequência do crescimento do PIB/per capita e do alargamento das matriculas e 

acesso à educação e saúde, reflectidos, neste caso, no aumento da esperança de vida, assim como na pobreza. 

Em termos de ranking, o país o permanece em lugares finais de entre os países avaliados. Acrescenta-se ainda 

a existência de estudos que sugerem aumento das desigualdades sociais (fonte). Em 2000 a esperança de vida 

era de 44,3 anos e em 2010 passou para 52,1 anos), INE.gov.mz. 
25 Possivelmente porque a educação aumenta a qualificação e, consequentemente, os custos com o factor 

trabalho (sobretudo do salário), reduzindo a oferta. Pode ainda ter efeitos sobre a inovação em tecnologias 

intensivas em capital reduzindo a necessidade de mão-de-obra (pé de página dos autores deste texto). 
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dinamicamente, o maior custo associado aos impostos. Também surge do modelo aideia que 

períodos de mais rápida expansão do produto mundial, assim como esforços de mudança estrutural, 

no sentido de reduzir a elasticidade renda das importações, podem favorecer, ao mesmo tempo, 

crescimento, distribuição da renda e taxa de emprego. É interessante notar que uma política apenas 

dirigida à educação, se não é acompanhada por políticas de mudança estrutural ou redução do grau 

de monopólio da economia, poderia elevar a taxa de desemprego. Política industrial e a política de 

educação deveriam ser implementadas simultaneamente. Existe uma agenda de pesquisa que 

poderia ser desenvolvida a partir do modelo sugerido neste trabalho. No campo teórico, seria 

interessante considerar outros tipos de uso dos impostos, por exemplo, para promover exportações 

ou a mudança estrutural. O imposto seria destinado a usos alternativos e haveria formas mais 

desejáveis de distribuição do ponto de vista da relação entre crescimento e distribuição. Seria 

interessante, discutir quais tipos de medidas maximizam a melhoria na distribuição da renda, 

considerando também a situação dos desempregados (que não participam directamente da 

negociação salarial), modelando a distribuição total dos trabalhadores (empregados e 

desempregados). Finalmente, seria interessante realizar testes empíricos para identificar em que 

medida os efeitos sugeridos pelo modelo têm relaçãocom os dados - particularmente no que se 

refere ao vínculo positivo entre gastos em educação, taxas maiores de crescimento da economia e 

do salário real”. 

 

Existem estudos que revelam que a formação geral, por si só, possui uma influência reduzida sobre 

a produção agrícola26. Estes resultados podem estar associados à qualidade do ensino e à sua 

orientação generalista não complementada com o ensino profissionalizante.Por outro lado, Amartya 

Sen exemplifica o Japão como um exemplo de uma forte influência da educação sobre o 

crescimento, o bem-estar e a liberdade das pessoas. Uma simples análise das estatísticas de vários 

países permite concluir sobre a forte correlação entre desenvolvimento, crescimento, bem-estar 

(medido, por exemplo, pelo PIB per capita e pelo IDH) e os níveis educacionais da população. 

Pode-se, ainda, constatar a correlação entre a competitividade das economias e a importância do 

ensino das tecnologias, da investigação e extensão (I&D). Os casos do Japão, Alemanha, Estados 

Unidos da América e, recentemente, a Coreia do Sul são exemplos evidentes. 

 

Rostow, na sua obra As etapas do crescimento económico27, defende que as sociedades evoluem por 

fases sendo que os determinantes dessa transformação são a poupança, que determina o 

investimento, e a tecnologia, entendida, também, como processos produtivos e de gestão em 

empresários empreendedores que ambicionam grandes lucros assumindo riscos28. A relação entre 

crescimento económico e demografia é considerada e assume que apenas na fase da ’marcha para a 

maturidade’a produção cresce mais rapidamente que a população, coincidindo com o início da 

industrialização e de expansão do comércio internacional. Nesta fase, há um incremento do 

consumo e do bem-estar da população. Rostow assenta a sua teoria nos paradigmas neoclássicos 

                                                           
26 Kaponde (2012) e Fina (2012) revelam uma fraca correlação estatística entre a educação e a produção e 

produtividade dos cafeicultores de pequena escala em Amboím, Angola.  
27 Em algumas edições o título é acrescentado com o subtítulo um manifesto anto-comunista. 
28 Rostow considera as seguintes cinco fases: sociedade tradicional; condições prévias para o impulso inicial; 

O impulso inicial ou arranque; A marcha para a maturidade; A era do elevado consumo de massa. “Rostow 

(1973: 290) define assim a ’marcha para a maturidade‘ “como o período no qual a sociedade aplicava 

eficazmente todas as possibilidades da tecnologia moderna no conjunto de seus recursos”. Caracterizada por 

um longo intervalo de progresso sustentável, embora flutuante a curto prazo, com uma taxa de investimento 

variável entre 10% e 20% do rendimento nacional e domínio cada vez maior da tecnologia, a economia 

nacional projecta-se para o exterior, em função dos seus próprios interesses, o quadro institucional da 

sociedade favorece o crescimento e impulsiona o progresso em todos os aspectos. Esta etapa também se 

distingue pela mudança na estrutura da força de trabalho (deslocamento do sector agrícola para a indústria), o 

aumento do rendimento, entre outros”, Rivero (2007: 105). 
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dos factores (determinantes) do crescimento29. Theotónio dos Santos (s/data)classificou barbarismo 

histórico considerar todas as sociedades pré-capitalistas como tradicionais afirmando que “Rostow 

não só tinhaum começo comum na indiferenciada massa das economias e sociedade tradicional, em 

queele transformou os 6.000 anosde história da civilização,como terminava na indiferenciada 

sociedade pós-industrial, era da afluência a qual reduzia o futuro da humanidade, tomando como 

exemplo os anos dourados de crescimentoeconómico norte-americano pós-guerra”. Além do 

referido por DosSantos, critica-se Rostow pelo seu reducionismo económico e,igualmente, em 

relação a Marx, pela linearidade e universalidade com que apresenta os processos históricos em 

seus estados puros”. 

 

Com anterioridade, Marx desenvolveu a teoria da evolução das sociedade, também linear, por 

etapas estanques e com abrangência universal. Este autor baseia a evolução através do 

desenvolvimento das forças produtivas (produção, tecnologia, escala produtiva, mercados, níveis de 

exploração e da mais-valia) que determinam relações de produção específicas em cada fase e estas 

estabelecem contradições entre classes sociais antagónicas, que provocam processos 

revolucionários conducentes à substituição do poder. Marx filósofo não deixou de ter subjacente o 

determinismo económico como o motor da evolução das sociedades, aspecto que mereceu críticas 

de neomarxistas e de outros autores. Marx assenta a sua economia política na exploração do factor 

trabalho, representada pela proporção do trabalho não pago ao trabalhador (mais-valia), e na queda 

tendencial da taxa de lucro, que levará à crise e colapso do capitalismo enquanto sistema 

económico. Muitos actuais neomarxistas interpretam a recente crise financeira e económica com 

base na redução dos lucros, derivada da concorrência capitalista, e da sobre exploração do trabalho 

pelo capital, conduzindo ao empobrecimento dos trabalhadores, a crises sociais e à revolução 

socialista. Marx considera o trabalho como o único factor gerador de valor (riqueza). O marxismo, 

enquanto economia política, não formaliza matematicamente a sua teoria sendo esta considerada 

como uma limitante explicativa e de consistência. Critica-se, ainda, a evolução linear e por “saltos” 

(processos revolucionários) das sociedades, entre fases com características distintas, sem referir os 

processos de transição e a coexistência de realidades com elementos das várias fases da evolução 

das sociedades 30 .Wan (s/data), referindo-se a Robinson, critica Marx afirmando que o 

empobrecimento dos trabalhadores, a redução das taxas de lucro e as crises económicas não 

possuem verificação empírica. 

 

Retomando Schumpeter (1950), este considerava a passagem para o socialismo através de processos 

pacíficos onde a economia concorrencial permite a substituição de velhas por novas empresas, 

produtos, tecnologias e estruturas produtivas – o que se denomina pela “destruição criadora”(ou 

                                                           
29 “As etapas do desenvolvimento económico não são meramente descritivas. Elas reflectem um raciocínio 

lógico baseado na teoria dinâmica da produção. Essa teoria vem suplantar a teoria clássica da produção na 

medida que isola, não só a distribuição da renda entre consumo, poupança e investimento, mas examina, 

também, a composição do investimento e a evolução dos diversos sectores da economia. 

Observa-se, previamente, que os comportamentos dos sectores apresentam-se em função da oferta e demanda. 

A demanda é definida pelo nível de renda per capita e pelos gostos e preferências colectivos. A oferta gira em 

torno do nível tecnológico e a eficiência empresarial”, Domingues (2001). 
30 Para um estudo sobre a aplicação da teoria evolucionista de Marx entre os diferentes modos de produção 

(primitivo, esclavagista, feudal, capitalista e comunista – alguns autores consideram, ainda, o modo de 

produção asiático, referindo-se às especificidades das sociedades, sendo os mais estudados os da Índia, China 

e do Egipto), veja o livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico Friedrich Engels que “trata do 

socialismo francês, a filosofia alemã e a economia inglesa”, em http://www.pco.org.br. Para os processos de 

transição, como exemplo de transição do feudalismo para o capitalismo em França, tratando a revolução 

burguesa (imperial) de Luís Bonaparte III entre 1848 e 1851, veja-se a obra 18 de Brumário e Karl Marx. Para 

um estudo sobre o modo de produção asiático veja, por exemplo,Centro de Estudos e de Pesquisa Marxistas 

(1974). 
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“criativa”), conduzindo a um crescimento sustentado.O autor considerava que o capitalismo criava 

uma elite intelectual que criticava o sistema económico e social (como, por exemplo, a destruição 

do poder dos monopólios que se foram constituindo através da concorrência) e adecadência da 

burguesia, passando o empreendedorismo para a classe trabalhadora em processos que conduziriam 

ao socialismo. Ainda na perspectiva de Schumpeter, este processo pressupõe uma população 

formada e informada e a socialização da propriedade. Discutem-se, ainda, as diferenças entre 

socialismo e capitalismo monopolista de Estado. 

 

Os autores institucionalistas incluem as instituições, entendidas como o quadro organizacional, 

legal e de funcionamento dos mercados, a influência da cultura nas decisões e comportamentos dos 

agentes económicos, enquanto produtores e consumidores31. Estas abordagens são entendidas, numa 

perspectiva actual, como reflexo de um processo de longa duração, ou seja, a dependência da 

trajectória (path dependence 32 ). Os institucionalistas consideram a existência de rendimentos 

crescentes e decrescentes, ao contrário da teoria convencional, sobretudo da neoclássica que apenas 

se baseia no paradigma dos rendimentos decrescentes das funções de produção, onde o máximo 

técnico (de produção total, considerando o uso de combinações quantitativas óptimas de factores), 

coincidindo este com a produtividade marginal zero dos factores utilizados. Diferentemente dos 

neoclássicos que defendem a racionalidade económica e cartesiana nas decisões dos agentes 

económicas para a maximização de objectivos (margem bruta do produtor, utilidades do 

consumidor, etc.), os institucionalistas referem a possibilidade de opções sub-óptimas considerando 

os múltiplos factores que interferem nos processos de decisão.  

 

Granovetter, em 1985 introduz o conceito de incrustação 33  da economia no todo social, 

reivindicando a afirmação da nova sociologia económica como teoria autónoma em meados dos 

                                                           
31 Para este autor, “a função de produção de Schumpeter poderia ser escrita da seguinte forma: Y = f (K, N, L, 

S, U). Nessa expressão, Y é a produção, K representa "os meios de produção produzidos" e não a sua noção 

de capital; N os recursos naturais; L, a força de trabalho. Por sua vez, S e U representam as principais forças 

que condicionam a produtividade dos factores K, N e L. Assim, S seria o fundo de conhecimento aplicado da 

sociedade e U representaria o meio ambiente sociocultural em que opera a economia, ou seja, o impacto das 

transformações sociais, culturais e institucionais sobre a produtividade da economia” (Adelman (1972) em 

Moriocochio e Gonçalves (1994:29). 
32 Para um resumo do debate do conceito de instituições segundo os institucionalistas, veja, por exemplo, 

Conceição (s/data), North (1990) e Gala (2003). Dosi e Nelson (1994) em Hoff (2010:9), afirmam que “a path 

dependence pode ser usada para identificar os processos de mudança e de organização das estruturas 

industriais, justamente porque essas dependem do caminho que foi trilhado ao longo do tempo por firmas, 

sociedade e estruturas já criadas. Consideram como estruturas as de carácter físico, cultural, social ou de 

recursos materiais, técnicos ou humanos estabelecidos. Ideia que é ratificada por Geels (2002; 2004), quando 

aborda questões relativas à transição tecnológica e à inovação em sistemas sociotécnicos e identifica que essas 

mudanças ocorrem pressionadas, ou orientadas, pela variação de elementos que o autor identifica como 

“regimes sociotécnicos”, entre os quais estão: cultura e significado simbólico, infra-estrutura, tecnologia, 

mercado e práticas usuais, política sectorial, conhecimento técnico-científico, redes industriais e jogos 

estratégicos. Esse tipo de afirmativa leva a se pensar que a formação de processos path-dependents é diferente 

nos diversos sectores produtivos, uma vez que as características sociais, culturais e políticas que podem 

determinar a trajectória do fenómeno são específicas de cada sector e que algumas delas podem ter mais peso 

do que as outras em alguns sectores observados”. 
33 “Depois do uso excessivamente do conceito, Granovetter precisa a sua inovação teórica, “porque este fora 

entendido até querer dizer praticamente tudo, de tal modo que não quer dizer nada”. O que é intrigante, diz, 

quando, adiante, afirma que: para mim (incrustação) é apenas … uma cobertura (umbrella) conceptual sob a 

qual devemos indagar e reflectir sobre quais são as ligações entre a actividade económica e os elementos 

sociais, políticos, institucionais, históricos e culturais com os quais essa actividade económica está misturada. 

Portanto, é um conceito de cobertura que serve para sensibilizar (a sensitizing umbrella concept) e foi assim 

que acabei por o utilizar”, Greta Krippner et al (2004), Socio-Economic review, nº 2, pp. 109-135, em Santos 
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anos oitenta do último século e que, posteriormente, constitui a base genética da obra clássica A 

Grande Transformação de Karl Polanyi. “Genericamente, o argumento de ´acção económica e 

estrutura social´ é de que os autores económicos são actores sociais inscritos em relações sociais … 

O tipo ideal intermédio (desses actores), seria o de indivíduos que agem simultaneamente com os 

recursos e sob o constrangimento das suas relações sociais, com maior ou menor autonomia, em 

função da sua posição na rede social e do tipo de relações que os ligam a outros actores, e com 

graus variáveis de racionalidade instrumental segundo as situações sociais … Foi essa dependência 

das redes de relações sociais em que os actores estão inscritos que Granovetter apelidou de 

incrustação social da acção económica”, Santos (2012: 40 e 41). 

 

A procura efectiva de Kalecki, segundo Chiliatto-Leite (2010), “foi postulada independentemente 

por Keynes e Kalecki, e consolida um princípio fundamental da teoria económica então heterodoxa, 

a qual entende que o produto é resultado e impulsionada pela procura.Gualda e Nojima (2006), 

consideram que a proposta da procura efectiva de Kalecki é idêntica à de Keynes. Eles afirmam: 

“...as diferentes concepções acerca da oferta e o enfoque alternativo sobre a variável relevante no 

multiplicador de renda estão na raiz da distinção da proposta de Kalecki quanto aos inter-

relacionamentos entre preços e distribuição de um lado, e produto, de outro”. 

 

De acordo com López (1986), na teoria da demanda efectiva parte-se do pressuposto de que, em 

uma economia mercantil, como na capitalista, produz-se com o objectivo de realizar as mercadorias 

– isto é, vendê-las pelo seu custo de produção – e com isso obter o lucro que elas contêm. Por esta 

razão, os níveis de actividade económica são determinados pelo mercado, isto é, pela procura 

efectiva. 

 

No capitalismo desenvolvido a procura é, normalmente, inferior ao produto que, potencialmente, 

poderia gerar-se. Isto é, quando a procura excede a oferta, a produção aumenta, e quando a demanda 

é inferior a produção diminui. Em outras palavras, isto significa que, no capitalismo desenvolvido a 

demanda gera sua própria oferta, López (1986). 

 

Segundo Gualda e Nojima (2006), Kalecki trabalha enfaticamente com a influência da distribuição 

de renda na procura agregada. Ele assumeque, em geral, a propensão a consumir de trabalhadores é 

próxima ou igual a um e também que os capitalistas apresentam um padrão de consumo mutável 

apenas a longo prazo por conta de elevações consistentes de seus lucros. Em paralelo, promove um 

rompimento drástico com os pressupostos neoclássicos a respeito da oferta e, alternativamente a 

Keynes, prioriza a diversidade das estruturas produtivas e institucionais como elemento relevante de 

análise, dedicando uma atenção pormenorizada à influência dessa diversidade sobre a formação de 

preços e sobre a distribuição”, em Abbas (2013). 

 

Segundo Braga e Marquetti (2007), Nicholas Kaldor (1996), preocupado com o baixo crescimento 

da economia britânica, apresentou em 1966, um estudo empírico relacionando as diferentes taxas de 

crescimento de 12 economias capitalistas avançadas34. As evidências empíricas encontradas no 

estudo passaram a ser reconhecidas como leis de crescimento de Kaldor.Thirlwall (1983), em Braga 

e Marquetti (2007), refere que a primeira lei de Kaldor afirma: “existe uma forte relação entre a taxa 

de crescimento da produção na indústria de transformação e a taxa de crescimento do PIB”. “O 

                                                                                                                                                                                 
(2012: 41). Este autor faz no texto referenciado uma apresentação sobre a origem e evolução do conceito 

assim com o debate existente sobre o mesmo. 
34 Os países considerados no estudo são o Japão, a Itália, a Alemanha Ocidental, a Áustria, a França, a 

Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega, o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos - Braga e 

Marquetti (2007). 
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esquema analítico (de Kaldor) de quatro estágios, baseia-se no reconhecimento de que o processo 

de industrialização de um país pode ocorrer de forma cumulativa: a produção de bens de consumo 

precederia a produção de bens de capital, ambas em seus estágios iniciais voltados para abastecer a 

demanda doméstica e desse modo antecedendo a produção industrial seria voltada para exportação”. 

Argyrous (1996) ressalta que o sucesso da exportação de bens de capital ocorre depois de um longo 

período de desenvolvimento cumulativo estabelecido pela produção em massa das indústrias locais 

que consomem bens de capital. Portanto, políticas económicas que penalizam a produção de bens de 

capital poderiam estabelecer um revés em um círculo virtuoso de crescimento”, Feijo e Lamônica 

(2009: 62 e 63). 

 

Kaldor, em Braga e Marquetti (2007), explica essa relação através da existência de economias de 

escala, ou retornos crescentes, que provocam o aumento da produtividade em resposta ao 

crescimento da produção total. Segundo o mesmo autor, ao tentar evidenciar empiricamente essa 

explicação, Kaldor deu origem àsegunda lei, que Thirlwall (1983) define pela existência de uma 

relação positiva e forte entre a taxa de crescimento da produtividade na indústria de transformação e 

o crescimento da produção nessa indústria. 

 

Para Kaldor, o crescimento da demanda por produtos industriais é um factor importante na 

determinação do crescimento das economias porque: (1) quanto maior for a taxa de crescimento do 

sector industrial, maior será a taxa de crescimento do total da produção na economia; (2) quanto 

maior for a taxa de crescimento da produção industrial, maior será a taxa de crescimento da 

produtividade nesse sector; e, (3) o crescimento da produção industrial também influencia o 

aumento da produtividade nos outros sectores da economia, Braga e Marquetti (2007). 

 

Ao tentar fortalecer os seus argumentos, Kaldor criou mais uma generalização empírica que passou 

a ser reconhecida como a terceira lei, que afirma: “quanto maior o crescimento da produção da 

indústria de transformação, maior a taxa de transferência de trabalhadores dos demais sectores para 

este sector. Assim, a produtividade total é positivamente relacionada com o crescimento da 

produção e do emprego na indústria de transformação e negativamente associada com o 

crescimento do emprego nos demais sectores”, Thirlwall (1983) em Braga e Marquetti (2007). 

 

Braga e Marquetti assumem que as proposições de Kaldor sobre os determinantes do crescimento 

económico podem ser testadas para as regiões que compõem um país. Eles afirmam ainda, que os 

trabalhos que testaram as leis de Kaldor em economias regionais comprovaram a capacidade destas 

em associar o crescimento da produção e da produtividade nas regiões dos países pesquisados com 

o crescimento das suas produções industriais. 

 

Verifica-se através de Kaldor e de outros autores, que a indústria surge como o principal sector para 

o desenvolvimento das economias e sociedades, sendo que a agricultura tem o papel de propiciar, 

nas fases iniciais, a acumulação de capitale a geração de excedentes de trabalho para os processos 

de industrialização num processo de transformação estrutural de longo prazo (veja mais adiante 

alguns elementos sobre este tema).Nas sociedades desenvolvidas para além da terciarização das 

economias, surgem os chamados sectores da “nova economia35” 

                                                           
35 Nova economia trata-se de um termo para reflectir as profundas transformações das economias e sociedades 

desenvolvidas realizadas com a globalização do conhecimento (sociedades de conhecimento) e 

internacionalização das instituições produtoras do saber que se disseminam através de novas tecnologias de 

informação. Surgem novos paradigmas como o da economia institucional, ecológica, novas formas e métodos 

de gestão, as economias em rede, a velocidade de decisões como, por exemplo, nas bolsas de valores, os 

fluxos financeiros, etc. Esta evolução traz, não apenas novos desafios teóricos, mas, também, novas políticas 

económicas e acerca do papel do Estado, como, por exemplo, a questão do regulacionismo, Novos sectores 

produtivos surgem representando novas oportunidades de negócio, como. por exemplo, as indústrias 
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Existe um grande debate sobre os modelos de crescimento, aspecto que se enquadra na “luta” entre 

as diversas escolas de pensamento36 e, sobretudo, mais influente nos centros de “cozinha” e de 

decisão de políticas. Numa difícil sintetização, ressaltam-se os seguintes debates: 

 Regra geral, os modelos macroeconómicos consideram variáveis com coeficientes 

constantes, não assumindo as variações temporais e espaciais que podem influenciar os 

resultados. Por exemplo, uma taxa de poupança ou de investimento constantes. 

 Em alguns modelos,os sectores económicos, como, por exemplo, o de Leontief, são 

apresentados como homogéneos que procuram a grupar actividades com tecnologias 

semelhantes37. Uma matriz é tanto mais representativa da realidade quanto mais sectores 

nela estiverem representados. Uma matrizé tanto mais representativa quanto mais sectores 

representados mais difícil e custosa é de obter considerando a inúmeras actividades de 

alguma forma agrupadas nas classificações das actividades económicas. 

 As variáveis comportamentais dos agentes económicos e das instituições dificilmente são 

representáveis em modelos matemáticos. 

 As variáveis explicativas dos modelos e os seus resíduos (por exemplo, o resíduo de Solow, 

anteriormente referido) podem, muitas vezes, conter realidades não mensuráveis ou 

explicadas, podendo ser estas, muitas vezes, de grande influência sobre a variável que se 

pretende estudar (dependente). 

 Inadequação entre a economia real e a monetária por parte dos modelos neoclássicos. 

 O mercado livre, o ajustamento automático, os seus efeitos, a intervenção exógena e a 

regulação dos poderes públicos. 

 Sobre Marx, “o empobrecimento crescente dos trabalhadores, a queda tendencial da taxa de 

lucro e as perturbações das crises económicas não são suportados ou justificados pela 

história nem sustentadospor estudos teóricos”, Wan Jr. (S/ data: 80). 

 Critica-se Keynes porque as questões delongo prazo não foram adequadamente estudadas, 

pondo enfase no volume do emprego e na sua composição. 

 Muitas críticas são apresentadas a Harrod. É acusado de não diferenciar a propensão 

marginal a consumir, da massa salarial e dos lucros; o progresso técnico não é apenas 

poupador de trabalho, nem exógeno à economia; os preços relativos estão em permanente 

mudança; não separa as tendências de crescimento com os períodos de crise, e não possui 

uma teoria para determinar os lucros. 

 

Estas e outras críticas motivaram o desenvolvimento/aperfeiçoamento e crescente formalização dos 

modelos de desenvolvimento, como são os modelos orientados para a poupança e seu 

comportamento, acumulação, consumo, para a inter-temporalidade (inter-geracional), para o 

progresso técnico, entre outros38. 

 

Numa perspectiva macroeconómica, existem factores de crescimento e desenvolvimento que de 

alguma forma são sumarizados nos conceitos e cálculos do ambiente de negócios 39  e da 

                                                                                                                                                                                 
associadas ao ambiente, as fontes alternativas de energia assim como de investigação industrial. Estas 

dinâmicas configurarão, provavelmente, novas especializações produtivas entre as economias e as 

consequentes divisões internacionais do trabalho. 
36 Para uma leitura sobre as críticas às diferentes teorias e modelos de crescimento, veja Wan Jr. (s/ data). As 

críticas apresentadas no texto são um resumo do livro, pp. 80 e 81. Neste resumo são apenas apresentados os 

aspectos considerados como os mais relevantes, na opinião dos autores deste texto. 
37 Este aspecto pode ser considerado no que se designa por “falácia a agregação”. 
38 Para um estudo destes modelos veja Wan, Jr (s/data). 
39 O conceito de ambiente de negócios é estimado com base em percepções dos agentes económicos sobre as 

diferentes variáveis incluídas no cálculo do indicador, bem como, sobre as formas de ponderação entre elas. 
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competitividade 40 , que são influenciados pela combinação de várias políticas públicas, 

nomeadamente as orçamentais (alocação de despesas de funcionamento e de investimento público, 

impostos, regimes aduaneiros, etc.), monetárias (taxas de câmbio e de juto, oferta monetária e 

alocação discricionário –“dirigido” do crédito), políticas de preços e mercados (fundos de 

estabilização de preços, subsídios directos e cruzados, preços de garantia, quotas de produção, entre 

outros41). 

 

2.2 Crescimento e agricultura 

 

O crescimento da produção e do sector agrário está directamente relacionado com a evolução do 

conjunto da economia. Porém, crescimento económico pode não significar o mesmo para a 

agricultura embora, numa perspectiva histórica, ambos estejamassociados. O desenvolvimento das 

sociedades e economias tem produzido as seguintes transformações no sector agrário: (1) redução 

do peso do sector na constituição do PIB; (3) redução das áreas trabalhadas e do número de 

agricultores; (3) aumento da produtividade compensando a redução da superfície trabalhada; (4) 

inovação tecnológica e modernização nas formas de gestão; (5) crescente integração da produção 

agrária nos mercados do trabalho e de factores; (6) integração do sector na industrialização e  na 

transformação estrutural da economia. 

 

Mucavele (201242) sintetiza as quatro fases do crescimento da agricultura:  

 “Fase 1, considerada porMosher, com as seguintes características: (1) mudanças 

institucionais; (2) novas tecnologias; (3) estruturas de mercados e incentivos; (4) 

investimentos em infra-estruturas. 

 Fase 2, de Johnson e Mellor caracterizadapor: (1) relações entre mercados agrários e 

indústria; (2) incentivos tecnológicos; (3) melhoramentos nos mercados de factores; (4) 

mobilização de recursos naturais. 

 Fase 3, de Schultz-Ruttan, quando se verifica: (1) integração da agricultura na 

macroeconomia; (2) decrescimento do peso da agricultura no PIB; (3) aumento da 

iniquidade espacial rural-urbano e social; (4) rendimentos do emprego rural inferiores aos 

obtidos nas cidades. 

 Fase 4, D.G. Johnson”, quando os fluxos de investimento e poupança dirigem-se para os 

centros urbanos, existe uma acentuada saída da população do meio rural pelo efeito da 

                                                                                                                                                                                 
Pode-se assim, de alguma forma considerar como um indicador relativo, com resultados não idênticos, se 

questionados, em realidades diferentes. Não obstante, é um indicador não negligenciável, sobretudo, pela 

diversidade das variáveis, por sintetizar opiniões/percepções (e em alguns casos, dados estatísticos) e por 

poder constituir um instrumento de orientação para reformas económicas e institucionais. 
40 Este conceito foi, sobretudo,introduzido e desenvolvido por Porter, embora com fundamentos de vários 

autores desde Adam Smith, com a teoria do comércio externos e a especialização produtiva e da divisão do 

trabalho como base da produtividade, passando pela vantagem comparativa de David Ricardo, até, mais 

recentemente, com Vernon (teoria do ciclo do produto), Lancaster Krugman, as economias de escala e, 

finalmente, Porter com a teoria da competitividade. Para um resumo e debate do conceito, assim como as suas 

formas de cálculo, veja Bruna (2013). Porter tem uma aproximação, fundamentalmente, microeconómica 

(empresarial e de sector industrial, entendida, não somente como o sector secundário, mas na perspectiva de 

uma actividade produtiva com níveis determinados de homogeneidade). 
41 A Política Agraria Comum (PAC) da União Europeia, na sua fase produtivista, é o exemplo de sucesso (no 

quadro dos objectivos iniciais, não obstante as inúmeras críticas), mais conhecido deste tipo de medidas. Os 

subsídios ao algodão nos EUA é outro exemplo.   
42 Curso de Mestrado em Economia Agrária à Distância. Disciplina de Economia do Desenvolvimento 

Agrário. Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Apontamento de 

aulas. Apontamento de aulas. Power Point. 
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industrialização e desenvolvimento dose sectores de serviços, e o Estado possui políticas 

fortes de protecção a agricultura”. 

 

Estas fases são ainda caracterizadas por fluxos de recursos entre o campo e a cidade e entre o sector 

agrário e o conjunto da economia. Na primeira ou segunda fase, existe um fluxo positivo para o 

meio rural em consequência das mudanças tecnológicas e dos investimentos em infra-estruturas, 

Posteriormente, assiste-se a um fluxo negativo para o meio rural e para o sector agrário. Em termos 

de fluxos migratórios, as tendências são diferentes: nas primeiras fases existe um fluxo negativo 

para o meio rural e para a agricultura (saída do factor trabalho para a industrialização e outros 

sectores da economia e para a s cidades). 

 

Ainda segundo os apontamentos de Mucavele (2012), existem seis aproximações (teorias) sobre os 

modelos de desenvolvimento agrário:  

 O modelo de fronteira; 

 O modelo de conservação; 

 O modelo de impacto urbano-industrial; 

 O modelo de difusão; 

 O modelo de insumos de alto rendimento; 

 O modelo de inovaçãoinduzida 

 

… “O modelo de fronteira surge nas regiões onde a expansão das terras cultivadas não foi 

possível”. A solução é a “conquista” de novas áreas para a agricultura, por exemplo, devastando 

florestas, recuperando terras não aráveis, ganhando terras ao mar, ou, historicamente, através da 

expansão territorial (colonização) e o início das especializações produtivas entre a potência colonial 

e as colónias43. Este modelo assenta na expansão da superfície trabalhada com base em mão-de-obra 

e verifica-se quando o sector agrário, com os factores disponíveis e sem inovação tecnológica não 

satisfaz a procura de bens agrários. 

 

… O modelo de conservação surgiu em consequência da perda de produtividade das terras, sendo 

necessário introduzir novas tecnologias que mantivessem a fertilidade e a aptidão dos solos para 

agricultura. Para manter a produtividade, surgem as novas tecnologias de adubação. Os sistemas de 

produção existentes constituem a base de gestão da produção agrária. O modelo de conservação 

prevaleceu durante muitos anos até no século XX. Este modelo permitia o aumento de 

produtividade em cerca de 1% por ano, taxa de crescimento inferior àda população, revelando-se 

insuficiente para satisfazer a crescente procura de produtos da agricultura44.Os insumos industriais 

não são,ou são pouco,considerados no modelo. Os sistemas de produção baseiam-se na 

intensificação de forragens na produção animal e estrume verde. Neste modelo, os sectores não 

agrários não jogam um papel preponderante. 

 

… O modelo de impacto urbano-industrial surge como uma tentativa de explicar as diferenças 

geográficas ao nível do desenvolvimento.Heinrich von Thünen generalizou as teorias de Ricardo 

sobre a renda da terra para mostrar como a urbanização determina a localização da produção de 

                                                           
43 Como dizia Adam Smith na Riqueza e pobreza das nações e segundo o paradigma da especialização 

produtiva, as colónias deveriam produzir trigo e a Inglaterra máquinas industriais segundo as vantagens 

comparativas, teoria posteriormente desenvolvida ao longo da história económica. Anteriormente, já os 

mercantilistas defendiam que deveria ser proibida a importação de bens manufacturados nas colónias ou 

mesmo o desenvolvimento industrial nesses territórios. 
44 Assim referia Malthus: a produtividade marginal do factor terra decresceria com a exploração de áreas cada 

vez menos férteis devido ao aumento mais rápido da população, acontecendo o controlo natural do 

crescimento demográfico. 
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produtos agrícolas e as influências sobre o desenvolvimento das tecnologias e da intensificação das 

culturas. Schultz (1953)caracterizouestemodelo,nosseguintespontos: 

 O desenvolvimento económico ocorre num lugar de uma matriz específica. 

 As matrizes geográficas específicas são primariamente urbano-industrial na sua 

composição. 

 A existência de organização económica contribui melhor quando situada perto de um centro 

urbano. 

 As desvantagens deste modelo residem no seguinte: 

 É difícil atingir um nível significativo do crescimento económico no meio rural que 

promova a indústria e a urbanização é muito difícil ou quase impossível. 

 Não existem pré-requisitos para o desenvolvimento tecnológico da agricultura. 

 O desenvolvimento dos centros urbanos tende a não ser harmonioso e resulta da 

pressão da população e da migraçãodas populações rurais que abandonam a 

agricultura. 

 

… O Modelo de difusão é baseado na difusão de práticas de melhoramento de animais e plantas 

para aumentar a produtividade e o crescimento da agricultura. A investigação agrária joga um papel 

de relevância no modelo de difusão. Os serviços de extensão complementam os resultados da 

investigação na geração de novas tecnologias e sua difusão. A sociologia rural adiciona-se à gestão 

agrária para melhorar as práticas agrárias. 

 

… O modelo de insumos de alto rendimento surge como resultado das falhas do modelo de difusão. 

Consiste no desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao ambiente específico. A utilização de 

insumos de alto rendimento e o aumento de investimentos requerem: 

 Criação de estações experimentais e de serviços de extensão. 

 Criação da capacidade para o desenvolvimento industrial, produção e comercialização de 

insumos industriais. 

 A criação de serviços de extensão agrária. 

 

… O modelo de inovação induzida baseia-se na programação da educação em interligação com a 

investigação e extensão, onde o lema para o desenvolvimento da agricultura é a inovação. É um 

modelo orientado na resposta aos problemas enfrentados pela agricultura devido ao aumento da 

demanda em produtos alimentares e para a agro-indústria”, Mucavele (2012). 

 

A inovação induzida pode verificar-se na tecnologia, nas instituições e nas metodologias de 

extensão. 

 

Um dos grandes debates sobre a transformação da agricultura é sobre as racionalidades, eficiência e 

capacidade dos pequenos produtores para produzirem quantidades suficientes para a crescente, e 

cada vez mais exigente procura de bens agrícolas45. O paradoxo não resolvido sobre a pequena 

exploração agrícola é que se aceita a sua eficiência e racionalidade, porém,as famílias mantém-sena 

                                                           
45 “Schultz também pensava que era incorrecto pensar que só as grandes plantações poderiam ser eficientes, 

ideia que se baseava no suposto que a indivisibilidade dos insumos modernos só permitira minimizar custos 

em grandes escalas. Opunha-se, de uma maneira muito particular, à percepção que existia de que os 

produtores dos países em desenvolvimento não são agentes económicos, não reagem aos incentivos, são 

ignorantes, supersticiosos e irracionais. Opunha-se à explicação de então, de que as razões do atraso na 

agricultura eram do foro antropológico ou sociológico, que se deviam a esse camponês estar amarrado a 

superstições e a crenças, que não queria aumentar a produtividade e que não respondia aos sinais dos 

mercados”, González-Vega (2005:8).  
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extrema pobreza46. A eficiência estáassente nos factores de produção “tradicionalmente” utilizados 

e disponíveis no ambiente em que se realiza a produção e vive a família camponesa. Schultz 

considera a necessidade de incorporação de factores de produção externos a esse meio, com a 

“aplicação da ciência à produção, do aproveitamento das economias de escala, da especialização e 

da inovação tecnológica”,González-Vega (2005:8). Schultz (1968) considerava ainda o comércio e 

a integração nos mercados, a qualidade da educação para a aplicação de técnicas modernas e com 

competências ligadas à agricultura, como vectores fundamentais da transformação da agricultura. A 

eficiência na utilização de recursos supunha que a produtividade marginal do trabalho estaria igual a 

zero, o que implicava que aumentos de produção necessitariam de qualificação ou a introdução de 

outros factores, nomeadamenteinsumos. 

 

Sobre a terra, no essencial, Schultz adiantava, à formulação ricardiana dos rendimentos 

decrescentes da terra como factor “natural” fixo (imutável), que dependia também da produtividade 

do solo e que esta (a produtividade do solo) era mutável pela acção do homem (melhoria da 

qualidade, irrigação, maneio produtivo, fertilização, etc.).O autor refere-se também ao papel do 

empresário47. González-Vega (2005:14) considera que “saber como enfrentar o desequilíbrio, é 

tremendamente valioso. Saber como enfrentar-se ao desequilíbrio, ao risco, à incerteza, este é o 

verdadeiro papel do empresário. Curiosamente, em todas as partes do mundo, milhões de pequenos, 

pobres e ignorantes agricultores e microempresários são agentes que calculam, consideram custos e 

podem saber como enfrentar-se a esta mudança”. Acrescenta ainda que procurar dirigir os 

camponeses é um enorme erro. 

 

Jansen e Hazell (2005) consideram as políticas fundamentais para o crescimento e a transformação 

da agricultura. Consideramas políticas nas seguintes áreas: mercados; investigação; educação; 

finanças rurais; gestão de riscos; acesso à terra e segurança de posse; diversificação produtiva; 

Rivera (2008) realça a importância da organização dos produtores, não apenas para a adopção de 

tecnologias, como também para a obtenção de escala nas relações com os mercados. 

 

A principal crítica a Schultz provém dos sociólogos e ambientalistas que sugerem determinados 

cuidados com a introdução de novos factores de produção. Van der Ploeg (1992) refere que os 

pequenos produtores podem adquirir dependências de insumos não localmente produzidos não se 

restringindo apenas a mudanças técnicas e produtivas. Os pequenos agricultores aumentam a 

vulnerabilidade e os riscos produtivos, sociais e de obtenção de rendimentos. Significa que o 

mercado de factores deve ser estável. O mesmo autor refere que a mercantilização não pode ser 

identificada, inexoravelmente, como sinónimo de fragilização da agricultura familiar. O que deve 

ser levado em consideração é o ambiente em que este processo se dá e como as famílias passam a 

orientar suas acções para o estabelecimento de um conjunto de estratégias visando a sua reprodução 

social, em Conterato, Gazolla e Schneider (2007:8). Schultz é, provavelmente, um inspirador da 

                                                           
46  Vários textos designam o paradoxo efficient but poor pelo facto dos pequenos produtores, nas 

circunstâncias em que produzem, não alterarem significativamente a sua produção devido à alocação já 

eficiente dos factores. O próprio autor, no mesmo livro, refere que os técnicos (por exemplo, de extensão), 

mesmo que competentes, não podem sugerir mudanças na utilização e combinação dos factores com 

mudanças produtivas porque já estão na plenitude da sua eficiência. Sobre este debate veja Ball e Pounder 

(1996). 
47 Malthus e a sua teoria demográfica referia que a população crescia em progressão geométrica e que a 

produção crescia em progressão aritmética. Estes desequilíbrios implicavam a ocupação de terras cada vez 

menos férteis e, portanto, de menor produtividade, fazendo baixar a produção total segundo os rendimentos 

decrescente e da produtividade marginal do factor terra. Este fenómeno conduziria, através da fome e 

doenças, ao controlo (regulação) natural do crescimento da população. A principal crítica a Malthus é a não 

consideração da inovação tecnológica e a consequente possibilidade do aumento da produtividade da terra 

fazendo deslocar as curvas do produto total e da produtividade marginal. 
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revolução verde48 que produziu excedentes de bens agrícolas mas que foi fortemente criticada pelos 

seus efeitos ambientais e sociais49.  

 

As acções de extensão/indução dos pequenos produtores para a adopção de novos e melhores 

factores menos escassos e, por isso, mais baratos, assim como a sua alocação eficiente, devem ser 

combinados evitando-se acções pontuais, descontínuas e não integradas em pacotes tecnológicos50. 

                                                           
48  António Francisco escreveu uma visão ampla deste conceito: revolução verde é o processo de 

transformações profundas das condições sociais e tecnológicas de produção dos agricultores rurais, através de 

mudanças estruturantes e geradoras de maior produtividade, equidade e lucratividade, em que os proveitos 

beneficiem cada vez mais os agentes económicos rurais, em termos de melhoria da sua segurança alimentar, 

padrão de vida individual e outras formas efectivas de sair da armadilha da pobreza e do 

subdesenvolvimento” (Francisco, 2007: 18). 
49 O debate sobre a revolução verde não é consensual. Várias são as críticas apresentadas, podendo-se nas 

seguintes: 

• A revolução verde exige grande volume de recursos que os países mais pobres não possuem, tornando-

os mais dependentes de importações de insumos e equipamentos. 

• Introduz mudanças tecnológicas fazendo com que os agricultores deixem de dominar a produção 

própria de sementes, fertilizantes orgânicos e métodos biológicos de controlo de doenças e pragas, 

tornando-os dependentes do mercado volátil, muitas vezes irregular, com grandes distorções e, muitas 

vezes, sem capital para a aquisição desses factores de produção. 

• Existe o perigo da perda de variedades locais, adaptadas ao clima, solo, à tradição produtiva e, não 

menos importante, aos gostos e equilíbrios alimentares tradicionais. 

• A verificação de efeitos ambientais negativos é referida por muito estudos, como, por exemplo, a 

contaminação de solos e água, emissões de gases (os fertilizantes são grandes produtores de óxido 

nitroso (N2O), um dos cinco gases com efeito estufa que mais contribuem para o aquecimento global), 

saúde pública e, em particular, dos agricultores e trabalhadores rurais (como, por exemplo, os poluente 

orgânicos persistentes - POPs). 

• Muitos autores apresentam estudos sobre a ineficácia energética da agricultura intensiva em capital 

(sobretudo nos países menos desenvolvidos), resultantes da aplicação de insumos não adaptados aos 

solos, clima, maneio produtivo e outros aspectos. 

• Muitos efeitos sociais negativos são atribuídos à revolução, como os seguintes: 

 Empobrecimento dos pequenos e mais pobres agricultores em consequência das dificuldades 

financeiras e obtenção de crédito para aquisição dos insumos e equipamentos. 

 Reestruturação fundiária em consequência da perda da propriedade da terra pelos produtores de 

pequena escala e dos mais pobres por dificuldade de pagamento dos créditos. 

 Aumento das diferenciações sociais e emergência dos “agricultores sem terra” e, consequente, 

aumento da pobreza. 

 A necessidade de adopção de pacotes tecnológicos provoca a exclusão de agricultores e 

população rural do processo de desenvolvimento. 

Para um estudo crítico sobre as “revoluções verdes”, veja-se, por exemplo. Griffin (1974); sobre o conceito de 

“modernização” na agricultura, Silva (1982) numa aplicação ao Brasil e Bernstein (1990) aborda teoricamente 

esta questão. Para leituras sobre este tema com enfoque sobre a produção de etanol e outros biocombustíveis, 

vejam-se, como exemplo, os textos de Niemeyer (2009), Channing (2008), 
50 A agricultura de conservação utiliza técnicas avançadas. tais como a lavoura mínima, ou mesmo nula, a 

sementeira directa, a rotação de culturas intensivas e uma cobertura do solo contínua a fim de proteger o solo 

do sol, do vento e da chuva. O aumento da matéria orgânica no solo reforça a sua resistência à seca e favorece 

a resposta aos fertilizantes minerais. Os animais estão, muitas vezes, integrados na produção e ajudam a 

reciclar os nutrientes. Pretende-se uma agricultura amiga do ambiente e lucrativa. Geralmente, sugerem-se aos 

agricultores as práticas de maneio produtivo com pouco, ou nenhum, movimentação do solo e contrapondo o 

minimum tillage, a reduzida utilização de químicos contrapondo com a integração de culturas e cobertura 

permanente do solo, melhoramento das sementes locais ou introdução de sementes adaptadas de outras zonas 

ou importadas, o combate biológico de pragas (“contra gafanhoto”), entre outras técnicas, 

http://www.fao.org/docrep/012/i0765pt/i0765pt08.pdf, 5 de Fevereiro de 2013. A agricultura de conservação 

possui os seus fundamentos no que se designa por agricultura biológica ou ecológica. Para uma leitura teórica 

http://www.fao.org/docrep/012/i0765pt/i0765pt08.pdf
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Sobre a teoria da indução cita-se Cuadra (1994): “As tecnologias são desenvolvidas de modo a 

facilitar a substituição de factores relativamente escassos (portanto, onerosos) por outros 

relativamente abundantes (e, portanto, baratos)”. Os autores referem-se às técnicas que facilitam a 

substituição de mão-de-obra e terra por insumos menos onerosos. Ao primeiro caso associa-se a 

mecanização, e ao segundo, as tecnologias biológicas e químicas. Teoricamente, a substituição de 

factores depende das produtividades marginais sendo que o factor de maior produtividade substitui 

a outra, conhecido como a razão marginal de substituição. Repete-se então o anteriormente referido: 

os factores abundantes e mais baratossubstituem os factores escassos e mais caros. 

 

Segundo Hayami e Ruttan (1988), a teoria da inovação induzida representa um avanço sobre visões 

que concebem a mudança técnica como um processo exógeno ao sistema económico, considerando-

o como produto de avanços autónomos ocorridos na base do conhecimento científico e técnico e 

não como resposta dos agentes económicos orientada para substituir recursos mais escassos e/ou 

custosos por outros mais abundantes e baratos. 

 

Através de alterações nos preços relativos, os produtores rurais são induzidos a procurar alternativas 

técnicas, poupadoras de factores cada vez mais onerosos. Pressionam os organismos públicos de 

pesquisa para desenvolver novas tecnologias e encaminham petições às firmas de insumosagrícolas 

para substituir por insumos técnicos modernos, factores que os pressionam. Cientistas e 

administradores de instituições científicas, sensibilizados, respondem positivamente, possibilitando 

e colocando à disposição novas técnicas e insumos, “orientando assim o progresso técnico por uma 

direcção socialmente óptima”, Hayami & Ruttan (1988, p. 102-103)”. 

 

Tal como argumentam Leveen e De Janvry (1985, p. 76-79), “a mudança tecnológica deve ser 

compreendida, não apenas como busca de maior eficiência económica, mas, também, como 

instrumento de mudança (ou de resistência à mudança) das relações sociais...” Para esses autores, o 

Estado é a cristalização da luta travada entre diversos sectores da sociedade e “a instituição 

essencial através da qual estas forças objectivas (económicas) e subjectivas (sociais) se traduzem 

em novas tecnologias”. Desta forma, a mudança técnica não é concebida somente como resposta à 

escassez relativa de recursos (“libertadora de factores”), mas, também, como expressão dos 

interesses e conflitos de grupos. A mudança técnica “condiciona o controlo social sobre os meios de 

produção; a organização do processo de trabalho; a divisão social da mão-de-obra; e a apropriação 

do excedente. Como tal, é uma poderosa ferramenta de mudança social ou do status quo social”. 

 

O debate de Delgado e Mellor (1987 e 1984) com Schiff (1987) revela que a conjugação do efeito 

preço com outras medidas (irrigação, tecnologia, extensão, formação, comercialização, etc.), produz 

maiores respostas que a subida do preço como medida isolada51. 

                                                                                                                                                                                 
sobre o assunto, veja Allier (1994) Altieri (1995) e Urteaga (1995). Altieri é um teórico da economia 

ecológica tendo como enfoque a economia do ambiente e suas relações com a economia de mercado, segundo 

o paradigma do conflito/compatibilização entre a eficiência económica e a energética. 
51Existe ainda o dilema dos preços agrícolas que consiste, em resumo, nas vantagens em manter o custo de 

vida baixo nas cidades (onde os preços dos bens alimentares têm uma grande importância) e os preços ao 

produtor agrário que incentivem o aumento da oferta. Em situação de défice de oferta, a maioria da população 

(incluindo os produtores agrícolas) é compradora líquida de alimentos; nestes casos, o efeito do aumento dos 

preços pode ser negativo para a recuperação da produção, considerando a retracção da procura em 

consequência dos níveis de rendimento das famílias. 

Alguns funcionários do Banco Mundial possuem opiniões semelhantes. Chibber (1988: 47), afirma: “em 

muitos países de rendimentos baixos, o crescimento da oferta agrícola atrasa-se pelas más e insuficientes vias 

e serviços de transporte, investigação sem imaginação e ineficientes serviços de extensão igualmente carentes 

de imaginação e de eficiência, falta de abastecimento seguro de água e de energia eléctrica, e deficientes 

serviços de saúde e educação. Uma Lele (1989: 46) confirma Chibber: “Estes aspectos tornaram evidente a 
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“Lewis (1969), com uma perspectiva dualista da economia, apresentou a transferência de recursos 

do sector “tradicional” (agricultura) para o sector “moderno” que, “por ser de menor produtividade 

e gerador de rendimentos inferiores para as famílias, transfere recursos (factor trabalho em contexto 

de uma oferta ilimitada) para o sector “moderno” (no caso, a indústria), pressupondo que a 

produtividade marginal do trabalho na agricultura está próxima de zero, sendo, por isso, possível 

extrair mão-de-obra da agricultura sem grandes alterações para o produto total do sector. Este 

modelo foi elaborado em princípios da década de cinquenta do último século, em momento de 

ritmos acelerados de industrialização e depós-guerra. Isto é, a industrialização (em contexto urbano) 

seria realizada à base da transferência de recursos da agricultura (meio rural). Sendo assim, para 

além da transferência intersectorial, existia, também, a mudança da alocação de recursos do campo 

para a cidade. 

 

No caso de muitos países em desenvolvimento não existe um processo de industrialização suficiente 

para a absorção da mão-de-obra do campo. Realidades recentes revelam que o êxodo rural tem sido 

provocado por outros factores (sobretudo, instabilidade política e de segurança, políticas de urban 

bias 52 , mais oportunidades de economias informais e políticas não favoráveis aos pequenos 

produtores e à produção alimentar53). Assim sendo, a transferência de recursos da agricultura para 

aindústria e do meio urbano para o rural, não resulta do desenvolvimento do sector agrário e 

produção de excedentes ou da produtividade marginal se situarperto do zero. Também não resulta 

da emergência de outros sectores com procura de trabalho que justifique o êxodo rural existente. A 

emigração para as cidades pode significar uma “fuga” à pobreza, falta de oportunidades no meio 

rural e a busca de alguns benefícios nas cidades (maior acessibilidade à saúde, educação e 

oportunidades de pequenos negócios e “biscastes”) no contexto das persistentes políticas de “urban 

bias”.Consequentemente, assiste-se aos seguintes fenómenos: 

 Aumento da dimensão das cidades com ruptura das infra-estruturas e dos serviços aos 

cidadãos. 

 Pobrezaurbana. 

 Escassez da oferta de alimentos básicos suprida com importações. 

 Manutenção das produtividades e níveis de rendimento baixos na agricultura, mantendo o 

custo de oportunidade baixo e a consequente maior procura de outras ocupações e da 

emigração”. 

 Efeitos sociais e ambientais de repercussão inter-geracional como os mercados informais, a 

reorganização das famílias e da divisão social do trabalho, os laços de solidariedade, a 

conservação das infra-estruturas e aspectos de salubridade e de saúde pública. 

 

O surgimento de indústrias extractivas e outros grandes projectos agrários ou industriais provocam, 

igualmente, transferência de recursos do sector “tradicional” para o “moderno” no contexto do 

espaço rural e para o exterior.  

 

                                                                                                                                                                                 
necessidade de abordar problemas diferentes dos preços – tais como a posse da terra, a criação e adaptação de 

novas tecnologias, o acesso ao crédito, os serviços de extensão e os mercados”. Num estudo sobre 

Moçambique e a Tanzânia, Berthelemy e Morrisson (1989) concluem que o aumento dos preços agrícolas 

provocou uma redução da produção comercializada devido à ´penúria do mercado´. Com poucos bens para 

troca, os produtores obtinham o que anteriormente compravam com a venda de menores quantidades, devido 

ao efeito do aumento dos preços. 
52 Por exemplo, subsídios aos transportes e alimentos básicos, maior acesso aos serviços de educação e saúde, 

etc. 
53 Veja Mosca (2012), Observador Rural N.º 1 do OMR. 
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Lewis supunha a existência ilimitada de trabalho54 ou a produtividade marginal do trabalho estar 

perto do ponto zero. 

 

Outros autores, como Schultz, referem a funcionalidade da agricultura com outros sectores, 

permitindo a transferência de trabalho a preços baixos (salários) facilitando, numa primeira fase, a 

implantação de indústrias intensivas em trabalho competitivas. A elevação do rendimento na 

agricultura elevaria o custo de oportunidade dotrabalho agrícola forçando o pagamento de salários 

mais elevados nos sectores “modernos” e, eventualmente, a investimentos em tecnologia sempre 

que os termos de intercâmbio o justificam55. 

 

Negrão (2001), face a estudos e resultados empíricos, sugere a necessidade de, para as condições do 

pequeno produtor agrícola em África, revisitar um conjunto de pressupostos assumidos por diversas 

modelos de crescimento económico. Transcreve-se: “(1) o pressuposto do fim do campesinato em 

África, ou seja, a sua inevitável extinção através da urbanização ou transformação em trabalhador 

rural para a agricultura de escala, não é viável uma vez que: a taxa de crescimento populacional 

tende a manter-se estável a curto prazo e, eventualmente, tenderá para uma ligeira diminuição a 

médio prazo; a taxa de crescimento das economias nacionais em África não permite prever, a curto 

e mesmo a médio prazo, a oferta de postos de trabalho nos sectores da indústria e serviços; a 

estrutura do salário médio nacional tende a manter-se inalterável, a curto e a médio prazos, ou seja, 

o salário continuará a cobrir somente uma parte das despesas em dinheiro, permanecendo a 

produção agrícola da mulher rural como a principal garantia de segurança alimentar para o agregado 

familiar; (2) o pressuposto da ignorância técnica do campesinato, o qual deriva em programas de 

extensão rural que pautam pelo aumento da oferta sem atender à procura; (3) o pressuposto da 

incapacidade endógena de organização por parte do campesinato, o qual deriva no investimento em 

métodos participativos para que os camponeses aprendam a identificar os seus problemas e a 

organizarem-se, ignorando as formas seculares de organização das sociedades rurais; (4) o 

pressuposto da falta de informação sobre o mercado, o qual deriva em estudos e posterior 

disseminação dos resultados sobre preços e oportunidades sem ter em consideração as formas de 

acesso ao crédito e ao mercado; (5) o pressuposto do homem preguiçoso e da mulher trabalhadora, 

o qual tem as relações de género no seio da família como determinadas pela ideologia sem atender 

às condições objectivas da reprodução social no mundo rural; (6) o pressuposto da separação 

analítica das funções de produção, consumo e distribuição, sem ter a família rural como uma 

unidade integrada; (7) o pressuposto da separação estrutural dos agentes económicos e seus capitais, 

como se o Estado não fosse também empresário ou o industrial um comerciante; (8) o pressuposto 

de que a poupança é reinvestida no País, sem se atender à drenagem de capital, nem às taxas de 

juro, nem às formas de redistribuição pelas redes de alianças de linhagens com vista à minimização 

dos riscos da reprodução social”. 

 

Os resultados de Negrão, assentes nas suas obras de (1997a e 1997b), significam que não há 

dogmas na ciência e que são necessários estudos que sustentem as decisões de política económica, a 

nível macro e micro.Face à dicotomia que sempre surge como quase incompatível entre os 

chamados modelo inglês (baseado na grande exploração e tecnologia intensiva em capital) e o 

                                                           
54 Este princípio supõe a existência ou de trabalho não utilizado eficientemente, (o que parece contrariar 

Schultz) ou de excedentes de população. Existe a ideia em alguns autores acerca da ocupação oculta ou a 

subutilização do factor trabalho ou mesmo a “preguiça” do agricultor (principalmente do homem chefe do 

agregado familiar). 
55 Relação de intercâmbio (ou trade off) é a medida em que um bem (ou factor) pode ser substituído por outro. 

Em termos da economia marginalista, significa em que percentagem se acrescenta um bem (ou factor) no 

processo produtivo quando se pretende substituir um outro bem (ou factor). Exemplo clássico é a substituição 

de trabalho por capital, isto é, quanto se tem de investir num determinada inovação tecnológica para substituir 

uma unidade de gastos no factor trabalho.  
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modelo dinamarquês assente na transformação da pequena exploração em unidades económicas 

tecnificadas, com gestão profissionalizada e aberta ao mercado, é necessário estudar qual o modelo 

ou combinação entre ambos em cada situação concreta. 
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3. CONTEXTO 

 

3.1 Evolução da agricultura na perspectiva dos factores produção56 

 

A maioria dos modelos de crescimento refere, principalmente, o capital, o trabalho e a tecnologia 

como os determinantes do crescimento. A produtividade e a formação (qualificação) do trabalho, 

geralmente,surgemassociadas à inovação tecnológica e não comofactores que, por si só, constituam 

vectores de crescimento. O institucionalismo económico nas últimas décadas e as abordagens 

sociológicas sobre o desenvolvimento, ainda não foram plenamente formalizadas em modelos 

matemáticos de crescimento, surgindo como teorias de ruptura metodológica e partindo de 

pressupostos diferentes.  

 

No caso de Moçambique, a tese de mestrado de Tankar (2009) aponta os seguintes determinantes 

dos rendimentos agrícolas: (1) tamanho das explorações; (2) uso de irrigação; (3) número e tipo de 

trabalhadores; (4) informação e organização; (5) acesso e uso de tecnologias; (6) sexo do chefe de 

família; e, (7) idade dos membros das famílias57 .Estes determinantes são do âmbito micro. A 

complementaridade com determinantes de natureza macro e de políticas económicas, parece ser 

importante para o que este trabalho faz um modesto contributo. 

 

a) Trabalho (população) 

 

A população (considerada,neste caso, de forma genérica, como factor trabalho) tem aumentado a 

ritmos de cerca de 2,5 por cento (INE).Em 2010 existiam mais cerca de 4,6 milhões de cidadãos, o 

que representa um crescimento de 26,8% nos últimos dez anos (2001 a 2010), INE (2001 e 2011), e 

um acréscimo de perto de três milhões mais vivendo no meio rural, o que corresponde a um 

incremento de 23% (entre 2010 e 2001), FAO (www.FAO.org). É fácil verificar um aumento maior 

da população urbana. 

 

Segundo Mosca e Dada (2013), com base nos censos agrários de 2000 e 2010, verificou-se durante 

essa década uma importante feminização da chefia das pequenas explorações, uma redução da 

escolarização dos chefes de exploração, um envelhecimento dos mesmos e que a população rural 

cresceu 127%, mais que o número de explorações (120%) e menos que a área cultivada (146%). 

Estes indicadores podem ser sinais de diminuição da força-de-trabalho dedicada à exploração 

agrícola, com um consequente aumento de outras actividades, e uma redução da importância da 

agricultura na formação do rendimento das famílias.O aumento da área cultivada pode ser 

justificado pelo incremento ou surgimento/recuperação de algumas culturas como o açúcar, o 

algodão, o gergelim e o tabaco. 

 

A transferência de trabalho da agricultura e do meio rural em Moçambique confirma a teoria de 

Schultz. Os rendimentos da agricultura e os salários são baixos e as pessoas, sobretudo os homens, 

procuram outras ocupações no meio rural ou emigram, o que é confirmado por um maior 

crescimento demográfico nas cidades58. 

 

                                                           
56 Esta secção tem somente como objectivo apresentar algumas informações sobre a evolução da agricultura 

no âmbito do objecto do texto. Serve para substanciar com dados empíricos os resultados obtidos na análise 

quantitativa. 
57 O trabalho de Tankara tem como objecto a análise da importância da segurança da posse da terra no 

rendimento agrícola per capita e das famílias. Utiliza um enfoque micro. 
58 Mosca, Mucavele e Dada (2013) confirmam estes dados. 
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Contrariando a crítica da homogeneização, assiste-se ao abandono da agricultura por parte dos 

homens e dos jovens com algum grau de escolarização, Mosca e Dada (2013). Em consequência, 

permanecem na agricultura os cidadãos de maioridade e os analfabetos, ou com baixa escolarização. 

Estefactodificultará, pelo menos a médio prazo, a transformação da agriculturaque, segundo 

Schultz, seria através da introdução de insumos “modernos”, maioreducação59, extensão e outros 

serviços prestados aos pequenos produtores. Os efeitos sobre a produtividade do trabalho devem 

também ser considerados, pois são os jovens e os homens aqueles que mais emigram ou não se 

dedicam à agricultura.  

 

Em 2000 cerca 74,6% dos chefes de exploração eram mulheres e 40,2% dos homens não sabiam ler 

nem escrever, INE (2000). Em 2010 a percentagem das mulheres passou para 77.7% e dos homens 

passou para 45,5% em 2010, INE (2011)60. Nestas circunstâncias, torna-se difícil o surgimento do 

empresário, tal como definido por Schumpeter. Isto é, o crescimento da produção agrícola 

dificilmente será, baseadoprincipalmente em médias e grandes explorações e em empresários 

agrícolas. Possivelmente a transformação da agricultura terá de ser com base no aumento da 

produtividade e introdução de insumos com um papel da educação de qualidade para facilitar a 

indução, isto é, considerando o conhecimento e práticas locais, o ambiente e a lucratividade. 

Retoma-se neste debate as (in)compatibilidades e/ou as (des)funcionalidades entre as explorações 

de diferentes tamanhos. 

 

O trabalho da família constitui uma limitante ao aumento das superfícies e a sua alocação depende 

de factores que ultrapassam a racionalidade económica da exploração. A contratação de trabalho 

constitui uma opção, porém muito pouco utilizada. Em 2010, cerca de 14% do total das explorações 

assalariam mão-de-obra externa à família, sendo a preparação de terras, a sacha e a colheita as 

operações culturais que requerem mais trabalho, CAP (2011).Este dado, analisado segundo o 

tamanho das explorações para o ano de 2000 CAP (2001) 61 , revela que as pequenas 

exploraçõesusam muito pouco a mão-de-obra extra familiar (por exemplo, 2,3% das exploração 

com entre 1 e menos de 2 hectares utilizam essa mão-de-obra). Esta percentagem aumenta com o 

tamanho das explorações (31,4% das que possuem entre 20 e menos de 50 hectares assalariam 

trabalhadores).Há também o assalariamento temporário (para uma ou mais operações culturais), 

assim como existem muitas formas ajuda mútua: segundo o CAP (2011), perto de 97% das 

explorações utilizam este tipo de mão-de-obra. 

 

Existe, portanto, um amplo mercado de trabalho agrícola, em grande parte informal. O salário da 

actividade agro-pecuária é geralmente inferior em 30% comparativamente com o praticado em 

outros sectores. Considera-se ainda a sazonabilidade do trabalho e algumas irregularidades em 

relação àLei do Trabalho, como, por exemplo, diferenças de salários entre homem e mulher, 

trabalho infantil, pagamento abaixo do salário mínimo, etc. As eventuais dinâmicas de alguma 

transformação estrutural implicarão,certamente, reconfigurações no mercado de trabalho com 

implicações sobre a mobilidade, social e, portanto, sobre a diferenciação social. Esta é uma 

consequência sobre a qual podem recair muitas críticas. Por isso é fundamental saber que tipo de 

transformação estrutural se pretende. 

 

                                                           
59 A extensão rural, como serviço público, é considerada muito dispendiosa e, por vezes, de difícil análise dos 

resultados. Schultz advoga a educação, também como uma forma de baixar os custos da extensão, através da 

disseminação das sugestões técnicas através de manuais, folhetos, etc. Sobre este assunto, consulte Schultz 

(1961). 
60 Esta realidade confirma o êxodo dos chefes de exploração homens da agricultura para outras actividades e a 

perda de pessoas que trabalham na agricultura com níveis de escolarização mais elevados. 
61 Estas informações estatísticas apenas existem para o ano de 2000 ou para 2010, não sendo, por isso, 

possível realizar comparações.  
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b) Terra 

 

A terra, em paralelo com o trabalho, é o principal factor de produção e o que mais tem influenciado 

o incremento da produção. O aumento das explorações verifica-se, sobretudo, naquelas que 

possuem entre 2 e 5 hectares, podendo constatar-se um aumento da área média cultivada. Em 

resumo, existiu um aumento significativo do uso do factor terra (mais 612.492 explorações), das 

quais 500.582 possuem entre 2 e 5 hectares.  

 

Porém, numa perspectiva de mais longo prazo, pode-se constatar que o tamanho das explorações 

não se alterou ao longo de décadas: Mosca (2011:89 e 90) refere: “Em MINAG (s/ data b) afirma-se 

que a área cultivada por família varia, em média, entre 1,2 e 1,6 hectares (com e sem utilização de 

mão-de-obra assalariada respectivamente)62em todo o país.Em 1970 era semelhante: 1,5 hectares 

por família. Em 2010, segundo o Censo Agro-Pecuário, cerca de 96% das explorações possuíam 

menos de 5 hectares. Pode sugerir-se que existem dinâmicas recentes que necessitam ser 

acompanhadas, como é o caso dos grandes investimentos em curso nas minas, florestas e nas 

culturas do açúcar e tabaco. 

 

Em determinadas zonas está, possivelmente,a verificar-se o princípio malthusiano da redução da 

produtividade da terra, seja por ocupação de novas fronteiras menos férteis (devido ao conflito 

armado, maior acesso a infra-estruturas, comunicações eaos mercados) como, por exemplo, nos 

corredores63, sejapela sobre-utilização em outras zonas ou ainda devido à deflorestação.Segundo o 

documento do Ministério da Agricultura (2009:11), “o rápido crescimento demográfico, a redução 

do tamanho da propriedade agrícola per capita, o declínio da fertilidade do solo, oportunidades não-

aproveitadas de diversificação da renda e migração, criam dificuldades ao mesmo tempo que as 

potencialidades da agricultura para o desenvolvimento continuam inaproveitados”. 

 

A Constituição da República afirma que a terra é propriedade do Estado e a Lei 19/79, concretiza: 

“A terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer forma alienada, 

hipotecada ou penhorada”. No entanto, existe, na prática, um mercado informal da terra e diversas 

formas de aluguer ou venda64. Por ser informal e com fortes intervenções da administração pública, 

o mercado está muito distorcido, destacando-se o proteccionismo das elites políticas e económicas, 

o acesso privilegiado à informação, o incumprimento da lei e a assimetria de informação 

negociação em volta das diferentes utilizações da terra65. Pode mesmo argumentar-se que não 

existe, no sentido teórico do conceito, mercado da terra. 

 

                                                           
62 Embora sem data, as informações são referentes a finais da década de noventa. 
63 São conhecidos os corredores do Limpopo, Beira e Nacala. O PEDSA 20011-2020 define os seguintes 

corredores de desenvolvimento agrário: Pemba – Lichinga; Nacala; Vale do Zambeze; Beira; Limpopo; e, 

Maputo, Ministério da Agricultura (2011). 
64 Existe uma ampla literatura em Moçambique sobre a terra. Veja, por exemplo, Hanlon (2002), Negrão 

(2004), Manchicane (2007), Cambaza (2009) e Justiça Ambiental União Nacional de Camponeses 

(2011).“Em Xilembene, por exemplo, este mercado envolve todo o tipo de agricultores. Por exemplo: (1) “Os 

produtores sem meios para trabalhar a superfície que possuem, alugam juntas de animais para a preparação da 

terra. Em compensação, o proprietário dos animais pode usufruir uma porção variável da terra preparada; (2) 

depois da preparação da terra, o proprietário desta semeia milho e, de forma consociada, o dono dos animais 

semeia outro cultivo, geralmente o tomate; e, (3) aluguer da terra por um certo valor, pago em dinheiro ou em 

espécie”, Mosca (1993: 303). 
65 Sobre estes assuntos veja Carilho (2013), Chiziane (2013), Francisco (2013) e Serra (2013). 
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Existe um mercado informal de aluguer, empréstimo e permuta sem que signifique transacção de 

propriedade66. Prevalece a ideia que Moçambique tem muita terra mas também é certo que não há 

terra sem dono. Este facto justifica os inúmeros casos de conflitualidade com as populações na 

ocupação da terra por grandes projectos de milhares e, por vezes, centenas de milhar de hectares, 

nos meios urbanos e zonas para fins turísticos. A instabilidade da posse da terra tem aumentado, 

sobretudo para os pequenos produtores, o que poderá constituir um obstáculo para a transformação 

estrutural da agricultura e o aumento da produtividade e da competitividade do sector agrário67. 

 

Tankara (2009), num estudo realizado na comunidade Massaca no distrito Boane, conclui que 

aposse do DUAT, sendo um elemento importante na decisão de investimento, não é condição 

suficiente nem influencia significativamente o rendimento das famílias. Comparando com as zonas 

em redor da cidade de Maputo e Matola,Tankara conclui quequem possui DUAT utiliza a terra para 

fins não agrícolas, implicando um rendimento agrícola inferior. Isto é, a alocação da terra para fins 

agrícolas não é competitiva com outras utilizações, mesmo considerando que quem possui DUAT, 

em princípio, não são os pobres das zonas periurbanas, mas sim as elites que usam as parcelas para 

fins de veraneio, organização de eventos e negócio/especulação imobiliária. Tal como nas zonas de 

penetração do capital mineiro e agrário, a questão central para os pequenos produtores é a segurança 

da posse da terra e não a influência do DUAT no rendimento agrícola a curto prazo, aspecto a que 

brevemente se faz referência mais adiante.  

 

Para o caso dos grandes projectos, a segurança da posse da terra parece fundamental. A Lei de 

Terras concede licenças até 50 anos renováveis, período que parece ser suficiente para assegurara a 

rentabilidade e o retorno dos capitais investidos. Porém, existem também consequências não 

desejáveis, como, por exemplo, a sobre-utilização dos recursos (incluindo a terra) considerando o 

tempo limitado das concessões, a redução dos custos relacionados com a sustentabilidade da 

actividade económica para assegurar a rentabilidade da exploração dos recursos, entre outros 

aspectos. 

 

Uma das questões centrais é que grande parte da terra é adquirida, ou transaccionada, ou concedida, 

sem que exista a valorização económica deste activo, tanto para os proprietários consuetudinários, 

como para o Estado ou o possuidor do DUAT. Alguns analistas defendem a existência do mercado 

de títulos sem com isso perder a concessão nem que implique a privatização da terra. António 

Francisco (2013) apresenta fortes argumentos para uma revisão da Constituição económica, 

particularmente no que respeita àpropriedade da terra. Esta é uma questão onde as dinâmicas reais 

não coincidem com a lei nem com o discurso político ou com a prática das elites políticas e 

económicas. Pode-se considerar que a actual situação da legislação, através de lacunas e algumas 

imprecisões, constitui um poder de negociação, de negócio, especulação e um forte instrumento de 

reprodução do poder e status quo. 

 

Estas dinâmicas, juntamente com a implantação de grandes projectos mineiros, agro-florestais, 

turísticos e imobiliários, indicam que a questão da terra será crucial para o aumento da produção 

devido a uma maior utilização da mesma e aos mecanismos de alocação de recursos. Porém, o 

aumento da superfície trabalhada poderá acontecer com a introdução de meios de preparação da 

terra e de mecanização de outras operações culturais, considerando que o crescimento a 

                                                           
66 José Negrão (2003) refere-se aos diferentes sistemas costumeiros sobre o acesso, uso e controlo da 

terra.Conceição Quadros afirma: “Os “culturalistas” que consideram a terra como pátria, soberania e mãe de 

todas as propriedades, em defesa dos costumes e da tradição (direito consuetudinário) ”, em Mosca (2010). 
67 É sobejamente sabido e reconhecido, não necessitando de mais fundamentações, que a segurança da posse 

da propriedade (neste caso da terra) é uma importante condição para o investimento e o crescimento. No caso 

Moçambique, diversos trabalhos referem-se a este assunto, como, por exemplo, os trabalhos de Negrão. 
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populaçãopode ser considerado limitado em análise de conjuntura. Pode existir, a curto prazo, 

através da intensificação do capital (principalmente, sementes melhoradas e fertilizantes), 

incrementos significativos de produção68 sem que, com as actuais superfícies médias trabalhadas 

pelos pequenos produtores, seja possível a obtenção de rendimentos agrícolas que permitem a 

retenção da população no meio rural e na actividade agrária, nem a saída da pobreza das famílias. 

Porém, a médioprazo, mesmo considerando aumentos significativos da produtividade por hectare, 

as superfícies médias trabalhadas actualmente não são suficientes para que as famílias camponesas 

saiam da pobreza e possam ter níveis mais elevados de vida, Mosca, Mucavel e Dada (2013). Será 

necessário abordar a questão da terra segundo as dinâmicas que se geram no meio rural e fazer com 

que este factor, aparentemente abundante, não se transforme num obstáculo ao crescimento e 

desenvolvimento do sector agrário e do desenvolvimento rural. 

 

Embora os grandes projectos possam agravar o acesso a mais terra, esta realidade existe entre as 

comunidades e pequenos produtores. Em resumo, a terra,ou melhor, a dimensão das parcelas 

agrícolas,é, tal como o trabalho (embora oficialmente “barato” – devido às disposições da Lei de 

Terras), uma restrição ao aumento da produção, à transformação estrutural e à competitividade do 

sector agrário. Existe um paradoxo por serem factores de produção aparentemente abundantes mas, 

por possuírem mercados distorcidos e estarem legalmente proibidos (o caso da terra), transformam-

se em restrições da função de produção da pequena exploração agrícola. A fronteira das 

possibilidades produtivas, apenas com estes dois factores e nas actuais condições institucionais,é 

muito limitada, isto é, o volume de produção possível (potencial) é baixo. 

 

A questão central sobre a terra, a curto prazo, não é a influência da posse do DUAT na produção e 

rendimento agrícola dos pequenos produtores, mas sim na segurança da posse da terra em zonas 

rurais onde existe penetração do capital e nas zonas de expansão urbana. Porém, o DUAT pode 

reforçar a segurança, o que significa ser importante a atribuição deste instrumento legal aos 

pequenos produtores. Como refere Tankara (209:17), “a segurança da pose da terra não é definida 

apenas por direitos legais e por documentos cadastrais, mas também tem a ver com a legitimidade 

social, direitos costumeiros e o contexto cultural e institucional”. A alocação da terra para fins 

agrícolas, em situação de mercados distorcidos e com grande procura deste factor, dependerá da 

competitividade e lucratividade da actividade agrária. 

 

c) Capitale políticaspúblicas 

 

Nesta secção, procura encontrar-se os instrumentos de gestão macroeconómica que mais 

influenciam a produção agrária e como têm sido geridos na perspectiva do objecto deste texto. 

Conforme referido na metodologia, consideraram-se as seguintes: (1) taxa de juros, crédito e 

subsídios; (2) taxa de câmbio; e, (3) orçamento do Estado. 

 

Taxa de juros, crédito e subsídios 

 

A taxa de juros é considerada um importante elementodo mercado de capitais, influenciando o 

crédito e, portanto, o investimento e funcionamento de actividades económicas, bem como o 

consumo, o emprego, etc.69 No caso do sector agrário, comenta-se que o acesso ao crédito é um dos 

principais constrangimentos da produção. O micro crédito e outras formas informais de crédito têm 

surgido como propostas alternativas à banca comercial convencional, porém ainda com amplitudes 

                                                           
68 Esta afirmação pressupõe que existem margens de expansão da produção com a quantidade de factores 

utilizados, por se considerar que a produção não alcançou o seu máximo técnico (teoria de produção). 
69 Neste texto não cabe desenvolver os múltiplos efeitos da taxa de juros sobre a economia, a curto e longo 

prazo. É, porém, um exercício importante. 
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reduzidas. Em 2008 havia 48 balcões de microcrédito e em 2012 existiam 198. O volume de crédito 

aumentou no período referido em 72%70. 

 

Considerando-se que a maioria dos agentes económicos produtores agrários não utiliza o crédito71, 

pode supor-se, à partida, que este instrumento de gestão tem pouca influência sobre o conjunto do 

sector. Porém, o crédito poderá ser importante para as pequenas e médias empresas com baixa 

capitalização, tanto para o funcionamento, como para o investimento. Isto é a validação da hipótese 

de que o crédito tem pouca influência na produção agrária é possível ser declarada,caso o seu 

contrário (o crédito em condições de fácil acesso) não tem influência na produção72. No presente 

trabalho apresenta-se apenas a variável independente da taxa de juros, e não do volume de crédito, 

supondo a influência da primeira variável sobre a segunda. 

 

O crédito destinado ao sector agrário foi, juntamente com o destinado à indústria transformadora, o 

que menos cresceu entre 2001 e 2011. Ao longo da década, o sector agrário recebeu 8% do total do 

crédito àeconomia, Cassamo (2012). A alocação de recursos orçamentais à agricultura, como 

percentagem do PIB, tem sido variável (irregular) e muito abaixo dos 10% sugeridos na Declaração 

dos Chefes de Estado da União Africana, realizada em Maputo em 2003. Entre 2000 e 2010, as 

despesas orçamentadas para a agricultura não ultrapassaram os 4% do PIB.  

 

As taxas de juro praticadas nos empréstimos são excessivamente elevadas,variando no período de 

2003 a 2011 entre o mínimo de 20% (em 2009) e o máximo de 28% em 2003, para o caso dos 

bancos comerciais73.As instituições de microcrédito praticam juros mais elevados e variáveis por 

instituição, ao longo do tempo e do território. Do total das explorações74, 4% acederam ao crédito 

em 2000 e, em 2010,acederam 2,4% (redução). Em 2010, 2,34% das pequenas explorações acediam 

ao crédito, 1,66% das médias e as grandes 18,06%75. Observa-se uma maior recorrência ao crédito 

àmedida que o tamanho das explorações aumenta. Significa que um modelo apenas contemplando 

as grandes explorações, talvez revelasse influências bem diferentes do crédito e da taxa de juros 

sobre a produção. 

 

Por outro lado, Ibraimo (2012) considera as seguintes razões para a baixa utilização de crédito pela 

agricultura: período longo de retorno de capital; risco elevado; falta de mecanismos de 

comparticipação de riscos; pouca especialização e capacitação em agricultura das instituições de 

crédito; elevado incumprimento dos mutuários; poucas garantias reais76. Ainda a considerar a fraca 

                                                           
70 Para uma síntese e revisão da literatura sobre o micro crédito, veja Valá (2012). 
71 Em 2000 e 2010, segundo os respectivos censos agro-pecuários, acederam ao crédito 4% e 2,4% das 

explorações agrícolas. Verificou-se uma substancial redução da utilização do crédito.  
72 Utilizando o exemplo de alguns manuais de metodologia de investigação, a hipótese que todos os gansos 

são brancos só pode ser validada (confirmada) caso o seu contrário seja rejeitado, isto há pelo menos um 

ganso que não é branco. Se houver um ganso não branco, mesmo que entre milhões, a hipótese não é 

validada. 
73 Banco de Moçambique, recolha directa da informação no Departamento de Supervisão Bancária. 
74 Segundo o Censo Agro-Pecuário de 2010, são consideradas pequenas explorações,aquelas que têm até 10 

hectares em sequeiro e até 5 hectares em regadio. As médias explorações são as que possuem entre 10 e 50 

hectares em sequeiro e entre 5 e 10 em regadio. As grandes explorações são aquelas que possuem superfícies 

superiores às médias explorações. Existem, ainda, limites de posse de efectivos pecuários como critério 

acumulativo ao das superfícies para a classificação das explorações nas três categorias. 
75 Os valores apresentados não contemplam o crédito indirecto, como, por exemplo o leasing a equipamentos, 

meios de transporte, etc. 
76 Alguns comentaristas afirmam que a terra, como principal património dos pequenos produtores, poderia ser 

uma garantia, caso este factor fosse economicamente valorizado e existisse mercado. Porém, questiona-se se, 

mesmo existindo mercado da terra, as pequenas superfícies dispersas seriam do interesse da banca comercial 

como garantia bancária. 
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bancarização e cobertura espacial das instituições de crédito e as formalidades administrativas. Do 

lado da procura de crédito, os agricultores possuem, geralmente, poucos hábitos de relacionamento 

com o sistema financeiro, fraco domínio de gestão; ausência de seguros agrícolas, fracas ligações 

com os mercados, insegurança no processo produtivo e no fornecimento de insumos, efalta 

deregisto de propriedade de bens. Em resumo, existem causas do lado da oferta e da procura, alguns 

dos quais estruturais e de resolução a longo prazo, outros institucionais e de normalização 

 

Não obstante, existem múltiplas formas de créditos bonificados, seja através de instituições do 

Estado (como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Agrário77, fundos do tesouro público78, 

os vulgos “7 milhões 79 ”, entre outros), como por meio de linhas de crédito de agências 

internacionais80. Existem ainda muitas formas de subsídios à agricultura, como são os casos das 

taxas zero de importações de insumos e equipamentos, o uso de regadios sem pagamento de 

utilização da infra-estrutura e da taxa de água, tarifa da energia subsidiada (inferior relativamente à 

praticada paraoutros utilizadores), os serviços de extensão, a distribuição gratuita, ou a preços 

inferiores aos dosmercados de sementes e fertilizantes, entre outros. Ao contrário do discurso e da 

percepção de que a agricultura não é subsidiada, existem evidências do contrário. No entanto, estes 

subsídios são dispersos edescontextualizados de alguma política de incentivos e, por isso, com 

eficácia e resultados produtivos desconhecidos. 

 

Taxa de câmbio 

 

A taxa de câmbio é considerada um instrumento com grande capacidade de transmissão dos 

objectivos de política económica sobre a economia real,o que foi confirmado pelos resultados de 

Biggs (2011). Este instrumento tem sido gerido com vários objectivos: (1) assegurar alguma 

estabilidade cambial81; (2) controlar a inflação importada em consequência de Moçambique possuir 

                                                           
77 O FDA foi criado pelo Decreto n.º 21/2006 de 29 de Junho. Resulta da fusão do Fundo de Fomento Agrário 

(FFA) e do Fundo para o Desenvolvimento de Hidráulica Agrícola (FDHA). 
78 Existem créditos dirigidos a determinadas culturas (por exemplo, para o arroz no Chókwè na campanha 

agrícola 2008/2009) provenientes da Tesouro moçambicano e da USAID. Os primeiros foram canalizados 

através da banca e os segundos foram executados pela HICEP (Hidráulica do Chókwè, Empresa Pública). 
79 Todos os distritos receberam um montante igual a 7 milhões de meticais. Aparentemente e inicialmente não 

existiram critériosconsistentes para a alocação destes fundos. Volvido um ano, em finais de 2006, foram 

anunciados basicamente quatro critérios de dotação de fundos aos distritos: factor populacional (40%), factor 

territorial (10%), índice de pobreza (35%) e o desempenho fiscal (15%). Nesse mesmo ano, o Governo tornou 

público que estes fundos já não se destinavam mais a investimento em infra-estruturas, mas apenas a 

actividades de geração de alimentos, renda e emprego. Sobre as razões da criação destes fundos, sua aplicação 

e críticas, veja Mosca (2011: 156-165) 
80 Os recursos são entregues aos bancos e estes realizam os empréstimos conforme as condições (taxas de 

juro, geralmente, mais baixas que as do mercado, melhores condições de reembolso, etc.) e em coordenação 

com os doadores. O banco funciona, nestes casos, com um operador, livre de riscos, ganhando dinheiro pelo 

serviço prestado. Os riscos de crédito mal parado e os diferenciais das taxas de juro (taxas de mercado e os 

praticadosnessas linhas de crédito) são suportados pelos doadores. Há, ainda, fundos da cooperação 

destinados a créditos dirigidos com riscos comparticipados entre a fonte doadora e a banca comercial que 

presta o serviço. 
81 O Banco de Moçambique (relatórios anuais) afirma, sistematicamente, que a taxa de câmbio mantém uma 

elevada estabilidade. O estudo da USAID (2011) refere uma alta volatilidade. Conclui ainda: (1) uma elevada 

influência sobre os preços internos dos bens importados, maior, comparativamente, que sobre os preços dos 

bens exportados, considerando a estrutura das exportações moçambicanas; (2) não é conclusivo acerca dos 

efeitos sobre os lucros das empresas exportadoras, admitindo ser importante; (3) existência de diferentes 

impactos sobre os preços e investimentos na agricultura, considerando a heterogeneidade do sector, 

destacando-se os sectores mais dependentes de insumos importados e das empresas produtoras de bens 
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uma economia importadora, sobretudo de bens alimentares beneficiando principalmente os 

consumidores urbanos, mesmo que em prejuízo dos sectores exportadores e da competitividade da 

economia; (3) ser, juntamente com aselevadas taxas de juro e com restrições de oferta de crédito, 

um mecanismo compensador da política fiscal (orçamental) expansiva. Os manuais de economia 

confirmam esta relação positiva entre as duas variáveis a curto prazo82. Uma desvalorização da 

moeda incentiva as exportações, o que, por sua vez, traz mais competitividade ao país e provoca 

efeitos positivos sobre a demanda agregada. 

 

Tudo indica que a gestão da taxa de câmbio não tem beneficiado a agricultura. A sobrevalorização 

facilita as importações de alimentos concorrendo com os produtores nacionais que, muitas vezes, 

não conseguem colocar os seus produtos(por exemplo, produtos frescos, batata, cebola e outros 

legumes), e reduz os benefícios, ou torna não competitiva,da exportação de algumas commodities. 

No entanto, a maioria dos cidadãos pode beneficiar da concorrência, aumentando o poder de 

compra e o bem-estar. A protecção pode viabilizar sectores internos não competitivos com 

consequências sobre a eficiência da economia, comprometendo a competitividade futura da 

economia em contextos de economias crescentemente abertas. Este é um tema teórico que se 

prolonga há séculos (desde os mercantilistas) e sobre o qual não existe consenso83. 

 

Por outro lado, o câmbio sobrevalorizado (existe essa percepção) afecta os sectores produtivos 

vocacionados para a exportação, especialmente aqueles que possuem valor acrescentado interno 

elevado e menos os sectores que importam matéria-prima e, posteriormente, exportam-na com 

alguma transformação. Os sectores exportadores de recursos naturais são marginalmente afectadas 

                                                                                                                                                                                 
exportáveis e respectivos valores acrescentados no país; sem ser conclusivo, afirma a existência de relação 

pouco significativa entre taxa de câmbio e crescimento económico.  

Algo relacionado com a taxa de câmbio e seus efeitos, é a sustentabilidade da dívida externa. Ossemane 

(2009) afirma: “Com efeito, apesar dos indicadores revelarem a capacidade da economia de gerar riqueza, 

estes pouco ou nada dizem sobre a capacidade do país de reter a riqueza gerada para responder às obrigações 

decorrentes da sua dívida bem como aos seus restantes desafios de desenvolvimento. A fraca capacidade de 

retenção da riqueza na economia deve-se essencialmente a quatro problemas estruturais da economia nacional 

identificados por Castel-Branco (2003), nomeadamente: concentração da produção e do comércio; 

desarticulação das actividades económicas e fraqueza das ligações (fiscais, tecnológicas, produtivas e 

pecuniárias); instabilidade da economia causada pelas suas fraquezas estruturais; e, excessiva dependência em 

relação a fluxos externos de capital (oficiais, em forma de ajuda externa, e privados, em forma de 

investimento directo estrangeiro).” 
82 O trabalho de João Sicsú “sugeriu ainda que movimentos de elevação da variação diária (percentual) da 

taxa de câmbio correspondem a movimentos de aumento da tendência da taxa de câmbio nominal. 
83 Este tema não foi apresentado no breve enquadramento teórico. Existem várias teorias de comércio externo, 

sempre assentes nos paradigmas das vantagens absolutas (Adam Smith e a riqueza das nações) comparativas e 

competitivas, teoria do valor-trabalho (David Ricardo), a especialização produtiva e divisão internacional do 

trabalho, nas estruturas económicas, entre outros. É muito conhecido o modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) que 

“postula que um país exportará o bem que utiliza intensivamente o seu factor relativamente abundante, e 

importará o bem que utiliza intensivamente o factor relativamente escasso”, Blanco (2011:108). Estão 

relacionadas ao tema as políticas comerciais e as relações de troca e aduaneiras e as associadas com a balança 

de pagamentos e a taxa de câmbio, o papel do Estado, questões de dumping unilateral ou recíproco, etc.  

As diferentes teorias são controversas e evoluem no tempo. Nem sempre existem verificações empíricas (o 

que não anula necessariamente a teoria como tal). Por exemplo, “P. Krugman (1979) desenvolve um modelo 

de comércio, no contexto de uma estrutura de mercado de concorrência monopolística (concorrência 

imperfeita), no qual demonstra que o comércio entre dois países apenas pode acontecer na presença de 

economias de escala e na ausência de qualquer tipo de vantagem comparativa. P. Krugman (1981) desenvolve 

um modelo no qual, tanto as vantagens comparativas, quanto as economias de escala, podem dar origem ao 

comércio entre dois países. Desde então, muitos modelos tomaram como base a estrutura do mercado de 

concorrência imperfeita para estudar o comércio internacional e suas implicações sobre a economia, dando 

origem a um novo enfoque do comércio internacional” Jimenez e Lahura (s/data: 4). 
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com a sobrevalorização da moeda local, na medida em que, uma grande percentagem, dos custos é 

paga no exterior (equipamentos, salário de expatriados, custos financeiros, etc.), além de que o 

padrão de acumulação está centrado no exterior, sendo a rentabilidade e viabilidade económica 

calculadas em dólares com receitas e custos externos a Moçambique. 

 

Orçamento do Estado 

 

O orçamento do Estado reflecte a política governamental. Conforme referido na secção anterior, os 

recursos orçamentais alocados ao sector agrário são muito baixos se comparados com um conjunto 

de indicadores reveladores da importância do sector para o desenvolvimento, na luta contra a 

pobreza e na segurança alimentar. A proporção de recursos orçamentais84 não reflecte a prioridade 

consagrada ao sector na Constituição (de 1975 e de 1994), podendo questionar-se sobre a 

constitucionalidade dos sucessivos orçamentos aprovados na Assembleia da República e tornados 

Lei85. Não menos importante que o volume de recursos, é a qualidade da sua utilização.  

 

Segundo Cassamo (2012), entre 2001 e 2010, nas despesasde investimento, os “Gastos comuns” 

referentes a actividades não planificadas, representaram entre 45% e 25%, variando entre os anos. 

No mesmo período, entre 60 e 80% do orçamento (com tendência decrescente ao longo da década) 

é alocado aos órgãos centrais. Não obstante os escassos recursos, estes foram executados (nos 

melhores anos -2008 e 2009) em menos de 80%. Ainda Cassamo (2012) destaca a grande 

desproporção entre as zonas mais produtoras e a percentagem do orçamento totala elasalocados e 

comparativamente com as zonas menos produtoras. Sendo a extensão rural e a investigação os 

serviços com efeitos significativos sobre a produção, estes serviços possuem orçamentos reduzidos 

comparativamente com outras rubricas, por exemplo, apoio institucional resultante, sobretudo, do 

Agricultural Sector Program Support (PROAGRI I). O investimento público no sector representou, 

no período de 2001 a 2010, entre 20% e 30% do total do orçamento do sector. O PRAGRI I teve as 

seguintes principais críticas: (1) desvio dos objectivos iniciais (reforço da capacidade produtiva para 

o reforço institucional); (2) excessiva concentração nos órgãos centrais do Ministério da 

Agricultura; e, (3) baixa eficácia na utilização dos recursos86.  

 

Abbas (2013) e Bruna (2013) revelam o importante peso que o orçamento do Estado possui como 

determinante do crescimento económico assim como sobre a produção agrária, conforme confirmao 

presente trabalho. Deve-se, no entanto, considerar que o orçamento do Estado foi financiado por 

recursos externos em mais de 50% durante a década 2001-2010, o que significa, implicitamente, a 

importância do sector externo no crescimento da economia moçambicana e da agricultura.  

 

 

 

                                                           
84 A percentagem da despesa do sector agrário no total das despesas do Estado, entre 201 e 2009, não 

ultrapassou os 7%, com anos inferiores a 4%, muito aquém dos 10% recomendados na declaração de Maputo 

de 2003. Este valor é inferior aos gastos na defesa e forças armadas com um total, ao longo dos 10 anos, de 

9% do total do orçamento público, do Ministério do Interior (basicamente a polícia) com 12%, dos transportes 

e comunicações com 8%, para além das prioridades reais da saúde (20%), da educação (16%) e das obras 

públicas (8%), Cassamo (2012). Em resumo, para além da baixa priorização na alocação orçamental, esta é 

irregular, de qualidade limitada e com execução deficiente.   
85 Desde a independência que a agricultura é considerada a “base do desenvolvimento nacional”, conforme é 

mencionado no Artigo 103, Número 1 da Constituição. No Número 2 do mesmo Artigo especifica-se que “O 

Estado garante e promove o desenvolvimento rural para a satisfação crescente e multiforme das necessidades 

do povo e o progresso económico e social do país”. 
86 Para uma leitura sobre a análise do PROGRI I, veja Lundin Iraê Baptista, Levene Chagas e Marlene 

Germano (2004) e Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (2003). 
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d) Tecnologia 

 

Está estatisticamente comprovado que, durante as últimas décadas, não existiram mudanças 

significativas nas tecnologias utilizadas na agricultura e, em particular, nos produtores agrícolas de 

pequena escala. Apresentam-se abaixo alguns componentes do factor capital na agricultura: 

 O investimento realizado na agricultura tem sido muito reduzido, considerando os valores 

do orçamento do Estado (funcionamento e de investimento) alocado, e o investimento 

privado realizado no sector. Se aos valores apresentados forem retirados os 

investimentosrealizados no açúcar, algodão, caju, florestas e no tabaco (por sequência 

alfabética), o que resta para as restantes culturas e, particularmente, para as alimentares é 

quase zero. 

 O consumo de insumos mantém-se em níveis muito baixos e com poucas alterações nos 

últimos anos. Uaiene (2011), com base nos Trabalhos de Inquérito Agrícola (TIA) de vários 

anos, refere que apenas 2% das explorações agrícolas usam fertilizantes e que esta 

percentagem se manteve entre 2002 e 2007. Cerca de 5% das explorações usavam 

pesticidas. Aproximadamente 12% utilizavam tracção animal. O Censo Agro-Pecuário de 

2010 apresenta resultados similares. Se às estatísticas apresentadas forem retiradas as 

principais culturas mais utilizadoras desses factores, os resultados são mais significativos: 

para além da quase ausência de mecanização agrícola, na produção de alimentos, o sector 

familiar utiliza muito pouco os insumos agrícolas, designadamente sementes melhoradas, 

fertilizantes e agro-químicos. Das 51.400 toneladas de fertilizantes consumidas em 

Moçambique em 2010/11, cerca de 91,3% foram utilizados para a produção empresarial do 

tabaco e açúcar e, apenas, 5.000 toneladas, ou seja apenas 9,7%, foram usadas por todos os 

outros sectores, incluindo o sector familiar que conta com cerca de três milhões de 

produtores, Agenda 2025 (201387). 

 Elementos do capital fixo, como por exemplo, as áreas irrigadas: segundo o documento em 

versão digital e em forma de draft e tendo como fonte o MINAG (Inventário de terras infra-

estruturadas e sua utilização, 2001-2003), em 2003, cerca de 34% dos 118.129 hectares 

infra-estruturados com irrigação estavama ser utilizados como tal. Destes, 59,6% eram 

utilizados na produção de cana-de-açúcar, 17,5% com horticultura e 10,3% com arroz. Nos 

últimos dois anos importantes recursos, sobretudo externos, têm sido destinados para a 

recuperação e construção de novos regadios, Cassamo (2012). 

 As plantações perenes (caju, chá e copra) são, em 2013, inferiores em área às existentes nos 

anos oitenta e com idades produtivas mais avançadas e, portanto, com inferior produção por 

árvore, Mosca (2010). O volume de exportações é muito inferior ao anteriormente 

verificado, inclusivamente em plena guerra em princípios dos anos oitenta88.  

 

Uaiene (2012:64), com base num estudo do Banco Mundial, afirma que o orçamento da 

investigação agrária é de cerca de 0,24 do PIB Agrário, o que corresponde a três vezes menos da 

média da África Sub-Sahariana. Os países desenvolvidos alocam à investigação agrária cerca de 

1,99%, sendo 2%considerado “ideal”. Cassamo 82012) demonstra que a afectação destes recursos 

foi, entre 2001 e 2010, muito variável, o que não permite estabilidade da investigação. A maioria 

                                                           
87 Retirado de Agenda 2025, revisão de 2013, em forma de draft, referenciando o Monitoring Agricultural 

Sector Performance, Growth and Poverty, Trends in Mozambique, Ministério de Agricultura, Direcção 

Nacional de Economia (MINAG). Dados com base no Trabalho de Inquérito Agrícola, Dezembro de 2011.  
88 O envelhecimento e perda de árvores de caju, as consequências da doença “amarelecimento letal” dos 

palmares, o abandono das plantações de chá e situações semelhantes nas plantações de citrinos, são casos que 

atestam o referido. 
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dos projectos de investigação89 é, em média, financiada em cerca de 80% por recursos externos 

(donativos). 

 

Não obstante os discursos aludindo àimportância da descentralização, as instituições, o orçamento e 

os técnicos de investigação estão muito concentrados em Maputo90. 

 

A transferência dos resultados da investigação para a escala produtiva tem-se revelado pouco 

eficaz 91 . Não existem estudos consistentes sobre os níveis de transmissão(percentagem de 

adoptantes, resultados produtivos com e sem a adopção, propagação no tempo e espaço, etc.). As 

funcionalidades entre diferentes tipos de agricultores podem, também reflectir-se no que se designa 

por imitação tecnológica,isto é, a possibilidade dos pequenos produtores adoptarem, por imitação 

e/ouacumulação de experiências dentro e fora da actividade agrária, as práticas culturais de 

exploração intensivas em capital, a utilização de factores (sobretudo de químicos e máquinas) e 

utilização de tecnologias “modernas”. Estas adopções por imitação podem ser combinadas com o 

conhecimento e as práticas locais.  

 

e) Instituições 

 

As instituições do Estado têm-se revelado instáveis, enquanto organização e estrutura, com 

descontinuidades nas políticas directamente associadas com a agricultura, assim como as políticas 

económicas têm sido muitas vezes desfavoráveis para o crescimento da produção agrícola (Mosca, 

2010)92. “Para além da evolução das orgânicas do Ministério da Agricultura, convém destacar: 

primeiro, grande instabilidade institucional, tanto da estrutura do aparelho de Estado como dos 

quadros dirigentes e técnicos (entradas e saídas, mudanças de funções, etc.); e, segundo, as políticas 

agrárias erráticas reflectidas em vários documentos93. 

                                                           
89 Porque a investigação se realiza com base em projectos, é comum dizer-se que existe uma investigação 

“projectizada”, podendo significar dispersa, desenquadrada de uma estratégia e das realidades, etc. 
90 “Segundo o documento do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT: 2006), até 2006, doutoraram-se 39 

pessoas (dos quais 32 moçambicanos) em agronomia e engenharia florestal e 19 em veterinária (dos quais 3 

estrangeiros). Do total de 48 doutorados moçambicanos formados nestas duas áreas, apenas seis (12,5%), 

estão neste momento a trabalhar nas instituições de investigação agrária. Formaram-se em todas as áreas até 

2006 perto de 300 doutorados nacionais, isto é, 11% em áreas relacionadas com as ciências agrárias e apenas 

4% estão a trabalhar nas instituições de investigação agrária”, Mosca (2011:283). A mesma fonte, na página 

282, reporta-se à concentração de técnicos em Maputo no ano 2000: “a investigação agrária possuía em 2000, 

111 técnicos superiores, dos quais 85 (77%) trabalhavam em Maputo; existiam apenas seis doutorados, todos 

em Maputo. Eram 26 mestres estando 24 em Maputo. Dos 79 licenciados, 55 trabalhavam nos órgãos centrais. 
91  Sobre este tema aplicado ao agronegócio no Brasil, veja Cribb (2009:91), onde define transferência 

tecnologia do seguinte modo: “A transferência de tecnologia não é a imitação passiva de tecnologias oriundas 

de fontes externas, mas é um processo activo e criativo de adaptação que leva em conta as condições locais de 

actuação das partes envolvidas”. É considerado um processo endógeno e inclusivo e está relacionado com a 

inovação e a difusão, sendo uma forma desta. Galhardi e Zaccarelli (2005) utilizaram como exemplo a 

imitação da Toyota em relação à Ford, onde começou por imitar, adaptar e inovar, posteriormente, com base 

numa inovação anterior. No caso da agricultura, fenómenos semelhantes podem acontecer, por exemplo na 

produção de sementes. Imitação também pode ser entendida no processo produtivo entre produtores onde os 

líderes, mais inovadores, são replicados por outros após a constatação e socialização dos resultados. 
92 Para um resumo das sucessivas políticas e estratégias dos últimos anos (PEDSAs, PROAGRI I e II, PAPA, 

Revolução Verde, Jatropha, Florestas e Fauna Bravia, irrigação, entre outras, veja Mosca (2011).  
93  Indicam-se alguns títulos de estratégias no âmbito da agricultura e do meio rural ou directamente 

associados: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (2011-2020); Estratégia de 

Intensificação e Diversificação; Estratégia da Revolução Verde; Plano Director da Extensão (2007-2016); 

Estratégia de Reflorestamento; Plano de Acção para a Produção Alimentar; Plano de Irrigação, Plano 

Nacional de Investimento do Sector Agrário, entre outros. 
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Nada indica que as poucas medidas de descentralização se tenham traduzido em mais eficácia e 

eficiência no exercício das competências do aparelho de Estado. As prioridades das funções do 

Estado manifestas em discursos não se tem reflectido na alocação de recursos, como é o caso da 

extensão rural, investigação e de acções de apoio à produção. A função de fiscalização tem revelado 

fortes debilidades, como é manifestado no caso da gestão de terras 94  e na fiscalização dos 

licenciamentos, corte e exportação da madeira95. 

 

Os mercados agrícolas revelam-se segmentados, com estruturas oligopsónicas e, em determinados 

momentos, controlados pelo Estado96. Os mercados agrícolasestão deficientemente articulados em 

consequência de deficiências de informação e das vias de comunicação, reflectindo-se nos custos de 

transportes, para além de procedimentos administrativos devido aos mecanismos de impostos (IVA 

e outros). As importantes diferenças inter e intra anuais de preços de alguns produtos agrícolas, as 

diferenças entre os preços ao produtor e ao consumidor, entre as zonas produtoras e consumidoras e 

as distâncias entre os portos e os locais de consumo (para os bens importados), revelam as 

dificuldades referidas97. 

 

Segundo Negrão (2001:21), “De acordo com o modelo, são as correlações que se estabelecem entre 

estes eixos que permitem explicar e, consequentemente, actuar com vista à indução do 

desenvolvimento. 

 

A primeira correlação é a que se desenvolve entre a concretização dos direitos fundamentais e o 

aumento da Taxa de Poupança. O aumento da taxa de poupança da família rural, em particular, e da 

unidade produtiva, em geral, está dependente do nível de escolaridade, da qualidade da água 

consumida, das condições nutricionais e de saúde, da sanidade do habitat, da equidade 

intergeracional do uso dos recursos e do exercício dos direitos. Quanto maior for a concretização 

dos direitos fundamentais do cidadão maior é a taxa de poupança da unidade produtiva. 

 

A segunda correlação é a que se desenvolve no sentido inverso. Quanto maior for a taxa de 

poupança maior é a concretização dos direitos fundamentais. Porém, o pleno funcionamento destas 

duas correlações deriva da consistência do tecido institucional e da participação activa dos cidadãos 

nos processos de tomada de decisão. Quanto menos obstáculos forem apresentados pelas 

instituições públicas à delegação de poderes, mais rápido se concretizam os direitos fundamentais e 

maior é a poupança nacional. A consistência do tecido institucional e a democratização do poder 

têm relações de causalidade com o desenvolvimento”. Este extracto revela a importância do 

desenvolvimento inclusivo e da democracia no desenvolvimento (Negrão refere-se especificamente 

aos pequenos produtores). 

 

Face à ausência de um tecido empresarial disseminado no território e depequenos produtores 

empresários de tipo schumpteriano e às críticas face aos modelos de Schultz e outros, Negrão 

(2001: 20) sugere: “Face à inexistência de capital acumulado e às dificuldades de acesso ao crédito 

                                                           
94Veja o Orçamento do Estado dedicado a esta função, Cassamo (2012). Segundo Carrilho e Rose (2012), 

estima-se que menos de 5% das explorações possuem DUAT. 
95 Há uma grande variedade de trabalhos sobre este tema e sobre Moçambique. Veja por exemplo Wit e 

Norfolk (2010), Terra Firma (2007), entre outros. 
96 Regra geral, nos períodos de festas (Natal e fim-de-ano assim como no dia 25 de Junho), existem acções 

das instituições especializadas do Estado (Comércio Interno) para preparação do abastecimento e reuniões 

com os importadores a fim de se assegurar uma maior oferta. São autorizadas importações extras de alguns 

produtos alimentares para assegurar a não subida dos preços. 
97 Para uma leitura sobre os mercados e preços agrícolas, principalmente de produtos alimentares, veja Mosca 

e Abbas (2013), Observador Rural Nº3. 
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pelas unidades produtivas familiares, a alternativa encontrada foi o desenvolvimento de parcerias de 

tipo novo entre o sector familiar e o sector empresarial, tendo o camponês por capital a terra e o 

empresariado a tecnologia, o know-how sobre gestão empresarial, a facilidade de acesso ao mercado 

e a possibilidade de acrescentar valor ao nível local através do processamento dos produtos das 

unidades familiares”. 

 

3.2 Alguns resultados da política agrária 

 

Estas constatações sobre os determinantes do crescimento considerados reflectem-se nos resultados 

do sector ao longo dos últimos anos. Por exemplo, destacam-se os seguintes:  

 Dados da FAO, apresentados na Estratégia de Desenvolvimento Rural, Governo de 

Moçambique (2007: 11), revelam que a produção agrícola por habitante em Moçambique, 

entre 1970 e 2003, decresceu aproximadamente 50%. Os valores de 2003 são inferiores aos 

apurados pela FAO para o ano de 1980.  

 A produção da maioria dos bens exportáveis ainda não recuperou os níveis verificados nos 

anos setenta. São os casos, por exemplo, do algodão, chá, caju, citrinos, copra e sisal. Nos 

últimos anos o algodão e do caju tem havido recuperação significativa. 

 A produção por hectare tem sofrido ligeiras mudanças, geralmente com redução da 

produtividade. Entre 1991/1992 e 2007/2008, segundo Uaiene (2012:57), o milho passou de 

450 quilos por hectare para 620. O arroz de 1.280 quilos para 640. A mapira de 520 para 

340 quilos. A produção de amendoim, nos dois anos analisados, permaneceu nos 220 quilos 

por hectare. 

 Segundo a 3ª avaliação nacional da pobreza (2010), o índice de produtividade da produção 

de calorias baixou em 15% entre 2002 e 2008. Para o mesmo período, a mesma fonte indica 

que a produção de calorias per capita diminuiu em 6,3%. 

 Em termos percentuais, a pobreza estabilizou entre 2002 e 2008 a uma taxa de 54,1 e 54,7% 

respectivamente, Ministério da Planificação e Desenvolvimento (2020). Porém, se for 

introduzido o efeito do crescimento demográfico, pode estimar-se um aumento da pobreza 

em cerca de 2,8 milhões de pessoas, Mosca et al (2012). Isto é, o crescimento económico 

médio de entre 6 e 8% por ano,durante o mesmo período, é gerador de mais pobreza. Os 

dados da 3ª Avaliação Nacional da Pobreza, Governo de Moçambique (2010), indicam uma 

taxa de pobreza rural maior que nas cidades (56,9% e 49,6% respectivamente), menores 

desigualdades sociais (0,367 e 0,581 do coeficiente de Gini), um agravamento da pobreza 

no meio rural (passou de 55,3% em 2002-03 para 56,9% em 2008-09) enquanto que, no 

mesmo período, aconteceu uma redução da pobreza de 51,5% para 49,6% no meio urbano. 

 O défice da balança comercial alimentar entre 2000 e 2010 aumentou, tornando o país mais 

dependente da importação de bens alimentares, Mosca e Bruna (2012). 

 Grande parte da indústria agro-alimentar paralisou após os anos oitenta do século XX. 

Assim aconteceu com a indústria do caju, têxtil, dos citrinos (sumos e preparação de 

bensagrícolas para exportação), do chá, entre outras98. 

 

A utilização de insumos, de tracção animal ou meios não manuais de realizar o maneio cultural, de 

crédito e a quantidade da principal infra-estrutura produtivas, diminuíram ou mantiveram-se 

sensivelmente em níveis semelhantes ao longo dos últimos anos. Em resumo, salvaguardando 

                                                           
98 Várias razões existem para o colapso de quase todos os ramos da agro-indústria. O conflito armado, as 

privatizações caóticas e sem estratégias alternativas, (Mosca 2010), decisões governamentais impostas pelas 

instituições de Bretton Woods, como no caso do caju, Leite (1999) e Fauvet e Mossse (2004), a importação de 

roupa usada e a diminuição da produção de algodão, foram, porventura, as razões mais importantes. Para uma 

visão geral sobre as privatizações em Moçambique veja Pitcher (2000 e 2003) e Castel- Branco, Cramer e 

Hailu (2001). 
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excepções, não houve inovação tecnológica, nem intensificação de capital, nos sistemas de 

produção agrícolas. Os dados apresentados ao longo desta secção 3 evidenciam que não existiram 

mudanças significativas nas tecnologias utilizadas na agricultura e, em particular, nos produtores de 

pequena escala. 

 

Segundo a evolução dos factores de produção expostos, é de supor que os aumentos de produção 

que se possam ter verificado entre 2000 e 2010 são resultantes de aumentos dos factores trabalho e 

terra, com eventuais reduções da relação capital/trabalho e capital/terra, isto é, assiste-se a uma 

intensificação do factor trabalho e da expansão da superfície.Esta primeira constatação, através do 

método dedutivo e fundamentadaem dados estatísticos primários, permite ainda concluir que não 

existiram transformações estruturais na agricultura e, em particular, na pequena exploração. 

 

Em resumo, a agricultura desempenhou muito parcialmente entre 2001-2010, assim como nas 

décadas anteriores, o seu papel básico/clássico99 de assegurar a alimentação, fornecer matérias-

primas à agricultura e contribuir positivamente para a balança de pagamentos. 

                                                           
99  Nas economias desenvolvidas a agricultura assume novas funções, com as de articulação e coesão 

territorial, ambientais, de produção de bens e serviços para as novas demandas dos cidadãos urbanos, a 

preservação de patrimónios culturais e históricos, entre outras. 
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METODOLOGIA  

 

A presente investigação foi conduzida a partir de dados secundários. A informação 

macroeconómica usada na investigaçãoestárelacionada com os factores de produção que 

eventualmente mais influência pode ter sobre aproduçãoagrícola e na análise económica relacionada 

com o objecto da investigação. 

 

Procurou-se estudar os determinantes do conjunto do sector agrário e de algumas culturas 

consideradas importantes nos sistemas de produção agrícolas dos pequenos produtores e na dieta 

alimentar moçambicana (sobretudo no meio rural). Foram ainda analisados alguns produtos 

exportáveis mencionados na introdução. 

 

Considerara-se as seguintes variáveis independentes (os supostos determinantes): (1) população 

rural como representação do factor trabalho; (2) fertilizantes como tecnologia; (3) como capital, as 

seguintes variáveis: despesas públicas de funcionamento e de investimento; taxa de juros como 

representativa do acesso ao crédito e do custo do dinheiro; (4) elementos de política económica: 

taxa de câmbio; a taxa de juros pode também ser incluída neste grupo; e, (5) preços internacionais, 

quando se analisaram individualmente algumas culturas. A terra trabalhada apenas foi considerada 

no modelo do total da produção agrária.  

 

Foram consideradas as seguintes variáveis dependentes: produção agrária total, produção agrícola 

(somatório da produção das culturas estudadas individualmente neste trabalho) e produção das 

seguintes culturas alimentares (amendoim, arroz e milho) e as que se destinam principalmente à 

exportação: açúcar, algodão e caju. 

 

A informação estatística macroeconómica foi obtida de várias fontes, principalmente do Banco de 

Moçambique (BdeM), Instituto Nacional de Estatística (INE), página Web Governo de 

Moçambique (GM), Banco Mundial (WB), Food and Agriculture of the United Nation 

(FAO),Instituto Nacional do Caju (INCAJU), Instituto de Investigação Agrária de 

Mocambique(IAM) e United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO). 

 

Considerando a difícil acessibilidade à informação relativa a uma série temporal mais longa, optou-

se por uma série temporal de 2001 a 2010 que coincide com o período analisado em outros estudos 

do Observatório do Meio Rural. 

 

Para o estudo dos dados macroeconómicos recolhidos, recorreu-se, fundamentalmente, aos métodos 

estatísticos de regressão múltipla e linear e de correlações para cálculo dos factores que mais 

influenciam a produçãoagrícola. Como as variáveis a usar possuem unidades de medidas diferentes, 

procedeu-se à sua logaritmização. 

 

Os cálculospodem conter imprecisões, justificadas pelas limitações de informação, pelo que a 

leitura dos resultados deve ser cautelosa. As principais limitações são as seguintes: 

 O valor da produção agrária (de todo o sector, incluindo, por exemplo, pecuária, florestas, 

etc.) foi estimado multiplicando o PIB pelo contributo do sector na riqueza nacional. 

 A população rural foi calculada multiplicando a população total pela percentagem da 

população rural e apenas incluída nos cálculos do total da produção agrária. 

 A área agrícola foi calculada com base na percentagem da superfície agrícola multiplicada 

pela extensão da superfície terreste do país em quilómetros quadrados. 
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 Algumas das variáveis independentes representativas dos factores de determinação podem 

não ser as mais importantes.  

 Uma série de 10 anos não é suficiente para conclusões definitivas e pode constituir uma 

limitação na utilização dos modelos utilizados. 

 

Além das referidas, os autores referirão, para cada caso, as cautelas a considerar na análise. Por 

estas razões, a análise dos resultados deve ser cautelosa, comparada com os resultados de outros 

estudos e avaliada em função do que refere a teoria correspondente.  

 

O cálculo das regressões e correlações foi feito a partir do programaestatístico SPSS versão 14. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 Sector agrário 

 

Quadro 1 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro acima, o sector agrário possui uma correlação positiva forte com as despesas 

de funcionamento, com a produção agrícola (amendoim, caju, algodão, açúcar, milho, arroz), com a 

área em que pratica-se a agricultura, com a população rural e com o câmbio médio anual. Pode, 

ainda, observar-se que as despesas de investimento, ainda que tenham uma correlação positiva com 

o PIB agrário, esta correlação não éforte. As taxas de juro e a importação de fertilizantes 

apresentam uma correlação negativa com o PIB do sector agrário. 

 

Relativamente àprodução agrícola (amendoim, caju, algodão, açúcar, milho, arroz), existeuma 

correlação positiva forte com o sector agrário, com a população rural, com as despesas de 

funcionamento e com o câmbio médio anual. Verifica-se também que as despesas de investimento e 

a área agrícola apresentam uma correlação positiva com a produção agrícola e a importação de 

fertilizantes e uma correlação negativa com as taxas de juro. 

 

Quadro 2 

Regressão múltipla 

Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o modelo acima referenciado, em que o sector agrário é a variável dependente, o R² 

indica que 99.99% do PIB é explicado pelas variáveis independentes. 

 

A regressão éestatisticamente significativa [F=1247.80 e F (sig.) = 0,022], o que significa que o 

sector agrário é explicado pelas variáveis independentes acima referenciadas, ou seja as variáveis 

independentes contribuem para uma fracção significativa (não nula) para a variação da variável 

dependente. 

 
População rural Sector agrário

Importação de 

fertilizantes

Câmbio médio 

anual

Despesas de 

investimento

Despesas de 

funcionamento

Produção 

agricola
Área agrária

Taxas de 

juro

População rural 1

Sector agrário 0.9931 1

Importação de fertilizantes -0.3033 -0.2614 1

Câmbio médio anual 0.8200 0.8227 -0.0472 1

Despesas de investimento 0.2871 0.3106 -0.2629 0.3323 1

Despesas de funcionamento 0.9888 0.9894 -0.2876 0.8097 0.2087 1

Produção agricola 0.8340 0.8339 -0.0999 0.8420 0.1678 0.8454 1

Área agrária 0.9516 0.9613 -0.2120 0.7630 0.1803 0.9619 0.7913 1

Taxas de juro -0.8088 -0.7584 0.5147 -0.4234 -0.1576 -0.7806 -0.5134 -0.7725 1

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante -112.9263 23.9304 -4.7189 0.1329

Despesas de investimento 0.0411 0.0094 0.0617 4.3899 0.1426

Despesas de funcionamento 0.0966 0.0370 0.2597 2.6149 0.2325

Câmbio médio anual -0.2069 0.0487 -0.1144 -4.2490 0.1471

Produção -0.0350 0.0270 -0.0295 -1.2983 0.4178

Taxa de juro 0.0095 0.0015 0.1842 6.1878 0.1020

Importacao de fertilizantes 0.0066 0.0059 0.0156 1.1209 0.4637

População rural 2.7148 0.3519 0.8511 7.7146 0.0821

Área agrícola 6.4550 1.7609 0.1467 3.6658 0.1695

Não rejeitar a ausência 

de autocorrelação 

positiva ou negativa

Sector agrário 99.990% 1247.80 0.021891 1.360990785
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O efeito de todas as variáveis é significativo, peseembora o efeito da população rural sermais 

significativo [β= 0.8511, t = 7.71, t (sig.) = 0.082], quando comparado com os efeitos relacionados 

com as outras variáveis. Sobre o teste de Durbin Watson, não se pode rejeitar a ausência da auto 

correlação positiva ou negativa. 

 

Quadro3 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro acima, em que o Sector agrário évariável independente, pode observar-se, 

através do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões com X = {despesa de funcionamento; taxa de 

juro; população rural; produção; área agrícola} são estatisticamente significantes, rejeita-se a 

hipótese nula, o que quer dizer que estas variáveis explicam isoladamente as variações do PIB do 

sector agrário. 

 

Analisando a relação entre o sector agrário e a população rural, pode dizer-se que aproximadamente 

99% da variabilidade do primeiro é explicada pela segunda variável, sendo que este tem uma 

influência positiva de (3.168) sobre a variável dependente PIB. Tendo em conta o teste de Durbin-

Watson, verifica-se que não se pode tirar nenhuma conclusão sobre a ausência de auto correlação 

positiva. 

 

Considerando o sector agrário e a produção, pode notar-se que aproximadamente 70% da 

variabilidade da variável dependente é explicada pela variável independente, sendo que estatem 

uma influência positiva baixa (0,990) sobre a variável dependente PIB. Fazendo a análise do teste 

de Durbin-Watson, rejeita-se a ausência de correlação positiva. 

 

Da análise do PIB e das despesas de investimento, pode notar-se, através dos testes F (sig.) e t 

(sig.), que esta variável não é estatisticamente significante e que apenas 9.65% da variabilidade do 

sector agrícola é explicada pela independente. Esta apresenta ainda uma influência positiva baixa de 

(0,207) sobre o PIB, embora não se possa rejeitar a ausência da auto correlação positiva no que toca 

ao teste de Durbin-Watson. 

 

 

 

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 12.811 0.231 0.000

Despesas de funcionamento 0.368 0.019 0.000

Constante 14.621 2.849 0.001

Despesas de investimento 0.207 0.224 0.382

Constante 18.204 0.293 0.000

Taxa de juros -0.039 0.012 0.011

Constante 12.486 1.165 0.000

Câmbio médio anual 1.488 0.363 0.003

Constante 18.417 1.521 0.000

Fertilizantes -0.110 0.144 0.466

Constante -34.853 2.176 0.000

População rural 3.168 0.132 0.000

Constante 2.975 3.341 0.399

Produção 0.990 0.232 0.003

Constante -537.961 56.249 0.000

Área agrária 42.313 4.287 0.000

69.54% 0.003 1.410
Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou negativa

92.41% 0.000 2.800
Nenhuma decisão sobre a ausência de 

autocorrelação negativa

Nenhuma decisão sobre a ausência de 

autocorrelação positiva

98.62% 0.000 1.784
Nenhuma decisão sobre a ausência de 

autocorrelação positiva

6.83% 0.466 0.309
Rejeitar a ausência de autocorrelação 

positiva

9.65% 0.382 0.196
Rejeitar a ausência de autocorrelação 

positiva

Sector agrário

97.89% 0.000 1.522
Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou negativa

67.68% 0.003 0.929
Nenhuma decisão sobre a ausência de 

autocorrelação positiva

57.51% 0.011 1.271
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5.2 Caju 

 

Quadro4 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Fazendo a análise do quadro acima, a produção de caju apresenta uma correlação positiva moderada 

com todas as variáveis, exceptuando as taxas de juros e a importação de fertilizantes, em que a 

produção do caju apresenta uma correlação moderada negativa. Pode observar-se, também, que as 

taxas de juro apresentam uma correlação positiva (0,5147) com a importação de fertilizantes.  

 

Quadro5 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Nomodelo em que a produção do caju é a variável dependente, o R² indica que 78.9% do caju é 

explicado pelas variáveis independentes. 

 

A regressão não éestatisticamente significativa [F=1.87 e F (sig.) = 0,3246], o que significa que o 

sector agrário não é explicado apenas pelas variáveis independentes acima referenciadas. O efeito 

do preço internacional é o mais significativo [β= 0.8525, t = 1.2157], quando comparado com os 

efeitos relacionados com as outras variáveis. Sobre o teste de Durbin Watson, nenhuma decisão 

pode ser tirada sobre a ausência da auto correlação negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caju

Importação de 

fertilizantes

Câmbio 

médio anual

Orçamento de 

investimento

Orçamento de 

funcionamento
Taxa juro

Preço 

internacional

Caju 1

Importação de fertilizantes -0.5605 1

Câmbio médio anual 0.6262 -0.0472 1

Orçamento de investimento 0.3452 -0.2629 0.3323 1

Orçamento de funcionamento 0.6622 -0.2876 0.8097 0.2087 1

Taxa juro -0.5104 0.5147 -0.4234 -0.1576 -0.7806 1

Preço internacional 0.7971 -0.3627 0.8307 0.2217 0.9096 -0.7319 1

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante 6.6671 5.3787 1.2395 0.3033

Despesas de investimento 0.1193 0.3028 0.1229 0.3941 0.7199

Despesas de funcionamento 0.0189 0.4597 0.0349 0.0412 0.9697

Câmbio médio anual -0.3240 1.9650 -0.1229 -0.1649 0.8795

Preço internacional 0.8525 0.7012 1.0077 1.2157 0.3110

Taxa de juro 0.0312 0.0444 0.4126 0.7018 0.5333

Importação de fertilizantes -0.2282 0.2227 -0.3707 -1.0245 0.3810

0.3246

Nenhuma decisão 

sobre a ausência 

de autocorrelação 

negativa

Caju 78.911% 1.8708 2.8837
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Quadro6 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

No quadro das regressões lineares em que a produção de caju está como variável independente, 

pode observar-se, através do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões com X = {despesa de 

funcionamento; preço internacional; população rural; produção; importação de fertilizantes; câmbio 

médio anual}, não pode rejeitar-se a hipótese nula, o que quer dizer que estas variáveis não 

explicam isoladamente as variações do PIB do sector agrário. 

 

Considerando a produção de caju e os preços internacionais, pode notar-se que aproximadamente 

63.64% da variabilidade da variável dependente é explicada pela variável independente, sendo que 

estatem uma influência positiva baixa (0,674) sobre a variável dependente. Fazendo a análise do 

teste de Durbin-Watson, rejeita-se a ausência de correlação negativa. 

 

Da análise do PIB e das despesas de investimento, pode notar-se, através dos testes F (sig.) e t 

(sig.), que esta variável não é estatisticamente significante e que apenas 11,92% da variabilidade da 

produção de caju é explicada pela variável independente. Esta apresenta ainda uma influência 

positiva baixa de (0,335) sobre a produção do caju, embora não se deva rejeitar a ausência da auto 

correlação positiva ou negativa no que toca ao teste de Durbin-Watson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 6.865 1.737 0.004

Orçamento de funcionamento 0.359 0.144 0.037

Constante 6.935 4.103 0.129

Orçamento de investimento 0.335 0.322 0.329

Constante 12.135 0.564 0.000

Taxa de juros -0.039 0.023 0.132

Constante 5.909 2.331 0.035

Câmbio médio anual 1.652 0.727 0.053

Constante 14.840 1.903 0.000

Fertilizantes -0.345 0.180 0.092

Constante 6.869 1.162 0.000

Preço internacional 0.674 0.181 0.006
63.54% 0.006 3.258

 Rejeitar a ausência de 

autocorrelação negativa

31.41% 0.092 1.940

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

negativa

26.05% 0.132 3.018

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

negativa
Caju

11.92% 0.329 1.891

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

43.85% 0.037 3.126
 Rejeitar a ausência de 

autocorrelação negativa

39.21% 0.053 2.907
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5.3 Açúcar 

 

Quadro 7 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro acima, a produção de açúcar apresenta uma correlação positiva moderada com 

o câmbio médio anual, com as despesas de funcionamento e investimento e com o preço 

internacional. É de ressaltar que a produção de açúcar possui uma correlação negativa moderada 

com a importação de fertilizantes e, principalmente, com as taxas de juro. 

 

Relativamente às despesas de funcionamento, estas apresentam uma correlação positiva forte com o 

preço internacional e o câmbio médio anual. Verifica-se, também, que as despesas de 

funcionamento possuem uma correlação negativa com as taxas de juro e a importação de 

fertilizantes. 

 

Quadro8 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o modelo acima apresentado, em que a produção de açúcar é a variável dependente, o 

R² indica que cerca de 60.671% do PIB é explicado pelas variáveis independentes. 

 

O modelo de regressão múltipla acima referenciado, não é estatisticamente significativo [F=0.77 e F 

(sig.) = 0,6413], o que significa que a produção do açúcar não é explicada, só, pelas variáveis 

independentes acima apresentadas, isto é, não se pode rejeitar a hipótese inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importação de 

fertilizantes

Câmbio 

médio anual

Orçamento de 

investimento

Orçamento de 

funcionamento

Produção 

de açucar

Preço 

internacional

Taxa de 

juro

Importação de fertilizantes 1

Câmbio médio anual -0.0472 1

Orçamento de investimento -0.2629 0.3323 1

Orçamento de funcionamento -0.2876 0.8097 0.2087 1

Produção de açucar -0.3094 0.6332 0.7339 0.6468 1

Preço internacional -0.4460 0.7780 0.1194 0.9441 0.6089 1

Taxa de juro 0.5147 -0.4234 -0.1576 -0.7806 -0.5202 -0.8201 1

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante 16.0246 8.2260 1.9480 0.1466

Despesas de investimento 0.3479 0.3700 0.3931 0.9403 0.4164

Despesas de funcionamento -0.0826 0.5823 -0.1671 -0.1419 0.8961

Câmbio médio anual -0.1844 2.8871 -0.0767 -0.0639 0.9531

Preço internacional -1.1322 1.3164 -0.8530 -0.8601 0.4530

Taxa de juro -0.0385 0.0706 -0.5593 -0.5458 0.6232

Importação de fertilizantes 0.1395 0.3062 0.2487 0.4556 0.6796

Rejeitar a 

ausência de 

autocorrelação 

negativa

Açucar 60.671% 0.77 0.6413 3.5175
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Quadro9 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro acima, em que o PIB éuma variável independente, pode observar-se, através 

do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões com X = {orçamento de funcionamento; orçamento de 

investimento; cambio médio anual} são estatisticamente significantes;rejeita-se a hipótese nula, o 

que quer dizer que estas variáveis explicam isoladamente as variações da produção do açúcar. 

 

Considerando a produção do açúcar e o preço internacional, pode notar-se que aproximadamente 

37% da variabilidade da variável dependente é explicada pela variável independente, sendo que 

estatem uma influência positiva baixa (0,667) sobre a variável dependente. Fazendo a análise do 

teste de Durbin-Watson,não se pode tirar nenhuma conclusão sobre a ausência de auto correlação 

positiva. 

 

5.4 Amendoim 

Quadro 10 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Observa-se, a partir do quadro acima, que a produção de amendoim apresenta uma correlação 

negativa com a importação de fertilizantes e com as taxas de juro. Verifica-se também que o 

orçamento de investimento possui maior correlação positiva que o orçamento de funcionamento 

com a produção de amendoim. 

 

Pode observar-se, também, que o orçamento de funcionamento tem uma correlação forte com o 

preço internacional do amendoim e com o câmbio médio anual. E, também,àsemelhança com a 

produção do amendoim, o orçamento de funcionamento apresenta uma correlação negativa com a 

importação de fertilizantes e com as taxas de juro. 

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 6.819 2.261 0.017

Orçamento de funcionamento 0.449 0.187 0.043

Constante 0.635 3.798 0.871

Orçamento de investimento 0.911 0.298 0.016

Constante 13.454 0.716 0.000

Taxa de juros -0.050 0.029 0.123

Constante 5.392 2.960 0.106

Câmbio médio anual 2.136 0.923 0.049

Constante 14.806 2.795 0.001

Fertilizantes -0.244 0.265 0.384

Constante 8.342 1.798 0.002

Preço internacional 0.667 0.307 0.062

 Rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva

41.84% 0.043 1.055

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

positiva

53.86% 0.016 1.197

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

positiva

9.57% 0.384 0.964

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

positiva

Açucar

37.07% 0.062 1.071

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

positiva

27.06% 0.123 1.523

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

40.10% 0.049 0.801

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante -5.702 45.281 -0.126 0.920

Despesas de investimento 20.938 15.100 3.448 1.387 0.398

Despesas de funcionamento -1.151 11.051 -0.224 -0.104 0.934

Câmbio médio anual -153.690 130.935 -4.342 -1.174 0.449

Preço internacional 26.908 13.399 3.759 2.008 0.294

Taxa de juro 0.862 0.784 1.628 1.100 0.470

Importação de fertilizantes 3.939 3.635 0.892 1.084 0.474

Rejeitar a ausência 

de autocorrelação 

negativa

Amendoim 91.29% 1.75 0.522 3.608
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Quadro11 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

O R2  indica que cerca de 91% da produção de amendoim éexplicada pelas variáveis independentes. 

 

Observa-se que o preço internacional apresenta o maior peso explicativo sobre a produção de 

amendoim (β=3.759). O modelo de regressão múltipla acima não éestatisticamente significativo 

para o teste F [F= 1.75 e F(sig.)=0.552], indicando que a produção de amendoim não ésó explicada 

pelas variáveis independentes. 

 

Quadro12 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Fazendo a análise em que a produção do amendoim é a variável dependente, pode observar-se, 

através do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões com X = {orçamento de investimento; câmbio 

médio anual} são estatisticamente significantes;rejeita-se a hipótese nula, o que quer dizer que estas 

variáveis explicam isoladamente as variações do PIB. 

 

Analisadaa relação entre a produção do amendoim e o câmbio médio anual, pode dizer-se que 

aproximadamente 48.4% da variabilidade do primeiro é explicada pela segunda variável, sendo que 

esta tem uma influência positiva (24.625) sobre a variável dependente. Através do teste de Durbin-

Watson, verifica-se que não se pode rejeitar a ausência de auto correlação positiva ou negativa. 

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante -5.702 45.281 -0.126 0.920

Despesas de investimento 20.938 15.100 3.448 1.387 0.398

Despesas de funcionamento -1.151 11.051 -0.224 -0.104 0.934

Câmbio médio anual -153.690 130.935 -4.342 -1.174 0.449

Preço internacional 26.908 13.399 3.759 2.008 0.294

Taxa de juro 0.862 0.784 1.628 1.100 0.470

Importação de fertilizantes 3.939 3.635 0.892 1.084 0.474

Rejeitar a ausência 

de autocorrelação 

negativa

Amendoim 91.29% 1.75 0.522 3.608

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante -12.839 22.949 0.596

Orçamento de funcionamento 1.968 1.935 0.348

Constante -44.487 22.227 0.092

Orçamento de investimento 4.316 1.744 0.048

Constante 12.281 5.448 0.065

Taxa de juros -0.071 0.214 0.750

Constante -67.267 32.788 0.086

Câmbio médio anual 24.625 10.382 0.055

Constante 18.518 18.876 0.364

Fertilizantes -0.756 1.775 0.685

Constante -14.922 17.214 0.419

Preço internacional 3.697 2.502 0.190

50.50% 0.048 2.084

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

Amendoim

14.71% 0.348 1.471

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

48.39% 0.055 1.410

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

1.82% 0.750 1.464

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

26.68% 0.190 1.381

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

2.93% 0.685 1.386

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa
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Considerando a produção do amendoim e a importação de fertilizantes, pode notar-se que cerca de 

2% da variabilidade da primeiraé explicada pela segunda variável, sendo que esta tem uma 

influência negativa baixa (-0,756) sobre a variável dependente. O teste de Durbin-Watson rejeita a 

ausência de correlação positiva. 

 

5.5 Milho 

 

Quadro13 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando a produção de milho, pode verificar-se que apresenta uma correlação positiva com todos 

os indicadores em análise, com a excepção das taxas de juro que possuemuma correlação negativa 

moderada, na ordem de -0.4242, com a produção do milho. 

 

Quadro 14 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Para a produção do milho, R² indica que cerca de 88.56% do PIB é explicado pelas variáveis 

independentes. 

 

O modelo de regressão não é estatisticamente significativo[F=3.87 e F (sig.) = 0.1469], o que 

significa que a produção do milho é explicada pelas variáveis independentes;não se rejeita a 

hipótese nula.  

 

Atente ao teste de Durbin Watson, deve-se rejeitar a ausência da auto correlação negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importação de 

fertilizantes

Câmbio médio 

anual

Orçamento de 

investimento

Orçamento de 

funcionamento

Produção 

de Milho

Preço 

internacional

Taxa de 

juro

Importação de fertilizantes 1

Câmbio médio anual -0.0472 1

Orçamento de investimento -0.2629 0.3323 1

Orçamento de funcionamento -0.2876 0.8097 0.2087 1

Produção de Milho 0.0034 0.7836 0.0007 0.7786 1

Preço internacional -0.0126 0.6658 0.1232 0.8964 0.6212 1

Taxa de juro 0.5147 -0.4234 -0.1576 -0.7806 -0.4242 -0.6224 1

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante 5.5117 3.6185 1.5232 0.2251

Despesas de investimento -0.0731 0.1627 -0.1042 -0.4492 0.6838

Despesas de funcionamento 1.1194 0.5126 2.8542 2.1839 0.1169

Câmbio médio annual -0.6442 1.1189 -0.3379 -0.5757 0.6052

Preço internacional -1.0136 0.5479 -1.3406 -1.8499 0.1614

Taxa de juro 0.0310 0.0246 0.5672 1.2598 0.2968

Importação de fertilizantes 0.2100 0.1495 0.4720 1.4044 0.2548

 Rejeitar a 

ausência de 

autocorrelação 

negativa

Milho 88.56% 3.87 0.1469 3.0299



46 
 

 

Quadro15 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro acima, pode observar-se, através do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões 

com X = {orçamento de funcionamento; câmbio médio anual; preço internacional; população rural} 

são estatisticamente significantes, rejeitando-se a hipótese nula, o que pode significar que estas 

variáveis explicam isoladamente as variações do PIB. 

 

Analisando a relação entre a produção do milho e o orçamento de funcionamento, pode dizer-se que 

aproximadamente de 61% da variabilidade da primeira variávelé explicada pela segunda, sendo que 

esta tem uma influência positiva (0.305). No teste de Durbin-Watson, verifica-se que não se pode 

rejeitar a ausência da auto correlação positiva ou negativa. 

 

Considerando a produção do milho e o orçamento de investimento, nota-se que pouco mais de 0% 

da variabilidade do PIB é explicada pela variável independente, sendo que esta não tem influência 

(0,000). Através do teste de Durbin-Watson, rejeita-se a ausência de correlação positiva. 

 

5.6 Arroz 

Quadro 16 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Analisando o quadro das correlações da produção de arroz, pode notar-se que possui uma 

correlação negativa com as despesas de investimento, com as taxas de juro e com os restantes 

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 10.373 1.051 0.000

Orçamento de funcionamento 0.305 0.087 0.008

Constante 14.053 3.160 0.002

Orçamento de investimento 0.000 0.248 0.998

Constante 14.620 0.429 0.000

Taxa de juros -0.023 0.017 0.222

Constante 9.273 1.343 0.000

Câmbio médio annual 1.494 0.419 0.007

Constante 14.043 1.661 0.000

Fertilizantes 0.002 0.157 0.992

Constante 11.773 1.022 0.000

Preço internacional 0.470 0.209 0.055

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

0.0001% 0.998 0.826
 Rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva

60.62% 0.008 1.850

0.001% 0.992 0.825
 Rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva

Milho

38.59% 0.055 1.779

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

17.99% 0.222 1.211

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de autocorrelação 

positiva

61.40% 0.007 2.259

 

Importação de 

fertilizantes

Câmbio 

médio anual

Despesas de 

investimento

Despesas de 

funcionamento

Produção 

de Arroz

Preço 

internacional

Taxa de 

juro

Importação de fertilizantes 1

Câmbio médio anual -0.0472 1

Despesas de investimento -0.2629 0.3323 1

Despesas de funcionamento -0.2876 0.8097 0.2087 1

Produção de Arroz 0.1920 0.4401 -0.4075 0.4026 1

Preço internacional -0.2227 0.6413 0.0788 0.9430 0.2609 1

Taxa juro 0.5147 -0.4234 -0.1576 -0.7806 -0.1273 -0.7654 1
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indicadores em análise, apresentando correlações positivas, principalmente com as despesas de 

funcionamento e o câmbio médio anual. 

 

Quadro17 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

O R² indica que aproximadamente 89% da produção de arroz é explicadapelas variáveis 

independentes. 

 

A regressão não é estatisticamente significativa [F=3.96 e F (sig.) = 0.143], o que significa que a 

produção de arroz não é explicada pelas variáveis independentes acima referidas.  

 

O efeito das despesas de funcionamento é o mais significativo [β= 4.02, t = 2.93, t (sig.) = 0.063], 

quando comparado com os efeitos relacionados com as outras variáveis. 

 

Quadro18 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Observar-se, através do teste F (sig.) e t (sig.), que as regressões não são estatisticamente 

significantes, isto é, não se rejeita a hipótese nula. 

 

Analisando a relação entre a produção de arroz e as taxas de juro, pode dizer-se que menos de 2% 

variabilidade do primeira variávelé explicada pela segunda, sendo que estatem uma influência 

negativa e quase nula, na ordem de (-0.010), sobre a variável dependente. Tendo em conta o teste de 

Durbin-Watson, verifica-se que não se pode tirar nenhuma conclusão sobre a ausência de auto 

correlação positiva. 

 

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante 6.5272 4.2776 1.5259 0.2245

Despesas de investimento -0.6309 0.2183 -0.6387 -2.8899 0.0630

Despesas de funcionamento2.2213 0.7578 4.0227 2.9311 0.0609

Câmbio médio anual -1.9781 1.5814 -0.7370 -1.2509 0.2996

Preço internacional -1.8042 0.6041 -2.6038 -2.9864 0.0583

Taxa de juro 0.0330 0.0319 0.4297 1.0350 0.3768

Importação de fertilizantes 0.2161 0.1640 0.3450 1.3172 0.2793

Não rejeitar a 

ausência de 

autocorrelação 

positiva ou 

negativa

Arroz 88.78% 3.96 0.143 2.239

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 8.960 2.159 0.003

Orçamento de funcionamento 0.222 0.179 0.249

Constante 16.769 4.062 0.003

Orçamento de investimento -0.403 0.319 0.242

Constante 11.881 0.662 0.000

Taxa de juros -0.010 0.027 0.726

Constante 7.858 2.732 0.021

Câmbio médio anual 1.181 0.852 0.203

Constante 10.375 2.295 0.002

Fertilizantes 0.120 0.217 0.595

Constante 10.602 1.368 0.000

Preço internacional 0.181 0.236 0.467

Não rejeitar a ausência 

de autocorrelação 

positiva ou negativa

16.21% 0.249 1.202

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de 

autocorrelação positiva

16.61% 0.242 1.492

Não rejeitar a ausência 

de autocorrelação 

positiva ou negativa

3.69% 0.595 1.135

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de 

autocorrelação positiva

Arroz

6.81% 0.467 1.265

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de 

autocorrelação positiva

1.62% 0.726 1.034

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de 

autocorrelação positiva

19.37% 0.203 1.403
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5.7 Algodão 

 

Quadro 19 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Fazendo uma análise sobre a produção do algodão, nota-se que estaapresenta correlações positivas 

baixas com as taxas de juro e com o orçamento de investimento, e correlações negativas com os 

restantes indicadores. 

 

Quadro 20 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

O R² indica que cerca de 60.67% da produção do algodão é explicadapelas variáveis independentes. 

 

O modelo de regressão múltipla acima referido,não é estatisticamente significativo [F=0.77 e F 

(sig.) = 0.641], o que significa que a produção de algodão não é apenas explicada pelas variáveis 

independentes acima referidas. Sobre o teste de Durbin-Watson, deve-se rejeitar a ausência de 

autocorrelação negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro21 

 

Taxa de 

Juros

Produção de 

algodão

Importação de 

fertilizantes

Câmbio médio 

anual

Orçamento de 

investimento

Orçamento de 

funcionamento

Preço 

internacional

Taxa de Juros 1

Produção de algodão 0.1825 1

Importação de fertilizantes 0.5147 -0.1226 1

Câmbio médio anual -0.4234 -0.5721 -0.0472 1

Orçamento de investimento -0.1576 0.2060 -0.2629 0.3323 1

Orçamento de funcionamento -0.7806 -0.4456 -0.2876 0.8097 0.2087 1

Preço internacional -0.6011 -0.6330 0.0373 0.8392 0.1752 0.7779 1

γ χ B std. error β t t (sig.) R² F F (sig.) DW Auto-correlação

Constante 16.0246 8.2260 1.9480 0.1466

Despesas de investimento 0.3479 0.3700 0.3931 0.9403 0.4164

Despesas de funcionamento -0.0826 0.5823 -0.1671 -0.1419 0.8961

Câmbio médio anual -0.1844 2.8871 -0.0767 -0.0639 0.9531

Preço internacional -1.1322 1.3164 -0.8530 -0.8601 0.4530

Taxa de juro -0.0385 0.0706 -0.5593 -0.5458 0.6232

Importação de fertilizantes 0.1395 0.3062 0.2487 0.4556 0.6796

Rejeitar a ausência de 

autocorrelação 

negativa

Algodão 60.67% 0.77 0.641 3.518
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Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nas fontes indicadas na base de dados (Anexo 1). 

 

Na produção do algodão, pode verificar-se que apenas o preço internacional éestatisticamente 

significante para os testes F (sig.) e t (sig.), isto é, não se pode rejeitar a hipótese nula, o que pode 

significar que esta variável explica isoladamente as variações do PIB. Pelo teste de Durbin-Watson, 

não se deve rejeitar a ausência de auto correlação positiva ou negativa. 

 

  

γ χ Β std. error t (sig.) R² F (sig.) DW Auto-corelação

Constante 13.842 1.892 0.000

Orçamento de funcionamento -0.220 0.157 0.197

Constante 8.861 3.899 0.053

Orçamento de investimento 0.182 0.306 0.568

Constante 10.878 0.588 0.000

Taxa de juros 0.013 0.024 0.614

Constante 15.589 2.235 0.000

Câmbio médio anual -1.375 0.697 0.084

Constante 11.907 2.079 0.000

Fertilizantes -0.069 0.197 0.736

Constante 17.284 2.640 0.000

Preço internacional -0.840 0.363 0.049

19.86% 0.197 1.767

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

4.25% 0.568 1.617

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa
Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

32.73% 0.084 2.092

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

Algodão

1.50% 0.736 1.499

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

40.06% 0.049 1.885

Não rejeitar a ausência de 

autocorrelação positiva ou 

negativa

3.33% 0.614 1.461
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5. RESUMOE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O quadro seguinte apresenta os resultados mais relevantes do tratamento quantitativo. Podem 

observar-se as variáveis que mais e menos influenciam a variável dependente (produção). Nas 

linhas em branco constam as variáveis independentes (de entre as constantes no modelo),com mais 

influência sobre a variável dependente, e as linhas cinzentas representam o contrário. 

 

Quadro 22 

Resumo dos resultados. Variáveis mais e menos influentes 
γ χ Β std. 

error 
t (sig.) R² F 

(sig.)  
DW Auto corelação 

Sector 
agrário 

Constante -34,853 2,176 0,000 

98,62% 0,000 1,784 

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de auto correlação 

positiva 
População rural 3,168 0,132 0,000 

Constante 18,417 1,521 0,000 
6,83% 0,466 0,309 

Rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva Fertilizantes -0,110 0,144 0,466 

Açúcar 

Constante 0,635 3,798 0,871 

53,86% 0,016 1,197 

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de auto correlação 
positiva 

Orçamento de 
Investimentopúblico 

0,911 0,298 0,016 

Constante 14,806 2,795 0,001 

9,57% 0,384 0,964 

Nenhuma decisão sobre a 

ausência de auto correlação 

positiva 
Fertilizantes -0,244 0,265 0,384 

Algodão 

Constante 17,284 2,640 0,000 
40,06% 0,049 1,885 

Não rejeitar a ausência de 
autocorrelação positiva ou 

negativa 
Preçointernacional -0,840 0,363 0,049 

Constante 11,907 2,079 0,000 
1,50% 0,736 1,499 

Não rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva ou negativa Fertilizantes -0,069 0,197 0,736 

Amendoim 

Constante -44,487 22,227 0,092 

50,50% 0,048 2,084 
Não rejeitar a ausência de auto 
correlação positiva ou negativa Orçamento de 

Investimentopúblico 
4,316 1,744 0,048 

Constante 12,281 5,448 0,065 
1,82% 0,750 1,464 

Não rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva ou negativa Taxa de juro -0,071 0,214 0,750 

Arroz 

Constante 7,858 2,732 0,021 
19,37% 0,203 1,403 

Não rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva ou negativa Câmbiomédioanual 1,181 0,852 0,203 

Constante 11,881 0,662 0,000 
1,62% 0,726 1,034 

Nenhuma decisão sobre a 
ausência de auto correlação 

positiva 
Taxa de juro -0,010 0,027 0,726 

Caju 

Constante 6,869 1,162 0,000 
63,54% 0,006 3,258 

 Rejeitar a ausência de auto 

correlação negativa PreçoInternacional 0,674 0,181 0,006 

Constante 6,935 4,103 0,129 

11,92% 0,329 1,891 
Não rejeitar a ausência de auto 
correlação positiva ou negativa Orçamento de 

Investimentopúblico 

0,335 0,322 0,329 

Milho 

Constante 9,273 1,343 0,000 
61,40% 0,007 2,259 

Não rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva ou negativa Câmbiomédioanual 1,494 0,419 0,007 

Constante 14,053 3,160 0,002 

0,0001% 0,998 0,826 
 Rejeitar a ausência de auto 

correlação positiva Orçamento de 

Investimentopúblico 
0,000 0,248 0,998 

 

Pode concluir-se o seguinte:  

 A população é o factor com mais influência na produção agrária, de entre as variáveis 

analisadas. Os fertilizantes são a variável com menor coeficiente na função estudada para o 

conjunto do sector agrário. 

 O preço internacional e a taxa de câmbio médio anual surgem como as variáveis com maior 

influência na produção de algodão, arroz, caju e milho. O algodão e o caju 

produzidossão,fundamentalmente,exportados, enquanto o arroz consumido é, 
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principalmente,importado e cujos preços influenciam de forma significativa as decisões dos 

produtores(principalmente no Sul do país), e o comportamento do milho pode ser 

compreendido considerando que as principais zonas produtoras se localizam próximo das 

fronteiras com o Malawi, Zâmbia e Zimbabwe, onde existem fluxos de bens, incluindo do 

milho. 

 O coeficiente do investimento público tem importância nas culturas do açúcar e do 

amendoim, o que parece não ser lógico,considerando que o investimento no açúcar é 

privado e, basicamente, estrangeiro, e não são conhecidos investimentos públicos na cultura 

do amendoim. 

 Os fertilizantes possuem a menor influência nas produções de açúcar (grande consumidor) e 

do algodão (pode considerar-se que o algodão não utiliza fertilizantes, mas sim pesticidas 

que não foram incluídos no modelo).   

 A taxa de juros tem a menor influência no modelo referente às culturas do arroz e 

amendoim, produções realizadas pelos pequenos produtores.  

 O mesmo acontece com o investimento público para as culturas de caju e do milho. Pelo 

contrário, o investimento público surge como a variável com maior coeficiente no 

amendoim, o que parece pouco consistente, na medida em que não existem investimentos 

públicos especificamente direccionados para o caju. 

 

 Os resultados devem ser analisados com cautelas, aspecto já referido na metodologia. Não 

obstante, parece coerente afirmar a importância a taxa de câmbio, do preço internacional, a baixa 

influência da taxa de juros, considerando os baixos níveis de uso (acesso) do crédito e dos 

fertilizantes, e que a população, de entre as variáveis incluídas no modelo, é aquela que maior 

influência teve na produção agrária no seu conjunto. Estas constatações podem ser consideradas 

como possuindo alguma consistência, na medida em que confirmam outros estudos referenciados ao 

longo do texto.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Segundo as variáveis consideradas no modelo de análise, a evolução da produção agrária entre 2000 

e 2010 teve como determinante principal o crescimento demográfico. Outros estudos revelam que o 

aumento das áreas é o outro factor importante. Este estudo confirma as constatações em Mosca, 

Matavel e Dada (2013) em como, no mesmo período, assistiu-se a uma redução, ou manutenção, 

dos níveis de utilização de insumos, irrigação, crédito e outos bens de capital, incluindo a perda de 

alguns elementos do capital fixo produtivo. 

 

 Os instrumentos de política económica têm influências diferentes por cultura. Ressalta-se que a 

taxa de juros possui um pequeno grau de influência sobre a produção de todas as culturas estudadas, 

contribuindo para isso o baixo uso de crédito pelos produtores. Seria interessante testar o contrário, 

isto é, se houvesse facilidade de acesso, qual a influência do crédito utilizado pelos empresários na 

evolução da produção. 

 

Não obstante o crescimento da produção, a produtividade por hectare tem diminuído em muitas 

culturas, a capitação da produção de alimentos diminuiu, assim como a produtividade da produção 

de calorias e as calorias disponíveis per capita. 

 

Em resumo, e relacionando com o enquadramento teórico realizado, pode afirmar-se que entre 2000 

e 2010 não aconteceram transformações estruturais significativas na agricultura moçambicana. 

Aconteceu de forma não significativa, uma maior extensificação dos sistemas de produção (através 

de mais áreas produtivas, reforço da intensificação da mão-de-obra, menos capital e inferior ou 

manutenção de utilização de insumos).  

 

Este modelo de (de)crescimento do sector agrário não é sustentável por várias razões: 

 A continuidade da agricultura assente na extensificação dos factores mais abundantes e, 

portanto, mais baratos e com factores institucionais que dificultam a alocação eficiente, não 

assegura incrementos de produtividade e da produção que garantam mais acesso a 

alimentos, o que significa menorsegurança alimentar. Igualmente, não garante aumentos de 

rendimento dos produtores. 

 O êxodo rural e a saída do factor trabalho da produção agrária (sem incrementos de 

produtividade por superfície resultante da intensificação do capital), contribuirá para o risco 

deredução da produção per capita com implicações diversas, nomeadamente o agravamento 

do défice da balança comercial agrícola (veja o Observador Rural Nº 2, Mosca e Bruna 

(2012), da dependência e da insegurança alimentar. 

 Persistem factores institucionais nos mercados de factores terra, trabalho e diferentes 

componentes do capital, que dificultam o funcionamento dos mercados ou tornam-nos 

muito rígidos, não permitindo a alocação eficiente desses recursos, provocando o paradoxo 

em que os factores mais abundantes não sãoplenamente utilizados. 

 As razões anteriormente expostasdificultam a inovação tecnológica considerada como um 

factor importante para o crescimento da produção, o acesso ao crédito e aos insumos 

adquiridos no mercado e, em termos gerais, obstaculizam uma maior integração dos 

pequenos produtores nos mercados. Estes aspectos são confirmados pelos censos agro-

pecuários de 2000 e 2010. 

 As razões anteriormente expostas dificultam o surgimento do empresário schumpteriano na 

agricultura como factor importante de transformação estrutural e competitividade da 

agricultura. 
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Estes aspectos, associados à situação dos mercados e à formação dos preços agrícola (veja o 

Observador Rural º 3, Mosca e Abbas, 2012), à política económica de urban bias e à instabilidade 

institucional (incluindo da segurança da posse da terra, particularmente dos pequenos produtores em 

zonas onde se realizam grandes projectos), criam as condições para que se verifique a transferência 

de recursos do campo para a cidade e do sector agrário para outros sectores da economia, podendo 

implicar a pauperização (pelo menos relativa) do meio rural, da agricultura e dos produtores 

agrários. 

 

No quadro do objecto e enfoque deste texto, podem extrai-se as seguintes reflexões. Primeiro, com 

o actual tamanho médio das explorações, com as tecnologias praticadas, com a presente 

qualificação do factor capital, com os aspectos institucionais e de path dependence prevalecentes, 

com a escassez do empresariado agrícola e a instabilidade e debilidade das políticas da organização 

do Estado, será difícil que a agricultura de pequena escala permita a saída da pobreza das famílias 

que têm a agricultura como principal fonte de rendimento. 

 

Segundo, se o enunciado do parágrafo anterior é aceite, coloca-se, então, a questão de saber qual a 

estratégia de crescimento e de transformação estrutural da agricultura. Várias opções existem: 

 Incentivar o investimento e instalar grandes explorações agrícolas produtoras de bens de 

exportação e de alimentos, isto é, um modelo de colonização do meio rural com 

explorações de capital intensivo? Ou através da implantação de cadeias de valor com 

diferentes graus de inclusividade dos pequenos produtores locais através da subcontratação? 

 Incentivar os médios agricultores e os pequenos produtores líderespara que criem e 

desenvolvam empresas eficientes e competitivas? Esses agricultores existem em número 

suficiente? 

 Aumentar a produtividade dos pequenos produtores? Como? Com a intensificação de 

insumos químicos e mecanização e/ou através da indução e utilização de conhecimento e 

insumos locais adaptados e melhorados? Com o aumento das superfícies médias com 

implicações sobre o uso e a alocação da terra? Com mais e/ou com que tipo de formação e 

qual o papel da extensão rural? 

 

Estas e outras opções não têm porque se excluírem entre si. Em qualquer caso, é necessário que 

existam prioridades, pois cada alternativa implica medidas económicas diversas, desde a 

investigação, passando pela extensão, organização da administração, prioridades do investimento 

público e as políticas de mercados e preços, a política de crédito, cambial e aduaneira, as zonas 

onde incidir os esforços da transformação estrutural e do crescimento da produção e a tomada em 

consideração dos factores institucionais no seu sentido amplo. Estes e outros aspectos devem estar 

coerentemente relacionados entre si. 

 

Independentemente das filosofias, ideologias ou outros factores de natureza normativa, qualquer 

opção de desenvolvimento agrário deverá ter em consideração a necessidade da transformação 

estrutural e da competitividade do sector agrário, fazendo incidir as políticas económicas e agrárias 

sobre os determinantes que mais eficientemente alcançam esse objectivo. Quaisquer que sejam as 

opções, haverá mudanças nos mercados, instituições, ajustamentos legais, conforme as dinâmicas 

sociais e económicas, possíveis reestruturações administrativas, mobilidade social e de poder a 

diferentes níveis, entre outros aspectos.  

 

Quaisquer que sejam as opções de desenvolvimento, haverá necessariamente sectores críticos da 

sociedade, seja devido a opiniões diversas, como por interesses políticos e económicos e respectivas 

configurações de alianças. O importante é que exista espaços de debate e diálogo, que se tenha 

consciência dos efeitos negativos da opção assumida e que, em tempo oportuno, se introduzam 

medidas de minimização desses efeitos. 



54 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ABBAS Máriam (2013):“Determinantes do crescimento económico em moçambique no período 2000 – 

2010”. Em Economia de Moçambique 2001-2010. Um mix de populismo económico e mercado selvagem. 

João Mosca, Máriam Abbas e Natacha Bruna. Lisboa, Escolar Editora. No prelo. 

 

ABBAS, Máriam e BRUNA, Natacha (2012): “Factores macroeconómicos determinantes da 

competitividade e do crescimento da economia moçambicana”, DEBATES, Nº 08. Maputo, Universidade 

Politécnica. 

 

ADELMAN, Irma (1972): Teorias do desenvolvimento económico. São Paulo, Forense. 

 

ALIER, Joan Martínez (1994): De la Economía Ecológica Al Ecologismo Popular. Icaria Editorial. 

 

ALTIERI Miguel A. (1995): Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. Westview Press 

 

ARGYROUS, G. (1996): “Cumulative Causation and Industrial Evolution: Kaldor´s Four Stages of 

Industrialization as Evolutionary Model”.Journal of Economic Issues, 30. 

 

BACAVíctorGiudice(s/ data): Teorías de los cicloseconómicos http://economia.unmsm.edu.pe. 

 

BALL Richard and POUNDER Laurie (1996): "´Efficient but Poor´ Revisited”. Economic Development 

and Cultural Change, Vol. 44, No. 4 (Jul., 1996), pp. 735-760Published 

 

BERNARDI, Bruno Boti (2012): “O conceito de dependência da trajectória (path dependence): definições e 

controvérsias teóricas”. Perspectivas. São Paulo, V. 41, pp. 137-167. 

 

BERNSTEIN, Henry (1990): “´Agricultural modernization´and the era of structural adjustment: 

Observations on Sub-Saharan”. The Journal of Peasants Studies, vol. 18, nº1, pp. 3-35. 

 

BERTHELEMY, Jean-Claude e MORRISSON, Christian (1989): “Criseagrícoleet pénurie de divises en 

Afrique”.RevueFrançaised´Economie. Vol. IV, nº 3, pp. 3-30. 

 

BLANCO Raquel González (2011): “Diferentes teorías del comercio internacional. Tendencias y nuevos 

desarrollos de la teoría económica”. ICE N.º 858, pp. 103-117 Departamento de Economía. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. 

 

BRAGA, Luciano e MARQUETTI, Adalmir (2007): “As leis de Kaldor na economia gaúcha: 1800 – 00”. 

Ensaios FEE, Vol. 28, nº 1. Porto Alegre. Julho. 

 

BRUNA, Natacha (2013): “Ambiente de negócios e a competitividade da economia Moçambicana”. Em 

Economia de Moçambique 2001-2010. Um mix de populismo económico e mercado selvagem. Mosca, João, 

ABBAS, Máriam e BRUNA, Natacha. Maputo, Escolar Editora. No prelo. 

 

BRUNA, Natacha (2013): “Crédito à Economia”. Em Economia de Moçambique 2001-2010. Um mix de 

populismo económico e mercado selvagem. Mosca, João, ABBAS, Máriam e BRUNA, Natacha. Maputo, 

Escolar Editora. No prelo. 

 

CABALLER Jaime L. delValle (s/ data): Funciones de Producción. http://economia.uprrp.ed. Retirado a 02 

de Março de 2013 

 

CAMBAZA Virgilio (2009): A Lei de Terras, de Minas e Sistemas de Direitos Consuetudinários. 

Conference Paper Nº12. II Conferência IESE. Maputo. 

 

http://economia.uprrp.ed/


55 
 

CARRILHO, João (2013): “Poderá o arrendamento, contribuir para a alocação eficiente de terras em 

Moçambique?”Dinâmicas da Ocupação e do Uso da Terra em Moçambique. Livro do Observatório de Meio 

Rural. Maputo, Escolar Editora. 

 

CARRILHO, João e ROSE, IAN M. (2012): Building Mozambique´s Cadastre. A Delicate Balance 

Act.Annual Conference on Land and Poverty.World Bank. Washington. 

 

CASSAMO, Américo Izaltino (2012): Despesas Públicas no Sector Agrário: Natureza, Desafios e 

Oportunidades. ISCTEM, tese de mestrado. Maputo. 

 

CASTEL-BRANCO, Carlos Nuno (2003): Indústria e industrialização em Moçambique: análise da situação 

actual e linhas estratégicas de desenvolvimento. I Quaderni della Cooperazione Italiana 3/2003. 

 

CASTEL-BRANCO Carlos, CRAMER Christopher e HAILU Degol (2001): “Privatization and Economic 

Strategy in Mozambique”. Discussion Paper No. 2001/64. World Institute for Development Economics 

Reseacrh. 

 

CENTRO DE ESTUDOS E DE PESQUISA MARXISTAS (1974): O modo de produção asiático. Lisboa, 

Seara Nova. 

 

CHANNING Arndt et al (2008): Biofuels, Poverty, and Growth:A Computable General Equilibrium 

Analysis of Mozambique. Maputo 

 

CHIBBER, Ajay (1988): “Aumento de la Producción Agrícola: Factores Relacionados y no Relacionados 

con los Precios”. Finanzas y Desarrollo, Junio de 1988, pp. 444-467. 

 

CHIZIANE, Eduardo (2013): “Os títulos de DUAT nas zonas urbanas em Moçambique”. Dinâmicas da 

Ocupação e do Uso da Terra em Moçambique. Livro do Observatório de Meio Rural. Maputo, Escolar 

Editora. 

 

CLEMENTS, Elizabeth Alice e FERNANDES, Bernardo Mançano (2012): Estrangeirização da terra, 

agronegócio e campesinato no Brasil e Moçambique. Programa de Pós-Graduação em Geografia – 

Universidade Estadual Paulista - UNESP 

 

CONCEIÇÃO, Octávio A. C. (s/ data): O conceito e instituições nas modernas abordagens 

institucionalistas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Económicas. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23117/000369565.pdf?sequence=1, retirado a 11/02/2013. 

 

CONTERATO, Marcelo Antonio, GAZOLLA, Marcio e SCHNEIDER, Sergio (2007): “A dinâmica 

agrícola do desenvolvimento da agricultura familiar no alto Uruguai/RS: suas metamorfoses e reações locais”. 

In: Sabourin, E. e TONNEAU, J.P. (Org.). Agricultura familiar: interação entre políticas publicas e 

dinâmicas locais.1ª edição. Porto Alegre: Editora da UFRGS, v. 1, p. 47-60. 

 

COSTA, Fernando Nogueira (s/data): Crescimento em longo prazo. Modelo Harrod-Domar. Dinâmica da 

relação entre produto e capital. Taxa de poupança e produto. Universidade de Campinas (UMICAMP). 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com 

 

CRIBB, André Yves (2009): “Determinantes da Transferência de Tecnologia na Agroindústria Brasileira de 

Alimentos: Identificação e Caracterização”. Journal of Technology, Management & Innovation. Volume 4, 

Issue 3, p. 89-100. 

 

CUADRA, Fernando Marcelo de la (1994): A teoria da inovação induzida: uma crítica. Estudos Sociedade 

e Agricultura, pp.107-112. Retirado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/23117/000369565.pdf?sequence=1
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


56 
 

DELGADO, Christopher L. and MELLOR, John W. (1987): “A Structural View of Policies Issues in 

African Agricultural Development”. American Journal of Agricultural Economics, Volume 69, Number 2, pp. 

389-391. 

 

DELGADO, Christopher L. and MELLOR, John W. (1984): “A Structural View of Policies Issues in 

African Agricultural Development”. American Journal of Agricultural Economics, Volume 66, Number 5, pp. 

665-670. 

 

DOMINGUES, Ronald (2001): O desenvolvimento sob a ótica de Rostow. Domingues Web Site URL: 

http://www.domingues.f2s.com 

 

DOSI, G.; NELSON, R. R. (1994): “An introduction to evolutionary theories in economics”. Evolucionary 

Economics, n. 4, p. 153-172. 

 

ELLERY, JR. Roberto e GOMES, Victor (2003): Modelo de Solow, Resíduo de Solow e Contabilidade do 

Crescimento. Universidade de Brasília. http://mpra.ub.uni-muenchen.de. Retirado da internet no dia 

02/03/2013. 

 

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (2012): Appetite for Destruction. China’s trade in 

illegal timber. Environmental Investigation Agency. 

 

FAUVET, Paul e MOSSE, Marcelo (2004): É proibido pôr algemas nas palavras. Uma biografia de Carlos 

Cardoso. Lisboa, Caminho. 

 

FEIJO, Carmem Aparecida e LAMÔNICA, Marcos Tostes (2009): “Desenvolvimento económico e 

regional. Mudança da estrutura industrial e desenvolvimento económico: as lições de Kaldor para a indústria 

brasileira”. Economia & Tecnologia – Ano 05, Vol. 18, pp. 61-72. 

 

FRANCISCO, António Alberto da Silva (2007): Revolução Verde em Moçambique: Será Possível, 

Provável ou Viável no Contexto das Estratégias Actualmente Dominantes. Artigo de referência da 

apresentação na “Conferência sobre o Desenvolvimento Agrário: Estratégia de Desenvolvimento Agrário no 

Contexto da Revolução Verde - Oportunidades para o Empowerment das Comunidades Rurais em 

Moçambique”, Maputo 17-18 de Agosto 2007. 

 

FRANCISCO; António (2013): “Por uma Nova Constituição Económica em Moçambique”. Em Dinâmicas 

da Ocupação e do Uso da Terra em Moçambique. Coordenação de Carlos Serra e João Carrilho. Observatório 

do Meio Rural. Maputo, Escolar Editora, no prelo.  

 

GALA, Paulo (2003): “A Teoria Institucional de Douglass North”. Revista de Economia Política, vol. 23, nº 

2 (90). 

 

GALHARDI, António César e ZACCARELI, Sérgio Baptista (2005): “Inovação e imitação tecnológica 

como estratégia competitiva”. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Ano 7, número 17, pp. 23-29. 

Universidade de São Paulo. 

 

GERMAN, Laura A. e WERTZ-KANOUNNIKOFF, Sheila (2012): Sino-Mozambican relations and their 

implications for forests. A preliminary assessment for the case of Mozambique.Indonésia, Center for 

International Forestry Research. 

 

GONZÁLEZ-VEGA, Claudio (2005): “Significado de la obra de Theodore W. Schultz”. Agricultura y 

desarrollo económico celebración de los cuarenta años de la publicación del libro 

TransformingTraditionalAgriculture de Theodore Schultz. I Jornada Anual de la academia de Centroamérica. 

 

GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (2007): Estratégia de Desenvolvimento Rural. Maputo, Governo de 

Moçambique. 

 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/


57 
 

GRIFFIN, K. (1974): The political of agrarian change. An essay of the Green Revolution. Cambridge, 

Harvard University Press. 

 

HANLON, Joseph (2002): The land debate in Mozambique: will foreign investors, the urban elite, advanced 

peasants or family farmers drive rural development? Oxfam GB - Regional Management, Center for Southern 

Africa. 

 

HARROD, R. F. (1948): Towards a Dynamic Theory. Some Recent Developments of Economic Theory and 

their Applications to Policy.London: MacMillan. 

 

HAYAMI, Yujiro & RUTTAN, Vernon (1988): Desenvolvimento agrícola: teoria e experiências 

internacionais. Brasília, Embrapa. 

 

HOFF, Debora Nayar (2011): “A história importa: proposta de estrutura analítica para o estudo de path-

dependence”. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 7-30. 

 

IBRAIMO, Ibraimo (2012): Agricultura para o Desenvolvimento em Moçambique. Conferência sobre 

agricultura organizado pelo MPD, Maputo, Novembro de 2012. Apresentação em power point. 

 

INSTITUTO NACIONA DE ESTATÍSTICA (2001): Censo Agro-pecuário 2000. Maputo, INE. 

 

INSTITUTO NACIONA DE ESTATÍSTICA (2011): Censo Agro-pecuário 2010. Maputo, INE. 

 

JANSEN, Hans G.P. Y HAZELL, Peter B. R. (2005): “Los retos no resueltos para la modernización del 

pequeño productor agropecuario en Centroamérica: más allá de Theodore Schultz”. Agricultura y desarrollo 

económico celebración de los cuarenta años de la publicación del libro TransformingTraditionalAgriculture 

de Theodore Schultz. I Jornada Anual de la Academia de Centroamérica. 

 

JIMENEZ,Felix e LAHURA, Erick (s/data): La Nueva Teoría del Comercio Internacional. Departamento 

de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Retirado de http://departamento.pucp.edu.pe, 

02/03/2013. 

 

JUSTIÇA AMBIENTAL E UNIÃO NACIONAL DE CAMPONESES (2011): OS SENHORES DA 

TERRA Análise Preliminar do Fenómeno de Usurpação de terras em Moçambique. Casos de Estudo.Maputo, 

Moçambique. 

 

KALDOR, N. (1966): Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom. Cambridge, 

University Press. 

 

KRUGMAN, Paul R. (1979): “Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade”. 

Journal of International Economics, 9(4), p.p. 469-79. 

 

KRUGMAN, Paul R. (1981): “Intraindustry Specialization and the Gains from Trade”. Journal of Political 

Economy, 89(5), p.p. 959-73. 

 

LEITE, Joana Pereira (1999): A Guerra do Caju e as Relações Moçambique-Índia na Época Pós-Colonial. 

Documento de Trabalho n.º 57, CESA, Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento. Lisboa, UTL, 

ISEG. 

 

LELE, Uma (1989): “La Gestión del Desarrollo Agrícola en África”. Finanzas y Desarrollo, Marzo de 1989, 

pp. 45-58. 

 

LEVEEN, Phillip& DE JANVRY, Alain (1985): “La economía política del cambio tecnológico en las 

economías desarrolladas”. In: Cambio técnico en el agro latinoamericano. San José, Costa Rica, Piñeiro y 

Trigo, IICA. 

 

http://departamento.pucp.edu.pe/


58 
 

LEWIS, W. A. (1969). “O desenvolvimento económico com oferta ilimitada de mão-de-obra”. In: 

AGARWALA, A. N. & SING, S. P. A economia do subdesenvolvimento. São Paulo, Forense. (Publicado pela 

1ª vez em 1954 pela The Manchester School). 

 

LÓPEZ, J. (1986): “Nicolas Kalecki e a teoria da demanda efetiva”, Revista de Economia Política, Vol. 6, nº 

3. Julho – Setembro. 

 

LUNDIN, Iraê Baptista, LEVENE, Chagas e MARLENE, Germano (2004): Uma visão sobre o 

PROAGRI. Uma Análise do Grupo Moçambicano da Dívida (GMD). Maputo. 

 

MANCHICANE Jr., Tomás (2007): Economia da terra e redução da pobreza. Conferência inaugural do 

IESE, Conference Paper nª 2. Maputo, IESE. 

 

MARTES, Ana Cristina Braga (2010): “Weber e Schumpeter. A acção económica do empreendedor”. 

Revista de Economia Política, vol. 30, nº 2 (118), pp. 254-270. 

 

MARX, Karl (2006): O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte.São Paulo: Centauro. 

 

MINISTÉRIO DA AGRIULTURA (2009). Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário 2009-

2018. Maputo Ministério da Agricultura. 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (2011). Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 

20119-2020. Maputo Ministério da Agricultura. 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (2003): AVALIAÇÃO DO 

PROAGRI - 01/ICB-PROAGRI/02. Relatório Principal - Volume 1. Maputo, Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. 

 

MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (2010): 3ª Avaliação Nacional da 

Pobreza. Resultados Principais. Apresentação em power point. Maputo, 21 de Setembro de 2010. 

 

MOREIRA, Ricardo Ramalhete (2011): “Harrod sob análise: path-dependence, tempo histórico e mudança 

estrutural endógena”. Revista de Economia Política, vol. 31, nº 4 (124), pp. 638-658. 

 

MORICOCHI, Luiz e GONÇALVES, José Sidnei (1994): “Teoria do desenvolvimento económico de 

Schumpeter: uma revisão crítica”. Informações Económica, SP, v.24, n.8. 

 

MOSCA, João (1993): Los efectos de los programas de ajuste estrutural. El caso de la economia y de 

lasociedad rural en Mozambique. Tese de doutoramento. Universidade de Córdoba. Espanha. 

 

MOSCA, João (2010): Politicas Agrárias de(em) Moçambique (1975-2009). Lisboa, Escolar Editores. 

 

MOSCA, João (2011): “Políticas agrárias y câmbios en la agricultura de Mozambique (1975-2009)”. Revista 

Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 229, pp. 79-116. 

 

MOSCA, João (2012): "Questões à Volta da Terra". No prelo,aser publicado num livro do Centro Terra 

Viva. Maputo. 

 

MOSCA, João, ABBAS, Máriam e BRUNA, Natacha (2011): “Tendências Recentes da Economia 

Moçambicana”, DEBATES, Nº 06. Maputo, Universidade Politécnica. 

 

MOSCA, João e ABBAS, Máriam (2013): Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. 

Observador Nº 3. Observatório do Meio Rural (OMR). Maputo. 

 

MOSCA, João e BRUNA, Natacha (2012): Balança Comercial Agrícola. Para uma estratégia de 

substituição de importações?Observador Rurla Nº 2. Observatório do Meio Rural, Maputo. 



59 
 

 

MOSCA, João, MATAVELE, Vitor e DADA, Yasser Arafat (2013): Algumas dinâmicas estruturais do 

sector agrário. Observador Rural º 4.Observatório do Meio Rural.Maputo. 

 

MOSHER, A. T. (1966): Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and 

Modernization.Published for the Agricultural Development Council by Praeger.New York. 

MOURA, Carlos Fernando Lapenda de, XAVIER, Maria Gilca Pinto e SILVA, Alexsandro Roberto 

Clemente da (2011): “As fontes de crescimento económico e uma análise empírica da economia da Coreia do 

Sul”. Contextus, Revista contemporânea de Economia e Gestão, Vol. 9 – nº 2, pp. 97-107. 

 

MUCAVELE, Firmino (2012): Capítulo I. Disciplina de Economia do Desenvolvimento Agrário. Curso de 

Mestrado em Economia Agrário à Distância. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Universidade 

Eduardo Mondlane. Power Point.  

 

MUSSI, Fabricio Baron e COSTA, Rodrigo Souza da (2010): “A influência do empreendedorismo no 

desenvolvimento económico sob a perspectiva schumpeteriana”. Rev. Trivium Pitanga, PR, v.1, n.1, 2010 

 

NEGRÃO, José (1997a): Homens e Mulheres na Agricultura: Mitos e Realidades, in: Relações do Género 

em Moçambique: Educação, Trabalho e Saúde; DAA, UEM, pp. 17-25. 

 

NEGRÃO, José (1997b). Re-thinking fashions of rural development, in: Mozambique: Perspectives on aid 

andthe civil sector; GOM, Netherlands, pp. 107-123 

 

NEGRÃO, José Guilherme (2001): Como induzir o desenvolvimento em África? Documento de Trabalho 

nº61, CEsA, Lisboa. 

 

NEGRÃO, José (coordenação) (2004): Mercado de terras urbanas em Moçambique. Cruzeiro do Sul, 

Instituto de Investigação para o Desenvolvimento. Maputo. 

 

NIEMEYER, Luiz (2009): A Produção de Etanol e o Meio Ambiente: a economia política da análise de 

custo-beneficio. IESE, II Conferência. Maputo  

 

NORTH, D. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic performance. Cambridge University 

Press, Cambridge. 

 

OSSMANE, Rogério (2009). “Informação sobre Desenvolvimento, Instituições e Análise Social Quão fiável 

é a análise de sustentabilidade da dívida externa de Moçambique?” IDeIAS, Boletim Nº 25. IESE, Maputo. 

 

PITCHER, M. Anne(2000): Transforming Mozambique. The Politics of Privatization 1975-2000. 

Cambridge University Press. 

 

PITCHER, M. Anne (2003): “Sobreviver à transição: o legado das antigas empresas coloniais em 

Moçambique”. Análise Social, vol. xxviii (168), pp. 793-820. 

 

PLOEG, van der, J. D. (1992): El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización. In: Guzman, E. S. (ed.). 

Ecología, Campesinatoy Historia. España: Las Ediciones de la Piqueta, 1992. 

 

POLANYI, Karl (2012): A Grande Transformação. Lisboa, Edições 70. 

 

PORTER, M. (1989a): Vantagem competitiva: Criando e sustentando um desempenho superior. Elsevier 

Editora, Lda. Rio de Janeiro. 

 

PORTER, M. (1989b): A Vantagem competitiva das nações. Elsevier Editora, Lda. 13ª Edição. Rio de 

Janeiro. 

 



60 
 

PORTER, M. (2003): Microeconomics foundations of competitiveness. Workshop UNDP.New York.  

 

RENZI, Adriano (2008): Gasto público em educação e produtividade do trabalho num modelo kaleckiano. 

Dissertação de mestrado.Universidade Federal do Paraná. 

 

RIVERA, William M. (2008): “The ‘Business’ of the Public Sector: Extension in Transition and the Balance 

of Powers”. Journal of International Agricultural and Extension Education, Volume 15, Number 2, pp. 19-

31. 

 

RIVERO,LedisMesino (2007): Las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población 

venezolana. Un análisis desde el paradigma crítico. Periodo: 1988-2006. Venezuela, La Universidad del 

Zulia. Tesis doctorales de Ciencias Sociales. http://www.eumed.net/tesis. 

 

ROCHA, Fernando José Meira (2004): “Educação e economia: uma abordagem sobre as consequências e 

condicionantes económicos do desenvolvimento humano, com ênfase em educação”. CadernosFinanças 

Públicas, n.5, p. 51-171. Brasília. 

 

ROSTOW, W. (1973). Las Etapas del Crecimiento Económico. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

México. 

 

RUTTAN, Vernon (1985): “La teoría de la innovación inducida del cambio técnico en el agro de los países 

desarrollados”. In: Cambio técnico en el agro latinoamericano. San José, Costa Rica, Piñeiro y Trigo, IICA. 

 

SANTOS, Rui (2012): Polanyi e a sociologia económica”. Em Karl Polanyi (2012), A grande transformação, 

Lisboa, Edições 70, pp. 39-64. 

 

SANTOS, Theotónio (s/ data). A teoria da dependência: um balanço histórico e teórico. 

www.reggen.org.br, acedido a 31 d Janeiro de203. 

 

SCHULTZ, Theodore W. (1953): The Economic Organization of Agriculture. New Haven, Yale university 

press. 

 

SCHULTZ, Theodore W. (1961): “Investment in Human Capital”. The American Economic Review, 

Volume LI, Number One, pp. 1-17. 

 

SCHULTZ, Theodore (1964):Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press. 

 

SCHULTZ, Theodore (1968): Economic Growth and Agriculture. New York: MacGraw-Hill. 

 

SEN, Amartya (2000): Desenvolvimento como liberdade. Ed. Companhia das Letras, São Paulo. 2000. 

 

SERRA, Carlos (2013): “Transmissibilidade dos direitos de uso e aproveitamento da terra em Moçambique”. 

Dinâmicas da Ocupação e do Uso da Terra em Moçambique. Livro do Observatório de Meio Rural. Maputo, 

Escolar Editora. 

 

SCHIFF, Maurice (1987): A Structural View of Policies Issues in African Agricultural Development”. 

American Journal of Agricultural Economics, Volume 69, Number 2, pp. 384-389. 

 

SHUMPETER, Joseph (1950): Capitalism, Socialism and Democracy. 3rd edition. Enlarged. 

 

SICSÚ, João (s/ data): Flutuação Cambial e Taxa de Juros no Brasil. 

http://www.ie.ufrj.br/moeda/pdfs/flutuacao_cambial_e_taxa_de_juros.pdf. 

 

SILVA, José Graziano da (1982): A modernização dolorosa. Estrutura Agrária, fronteira agrícola e 

trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 

 

http://www.reggen.org.br/


61 
 

TANKARA, Issufo (2009): Efeitos da segurança e a posse da terra no rendimento agrícola per capita das 

famílias rurais.Dissertação de Mestrado. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, Universidade 

Eduardo Mondlane. Maputo. 

 

TERRA FIRMA (2007): Global Forest Product Chains: A Mozambique case study identifying challenges 

and opportunities for China through a wood commodity chain sustainability analysis. Report for the 

International Institute for Environment & Development and the Forest Governance Learning. Terra Firma 

Lda. Maputo. 

WAN Jr., Henry Y. (s/ data): Teorias modernas do crescimento económico. Revisão crítica e resumo. 

Barcelona, Vicens Universidad. 

 

WEBER, Max (1985): A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. 4ª Edição. São Paulo, Livraria Pioneira. 

 

UAIENE, Rafael (2012): “Estrutura, conduta e desempenho da agricultura familiar em Moçambique”. Em 

Contributos para o Debate da Agricultura e do Meio Rural. Coordenação de João Mosca. Maputo, Escolar 

Editora, pp. 49-67. 

 

USAID (2006): Improving the Competitiveness of the Timber and Wood Sector in Mozambique. USAID. 

 

URTEAGA, Luis (1985): “La economia ecológica de MartinezAlier”. Documentsd´Ànalisi Geográfica, 7, 

pp. 193-205 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (2012): Crecimiento económico. notas de clase: “El modelo de 

Ramsey, Cass-Koopmans. Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas http://crecimientoeconomico-

asiain.weebly.com/neoclaacutesicos.html. 

 

USAID/SPED (2011): Impact of exchange rate fluctuations on the economy of Mozambique. 

Speed/reports/2011/010. Mozambique Support Program for Economic and Enterprise Development (SPEED). 

 

VALÁ, Salim Cripton (2012): “Microcrédito, combate à pobreza e desenvolvimento do meiorural em 

Moçambique: como alcançar os pobres economicamente activos e torná-los agentes económicos mais 

dinâmicos?” Em Contributos para o debate do sector agrário e do desenvolvimento rural. Coordenação de 

João Mosca, pp. 106-157. 

 

WIT, Paul De e NORFOLK, Simon (2010): Reconhecer Direitos sobre os Recursos Naturais em 

Moçambique. Documento de trabalho para Rights and Resources Initiative. 

http://crecimientoeconomico-asiain.weebly.com/neoclaacutesicos.html
http://crecimientoeconomico-asiain.weebly.com/neoclaacutesicos.html


1 
 

Números publicados do OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Data 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é 

prioritária? 

 

João Mosca Set.º de 1012 

2 

 

Balança Comercial Agrícola.  

Para uma estratégia de substituição de 

importações? 

 

João Mosca e Natacha Bruna Nov.º de 2012 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas 

alimentares. 

 

João Mosca e Máriam Abbas Jan.º de 2013 

4 

 

Algumas dinâmicas estruturais do sector 

agrário. 

 

João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dada 
Março de 2013 

  



2 
 

 

 

Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em publicar 

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver o 

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, com 

solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3cm 

e toda a página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 
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Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011. 

Maputo – Moçambique 

O OMR é uma Associação da sociedade civil 

que tem por objectivo geral contribuir para o 

desenvolvimento agrário e rural numa 

perspectiva integrada e interdisciplinar, 

através de investigação, estudos e debates 

acerca das políticas e outras temáticas 

agrárias e de desenvolvimento rural. 


