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EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM MOÇAMBIQUE: 

IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR1 

 

Máriam Abbas2 

 

 

RESUMO 

 

Moçambique é considerado um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, devido a sua 

localização geográfica, mas também devido as condições socioeconómicas da população. O país 

é considerado um dos países mais pobres do mundo, com elevados índices de insegurança 

alimentar, concentrada maioritariamente no meio rural, onde grande parte da população tem a 

agricultura como a sua principal fonte de rendimento e de subsistência. A população rural, em 

particular os camponeses, são os mais vulneráveis (às mudanças climáticas e insegurança 

alimentar) e os que serão mais desproporcionalmente afectados pelos impactos das mudanças 

climáticas. Desta forma, o presente estudo tem como objectivo analisar o impacto das mudanças 

climáticas na escolha dos sistemas de produção, sua distribuição espacial e implicações para a 

segurança alimentar, usando para tal uma abordagem de sistemas de produção. Os resultados 

do estudo sugerem grandes mudanças na escolha dos sistemas de produção e na sua distribuição 

espacial devido às mudanças climáticas, o que potencialmente impactará os meios de subsistência 

e a situação de segurança alimentar dos camponeses. Os sistemas de produção com maiores 

níveis de segurança alimentar têm tendência a ser substituídos por outros sistemas mais 

vulneráveis em todos os cenários climáticos. Prevê-se que, com as mudanças climáticas, os 

sistemas mistos agro-pecuários com algum nível de insegurança alimentar e os sistemas 

orientados para a pecuária predominantes em zonas áridas se expandam para outras áreas 

actualmente húmidas. Sugere-se ao longo do texto opções de políticas para minimizar os efeitos 

das mudanças climáticas na segurança alimentar e nos meios de subsistência dos camponeses.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é uma das principais fontes de emprego, subsistência e rendimento para a maioria 

da população (INE, 2019). A actividade agro-pecuária é a que mais contribui para o PIB 

moçambicano (cerca de 24% entre 2009 e 2019) (INE, 2020). Este sector é dominado 

maioritariamente por pequenos produtores, que representam cerca de 99% das explorações no 

país (INE, 2011). A agricultura em Moçambique é praticada essencialmente num sistema de 

sequeiro, sendo, portanto, extremamente vulnerável à variabilidade do clima e às mudanças 

climáticas (Banco Mundial, 2006). 

 

Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de 46% da população vivendo 

abaixo da linha da pobreza (MEF, 2016), com elevados níveis de insegurança alimentar (cerca de 

24% dos agregados familiares do total da população) (SETSAN, 2014). A pobreza e a fome estão 

intrinsecamente ligadas, na medida em que a falta de rendimento suficiente para a compra de 

alimentos e outros bens essenciais é um factor importante que contribui para a insegurança 

alimentar e, por outro lado, a insegurança alimentar contribui para os baixos rendimentos e para 

 
1 Este texto é parte integrante da tese de Doutoramento da autora, sob orientação do Prof. Paulo Flores 

Ribeiro e o Prof. José Lima Santos.  
2 Doutora em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia 

(ISA) e investigadora no Observatório do Meio Rural (OMR). 
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a pobreza, através da diminuição da produtividade do trabalho, entre outros (Dixon et al., 2001; 

Massawe, 2017). As zonas rurais são consideradas as mais vulneráveis, concentrando a maior parte 

da pobreza (cerca de 50% da população rural) (MEF, 2016) e da insegurança alimentar (cerca de 

27% dos agregados familiares no meio rural) (SETSAN, 2014). Os agregados familiares envolvidos 

na produção e comercialização da produção agrícola e pecuária são considerados os mais 

vulneráveis à insegurança alimentar (SETSAN, 2014). 

 

Para além disso, o país é considerado um dos países africanos mais vulneráveis às mudanças 

climáticas (Irish Aid, 2018; Warner et al., 2016) devido à elevada dependência dos meios de 

subsistência da população dos recursos naturais (como a terra, florestas, água, entre outros) e à 

limitada capacidade de adaptação às mudanças climáticas (Ford et al., 2015). Isto, por sua vez, 

potencia o aumento da insegurança alimentar e da pobreza. Moçambique ocupa o terceiro lugar 

entre os países africanos mais expostos aos riscos relacionados com o clima (Banco Mundial, 

2010). 

 

A ocorrência de grandes choques hídricos levaram a uma diminuição do PIB Moçambicano em 

cerca de 5,5% (1981-2004) e prevê-se uma redução de 4 a 14% devido às mudanças climáticas 

até 2050 (Banco Mundial, 2010; Warner et al., 2016). O impacto das mudanças climáticas será 

ainda maior no meio rural, sendo os camponeses os que serão desproporcional e 

maioritariamente afectados, agravando os efeitos sobre a segurança alimentar e a pobreza. Os 

camponeses que vivem em zonas de sequeiro, ou seja, dependentes das chuvas, com destaque 

para os agregados familiares chefiados por mulheres, serão provavelmente os mais impactados 

pelas mudanças climáticas (Lewis et al., 2018). De uma forma geral, os impactos das mudanças 

climáticas serão diferenciados no tempo e no espaço, colocando desafios ao sector da agricultura 

e aos camponeses. É neste âmbito que se torna relevante aprofundar o conhecimento sobre os 

impactos das mudanças climáticas no meio rural, em particular nos sistemas de produção e meios 

de subsistência dos camponeses, de modo a permitir a implementação de estratégias de 

adaptação adequadas e atempadas. O presente estudo pretende analisar os efeitos das mudanças 

climáticas no sector da agricultura, tendo em conta os diferentes sistemas de produção, uma vez 

que cada agricultor irá adoptar medidas de adaptação consoante o sistema de produção em que 

esteja inserido. 

 

De acordo com a literatura, o  clima é um factor importante que influencia a escolha do sistema 

de produção, afectando os meios de subsistência dos camponeses (Abbas, 2022a; Etwire, 2020; 

Ribeiro et al., 2021). A pobreza e a segurança alimentar no meio rural estão muito ligadas aos 

sistemas de produção praticados por cada camponês (Abbas, 2022a). Assim sendo, os 

camponeses tendem a responder à mudanças no clima, em particular à precipitação, ajustando 

as suas práticas agrícolas (como seja o calendário de cultivo, variedade ou tipo de culturas, entre 

outras), o que pode levar no longo prazo à mudança dos sistemas produção (Abbas, 2022a; Etwire, 

2020).  

 

Entretanto, é importante referir que cada sistema de produção está ligado a um sistema de 

conhecimento (local e/ou científico) desenvolvido desde os tempos históricos. Pelo que, 

mudanças nos sistemas de produção devido a mudanças do clima podem, por um lado, implicar 

grandes mudanças no tipo de conhecimento existente e disponível para o camponês, e, por outro 

lado, investimentos avultados. 
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É neste âmbito que surge a necessidade de analisar o impacto das mudanças climáticas na 

alteração dos sistemas de produção (no que se refere à escolha e consequentemente a sua 

distribuição espacial) e as suas implicações nos meios de subsistência e segurança alimentar das 

famílias camponesas. Esta análise fornece percepções úteis sobre áreas prioritárias e/ou sistemas 

de produção, que estarão sob grande pressão para mudança no futuro, sendo relevante para a 

elaboração de políticas de adaptação adequadas as necessidades locais que visam a promoção 

da segurança alimentar dos pequenos produtores em contexto de mudanças climáticas. 

 

Este texto resulta da pesquisa de doutoramento da autora. O presente estudo apenas foi possível 

após uma classificação dos sistemas de produção em Moçambique e análise da sua relação com 

a segurança alimentar (ver Abbas, 2022b), e dos determinantes da escolha dos sistemas de 

produção, com ênfase para as variáveis climáticas (Abbas, 2022a). O estudo usa uma abordagem 

com base na tipologia de sistemas de produção apresentada em Abbas (2022a), usando uma 

estratégia de modelação space for time3, com objectivo de analisar e mapear o impacto das 

mudanças climáticas na escolha dos sistemas de produção em Moçambique, ou seja, prever a 

escolha dos sistemas de produção no futuro por cada camponês tendo em conta um cenário 

climático futuro. Este estudo não pretende estudar os efeitos dos eventos climáticos extremos – 

como as secas, as cheias, os ciclones – na agricultura, mas sim os efeitos das mudanças no clima 

– a temperatura e a precipitação – na escolha dos sistemas de produção em Moçambique e, 

consequentemente, nos meios de subsistência e na segurança alimentar. 

 

 

2. OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

Abbas (2022a) classificou os sistemas de produção em Moçambique com base em dados 

extraídos do Censo Agro-Pecuário (CAP 2009-2010) (INE, 2011), que reflectem as decisões 

produtivas individuais dos pequenos produtores, tendo identificado 16 principais sistemas de 

produção no país (Quadro 1). Neste âmbito, sistemas de produção diferentes reflectem diferentes 

combinações de decisões produtivas no que se refere ao uso da terra, densidade e composição 

pecuária e uso de insumos (p. ex. fertilizantes, tracção animal e tractores) (Abbas, 2022b). 

  

 
3 Esta estratégia de modelação permite compreender como e onde (e, às vezes, porque) determinados 

eventos ocorrem (An et al., 2015). 
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Quadro 1. Sistemas de produção em Moçambique 

Sistemas de 

Produção 

Outras culturas/animais 
Predominância/Clima 

Características 

principais 

SP1 – Tabaco e Milho 

Feijões 

Pequenos animais e caprinos Centro (Tete) / 

Húmido 

Orientado para o 

mercado, uso intensivo 

de insumos. Elevada 

segurança alimentar4. 

SP2 – Algodão 

Mapira e Mexoeira, e Mandioca 

Pequenos animais e caprinos Norte e Centro / 

Húmido 

Orientado para o 

mercado, usa pesticidas. 

Alguma segurança 

alimentar. 

SP3 – Gergelim e 

Milho 

Mandioca, Mapira e Mexoeira e 

feijões 

Pequenos animais e caprinos 

Norte e Centro / 

Húmido 

Orientado para o 

mercado. Alguma 

segurança alimentar. 

SP4 – Culturas 

Alimentares 

Hortícolas, Milho, Mapira e 

Mexoeira, Feijão Nhemba e 

Mandioca 

Pequenos animais 

Em todo país, com 

destaque para a 

região centro (Tete) / 

Húmido e semiárido 

Intensivo em trabalho. 

Elevada insegurança 

alimentar. 

SP5 – Culturas 

Alimentares Básicas 

Mandioca, Milho, Leguminosas e 

Mapira e Mexoeira 

Pequenos animais 

Em todo país, com 

destaque para a 

região norte / Húmido 

Intensivo em trabalho. 

Insegurança alimentar 

moderada. 

SP6 – Pecuária e 

Milho 

Mandioca, Leguminosas e 

Hortícolas 

Pequenos animais, bovinos e 

caprinos 

Sul (província de 

Maputo) / Subhúmido 

seco 

Uso intensivo de tracção 

animal e tractores. 

Alguma segurança 

alimentar. 

SP7 – Bovinos, Milho 

e outras culturas 

alimentares básicas 

Hortícolas, Leguminosas e 

Mapira e Mexoeira 

Bovinos 
Gaza e Alto Zambeze 

(Tete) / Semiárido 

Parcialmente orientado 

para o mercado, elevado 

uso de tracção animal. 

Insegurança alimentar 

moderada. 

SP8 – Raízes e 

Culturas Permanentes 

Batata-doce, Mandioca, Milho, 

Feijão Nhemba e Frutas 

Pequenos animais 

Centro / Húmido 

Intensivo em trabalho. 

Com insegurança 

alimentar. 

SP9 – Caju e Culturas 

alimentares básicas 

Mandioca, Milho, Leguminosas, 

Mapira e Mexoeira 

Pequenos animais 

Ao longo da costa na 

região norte / Húmido 

Parcialmente orientado 

para o mercado. Elevada 

insegurança alimentar. 

SP10 – Arroz, Culturas 

permanentes e 

Pecuária 

Coco e outras frutas 

Pequenos animais 

Região norte e ao 

longo da costa no 

Centro / Húmido 

Altamente intensivo em 

trabalho. Com 

insegurança alimentar. 

SP11 – Pequenos 

animais e Policultura 

Milho, Mandioca, Leguminosas, 

Mapira e Mexoeira, Frutas e Caju 

Em todo país com 

destaque para o 

centro e norte / 

Húmido 

Insegurança alimentar 

moderada. 

SP12 – Suínos e 

Policultura 

Mandioca, Milho, Leguminosas, 

frutas e Caju 

Pequenos animais 

Norte e centro, e ao 

longo da costa na 

região sul / Húmido 

Insegurança alimentar 

moderada. 

SP13 – Ovinos e 

Policultura 

Mandioca, Milho, Leguminosas, 

Mapira e Mexoeira, Caju e 

Manga 

Norte / Húmido 
Parcialmente orientado 

para o mercado. 

 
4 O grau de segurança alimentar por sistema de produção foi obtido com base na percentagem de famílias 

camponesas integradas num determinado sistema que reportaram terem sofrido escassez de alimentos. Os 

dados referem-se aos 12 meses anteriores ao inquérito, portanto são muito sensíveis ao contexto e aos 

choques ocorridos apenas neste período (2009-2010). 
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Sistemas de 

Produção 

Outras culturas/animais 
Predominância/Clima 

Características 

principais 

Pequenos animais e caprinos Insegurança alimentar 

moderada. 

SP14 – Caprinos e 

Policultura 

Milho, Mandioca, Mapira e 

Mexoeira, Feijões, Hortícolas, 

Caju e Frutas 

Pequenos animais 

Centro e norte / 

Húmido Insegurança alimentar 

moderada. 

SP15 – Polipecuária, 

Hortícolas e Culturas 

permanentes 

Milho, Feijões e Frutas 

Pequenos animais, caprinos e 

bovinos Sul /Húmido e 

subhúmido seco 

Orientado para o 

mercado, irrigado com 

uso intensivo de 

insumos e tracção 

animal. Com segurança 

alimentar. 

SP16 – Polipecuária, 

Coqueiros e 

Mandioca 

Leguminosas, Milho, Arroz e 

Caju 

Bovinos, caprinos, suínos e 

pequenos animais 

Ao longo da costa, 

com destaque para a 

região sul / Húmido 

Elevado uso de tracção 

animal. Insegurança 

alimentar moderada. 

Fonte: Adaptado de Abbas (2022a). 

 

Abbas (2022b) verificou que a segurança alimentar está muito relacionada com a capacidade de 

obtenção de rendimento das famílias camponesas, evidenciada pelo grau de integração no 

mercado e, em certa medida, pelo uso de insumos5. A principal causa da escassez de alimentos, 

em todos os sistemas de produção, é a falta e/ou irregularidade das chuvas (Abbas, 2022b). 

Conforme referido anteriormente, o clima afecta e molda as decisões dos produtores, no que se 

refere ao uso da terra (tipo de culturas), uso de insumos e outras decisões do sistema produtivo 

(Abbas, 2022b; Ouédraogo et al., 2017). E o sistema produtivo, em geral, influencia os rendimentos 

e, consequentemente, os níveis de segurança alimentar das famílias camponesas. A pobreza e a 

fome estão intrinsecamente ligadas, na medida em que a falta de rendimento para adquirir 

alimentos ou outros bens essenciais contribui para a insegurança alimentar, e a fome tem efeitos 

negativos sobre a força de trabalho, a saúde e educação (Borras, 2009; Dixon et al., 2001). 

Os sistemas de produção orientados para a actividade pecuária fornecem estratégias adicionais 

de segurança alimentar em momentos de escassez de alimentos, através da venda de animais 

para comprar alimentos (Abbas, 2022b, 2022a). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A análise desenvolvida neste estudo foi baseada na tipologia de sistemas de produção para 

Moçambique apresentada anteriormente e classificada em Abbas (2022a)6. Como forma de 

analisar o impacto das mudanças climáticas na escolha dos sistemas de produção em 

Moçambique, considerou-se três cenários climáticos. Para esta análise, considerou-se uma 

 
5 Ressalta-se ainda que esses sistemas de produção (com menor incidência de insegurança alimentar) são 

muito dependentes de empresas que fornecem insumos e garantem a compra da produção, entre outros 

aspectos que tornam o produtor dependente do sector privado. 
6 Veja Abbas (2022a, 2022b) para mais detalhes sobre a metodologia adoptada para a classificação de 

pequenas e médias explorações em sistemas de produção. 
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abordagem de modelação de florestas aleatórias (designada em inglês de random forests - RF)7. 

Para mais detalhes no que se refere a metodologia deste estudo consulte Abbas (2022a). 

 

3.1 Fonte e análise de dados 

 

O modelo de análise utilizado foi baseado em dados secundários, incluindo variáveis climáticas e 

outras biofísicas, assim como variáveis socioeconómicas. Os dados do clima, nomeadamente a 

temperatura média anual, a temperatura média mínima no mês mais frio e a precipitação anual 

foram obtidos no WorldClim, versão 2.1 (Fick & Hijmans, 2017). Com base nas variáveis climáticas 

referidas acima foi calculado o índice de aridez. O índice de aridez é calculado com base na 

precipitação média anual e na demanda climática de água de longo prazo, ou seja, a 

evapotranspiração potencial (ETP), que foi calculada usando o método de Thornthwaite (Pascual-

ferrer & Candela, 2015). 

 

As projecções do clima foram analisadas para três cenários climáticos, para o período entre 2081-

2100, tendo como referência o cenário climático base de 1970-2000 (Abbas, 2022a). Os três 

cenários cimáticos seleccionados, designados em Abbas (2022a) como cenário optimista, 

intermédio e severo, são baseados em narrativas que descrevem tendências socioeconómicas8 

que podem moldar a sociedade futura (Hausfather, 2018 in Abbas, 2022a). A previsão do 

aquecimento global para cada um desses cenários é de 3 a 3.5ºC (cenário optimista), 3.9 a 4.6ºC 

(cenário intermédio) e 4.7 a 5.1ºC (cenário severo) em 2100, (Hausfather, 2018). Relativamente à 

componente socioeconómica, as narrativas do cenário optimista e severo, reflectem tendências 

relativamente optimistas para o desenvolvimento humano, com investimentos substanciais em 

educação e saúde, rápido crescimento económico e instituições funcionais. No entanto, estas 

duas narrativas diferem no facto de, no cenário severo, assumir-se  que este desenvolvimento 

será impulsionado por uma economia com uso intensivo de combustíveis fósseis, enquanto no 

cenário optimista existe uma mudança crescente virada para práticas mais sustentáveis, com um 

desenvolvimento inclusivo e focado no bem-estar (Hausfather, 2018). Por sua vez, a narrativa do 

cenário intermédio é mais pessimista, relativamente ao desenvolvimento económico e social 

futuro, com pouco investimento em educação e saúde nos países mais pobres, aliado ao rápido 

crescimento da população e aumento das desigualdades (Hausfather, 2018). 

 

Os cenários climáticos foram gerados usando projecções de dados climáticos do Coupled Model 

Intercomparison Project versão 6 (CMIP6), tendo-se considerado um conjunto de 8 Modelos 

Climáticos Globais (MCGs) disponíveis no WorldClim (Abbas, 2022a). Os dados do clima para os 

diferentes cenários climáticos foram mapeados ao nível do posto administrativo (quarto nível da 

divisão administrativa). 

  

 
7 RF é um algoritmo de aprendizagem de máquina que usa uma abordagem baseada em bagging 

(amostragem aleatória com substituição) para construir uma floresta de árvores de classificação; sendo 

considerada uma ferramenta eficaz de previsão, e um classificador preciso com alta tolerância a outliers e 

ruído (Breiman, 2001; Vintrou et al., 2012). RF tem sido amplamente utilizado em pesquisas relacionadas com 

a agricultura, por ex., para na previsão dos rendimentos das culturas (Everingham et al., 2016; Jeong et al., 

2016; Prasad et al., 2020), decisões dos agricultores (Mwanga et al., 2020), padrões espaciais de sistemas de 

produção (Debats et al., 2016; Vintrou et al., 2012), entre outros. 
8 Incluindo variáveis como a população, o crescimento económico, a educação, a urbanização e a taxa de 

desenvolvimento económico (Hausfather, 2018). 
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3.2 Modelo de análise 

 

Conforme referido, de modo a responder ao objectivo do estudo usou-se uma abordagem de 

sistemas de produção assente em modelação de florestas aleatórias (designada em inglês de 

random forests - RF)9. Este modelo foi previamente estimado, em Abbas (2022a), para identificar 

os determinantes da escolha dos sistemas de produção em Moçambique, com base na tipologia 

de sistemas de produção previamente identificada (Quadro 1). As variáveis climáticas, juntamente 

com outros factores biofísicos e socioeconómicos determinantes da escolha dos sistemas de 

produção, foram seleccionadas com base na revisão de literatura (ver Abbas, 2022a) e testadas  

em Abbas (2022a) como potenciais variáveis independentes na construção do modelo. Os 

determinantes biofísicos e socioeconómicos foram calculados ao nível do posto administrativo. A 

amostra utilizada para estimar o modelo incluiu 26421 pequenas e médias explorações agro-

pecuárias (Abbas, 2022a). 

 

Quadro 2. Determinantes biofísicos e socioeconómicos da escolha dos sistemas de produção no 

cenário base10 

Variável Média 
Desvio 

padrão 

Biofísicas 

Temperatura média mínima no mês mais frio 1970-2000 (℃) 13.7 2.1 

Temperatura média anual 1970-2000 (℃) 23.8 1.4 

Precipitação média anual 1970-2000 (mm) 994 224 

Índice de aridez 0.78 0.22 

Proporção da área do Posto Administrativo com declives suaves (<5%) 0.54 0.32 

Proporção da área do Posto Administrativo com declives acentuados (>10%) 0.46 0.32 

Proporção da área do Posto Administrativo com fertilidade intermédia, alta e 

muito alta 
0.17 0.26 

Proporção da área da machamba em zonas baixas11 0.33 0.46 

Socioeconómicas 

Densidade populacional (habitantes/km2) 122 442 

Densidade Rodoviária (km/km2) 0.1 0.1 

Tamanho do agregado familiar 5 3 

Tamanho da machamba (ha) 1.2 1.4 

Proporção da área da machamba gerida por mulheres (%) 0.36 0.48 

Integração no mercado (%)12 0.09 0.19 

Proporção do trabalho remunerado no total de unidades de trabalho (%) 0.13 0.24 

Fonte: baseado em Abbas (2022a). 

  

 
9 RF é um algoritmo de aprendizagem de máquina que usa uma abordagem baseada em bagging 

(amostragem aleatória com substituição) para construir uma floresta de árvores de classificação; sendo 

considerada uma ferramenta eficaz de previsão, e um classificador preciso com alta tolerância a outliers e 

ruído (Breiman, 2001; Vintrou et al., 2012 em Abbas, 2022a). RF tem sido amplamente utilizado em pesquisas 

relacionadas com a agricultura (Abbas, 2022a; Mwanga et al., 2020; Vintrou et al., 2012). 
10 Ver Abbas (2022a) para mais detalhes. 
11 Terras geralmente situadas perto das correntes de água (bacias, vales, rios, lagos, lagoas) ou com níveis 

de lençol freático e de humidade elevados, onde normalmente se praticam culturas exigentes em água (INE, 

2011). 
12 Abbas (2022a) representou a integração no mercado, como sendo a proporção da produção vendida, 

utilizando como proxy para o acesso ao mercado, assumindo-se que o produto vendido numa exploração 

só é possível se o produtor tiver acesso aos recursos que permitem este nível de integração no mercado. 
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4. RESULTADOS DO ESTUDO 

 

4.1 Mudanças climáticas em Moçambique 

 

As projecções indicam que Moçambique será consideravelmente afectado pelas mudanças 

climáticas. Os mapas que se seguem (Mapas 1, 2 e 3) apresentam as mudanças esperadas no clima 

nos três cenários climáticos apresentados anteriormente, para o período 2081-2100, em 

comparação ao cenário base (1970-2000). 

 

Temperatura média anual 
 

Em Moçambique, a temperatura média anual tende a ser mais alta ao longo da costa e ao longo 

do Rio Zambeze, na região centro e norte do país, com temperaturas médias entre 24-26ºC, 

diminuindo à medida que se desloca para o interior (19-23ºC) – Mapa 1(a). Estudos anteriores 

referem que a temperatura média em Moçambique e em África tem vindo a aumentar nas últimas 

décadas, seguindo a tendência global, e espera-se que, no futuro, esta aumente a uma taxa mais 

rápida do que a média global (Irish Aid, 2018; Tadross, 2009; Warner et al., 2016). Davis-Reddy 

(2017) sugere que houve um aumento da temperatura média em África, entre 0.1ºC e 0.4ºC por 

década entre 1961 e 2014. 

 

Com base nos resultados do presente estudo, as projecções indicam um aumento significativo da 

temperatura até ao final do século nos três cenários climáticos considerados (Mapa 1 – b, c, d), 

esperando-se um aumento entre 1 e 2ºC no cenário optimista, entre 2 e 4.5ºC no cenário 

intermédio, e um aumento entre 4 e 5.5ºC no cenário mais severo, sendo este aumento maior no 

interior do país que na costa (Mapa 1 – e, f, g). 
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Mapa 1. Distribuição espacial da temperatura média (ºC) observada (1970-2000) e futura (2081-

2100), por posto administrativo – mediana de 8 MCGs 

Cenário Base 

(1970-2000) 

Cenário futuro (2081-2100)13 

SSP1-2.6 

Optimista 

SSP3-7.0 

Intermédio 

SSP5-8.5 

Severo 

 

   

   
Fonte: baseado em Abbas (2022a). 

 

Analisando a Mapa 1 (g), pode-se verificar que, enquanto no cenário base (Mapa 1 – a) a 

temperatura média varia entre 19 e 26ºC, no cenário severo espera-se que a temperatura média 

varie entre 25 e 32ºC, o que mostra um aquecimento generalizado em todo o país, com particular 

destaque para a região interior no norte e centro (com destaque para a província de Tete). 

 

Temperatura mínima no mês mais frio 
 

Relativamente à temperatura mínima no mês mais frio, os dados observados (1970-2000) – Mapa 

2 (a) – mostram uma tendência similar à da temperatura média anual, ou seja, tende a ser mais 

alta ao longo da costa, com ênfase para a região centro e norte do país (14-19ºC), e mais baixa 

no interior (10-14ºC), com particular destaque para as zonas de maior altitude na região centro 

(províncias de Manica e Tete), que registam as temperaturas mais baixas do país (7-10ºC). 

 

 
13 Mudanças futuras foram também expressas como anomalias (Figura 1 – e, f, g), representando a diferença 

entre o cenário base e o cenário climático futuro. Por exemplo, uma anomalia positiva na temperatura indica 

que a temperatura esperada é mais quente que a temperatura obeservada no cenário base, enquanto uma 

anomalia negativa significa que a temperatura esperada é mais baixa que a observada no cenário base. 

a 

g 

b c d 

e f 
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Mapa 2. Distribuição espacial da temperatura mínima no mês mais frio (ºC) observada (1970-2000) 

e prevista (2081-2100), por posto administrativo – mediana de 8 MCGs 

Cenário Base 

(1970-2000) 

Cenário futuro (2081-2100) 

Optimista Intermédio Severo 

 

   

   

Fonte: baseado em Abbas (2022a). 

 

As projecções (2081-2100) indicam um aumento generalizado da temperatura mínima no mês 

mais frio do ano, esperando-se um aumento maior no interior do país em relação à costa. No 

cenário optimista, espera-se que a temperatura no mês mais frio registe um aumento de até 2ºC. 

No cenário intermédio espera-se que o aumento da temperatura atinja 4.5ºC, e 5.5ºC no cenário 

severo – Mapas 2 e), f), g). 

 
Precipitação 
 

No que se refere à precipitação, alguns estudos referem que houve uma redução na precipitação 

média anual entre 1960 e 2006, mas a intensidade da precipitação aumentou, tendo-se registado 

também um aumento da ocorrência de chuvas fortes (Davis-Reddy, 2017; Irish Aid, 2018; Warner 

et al., 2016). A distribuição espacial da precipitação é, no entanto, variada, com aumentos da 

precipitação na região norte, condições muito variáveis na região centro e períodos de seca 

persistentes, juntamente com episódios de cheias na região sul (World Bank, 2011).  

 

Dados observados (1970-2000) (Mapa 3 – a) mostram que Moçambique é caracterizado por 

baixos níveis de precipitação na província de Gaza (média anual inferior a 600 mm), registando-

se valores entre 600 e 900mm no resto da região sul e no Alto do Vale do Zambeze, e valores 

a 

b 

e 

c 

f 

d 

g 
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mais elevados nas regiões centro e norte, com particular destaque para as zonas de alta altitude 

no interior da província da Zambézia e Niassa (1300 – 1900mm) – Mapa 3 (a). 

 

Mapa 3. Distribuição espacial da precipitação média anual (mm) observada (1970-2000) e prevista 

(2081-2100), por posto administrativo – mediana de 8 MCGs 

Cenário Base 

(1970-2000) 

Cenário futuro (2081-2100) 

Optimista Intermédio Severo 

    

Fonte: Abbas (2022a). 

 

De uma forma geral, as projecções indicam que não haverá diferenças significativas no que se 

refere à distribuição espacial da precipitação a nível do país. No cenário optimista, as projecções 

não mostram nenhuma mudança substancial a nível nacional, mas espera-se um aumento da 

precipitação média anual (menos de 50mm) na região norte (em particular em Niassa e Cabo 

Delgado), enquanto no resto do país se espera uma redução da precipitação na mesma 

proporção. No entanto, espera-se que a situação se agrave nos cenários intermédio e severo, 

prevendo-se uma redução da precipitação entre 50 e 100mm ao longo da costa e no centro do 

país. No cenário severo, espera-se que a maior redução da precipitação ocorra também na região 

centro, com particular ênfase para a província da Zambézia, em particular nos distritos de Gurué, 

Lugela, Milange e Namarrói. Esta área, cuja redução da precipitação será mais forte (até 165mm) 

é a área que actualmente apresenta níveis mais elevados de precipitação (entre 1300 e 1900mm). 

Por outro lado, as regiões que actualmente têm baixos níveis de precipitação (menos de 600mm) 

como as províncias de Gaza, Maputo Cidade e Tete, não verão uma redução substancial na 

precipitação média anual (menos de 50mm) em todos os cenários analisados. No entanto, outros 

estudos referem sobre a grande variabilidade inter-anual das chuvas, que terá tendência a 

aumentar, em particular nas regiões centro e sul do país, com efeitos negativos sobre a actividade 

agrária (Lötter, 2017). 

 

Com base nos resultados deste estudo, verificou-se que os padrões da temperatura e da 

precipitação irão alterar-se até o final do século, esperando-se um aumento generalizado da 

temperatura juntamente com uma redução da precipitação, levando o país a tornar-se mais 

quente e seco – resultados consistentes com outros estudos em Moçambique e em África (Lewis 

et al., 2018- Este e Norte de África; Lötter, 2017 - África Austral; p. ex. Tadross, 2009 - 

Moçambique). Estas projecções sugerem um aumento do nível de aridez no país, o que pode ser 

confirmado na Mapa 4. 

  

a b c d 
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Índice de aridez 

 

Actualmente o país é caracterizado por um clima húmido que ocorre principalmente nas regiões 

centro e norte e ao longo da costa no sul do país, com algumas regiões semiáridas em Gaza e no 

Alto do Vale do Zambeze (Mapa 4 (a) – cenário base). 

 

Num contexto de mudanças climáticas, mesmo no cenário optimista, espera-se uma expansão 

das áreas semiáridas no sul do país, alastrando-se para as províncias de Maputo e Inhambane, e 

ao longo do Vale do Zambeze e da área subhúmida seca ao longo da costa, até 2100 (Mapa 4-b). 

No cenário intermédio, as áreas semiáridas vão expandir-se ainda mais, havendo uma tendência 

para o surgimento de pequenas áreas áridas em Gaza e Tete (Mapa 4-c). Por outro lado, o cenário 

severo mostra que áreas que são actualmente húmidas e/ou subhúmidas secas irão tornar-se 

semiáridas, cobrindo quase todo o país, e as actuais regiões semiáridas irão ficar mais secas (clima 

árido) – Mapa 4 (d). 

 

Mapa 4. Clima observado (1970-2000) e previsto (2081-2100) com base no índice de aridez para 

três cenários climáticos, por posto administrativo – mediana de 8 GCMs 
 

  

Fonte: Abbas (2022a). 

 

A seca é considerada a principal fonte de vulnerabilidade da maior parte dos sistemas de 

produção na África Subsaariana (Dixon et al., 2001; Marques et al., 2009). Assim, espera-se que o 

aumento da aridez tenha efeitos significativos na produção de culturas e animais e, 

consequentemente, na vida e nos meios de subsistência dos camponeses, afectando a segurança 

alimentar. 

  

a b c d 



 

13 

 

4.2 Efeito das mudanças climáticas nos sistemas de produção 

 

Os sistemas de produção na África Subsaariana são considerados extremamente vulneráveis às 

mudanças climáticas, esperando-se mudanças nos padrões de uso da terra e opções de cultivo 

(Etwire, 2020; Greig, 2009; Mbow et al., 2019). Em Moçambique, o cenário não será diferente: as 

mudanças climáticas terão um impacto considerável na escolha dos sistemas de produção (Mapa 

5, adiante) e, consequentemente, na segurança alimentar. Mesmo no cenário optimista, com o 

aumento da temperatura limitado a 2ºC e sem mudanças significativas nos padrões de 

precipitação, a maior parte dos sistemas de produção existentes no país tem tendência a serem 

substituídos por outros, e, num cenário mais severo, estes impactos são ainda mais evidenciados, 

provocando o quase completo desaparecimento de alguns sistemas de produção (Mapa 5, coluna 

d). Isto pode estar relacionado com o facto de a maior parte dos sistemas de produção serem 

praticados num sistema de sequeiro e alguns sistemas produzirem culturas próximo da sua 

tolerância de temperatura máxima e, portanto, estão particularmente expostos às mudanças 

climáticas; nestes casos, qualquer alteração, tanto na temperatura, como nos níveis de 

precipitação, afectam significativamente a actividade agrária e, consequentemente, os sistemas 

de produção. A pressão causada pelas mudanças climáticas irá afectar directamente a 

produtividade agrícola e o rendimento das culturas, ao alterar a aptidão da terra para o cultivo 

de determinadas culturas e, portanto, a sua distribuição espacial (Marques et al., 2009), uma vez 

que os agricultores respondem às mudanças no clima ajustando as suas práticas agrícolas (Etwire, 

2020; Jones & Thornton, 2009) por forma a garantir os seus meios de subsistência. 

 

Com base nos resultados, espera-se que as culturas de rendimento, como o tabaco, o algodão e 

o gergelim, sejam consideravelmente afectadas pelas mudanças climáticas. Prevê-se que os 

sistemas de produção em que estas culturas predominam, à excepção do gergelim, sejam 

completamente substituídos por outros sistemas, num cenário climático severo (Mapa 5). Estes 

sistemas de produção estão actualmente localizados em áreas húmidas, que se espera tornarem-

se semiáridas no futuro, menos adequadas para a produção destas culturas. No entanto, o 

gergelim é considerado mais tolerante ao stress hídrico e a doenças e pragas e, portanto, prevê-

se que alguns dos camponeses praticantes deste sistema permaneçam e outros migrem para 

outros sistemas e, mais ainda, espera-se que camponeses actualmente noutros sistemas de 

produção também adoptem o sistema do gergelim. 

 

As projecções indicam que os camponeses que estão integrados nestes sistemas (de culturas de 

rendimento) terão tendência a intensificar a produção de milho e a diversificar para outras culturas 

alimentares (como seja, a mandioca, leguminosas e a mapira – SP5) e pecuária (p. ex. bovinos – 

SP7) mais tolerantes em zonas mais áridas. 

 

Por outro lado, os sistemas dedicados essencialmente à produção de culturas alimentares – SP4 

(hortícolas e culturas alimentares) e SP5 (culturas alimentares básicas) – mostram uma tendência 

de persistência, num contexto de mudanças climáticas, e de expansão em algumas regiões do 

país. Estes sistemas incluem culturas alimentares básicas, como a mapira, mexoeira, mandioca e 

outros, e pequenos animais mais tolerantes a climas mais secos. No caso do SP4, verifica-se que 

a adopção deste sistema tende a intensificar-se na região sul e no centro do país, em particular, 

na província de Tete; e o SP5 torna-se ainda mais predominante no centro (províncias de Sofala 

e da Zambézia), norte do país, e ao longo da costa na zona sul do país (Mapa 5 – SP4 e SP5 coluna 

d). Os sistemas SP4 e SP5, aliados aos sistemas SP11 e SP14 – que se dedicam à produção de 

pequenos animais e caprinos, respectivamente, e a culturas alimentares, como o milho, mandioca, 

feijões, amendoim e mapira, e culturas permanentes, como o caju, manga e outras frutas – 
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também tendem a persistir com as mudanças climáticas e manter-se, como actualmente, na maior 

parte da população rural (representando mais de 50% da amostra considerada na análise).  

 

Mapa 5. Distribuição espacial actual e prevista dos sistemas de produção com culturas de 

rendimento, em contexto de mudanças climáticas  

 

Cenário Base 

(1970-2000) 

(a) 

Mudanças esperadas no futuro (2081-2100) 

Cenário Optimista 

(b) 

Cenário Intermédio 

(c) 

Cenário Severo 

(d) 
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Fonte: Abbas (2022a). 

 

De acordo com os resultados, o SP7, que se dedica essencialmente à pecuária (com destaque para 

os bovinos) e a culturas alimentares, predominante nas zonas actualmente mais secas do país, ou 

seja, maioritariamente na província de Gaza e no Alto Zambeze (Tete), irá persistir e intensificar 

nas áreas em que já existe e com tendência a expandir para as regiões centro e norte14, integrando 

camponeses de outros sistemas à medida que o país se torna mais árido. Os sistemas orientados 

para, ou com alguma intensidade, pecuária, são geralmente mais tolerantes às mudanças no clima 

que os sistemas dedicados essencialmente a culturas alimentares, tendo em conta que são 

praticados geralmente em áreas com condições climáticas extremas e variáveis, geralmente 

inadequadas para outros usos15 (Etwire, 2020). Além disso, os sistemas diversificados tendem a 

ser mais inovadores (Bhatta et al., 2016), ou seja, mais propensos a fazer mudanças nos sistemas 

produtivos, tendo em conta que a produção de culturas e/ou animais variados tende a ampliar a 

base de conhecimento dos camponeses e, portanto, estes têm maior capacidade para enfrentar 

os desafios colocados pelas mudanças climáticas. 

 

O sistema de hortícolas (SP15)16, que  exigente em água/irrigação e sensível a altas temperaturas 

(Pandey et al., 2018), é predominante na região sul do país, com destaque para a província de 

Maputo. Embora não estejam previstas alterações substanciais na precipitação nesta área, espera-

se um aumento da temperatura (até 1.5ºC no cenário optimista e entre 4 e 5ºC no cenário mais 

severo – Mapa 1 (e) e (f)), afectando negativamente o sistema, levando os camponeses integrados 

neste sistema a mudarem para outros sistemas, como, por exemplo, o SP14 (caprinos), SP5 

(culturas alimentares básicas) e/ou SP7 (bovinos) – sistemas que incluem culturas alimentares, 

como a mandioca, milho, mapira e, em menor proporção, hortícolas. Estes sistemas, que integram 

culturas tolerantes ao calor e à seca (p. ex. mapira) tendem a persistir à medida que o país se 

torna mais seco. 

 
14 É importante realçar que a concentração de bovinos sempre foi maior no sul do país, em parte devido à 

prevalência da mosca tsé-tsé (doença da tripanossomíase) a norte do Rio Save - que actualmente são áreas 

húmidas (Cunguara et al., 2013). Desta forma, caso a mosca persista, mesmo num contexto de mudanças 

climáticas – o que pode não ser o caso, pois estas regiões ficarão mais secas – o sistema (SP7) nas suas 

características actuais, pode não expandir-se para essas áreas. 
15 As altas temperaturas e a baixa precipitação, resultantes das mudanças climáticas no ambiente semiárido, 

levam a uma produção pobre de matéria orgânica e rápida oxidação. Isso resulta em altas taxas de declínio 

da fertilidade do solo, perda de produtividade das culturas, entre outros stresses (Marques et al., 2009). 
16 Considerou-se como sistema de hortícolas pelo peso deste grupo de culturas no sistema como um todo 

(em comparação com as outras culturas anuais) e em comparação com os outros sistemas de produção. 

Dedica-se essencialmente a culturas como o tomate, couve, cebola, batata, alface e repolho.  
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Com as mudanças climáticas espera-se que as áreas costeiras se tornem mais secas (Mapa 4), e, 

embora seja a área com o menor aumento da temperatura (em comparação com as zonas 

interiores), isto irá afectar negativamente a produção de coqueiros (SP16), pois as temperaturas 

nas zonas costeiras são mais altas que no interior. As mudanças no clima têm impactos negativos 

nas culturas permanentes, como os coqueiros e cajueiros, que são geralmente produzidos em 

áreas com níveis de precipitação e humidade elevados, como as zonas costeiras (Etwire, 2020). 

 

De uma forma geral, os resultados mostram que os sistemas de produção orientados para a 

pecuária17 (p. ex. SP7, SP11 e SP14 – bovinos, pequenos animas e caprinos, respectivamente) serão 

os menos afectados pelas mudanças climáticas, com tendência a expandir até ao final do século, 

à medida que camponeses de outros sistemas são integrados nestes sistemas. Na maior parte 

dos sistemas semiáridos da África Subsaariana, a produção pecuária,  permite a diversificação da 

renda, o que ajuda a reduzir a vulnerabilidade dos produtores e oferece uma alternativa à 

produção agrícola em momentos em que esta se torna marginal (Jones & Thornton, 2009; Mbow 

et al., 2019). O gado tem um papel social e cultural muito importante nas comunidades africanas, 

representando riqueza, estatuto social, mas também uma reserva contra choques externos 

(Kuivanen et al., 2016). 

 

Ao contrário de alguns estudos (p. ex. Etwire, 2020), verificou-se que os sistemas de produção 

orientados essencialmente para a produção de culturas alimentares (p. ex. SP5) irão persistir e 

expandir num contexto de mudanças climáticas. Estes sistemas de produção (SP5, SP7, SP11 e 

SP14) são mais resilientes às mudanças climáticas pois integram algumas culturas consideradas 

tolerantes a estiagem, como, por exemplo, a mapira, a mexoeira e a mandioca. Isto é confirmado 

noutros estudos, como, por exemplo, em  Marques et al. (2009), que verificou que a aptidão da 

terra em Moçambique para culturas como a mandioca, milho, mapira e amendoim irá 

provavelmente permanecer inalterada, entre 2046-206518. Para além disso, estes sistemas 

integram também pequenos animais (com particular destaque para as aves – galinhas), menos 

expostos aos impactos das mudanças climáticas que outros animais (Lewis et al., 2018). 

 

Tendo em conta que cada sistema de produção está ligado a um sistema de conhecimento – seja 

este o conhecimento local/tradicional ou o conhecimento científico mais abrangente 

(Kloppenburg, 1991) – as mudanças nas escolhas dos camponeses dos sistemas de produção, 

influenciadas pela mudança no clima, podem implicar grandes mudanças no sistema de 

conhecimento existente e investimentos significativos, colocando o camponês sob pressão. Os 

camponeses têm capacidade de responder rapidamente às mudanças no clima, tendo em conta 

a sua vasta experiência em trabalhar a terra em condições climáticas variadas ao longo do tempo. 

No entanto, as medidas adoptadas por eles são, geralmente, de curto prazo, e podem ser 

inadequadas para lidar com os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas (Manandhar et 

al., 2011). Transições que envolvam grandes diferenças entre os sistemas de produção actuais e 

futuros provavelmente levarão a níveis mais elevados de pressão, que podem ter impactos 

negativos substanciais na segurança alimentar caso os agricultores não tenham acesso aos 

recursos essenciais (incluindo conhecimento) para lidar com a inevitável mudança. 

  

 
17 Embora orientados para a produção pecuária, estes sistemas incluem também a produção de culturas 

alimentares, como o milho, mandioca, mapira e mexoeira, feijões, amendoim e outras. 
18 Porter et al. (2014) também verificam que nas regiões tropicais a mandioca deverá beneficiar com as 

mudanças climáticas, mas espera-se que, mesmo um ligeiro aquecimento, diminua os rendimentos de 

algumas das culturas básicas importantes, como o milho, o trigo e o arroz. 
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Os mapas abaixo mostram o impacto das mudanças climáticas e permitem identificar as áreas 

que irão sofrer maior pressão para mudança de sistemas de produção (Mapa 6). 

 

Mapa 6. Pressão para a mudança de sistemas de produção, por posto administrativo 

Nota: o indicador de pressão foi calculado com base na distância Euclidiana entre os centroides 

dos clusters dos sistemas de produção. 

Fonte: Abbas (2022a). 

 

Os resultados desta análise mostram que as zonas sob maior pressão para mudança de um 

sistema de produção para o outro são as zonas costeiras, com destaque para as províncias de 

Inhambane e Maputo (zonas de alta densidade populacional), e a zona norte, com destaque para 

as províncias de Niassa e Cabo Delgado. Ou seja, espera-se que os camponeses nessas zonas 

enfrentem um maior desafio na adaptação às mudanças climáticas, devido a pressão para a 

mudança de sistemas de produção. Na região norte, destaca-se uma mudança de sistemas de 

produção orientados para a pecuária (pequenos animais e caprinos) para sistemas concentrados 

maioritariamente na produção alimentar (por exemplo, milho e mandioca), o que implica uma 

reorganização em termos dos meios de subsistência. Isto pode sugerir um problema potencial no 

que se refere aos rendimentos das famílias camponesas e à segurança alimentar, uma vez que os 

produtos pecuários, em particular de animais de pequeno porte, são considerados factores 

importantes para a obtenção de renda, mas também para fazer face a choques externos. 

 

À medida que as condições climáticas se tornam mais severas e alteradas, verifica-se um aumento 

do nível de pressão noutras zonas do país, abrangendo quase toda a zona costeira e também o 

centro do país, destacando-se as províncias de Manica e de Tete. Na região centro, o impacto 

será maior para os camponeses integrados na produção de caprinos que, embora se espere que 

continuem na produção pecuária, será mais de bovinos do que de caprinos. Esta transição pode 

implicar grande necessidade de investimento, tanto a nível de capital como de conhecimento.  

 

Na região sul, as mudanças no clima irão afectar significativamente os sistemas de produção que 

integram coqueiros. Estes sistemas estão concentrados ao longo da costa na província de 

Inhambane. Os camponeses localizados nestas áreas irão sofrer significativamente com as 

alterações climáticas, conforme referido anteriormente, devido ao aumento da temperatura e 



 

21 

 

redução da humidade, que tornarão difícil a produção de coqueiros nestas zonas (Etwire, 2020). 

Neste cenário, os camponeses serão obrigados a redefinir as suas actividades de acordo com as 

novas condições climáticas, passando de um sistema polipecuário com produção de coco para 

sistemas dedicados à produção de bovinos ou à produção de culturas alimentares básicas. 

 

A província de Gaza e o alto do Vale do Zambeze são as áreas com menor pressão para a mudança 

(em todos os cenários climáticos), o que significa que os camponeses localizados nessas áreas 

são susceptíveis a adaptar-se mais facilmente às mudanças climáticas. Isto pode justificar-se pelo 

facto de, por exemplo, a província de Gaza apresentar menor densidade populacional e, portanto, 

existir menor pressão sobre os recursos em comparação com outras zonas do país. Entretanto, 

estas são também as áreas que actualmente apresentam um clima semiárido (que, com as 

mudanças climáticas, se espera tornarem-se em zonas mais secas – áridas); portanto, os sistemas 

de produção predominantes nestas regiões que são actualmente praticados sob condições 

adversas, podem mais facilmente adaptar-se a um clima ainda mais seco. 

 

 

5. IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E OPÇÕES DE POLÍTICAS 

 

As implicações das mudanças climáticas para a segurança alimentar serão significativas, 

considerando que os sistemas de produção menos vulneráveis à insegurança alimentar19 (Abbas, 

2022b), como o tabaco (FS1), as hortícolas irrigadas (FS15), o algodão (FS2) e o sistema 

polipecuário e policultural (FS6), têm tendência a ser substituídos por outros sistemas com maior 

incidência de insegurança alimentar (Abbas, 2022b). Estes sistemas que tendem a ser substituídos 

são consideravelmente diversificados, incluindo culturas anuais e de rendimento e/ou alguma 

diversidade pecuária e, portanto, garantem uma maior diversidade de fontes de renda;  são 

também os mais integrados no mercado e com elevado uso de insumos, com melhores níveis de 

produtividade em relação aos outros sistemas (Abbas, 2022b), factores que contribuem para a 

segurança alimentar. Num contexto de mudanças climáticas, conforme referido acima, espera-se 

que os camponeses integrados nestes sistemas adoptem outros sistemas que melhor se adaptam 

ao novo clima, como os sistemas dedicados essencialmente a culturas alimentares, incluindo 

culturas resistentes a climas mais secos, mas que são caracterizados por trabalho intensivo e baixo 

uso de insumos, menor produtividade, e são mais vulneráveis à insegurança alimentar. A 

segurança alimentar, conforme referido em Abbas (2022), está associada a maiores rendimentos, 

derivados de uma maior integração no mercado e do aumento da produtividade das culturas, 

podendo esta maior produtividade associada ao maior uso de insumos. 

 

Espera-se uma expansão de alguns sistemas dedicados à produção agro-pecuária, sendo uns mais 

orientados para as culturas alimentares básicas (como a mandioca, o milho, a mapira e mexoeira, 

entre outros) e outros mais dedicados à produção pecuária (como bovinos, galinhas e suínos). 

Conforme referido acima, os sistemas agro-pecuários diversificados são, geralmente, mais 

resilientes no que se refere à segurança alimentar, pelo facto de os rendimentos serem 

diversificados e de os animais poderem ser vendidos em caso de ocorrência de choques externos 

(Lewis et al., 2018). No entanto, é importante ter em conta que estes sistemas de produção estão 

actualmente localizados em áreas de elevada densidade populacional e, portanto, embora sejam 

relativamente diversificados, devido à variedade pecuária e de culturas alimentares (p. ex. milho, 

mandioca, mapira e mexoeira, leguminosas, entre outras), existe uma grande pressão da 

 
19 Ou seja, com menor proporção de famílias camponesas que reportaram escassez de alimentos durante o 

período analisado. 
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população e, em particular, dos agregados familiares alargados, sobre os recursos existentes. 

Estes sistemas concentram geralmente famílias camponesas de baixa renda, com pequenas 

explorações, baixo uso de insumos, que produzem maioritariamente culturas alimentares para o 

seu próprio consumo, sendo extremamente dependentes dos rendimentos agrícolas e, portanto, 

mais vulneráveis à insegurança alimentar. No entanto, a existência de gado bovino e caprino pode 

contribuir para a adopção da tracção animal e de fertilizantes orgânicos, o que pode contribuir 

positivamente para o aumento do rendimento das culturas. Além disso, a mapira e a mandioca 

são culturas resistentes à seca, o que as torna ideias para a segurança alimentar num contexto de 

mudanças climáticas, dado o seu papel como culturas de subsistência para os camponeses (Lewis 

et al., 2018). 

 

Nas zonas costeiras, espera-se que o clima se torne mais árido, afectando a permanência dos 

actuais sistemas de produção que são característicos de climas húmidos. O risco de cultivar 

culturas permanentes nestas zonas é menor, se comparado com as culturas alimentares anuais, 

devido a uma série de eventos climáticos que afectam estas áreas. Além disso, estas zonas 

também têm elevada densidade demográfica, o que pode afectar também a pressão sobre os 

recursos, colocando pressão sobre a segurança alimentar. 

 

De uma forma geral, sabe-se que os camponeses enfrentam actualmente vários desafios 

relacionados com a sustentabilidade e manutenção dos seus meios de subsistência e, 

dependendo da sua localização, assim como de outros factores, estes desafios podem ser 

significativamente amplificados pelas mudanças climáticas. Os recursos, sejam eles tecnológicos, 

financeiros ou de conhecimento, necessários para fazer face a estas mudanças nos sistemas 

produtivos irão determinar o grau de impacto das mudanças climáticas nos meios de vida e na 

segurança alimentar dos camponeses. Desta forma, as mudanças climáticas irão actuar como um 

multiplicador de risco para os camponeses pobres e com insegurança alimentar. 

 

Actualmente, embora a questão das mudanças climáticas seja amplamente discutida e referida 

nas políticas e programas sectoriais, não existem programas, estratégias ou medidas efectivas e 

coordenadas para fazer face aos efeitos das mudanças climáticas. As políticas viradas para o sector 

da agricultura centram-se nos médios e grandes produtores, baseando-se numa concepção de 

desenvolvimento rural que expropria os camponeses das suas próprias terras (Mosca e Abbas, 

2016) e não têm em conta as necessidades específicas dos camponeses.  

 

Os camponeses constituem a espinha dorsal dos sistemas de produção agrários e da produção 

de alimentos no país e, portanto, as políticas, estratégias e planos de acção devem-se concentrar 

em apoiá-los, criando os mecanismos necessários para torná-los mais resilientes às mudanças 

climáticas e garantir que as suas necessidades de segurança alimentar sejam atendidas. Ou seja, 

as políticas governamentais devem concentrar-se em apoiar os camponeses por forma a criar e 

facilitar estratégias de adaptação de longo prazo e que sejam sensíveis ao local, ou seja, que 

tenham em atenção os recursos biofísicos e socioeconómicos existentes e aos quais os grupos 

mais vulneráveis tenham acesso. 

 

Este estudo e a abordagem apresentada permite uma análise dos efeitos das mudanças climáticas 

nos meios de vida dos camponeses, ou seja, permite verificar até que ponto as formas de vida e 

os sistemas produtivos, dos quais estes dependem, irão alterar-se no tempo. Com base neste 

estudo foi possível identificar possíveis áreas ou grupos prioritários de intervenção para melhor 

desenho de políticas e para melhor alocação de recursos, de modo que se atinja os objectivos 

referidos. 
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De um modo geral, estratégias de promoção de diversificação da produção, tendo em conta os 

sistemas de produção que irão persistir e expandir no futuro, acompanhados de políticas de 

monitoria e estabilização dos preços e melhoria do acesso aos mercados, são estratégias que 

podem contribuir para a melhoria dos rendimentos dos produtores e, portanto, contribuir para a 

segurança alimentar. A extensão rural também é um aspecto importante que deve ser levado em 

contar, considerando o gap de conhecimento existente entre os camponeses praticantes de um 

sistema e outro. Medidas de apoio e promoção de culturas resistentes à seca podem contribuir 

para a inclusão destas culturas nos actuais e futuros sistemas de produção, contribuindo para uma 

maior diversificação de culturas. A promoção e incentivo à organização dos camponeses pode 

também ter um papel fundamental na adaptação dos sistemas de produção, na medida em que 

estes partilham mais informação e tornam-se donos da sua própria cadeia de valor. 

 

A promoção de reservatórios e pequenas represas de água, bem como a introdução de sistemas 

de rega eficientes em termos de uso de água, pode contribuir significativamente para o aumento 

da disponibilidade de água e melhor gestão dos recursos hídricos. Esta é uma medida que, de 

uma forma geral, irá contribuir para a redução da vulnerabilidade dos camponeses, caso estes 

tenham acesso a estes serviços, beneficiando, em particular, os sistemas de produção que serão 

consideravelmente afectados devido à fraca disponibilidade hídrica futura. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo mostram que as mudanças climáticas irão se manifestar em 

Moçambique através do aumento continuado da temperatura e, embora, não se verifique 

diferenças substanciais nos níveis de precipitação a nível nacional, esta terá tendência a reduzir, 

afectando maioritariamente as zonas costeiras (excepção no Norte) e a zona centro do país. Estas 

mudanças na temperatura e nos níveis e distribuição da precipitação, irão se traduzir numa 

mudança de um clima actualmente maioritariamente húmido, para um clima semiárido, com 

ocorrência de algumas regiões áridas na província de Gaza e no Alto do Zambeze (Tete). Não há 

registos até hoje da existência de zonas áridas no país. Isto irá implicar mudanças significativas 

no que se refere aos sistemas de produção e, consequentemente, nos meios de subsistência da 

população camponesa e nos níveis de segurança alimentar, devido à grande pressão para a 

mudança de um sistema de produção (vulnerável às mudanças climáticas) para outros que melhor 

se adaptem ao clima futuro. 

 

Espera-se que os sistemas de produção actualmente menos vulneráveis à insegurança alimentar 

sejam substituídos por outros, mais intensivos em trabalho, com fraco acesso à mercados e com 

baixa produtividade e, portanto, mais vulneráveis à insegurança alimentar. Estas mudanças nas 

escolhas dos sistemas de produção, por si só, irão afectar significativamente os níveis de 

segurança alimentar dos camponeses. No entanto, este impacto será ainda amplificado 

considerando que a pressão para a mudança de um sistema de produção para outro, pode 

implicar mudanças no sistema de conhecimento existente (seja local ou científico) e capital 

(investimentos), que os camponeses não têm acesso. 

 

 As políticas públicas têm um papel significativo em reduzir esta vulnerabilidade, e este estudo 

fornece uma abordagem relevante que permite analisar o impacto das mudanças climáticas nos 

meios de subsistência dos camponeses, uma vez que permite verificar até que ponto e como os 

sistemas produtivos das quais estes camponeses dependem irão se alterar no tempo e, assim, 

verificar que tipo de recursos (conhecimento, físicos e/ou financeiros), serão necessários para 
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permitir uma adaptação com efeitos positivos de longo prazo sobre os rendimentos e sobre a 

segurança alimentar. Intervenções que se baseiem nas condições actuais e futuras, podem 

permitir uma transição menos agressiva para o camponês, caso existam políticas e estratégias 

coordenadas e que se adequem ao local e as necessidades associadas a cada sistema de 

produção, em particular, os que se espera que permaneçam e intensifiquem no futuro. 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABBAS, M. (2022a) A farming system approach to support food policies under climate change in 

developing countries: the case of Mozambique. Tese de Doutoramento. Instituto Superior 

de Agronomia, Universidade de Lisboa. Lisboa. 

ABBAS, M. (2022b) Caminhos para a segurança alimentar em Moçambique: uma abordagem de 

sistemas de produção. Observador Rural 120. Observatório do Mei Rural (OMR). Maputo. 

AN, L. et al. (2015) «Space–Time Analysis: Concepts, Quantitative Methods, and Future Directions», 

Annals of the Association of American Geographers, 105(5), pp. 891–914. doi: 

10.1080/00045608.2015.1064510. 

BANCO MUNDIAL (2006) Mozambique - Agricultural Development Strategy: Stimulating 

Smallholder Agricultural Growth. 

BANCO MUNDIAL (2010) Economics of Adaptation to Climate Change: Mozambique. Washington 

D.C. 

BHATTA, G. D. et al. (2016) «Climatic and non-climatic factors influencing changing agricultural 

practices across different rainfall regimes in South Asia», Current Science, 110(7), pp. 1272–

1281. doi: 10.18520/cs/v110/i7/1272-1281. 

BORRAS, S. (2009) «Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges – 

an introduction», The Journal of Peasant Studies, 36(1), pp. 5–31. doi: 

10.1080/03066150902820297. 

BREIMAN, L. (2001) «Random Forests», Machine Learning, 45(1), pp. 5–32. doi: 

10.1023/A:1010933404324. 

CUNGUARA, B. et al. (2013) Análise situacional, constrangimentos e oportunidades para o 

crescimento agrário em Moçambique. Maputo. 

DAVIS-REDDY, C. (2017) «Observed trends in climate over Southern Africa», em Davis-Reddy, C. 

e Vincent, K. (eds.) Climate Risk and Vulnerability: A Handbook for Southern Africa. 2nd 

Edition. Pretoria, South Africa: CSIR, pp. 6–19. 

DEBATS, S. R. et al. (2016) «A generalized computer vision approach to mapping crop fields in 

heterogeneous agricultural landscapes», Remote Sensing of Environment. Elsevier Inc., 179, 

pp. 210–221. doi: 10.1016/j.rse.2016.03.010. 

DIXON, J., Gulliver, A. e Gibbon, D. (2001) Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ 

Livelihoods in a Changing World. Editado por Malcolm Hall. Rome and Washington D.C.: 

FAO and World Bank. 

ETWIRE, P. M. (2020) «The impact of climate change on farming system selection in Ghana», 

Agricultural Systems. Elsevier, 179, p. 102773. doi: 10.1016/j.agsy.2019.102773. 

EVERINGHAM, Y. et al. (2016) «Accurate prediction of sugarcane yield using a random forest 

algorithm», Agronomy for Sustainable Development. INRA and Springer-Verlag, 36(2). doi: 

10.1007/s13593-016-0364-z. 

FICK, S. E. e Hijmans, R. J. (2017) «WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for 

global land areas», International Journal of Climatology, 37(12), pp. 4302–4315. doi: 

https://doi.org/10.1002/joc.5086. 

FORD, J. et al. (2015) «The status of climate change adaptation in Africa and Asia», Regional 



 

25 

 

Environmental Change. Springer Berlin Heidelberg, 15(5), pp. 801–814. doi: 10.1007/s10113-

014-0648-2. 

GREIG, L. (2009) «An analysis of the key factors influencing farmer’s choice of crop, Kibamba Ward, 

Tanzania», Journal of Agricultural Economics, 60(3), pp. 699–715. doi: 10.1111/j.1477-

9552.2009.00215.x. 

HAUSFATHER, Z. (2018) «Explainer: How ‘Shared Socioeconomic Pathways’ explore future climate 

change», Climate Modelling, 19 Abril. Disponível em: 

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-

future-climate-change. 

INE (2011) Censo Agro-pecuário 2009-2010: Resultados Definitivos - Moçambique. Maputo. 

INE (2019) IV Recenseamento Geral da População e Habitação, 2017 Resultados Definitivos – 

Moçambique. Maputo: Instituto Nacional de Estatística. 

INE (2020) PIB Óptica da Produção, Estatísticas Nacionais. Disponível em: 

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/contas-nacionais/anuais-

1/pib_optica_producao-04-11-2020.xlsx/view (Acedido: 20 de Janeiro de 2021). 

IRISH AID (2018) Mozambique Country Climate Risk Assessment Report. 

JEONG, J. H. et al. (2016) «Random forests for global and regional crop yield predictions», PLoS 

ONE, 11(6), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0156571. 

JONES, P. G. e Thornton, P. K. (2009) «Croppers to livestock keepers: livelihood transitions to 2050 

in Africa due to climate change», Environmental Science & Policy, 12(4), pp. 427–437. doi: 

10.1016/j.envsci.2008.08.006. 

KLOPPENBURG, J. (1991) «Social Theory and the De/Reconstruction of Agricultural Science: Local 

Knowledge for an Alternative Agriculture1», Rural Sociology, 56(4), pp. 519–548. doi: 

10.1111/j.1549-0831.1991.tb00445.x. 

KUIVANEN, K. S. et al. (2016) «Characterising the diversity of smallholder farming systems and 

their constraints and opportunities for innovation: A case study from the Northern Region, 

Ghana», NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. Royal Netherlands Society for 

Agriculture Sciences, 78, pp. 153–166. doi: 10.1016/j.njas.2016.04.003. 

LEWIS, P., Monem, M. A. e Impiglia, A. (2018) Impacts of climate change on farming systems and 

livelihoods in the near East and North Africa - With a special focus on small-scale family 

farming. Cairo: FAO. Disponível em: http://www.fao.org/3/ca1439en/CA1439EN.pdf. 

LÖTTER, D. (2017) «Understanding the Vulnerability of Southern Africa to Climate Change: 

Agriculture and Livestock», em Davis-Reddy, C. L. e Vincent, K. (eds.) Climate Risk and 

Vulnerability: A Handbook for Southern Africa. 2nd ed. Pretoria, South Africa: CSIR, pp. 54–

63. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128014776000034. 

MANANDHAR, S. et al. (2011) «Adapting cropping systems to climate change in Nepal: a cross-

regional study of farmers’ perception and practices», Regional Environmental Change, 11(2), 

pp. 335–348. doi: 10.1007/s10113-010-0137-1. 

MARQUES, M. et al. (2009) «Assessing future impacts of climate change on land use and land 

cover: actual and potential agricultural land use», em Asante, K. et al. (eds.) INGC Climate 

Change Report: Study on the impact of climate change on Disaster risk in Mozambique. 

Maputo, Mozambique.: INGC, pp. 89–117. 

MASSAWE, G. D. (2017) Farming systems and household food security in Tanzania: the case of 

Mvomero and Kishapu Districts. University College Dublin. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/319155012_Farming_systems_and_household_fo

od_security_in_Tanzania_the_case_of_Mvomero_and_Kishapu_Districts. 

MBOW, C. et al. (2019) «Food security», em Shukla, P. R. et al. (eds.) Climate Change and Land: an 

IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land 

management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. IPCC, pp. 



 

26 

 

437–550. doi: 10.24818/EA/2019/51/281. 

MEF (2016) Pobreza e bem-estar em Moçambique: Quarta avaliação nacional. Inquérito ao 

Orçamento Familiar - IOF 2014/15. Maputo. 

MOSCA, J. e Abbas, M. (2016) Políticas Públicas e Agricultura. Observador Rural 36. Observatório 

do Mei Rural (OMR). Maputo. 

MWANGA, G. et al. (2020) «Machine learning models for predicting the use of different animal 

breeding services in smallholder dairy farms in Sub-Saharan Africa», Tropical Animal Health 

and Production. Springer Nature, 52(3), pp. 1081–1091. doi: 10.1007/s11250-019-02097-5. 

OUÉDRAOGO, M. et al. (2017) «Markets and climate are driving rapid change in farming practices 

in Savannah West Africa», Regional Environmental Change, 17(2), pp. 437–449. doi: 

https://doi.org/10.1007/s10113-016-1029-9. 

PANDEY, R. et al. (2018) «Impact of Climatic Conditions in Horticultural Crop Production», Intl J 

Eng. Sci Adv Research, 4(2), pp. 14–20. 

PASCUAL-FERRER, J. e Candela, L. (2015) «Water Balance on the Central Rift Valley», em Global 

Dimension in Engineering Education (GDEE) (ed.) Case studies for developing globally 

responsible engineers. Barcelona. Disponível em: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/89152. 

PORTER, J. R. et al. (2014) «Food security and food production systems», em Climate Change 2014: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of 

Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernamental Panel of Climate 

Change. Editado por C. B. Field et al. Cambrige, United Kigndom and New York, USA: 

Cambridge University Press, pp. 485–533. doi: 10.1017/CBO9781107415379.012. 

PRASAD, N. R., Patel, N. R. e Danodia, A. (2020) «Crop yield prediction in cotton for regional level 

using random forest approach», Spatial Information Research. Springer. doi: 

10.1007/s41324-020-00346-6. 

RIBEIRO, P. F. et al. (2021) «Explaining farming systems spatial patterns: A farm-level choice model 

based on socioeconomic and biophysical drivers», Agricultural Systems, 191, p. 103140. doi: 

10.1016/j.agsy.2021.103140. 

SETSAN (2014) Relatório de Estudo de Base de Segurança Alimentar e Nutricional em 2013 em 

Moçambique. Maputo. 

TADROSS, Mark (2009) «Climate change analysis: Climate change modelling and future analysis», 

em Asante, K. et al. (eds.) Main report: INGC Climate Change Report: Study on the Impact of 

Climate Change on Disaster Risk in Mozambique. Maputo: INGC. 

VINTROU, E. et al. (2012) «Mapping fragmented agricultural systems in the sudano-sahelian 

environments of Africa using random forest and ensemble metrics of coarse resolution 

MODIS imagery», Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 78(8), pp. 839–848. 

doi: 10.14358/PERS.78.8.839. 

WARNER, K. et al. (2016) Climate Change Profile: Mozambique. 

WORLD BANK (2011) Mozambique: Analysis of Public Expenditure in Agriculture. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2750/599180ESW00public

00BOX358354B.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

  



 

27 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS PELO OMR DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

122 Evolução dos preços dos bens alimentares em 2021 Yara Nova e Jonas Mbiza Março de 2022 

121 
Ingredientes para uma revolta de jovens - Pobreza, sociedade de consumo e 

expectativas frustradas 

João Feijó, Jerry Maquenzi 

e Aleia Rachide Agy 
Fevereiro de 2022 

120 
Caminhos para a segurança alimentar em moçambique: Uma abordagem de sistemas de 

produção 
Máriam Abbas Janeiro de 2022 

119 
A configuração da estrutura económica de Manica e Sofala e processos de resistência à 

colonização 
Janete Cravino Julho de 2021 

118 
Caracterização socioeconómica da zona centro de Moçambique. 

Enfoque no corredor da Beira 
João Mosca Julho de 2021 

117 Cobertura Florestal em Moçambique Mélica Chandamela Julho de 2021 

116 
Processos administrativos e práticas na titulação da terra em Moçambique:  

O caso dos municípios de Maputo e Matola 
Nelson Capaina Junho de 2021 

115 
Mudanças nos padrões tradicionais de exploração da terra e do trabalho: O caso da 

açucareira de Xinavane 

Joana Manuel  

Matusse Joaquim,  

João Mosca, Ana Sampaio 

Junho de 2021 

114 O papel das mulheres no conflito em Cabo delgado: entendendo ciclos viciosos da violência João Feijó  Maio de 2021 

113 Pobreza e desigualdades em Moçambique: um estudo de caso em seis distritos Jerry Maquenzi Maio de 2021 

112 
Os determinantes do desmatamento em moçambique: uma abordagem econométrica para 

o período de 2000-2016 

Ibraimo Hassane Mussagy, 

João Mosca, Mélica 

Chandamela e Natasha 

Ribeiro 

Maio de 2021 

111 
Des(continuidades) políticas e económicas de longa duração do sector familiar 

(camponeses) em moçambique 
João Mosca Abril de 2021 

110 Política Monetária do Banco de Moçambique: Qual É O Gato Escondido? João Mosca Abril de 2021 

109 
Caracterização e organização social dos machababos a Partir de discursos de Mulheres 

raptadas 
João Feijó Abril de 2021 

108 Moçambique e a Importação do Carapau: Um desafio sem Alterativas (?!) Nelson Capaina Março de 2021 

107 
Por Uma política Monetária Ajustada à Economia Real em Contexto de Crise: 

Humanidade e Sabedoria 

Fáusio Mussá, Roberto 

Tibana, Inocência Mussipe 

Coordenador: João Mosca 

Março de 2021 

106 Comércio Externo e crescimento económico em Moçambique 
João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Yulla Marques 
Março de 2021 

105 Macroeconomia das pescas em Moçambique Nelson Capaina Fevereiro de 2021 

104 Influência de factores institucionais no desempenho do sector agrário em Moçambique João Carrilho e Rui Ribeiro Fevereiro de 2021 

103 Evolução de preços e bens alimentares em 2020 
Yulla Marques e Jonas 

Mbiza 
Fevereiro de 2021 

102 Contributo para o planeamento e Desenvolvimento de Cabo Delgado 
João Mosca e Jerry 

Maquenzi 
Fevereiro de 2021 

101 Desenvolvimento socioeconómico de Cabo Delgado num contexto de conflito 
João Feijó, António Souto e 

Jerry Maquenzi 
Fevereiro de 2021 

100 Caracterização do sector das pescas em Moçambique Nelson Capaina Janeiro de 2021 

99 Dificuldades de Realização de Pesquisa em Moçambique João Feijó Setembro de 2020 

98 Análise de conjuntura económica2º trimestre de 2020 João Mosca Setembro de 2020 

97 Género e desenvolvimento: Factores para o empoderamento da mulher rural Aleia Rachide Agy Agosto de 2020 

96 
Micro-simulações dos impactos da COVID-19 na pobreza e desigualdade em 

Moçambique 

Ibraimo Hassane Mussagy 

e João Mosca 
Julho de 2020 

95 Contributo para um debate necessário da política fiscal em Moçambique João Mosca e Rabia Aiuba Junho de 2020 

94 Economia de Moçambique: Análise de conjuntura pré COVID-19 João Mosca e Rabia Aiuba Junho de 2020 

93 
Assimetrias no acesso ao Estado: 

Um terreno fértil de penetração do jihadismo islâmico 
João Feijó Junho de 2020 

92 
Implementação das medidas de prevenção do COVID-19: 

Uma avaliação intercalar nas cidades de Maputo, Beira e Nampula 

João Feijó e Ibraimo 

Hassane Mussagy 
Junho de 2020 

91 
Secundarização da agricultura e persistência da pobreza rural: Reprodução de cidadanias 

desiguais 
João Feijó Maio de 2020 



 

28 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS PELO OMR DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

90 
Transição florestal: Estudo socioeconómico do desmatamento  

em Nhamatanda 
Mélica Chandamela Abril de 2020 

89 
Produção bovina em Moçambique: Desafios e perspectivas 

– O caso da província de Maputo 
Nelson Capaina Março de 2020 

88 
Avaliação dos impactos dos investimentos nas plantações florestais da Portucel-Moçambique na 

província da Zambézia 

Almeida Sitoe e  

Sá Nogueira Lisboa 
Março de 2020 

87 
Terra e crises climáticas: percepções de populações deslocadas pelo ciclone IDAI no distrito 

de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

86  
“senhor, passar para onde?”   

Estrutura fundiária e mapeamento de conflitos de terra no distrito de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

85 Evolução dos preços dos bens essenciais de consumo em 2019 Rabia Aiuba e Jonas Mbiza Fevereiro de 2020 

84 
Repensar a segurança alimentar e nutricional: Alterações no sistema agro-alimentar e 

o direito à alimentação em Moçambique 

Refiloe Joala, Máriam 

Abbas, Lázaro dos Santos, 

Natacha Bruna, Carlos 

Serra,e Natacha Ribeiro 

Janeiro de 2020 

83 Pobreza no meio rural: Situação de famílias monoparentais chefiadas por mulheres Aleia Rachide Agy Janeiro de 2020 

82 

Ascensão e queda do PROSAVANA: Da cooperação triangular à cooperação bilateral 

contra-resistência / The rise and fall of PROSAVANA: From triangular cooperation to 

bilateral cooperation in counter-resistance 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2019 

81 
Investimento público na agricultura: O caso dos centros de prestação de serviços agrários; 

complexo de silos da bolsa de mercadorias de Moçambique e dos regadios 

Yasser Arafat Dadá, Yara 

Nova e Cerina Mussá 
Novembro de 2019 

80 Agricultura: Assim, não é possível reduzir a pobreza em Moçambique João Mosca e Yara Nova Outubro de 2019 

79 
Corredores de desenvolvimento: Reestruturação produtiva ou continuidade histórica. O caso 

do corredor da Beira, Moçambique 
Rabia Aiuba Setembro de 2019 

78 
Condições socioeconómicas das mulheres associadas na província de Nampula: 

Estudos de caso nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo 
Aleia Rachide Agy Agosto de 2019 

77 
Pobreza e desigualdades em zonas de penetração de grandes projectos: Estudo de caso em 

Namanhumbir - Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi Agosto de 2019 

76 Pobreza, desigualdades e conflitos no norte de Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi e João 

Feijó 
Julho de 2019 

75 A maldição dos recursos naturais: Mineração artesanal e conflitualidade em Namanhumbir Jerry Maquenzi e João Feijó Junho de 2019 

74 
Agricultura em números: Análise do orçamento do estado, investimento, crédito e 

balança comercial 

Yara Nova, Yasser Arafat 

Dadá e Cerina Mussá 
Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e conflitos. 
Uacitissa Mandamule e 

Tomás Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um enclave ao serviço do 

Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 Médios produtores comerciais no corredor da beira: dimensão do fenómeno e caracterização 
João Feijó Yasser Arafat 

Dadá 
Novembro de 2018 

67 Polos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O caso de Nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara 

Nova 
Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e campesinato. Continuidade e descontinuidade de Longa Duração. 

O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) 
Cerina Mussá e Yasser 

Dadá 
Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos produtos agrícolas ao 

longo das suas cadeias de valor 
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações florestais da Portucel-

Moçambique nas tecnologias agrícolas das populações locais nos distritos de Ile e 

Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá 

Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 



 

29 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS PELO OMR DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

57 
Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades – Um estudo de caso 

do distrito de Pebane, Província da Zambézia 
Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão de economia 

extrovertida em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito ou verdade? Máriam Abbas Agosto de 2017 

54 A inflação e a produção agrícola em Moçambique 
Soraya Fenita e Máriam 

Abbas 
Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado em Moçambique Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma análise sobre a localidade 

de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e 

Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de  Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise do 

desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca  

e Máriam Abbas 
Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital 

em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 



 

30 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS PELO OMR DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas 

Áreas de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos 

por trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e 

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

Exploitation 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 

Setembro de 2013 

 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons 

from Ten Villages 

Peter E. Coughlin, Nicia 

Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel 

e Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição de importações? 
João Mosca 

 e Natacha Bruna 
Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

Patrocinadores: 

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

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. 

http://www.omrmz.org/

