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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é parte dos resultados da pesquisa sobre transformação estrutural da 

economia e da agricultura em curso no Observatório do Meio Rural, durante o ano de 2022. 

Para além do texto final, serão produzidos pequenos trabalhos sobre aspectos específicos 

do tema. Dada a dificuldade de obtenção de informação estatística (e de forma continuada 

no tempo) sobre os principais indicadores analisados, o estudo apresenta variações na série 

temporal, compreendendo, em geral, entre 1961 e 2020. Os dados sobre tecnologia e 

serviços à agricultura são escassos, descontínuos no tempo e muitas vezes de fiabilidade 

duvidosa. 

 

Foram utlizadas fontes secundárias do Instituto Nacional de Estatística (INE), Anuário de 

Estatísticas Agrárias (AEA), Inquérito Agrário Integrado (IAI – 2020), Orçamento Geral do 

Estado (OGE) e da base de dados Food Agriculture Organization of the United Nations 

(FAOSTAT) .  

 

Neste texto, é analisada a evolução do uso dos principais factores de capital, considerando 

a influência que lhes é atribuída e comprovadamente consensuada, sobre a produtividade 

agrária Para tal, foram seleccionados os seguintes indicadores: (1) utilização de 

agroquímicos e sementes melhoradas; (2) extensão; (3) maquinaria agrária (especificamente, 

tractores); e, (4) investigação agrária.  
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2. BREVE CONTEXTO 

 

É incontestável a importância das tecnologias e serviços agrícolas na redução dos custos de 

produção devido ao efeito de escala, aumento da produtividade agrícola e fortalecimento 

de outras componentes do sector (sanidade, ligação com mercados, associativismo, etc.). A 

baixa produtividade agrária em Moçambique é influenciada por um conjunto de factores 

relacionados com os baixos níveis de desenvolvimento dos serviços agrários, 

nomeadamente: os debilitados sistema de investigação2, serviços de extensão, serviços 

agrários, financiamento, máquinas e equipamentos agrícolas, insumos e infra-estruturas, 

(Uaiene, 2012, Zavale et al., 2020). 

 

Os serviços e tecnologias agrícolas, desde a época colonial, variavam, principalmente 

segundo o tamanho da exploração agrícola. Por exemplo, a tecnologia utilizada nas grandes 

plantações e nas machambas dos colonos assentava na máxima utilização da força de 

trabalho (particularmente nas operações culturais da sacha e colheita). A mecanização 

começou a ser mais utilizada após o início da década de 1960, onde, por volta de 1968, 

começaram a verificar-se importações significativas de tractores. Em 1970, existiam cerca de 

3.800 tractores ligados à produção agrícola, concentrados, maioritariamente, nas províncias 

de Manica e Sofala, sobretudo, no sector açucareiro (Mosca, 1989, 2005). 

 

No sector da pequena produção, desde a época colonial até à actualidade, as tecnologias 

assentam em técnicas praticadas com base na força de trabalho da família. A utilização de 

fertilização química e pesticidas era, e continua sendo, pouco significativa. A utilização de 

tecnologias na agricultura depende de: (1) penetração do capital na agricultura, seja por via 

de culturas obrigatórias (na época colonial), por projectos de apoio à produção e/ou 

necessidade de mão-de-obra nas grandes plantações sob o regime de monoculturas, 

introdução de culturas não tradicionalmente cultivadas (como foi o caso do algodão nas 

primeiras décadas do século XX e, recentemente, da soja, na região da Alta-Zambézia, entre 

outras; (2) rendimento dos agricultores; (3) razão de substituição entre trabalho e capital; (4) 

existência de gado bovino (tracção animal)3 e outras actividades no conjunto da economia 

camponesa; (5) influência dos movimentos migratórios; e, (4) factores naturais (solos, clima, 

etc.) (Mosca, 1989).  

  

 
2 Uaiene (2012) refere que o Instituto Nacional de Investigação Agrária não tem desempenhado as suas funções 

eficientemente, devido a limitações de recursos humanos (qualificados), financeiros (reduzidas dotações 

orçamentais destinadas ao sector) e materiais (obtenção de equipamentos e tecnologias). 
3 Nas zonas onde existisse gado bovino (principalmente no sul de Moçambique, em Manica, Angónia, e algumas 

zonas nas províncias de Zambézia e Nampula), a preparação da terra (lavoura) e o transporte eram feitos com 

tracção animal. Havia a prática de aluguer de gado para trabalho.  
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A assistência técnica variava segundo o tipo de cultura, tendo como foco determinados 

produtos de exportação, nomeadamente: o algodão, tabaco e caju. Para os pequenos 

produtores, principalmente logo após a independência (até 1986), a assistência técnica era 

exercida por projectos desenvolvidos por vários parceiros (financiadores externos e ONGs). 

Só em 1987, foram criados os serviços públicos de extensão que tinha um forte 

direccionamento para os pequenos produtores (sector familiar), (Mucavele & Artur, 2021). 

 

Desde então, houve várias tentativas de implementação de sistemas, planos e modelos de 

serviços de extensão, como, por exemplo: o Sistema de Treinamento e Visitas (T&V), Escolas 

na Machamba do Camponês - EMC (Farmer Field Schools - FFS), Plano Director de Extensão 

(2007-2016), o Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias (PITTA) em 

2010 e, mais recentemente, em 2020, foi introduzido o modelo do Pequeno Agricultor 

Comercial Emergente (PACE). À excepção deste último modelo (PACE), que se encontra em 

execução e ainda sem estudos fundamentados sobre a sua eficácia, estas iniciativas tiveram 

efeitos reduzidos por falta de um conjunto de pressupostos de base, nomeadamente: (1) 

extensionistas com as qualificações necessárias, seja técnicas como económicas e sociais; (2) 

reduzida cobertura espacial de técnicos extensionistas; (3) fracas condições de trabalho 

(meios circulantes e outros serviços de apoio à produção agrícola); e, (4) baixa participação 

dos produtores nos programas desenvolvidos (Mucavele & Artur, 2021). 

 

Não obstante, a investigação agrária, porque suportada maioritariamente por recursos 

externos, foi sempre implementada temporariamente, deixando evidente a forte 

secundarização desta actividade nas opções de políticas agrárias. Na agricultura, apesar da 

escassez dos recursos orçamentados, as áreas de investigação centravam-se na introdução 

e libertação (disponibilização para a utilização) de novas variedades de sementes, 

principalmente de arroz, milho, mapira, mandioca e batata-doce, em alguns projectos de 

estudo de solos e de rega e drenagem, e na veterinária, a produção de vacinas, com 

destaque para controlo ambiental de incubadoras avícolas (Mosca, 2011). Não obstante os 

muito escassos recursos, a investigação técnica tem tido resultados notáveis, considerando 

o número de novas variedades lançadas no mercado e estudos de base conforme acima 

referido (solos, regadios e drenagem) e no subsector da pecuária. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quadro 1  

Percentagem de pequenos e médios produtores que tiveram/usaram serviços e 

tecnologias agrícolas (nível nacional) 

 

 2002 2008 2015 2020 

Informação ou conselho de extensão 13,5 8,3 4,3 6,9 

Fertilizantes químicos 3,8 4,1 4,5 7,8 

Pesticidas  6,8 3,8 5,1 5,5 

Sementes melhoradas - - 4,6 - 

Estrume 6,1 4,4 2,9 8,8 

Tracção animal  11,4 11,3 9,2  4,5 

Rega  10,9 8,8  - 9,1 

Nota: (hifene-) significa ausência de informação. 

Fonte: Anuário de Estatísticas Agrárias (AEA), Inquérito Agrário Integrado (IAI – 2020).  

 

No quadro 1 verifica-se que o acesso ou uso das tecnologias e serviços agrícolas pelos 

pequenos e médios produtores apresentou variações ao longo do tempo. No quadro, 

observa-se: (1) ligeiros aumentos no uso de fertilizantes químicos pelos produtores, sendo, 

maioritariamente, utilizado na província de Tete (29,4%), na cultura do tabaco, sob regime 

de subcontratação; (2) aumento significativo no uso de estrume, principalmente na zona Sul 

(38,1% resultante do somatório das três províncias); (3) diminuição no uso de tração animal; 

(4) redução de uso de pesticidas, rega e informação sobre extensão; e, (5) o uso de sementes 

melhoradas ainda é baixo (apenas 4,6% dos produtores em 2015), do qual são utilizadas 

maioritariamente nas culturas alimentares como: o feijão manteiga e nhemba, o milho e o 

amendoim (Fagilde, 2018).  
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a) Agroquímicos  

Gráfico 1. 

Evolução da quantidade de uso de agroquímicos 

 
 

Nota: Pelo facto de as quantidades de uso de fertilizantes serem maiores e de modo a facilitar a 

visualização, das linhas dos outros agroquímicos, os dados sobre fertilizantes constam na segunda 

escala. 

Fonte: FAOSTAT. 

 

No gráfico 1 observa-se que o agroquímico mais utilizado na agricultura nacional é o 

fertilizante. Embora apresente oscilações ao longo do período, nota-se uma tendência 

crescente. A quantidade de fertilizantes por hectare usada em Moçambique é baixa. 

Enquanto a média da África Subsariana é de cerca de 8Kg/ha, o consumo de fertilizantes 

(quilogramas por hectare de terra arável) em Moçambique, de acordo com os dados do 

Banco Mundial, é de 6,7 Kg/ha em 20184. Comparativamente com países vizinhos, o Malawi 

utiliza 35,9 Kg/ha, a Zâmbia 52,5 Kg/ha, a Tanzânia 15,8 Kg/ha e a África do Sul 72,8 Kg/ha. 

  

 
4 Ver em: Mozambique - Fertilizer Consumption (kilograms Per Hectare Of Arable Land) - 2022 Data 2023 

Forecast 1961-2018 Historical (tradingeconomics.com). 
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De referir que grande parte dos fertilizantes são utilizados nas culturas de rendimento, 

particularmente no tabaco, cana-de-açúcar e hortícolas.  

 

b) Maquinaria agrária 

 

Gráfico 2. 

Evolução do número de tractores em explorações agrícolas 

 

 
Número de tractores, sem considerar as potências. 

Fonte: Fagilde (2018). 

 

No gráfico 2 observa-se que o número de tractores apresentou uma tendência decrescente 

ao longo do período analisado. Em 1984/85 verificou-se um aumento significativo do 

número de tractores atingindo o número recorde de máquinas agrícolas no país (Fagilde, 

2018). Este aumento deu-se após a decisão do Estado, em 1977, de aquisição em massa de 

equipamentos agrícolas para suprir o défice de equipamento existente da “herança” colonial 

e ainda em consequência do modelo de desenvolvimento do país e do sector agrário, 

culminando num total de 5.660 tractores a nível nacional.  

 

Após o final de década de oitenta, existiu uma redução significativa do número de tractores, 

principalmente, pelos seguintes factores: (1) implementação de programas de aquisição de 

equipamentos sem estudo prévio para escolha dos beneficiários e escolha do equipamento 

adequado; (2) morosidade no processo de distribuição e/ou venda (grande parte do 

equipamento fica perdido e envelhecido nos parques); e (3) aquisição de equipamentos sem 

que exista garantia de assistência técnica para as marcas do equipamento adquirido, o que 

implica a paralisação ou baixa utilização ao fim de um tempo curto de utilização (Fagilde 

2018). 
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c) Investigação agrária  

 

Gráfico 3 

Rácio investimento público em investigação agrária  

em relação ao PIB agrícola e PIB total 

 
Nota: O investimento em investigação agrária refere-se às despesas públicas neste subsector; resulta 

do somatório das despesas de investimento para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Instituto de Investigação Veterinária de Moçambique. Não está incluída a investigação no caju, de 

pouco significado. 

Fonte: OGE para investimento em investigação agrária e INE para o PIB total e agrário. 

 

Observa-se no gráfico acima que a dotação orçamental para investimentos na investigação 

agrária é muito reduzida, recebendo, em média, 0,08% do PIB agrário e 0,02% do PIB total. 

De ressaltar que o nível de investimento em investigação agrária em relação ao PIB agrário, 

considerado ideal para obter resultados desejados na investigação e inovação agrária é de 

2%, Uaiene (2012). Isto é, os gastos públicos na investigação representam 4% do que poderia 

ser considerado como desejável. 
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4. RESUMO 

 

Em geral, com base nos dados apresentados, constata-se que: 

• Os níveis de utilização e acesso aos serviços e tecnologias agrícolas por parte dos 

pequenos produtores, permanecem reduzidos, considerando que os pequenos e 

médios produtores, representam 99,9% dos produtores agrícolas; pouco menos de 

10%, tem acesso aos serviços de extensão, a insumos agrícolas (sementes 

melhoradas, agroquímicos), a sistemas de rega, a equipamentos e maquinarias 

agrícolas. 

• Apesar de se verificar tendência crescente no uso de agroquímicos, especificamente, 

dos fertilizantes, os níveis de utilização são baixos quando comparados com outros 

países da África Austral. A utilização de agroquímicos é maioritariamente realizada 

nas culturas de rendimento para exportação ou pelos médios produtores em culturas 

para consumo doméstico, sobretudo nas cidades. 

• Relativamente aos equipamentos agrícolas (tractores), ficou evidente que a 

tendência é decrescente. A mecanização em Moçambique encontra-se em níveis 

baixos. Considerando a área agrícola trabalhada na agricultura, que é estimada em 

5,6 milhões de hectares, e o mínimo recomendado de mecanização, (1 hp - cavalos 

de força por ha), e se a opção for aumentar a mecanização em pelo menos 1hp por 

10 ha desta área, seriam necessários cerca de 5.600 tractores (Fagilde, 2018). 

• A despesa pública na investigação agrária em relação ao PIB é de 25 vezes menos 

que o investimento considerado ideal.  

 

As diferentes operações culturais continuam sendo preparadas manualmente, onde a 

enxada é o instrumento principal e omnipresente. A nível nacional, cerca de 83% da 

preparação da terra e de outras operações culturais, continua sendo realizada manualmente. 

Esta realidade é de quase 100% nas províncias maior produtoras: Cabo Delgado (99%), 

Niassa (99,2), Nampula (99,6%), Zambézia (99,8%) e Sofala (96,8), (Mosca e Abbas, 2022).  

 

Perante estas realidades, não é difícil perceber porque a agricultura moçambicana apresenta 

baixos níveis de produtividade. No entanto, é preciso considerar que os aumentos de 

produtividade decorrem de um conjunto amplo de condições, acções e políticas públicas 

direccionadas ao sector e que estas sejam estáveis e implementadas de forma coordenada 

para que se obtenham ganhos de eficiência dos factores de produção e aumento dos 

resultados produtivos. 
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