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Foi lançado, no passado dia 12 de Novembro de 2021, na província de Manica, a 

Campanha Agrária 2021-2022. O balanço da campanha agrária 2020/21, então realizado, 

refere-se a um crescimento acentuado no sector agrícola em 8,2%. Refere-se ainda que 

“os resultados da presente Campanha foram largamente impulsionados pela alta 

produtividade dos campos e aumento nas áreas cultivadas, estimulados pelos preços dos 

grãos e pelos programas de apoio do governo voltados para a integração das famílias 

produtoras em cadeias de valor agrícolas com destaque para o SUSTENTA” (MADER, 

2021:5). 

 

Este texto não pretende fazer uma análise profunda ao relatório de Balanço da 

Campanha Agrária 2020/21. Pretende-se, com o texto, chamar a atenção para alguns 

aspectos que devem ser ponderados ou levados em consideração na interpretação dos 

resultados apresentados.  

 

Este texto resume alguns pontos que têm merecido destaque nos órgãos de informação 

e nos discursos políticos, apresentando-se em seguida algumas reflexões. 

 

 

ALGUNS DESTAQUES DO RELATÓRIO DE BALANÇO DA CAMPANHA AGRÁRIA 

2020/21 

 

A informação apresentada abaixo foi retirada do relatório de Balanço da Campanha 

Agrária 2020/21 (MADER, 2021): 

• A área de produção da Campanha Agrária 2020/21 foi de 5,7 milhões de hectares, 

representando um crescimento de 3,9% face à campanha anterior. 

• Na presente Campanha foram integrados cerca de 299.891 agregados familiares 

em programas de fomento agrícola. Destes, o relatório refere que 41% foram 

integrados no sector do algodão, 40% do tabaco e 19% no programa SUSTENTA. 

• A cobertura da rede de extensão nacional aumentou de 6,.9% para 9,9%. 
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• O uso de sementes certificadas aumentou de 2.700 para 9.700 toneladas, 

representando um aumento de 259%. O uso de fertilizantes passou de 60 000 para 

90 447 toneladas, representando um aumento de 51%.  

• A produção agrícola (em toneladas) registou um crescimento positivo quando 

comparada à Campanha Agrária 2019/20, destacando-se a produção de cereais 

(12%) – impulsionada pelo aumento da produção de arroz (19%) e milho (13%); 

a produção de leguminosas (8%) – com destaque para os feijões (10%); 

oleaginosas (26%) – com destaque para a produção de girassol (55%), algodão 

(37%), soja (35%) e gergelim (25%); as frutas registaram um crescimento de cerca 

de 44% (impulsionado pela produção de banana, abacate e papaia). De acordo 

com o mesmo relatório, registou-se também um crescimento da produção 

pecuária2 em 9% (com destaque para a produção de frango) e do efectivo bovino 

em 4%. 

• Registou-se um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola3 de 8,2%. 

• O desempenho agrícola da campanha 2020/21 foi impulsionado pela 

convergência de vários factores: 1) adopção da política de intensificação da 

produção agrícola através do programa SUSTENTA; 2) aumento do uso de 

insumos agrícolas (fertilizantes e sementes certificadas); 3) aumento das áreas de 

produção; e, 4) regime pluviométrico favorável por influência do fenómeno “La 

Niña”, que entre outros aspectos, provocou chuvas normais e acima do normal 

em quase todo o território nacional, que resultou, segundo o MADER (2021), no 

bom desempenho da campanha agrícola e permitiu o enchimento de 

reservatórios de água. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE OS DADOS APRESENTADOS 

 

Relativamente às informações apresentadas acima, importa referir alguns aspectos que 

devem ser ponderados aquando da interpretação dos dados: 

• Embora a comparação e/ou apresentação dos dados em relação ao ano anterior 

tenha a sua relevância, esta análise deve ser interpretada com cautela, por ser 

somente entre dois anos, o que não é suficiente para qualquer análise de 

tendência ou mesmo de comportamento de curto prazo, visto que a agricultura 

sofre efeitos de factores importantes exógenos ao sector e ao controle do ser 

humano e das instituições. 

• As duas campanhas foram caracterizadas por condições e eventos climáticos 

adversos que contribuíram para melhores e/ou piores rendimentos agrícolas – 

como sejam os casos do fenómeno “La Niña”, que afectou positivamente a 

produção agrícola na campanha 2020/21, e os ciclones IDAI e Kenneth, que 

 
2 A dados da pecuária referem-se à produção de carne e derivados, excluindo o efectivo animal. 
3 Para o cálculo do PIB agrícola foi considerado o valor da produção bruta, a preços correntes, de todos os subsectores 

agrícola (cereais, leguminosas, oleaginosas, hortícolas, tubérculos, amêndoas, frutas, outras culturas (inclui silvicultura), 

pecuária (produção e efectivo), menos o valor dos bens e serviços intermediários consumidos na produção, antes de 

contabilizar o consumo de capital fixo na produção (MADER, 2021:11). 



3 

afectaram negativamente a campanha 2019/2020, além dos efeitos atribuíveis ao 

COVID-19. 

• Tanto dados de inquérito (neste caso, o Inquérito Agrário Integrado 2020), assim 

como dados administrativos4 (referidos no balanço da campanha 2020/2021), 

estão sujeitos a erros e /ou falhas. No entanto, os dados administrativos têm 

maior risco de distorções e alterações “administrativas” a diferentes níveis das 

burocracias para satisfazer ou atingir as metas estabelecidas, sejam elas políticas 

e/ou económicas; outras vezes, os erros ou manipulações ocorrem a nível local, 

por exemplo, por falta de meios e/ou condições para deslocação ao campo, 

escassez de meios de comunicação ou limitações organizacionais para o registo 

sistemático da informação.  

• As culturas que registaram maior crescimento em relação à campanha anterior 

foram a macadâmia, o girassol, o algodão e o gergelim, cuja produção é 

maioritariamente para exportação. Estes bens, e embora sejam produzidas pelo 

sector familiar, (exceptuando a macadâmia e o girassol), estão inseridas em 

cadeias de valor dominadas por empresas que gozam, em alguns casos, de uma 

posição de monopólio (do lado da procura – monopsónio).  A produção alimentar 

registou crescimentos mais baixos, o que tem implicações para a segurança e 

soberania alimentar. 

• Embora se refira que o uso de insumos, como fertilizantes químicos e sementes 

certificadas, tenha aumentado significativamente, é importante realçar que as 

culturas que mais utilizam estes insumos são as culturas de exportação em 

sistemas de contratação (outgrower), que recebem extensão rural privada e 

fornecimento de insumos a crédito, pagos com a produção no fim da campanha.  

Esta realidade já existia antes de 2020, pelo que se pode considerar uma variável 

constante de entre os factores que influenciaram o aumento da produção na 

última campanha. 

•  Embora uma parte dos resultados apresentados seja atribuída ao programa 

SUSTENTA, importa referir que este programa ainda não teve tempo suficiente 

para produzir efeitos com impactos importantes e de longo prazo, o que limita a 

análise da estabilidade e sustentabilidade da evolução. Além disso, os resultados 

apresentados são absolutos sendo, portanto, necessário fazer uma análise tendo 

em conta o número de produtores que teve acesso a esses serviços, a utilização 

por tipo de cultura e por tipo de produtor. 

• Outro aspecto a ter em consideração e que poderá causar alguma distorção na 

comparação dos números entre duas campanhas, está relacionado com o cálculo 

do valor da produção, que foi calculado a preços correntes, que é uma forma 

correcta de medir o Produto Interno Bruto (PIB) do sector no respectivo ano. No 

entanto, para efeitos de comparação e para medir o real aumento da produção, 

é necessário isolar o efeito da inflação e, portanto, calcular o volume de produção 

a preços constantes de um determinado ano de modo a verificar o crescimento 

real da produção. 

 

 
4 Considera-se como dados administrativos os que são recolhidos pelas instituições, a diferentes níveis do: território. 
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Em resumo, a análise de apenas dois anos consecutivos é excessivamente limitada e não 

conclusiva, considerando que existem factores exógenos à produção e a políticas 

públicas, de mercado, ambientais e situações de conflito. Ao atribuir de forma categórica 

a evolução da produção agrária a um ou mais factores, conjunturais ou não, pode-se 

incorrer em erros de análise e conclusões precipitadas. Se os dados estão certos, então 

existiu uma evolução positiva entre as duas campanhas, e não mais. Variações 

conjugadas do clima, dos preços, da comercialização e das perdas pós-colheita, podem 

provocar, por si, evoluções de grande amplitude entre campanhas agrícolas. 

 

Relativamente à fiabilidade da informação, pode-se aceitar que os dados de 2020 são 

mais fiáveis, porque calculados a partir de um inquérito universal (a todo o sector), que, 

embora com aspectos metodológicos a corrigir ou a superar, asseguram resultados com 

margens de erro ponderáveis. Os dados administrativos são muito mais “vulneráveis” e 

com riscos diversos, nomeadamente os institucionais e de cobertura da realidade. 

 

A maioria das notícias e comentários que aconteceram até ao momento revelam 

claramente motivações de várias naturezas. O OMR tem programado para 2022 uma 

pesquisa que terá como objectivo realizar uma avaliação intercalar do SUSTENTA. Estará 

então em condiçoes de tecer considerações preliminares considerando o tempo de 

implementação do Programa. 


