
1 

 

 

  
 

 

Os documentos e discursos oficiais sobre as estratégias da agricultura têm dado grande ênfase ao 

agro-negócio. Os investimentos e acções que têm vindo a ser implementados nos últimos anos 

indicam, claramente, essa opção. Como exemplo, existem linhas de crédito designadas de 

“especiais”, cuja elegibilidade é acessível a produtores médios e organizados em termos de 

administração, com garantias de crédito e acesso à banca; os centros de parques de máquinas, que 

prevêem a prestação de serviços de mecanização aos camponeses, são pouco acessíveis a estes 

por razões diversas (http://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr25/Yasser Arafat Dadá e Dilma 

Carlos, 2017); semelhante situação existe em relação aos projectos dos silos 

(http://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-23 - Yasser Arafat Dadá e Dilma Carlos, 2017); 

determinadas culturas (como, por exemplo, soja), são incentivadas sobretudo junto de pequenos 

e médios agricultores (designados de “emergentes”) porque produzem para o mercado, com 

importante apoio financeiro (incluindo a fundo perdido de parte do investimento), assistência 

técnica, mercados assegurados e fornecimento de insumos. Os agricultores “emergentes” 

constituem uma elite do último decil da população, em termos de rendimentos, de posse de gado, 

de possibilidades de consumo, posse de bens duráveis, etc. 

 

A actuação do agro-negócio termina, quase sempre, por fomentar o surgimento dos pequenos e 

médios produtores, enquanto produtores de mercadorias. Existem, essencialmente, três formas de 

intervenção do agro-negócio podendo, em cada caso, assumir uma ou mais das seguintes: (1) a 

subcontratação, por razões de eficiência e produtividade e por funcionalidade da relação entre as 

empresas e os camponeses (menor número de subcontratados reduzindo os custos de transacção 

da empresa interessada no produto), termina por seleccionar um número limitado de “emergentes” 

(2) a integração dos camponeses nos mercados através da produção e venda de excedentes (por 

exemplo, algodão, tabaco e feijão bóer), não envolve uma elevada percentagem de camponeses e 

a produção é territorialmente limitada no conjunto do país; (3) as grandes empresas que produzem 

em regime de monocultura (por exemplo, o açúcar) e assalariam camponeses transformando-os 

em operários (parciais, ou não, consoante o grau de estabilidade/precariedade do emprego). 

 

Estes processos introduzem dinâmicas no meio rural e na economia. Destacam-se os seguintes: 

(1) aumento da renda dos agricultores e famílias beneficiárias dos processos de integração nos 

mercados, seja por via de aumentos de produtividade e de excedentes comercializáveis (sobretudo 

por utilização de sementes melhoradas, químicos e mecanização), seja por acesso a crédito e aos 

mercados; (2) maior dinamismo económico com surgimento de actividadesformais, mas, 

sobretudo, informais, que diversificam a renda de uma parte da população local; (3) contribuição 

para o orçamento do Estado (receita fiscal), para a balança de pagamentos (exportações e redução 

das importações), no consumo e no investimento; (4) incremento das desigualdades, 

frequentemente com base em estratificações sociais pré-existentes e resultantes das estruturas das 

sociedades locais, da escolarização, pertença a grupos de assimilação colonial, envolvimento em 

empresas estatais e públicas e pertença aos aparelhos das burocracias partidárias e do Estado; (5) 

conflitualidades locais e migrações de curta distância e por períodos mais ou menos longos; (6) 

possível redução do rendimento e das acessibilidades aos serviços (educação, saúde, água, etc.), 

sobretudo em consequência de migrações de curta duração e por reassentamentos; (7) efeitos 

ambientais negativos por contaminação da água, ar, solos e desflorestação. 
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Como refere o parágrafo anterior, existem efeitos positivos e negativos do agro-negócio. A 

questão é saber sobre a abrangência social do desenvolvimento (em termos de inclusão), os 

processos de acumulação e de transferência espacial e intersectorial de recursos (padrão de 

crescimento e de acumulação) e a sustentabilidade ambiental e na utilização de recursos. O agro-

negócio pode ser favorável a curto e longo prazo, se promover o desenvolvimento local através 

de relações produtivas e contratuais que beneficiemos diferentes actores das cadeias produtivas, 

se respeitar os direitos das comunidades e dos pequenos produtores (ocupação da terra e extracção 

de recursos - florestas e água),não agredir o ambiente e contribuir para as contas nacionais e 

equilíbrios macroeconómicas. Igualmente para a segurança e soberania alimentar, produzindo 

bens alimentares. 

 

Existem muitos estudos que revelam, com evidências, aspectos críticos às formas de actuação do 

agro-negócio em Moçambique e que correspondem aos aspectos negativos acima mencionados. 

Destacam-se os mais importantes: conflito de terra e não respeito pela lei; reassentamentos; 

processos de auscultação não transparentes e sem cumprimento da lei; exploração predadora de 

recursos; concentração em produtos de exportação; relações contratuais com as comunidades 

pouco claras e muitas vezes não respeitadas; aumento da pobreza em algumas zonas conforme se 

pode concluir do último Inquérito ao Orçamento das Famílias 

(http://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-18, Mosca, 2016 e http://omrmz.org/ publicacoes/dr-

17, Feijó e Mosca, 2016). No fundamental, as razões que justificam estas situações são: 

fragilidade da administração pública (legislação, capacidade técnica e de fiscalização a diferentes 

níveis territoriais) e, em alguns casos, desresponsabilidade do Estado registando-se situações 

pouco claras e alianças entre a política e os negócios. Por outro lado, a abrangência social (a 

criação de uma base social de pequenos e médios capitalistas agrários) é muito limitada em termos 

numéricos e de importância produtiva. Existem porém experiências positivas, sendo os casos do 

tabaco, algodão e soja os mais conhecidos. O agro-negócio e o surgimento de agricultores 

"emergentes" é um processo relativamente recente. E, conforme os estudos e realidades 

conhecidas, os aspectos críticos são muitos.  

 

Para que haja vantagens económicas e sociais e aceitação social na opção da política de 

desenvolvimento agrário com acento no agro-negócio, seria necessário que as vantagens 

superassem os custos acima referidos. Embora existam experiências positivas, há muitos casos de 

fracos resultados e de conflitualidades nas diferentes formas de agro-negócio, principalmente 

quando envolvem ocupação de terras e reassentamentos. 

 

Por outro lado, os pequenos produtores mantêm, na sua maioria e em grande parte das culturas, 

as mesmas áreas de produção por família, as mesmas técnicas e as mesmas produtividades durante 

as últimas décadas. Exceptuam-se casos de relativo sucesso nas culturas de milho, tabaco, 

algodão, feijão bóer e mandioca. Cada vez mais, os baixos rendimentos são complementados com 

diversificação de actividades informais, principalmente o comércio, o garimpo e serviços 

diversos. 

 

As pequenas explorações representavam, no último Censo Agro-Pecuário (2009), 99,3% do total 

das explorações, ocupando perto de 3,65 milhões de famílias que correspondem sensivelmente a 

18 milhões de moçambicanos. Hoje, segundo os dados do último censo da população, este grupo 

populacional poderá representar 20 milhões de cidadãos. As médias explorações eram, aquando 

do mesmo censo agrário, 24,4 mil famílias, aproximadamente 125 mil moçambicanos. Isto é, as 

médias explorações, sendo aquelas que, em princípio, possuem maiores possibilidades de se 

integrarem no grupo dos "emergentes", representam uma muito baixa percentagem da população 

rural e de agricultores (0,66%).  

 

A transformação dos pequenos produtores em "emergentes" será necessariamente socialmente 

limitada e espacialmente concentrada. Os outros sectores da economia não criarão, a médio prazo, 

emprego suficiente para absorver a população que tem a agricultura como principal fonte de 

rendimento; a população rural continuará a aumentar em consequência do baixo crescimento 

demográfico das cidades (mesmo que com taxas superiores ao meio urbano). A informalização 



3 

 

da economia prosseguirá como estratégia de sobrevivência dos pobres. Dados do último trabalho 

sobre a pobreza (Inquérito ao Orçamento familiar - IOF) indicam que, entre2008 e 2014, embora 

a percentagem da população pobre tenha diminuído de 54,7%, em 2008, para 46,1%, em 2014, o 

número de pobres aumentou, nesse período, em cerca de 700 mil moçambicanos, sendo estes, 

sobretudo habitantes do meio rural. Esta pobreza é avaliada com base na satisfação das 

necessidades básicas alimentares (óptica do consumo). A pobreza no meio rural é de maior 

profundidade que no meio urbano e as desigualdades aumentam. Esta realidade faz concluir que 

a agricultura e os pequenos produtores continuarão, por muitos anos, tendo um papel importante 

na produção de alimentos (amendoim, arroz, batata-doce, feijões, milho, mandioca) e de bens não 

alimentares (por exemplo, algodão, caju e tabaco) e na economia do país. Os camponeses têm 

uma menor participação na produção de avicultura, banana, chá, hortícolas para o mercado.  

 

Nesta perspectiva, é imperioso não secundarizar as políticas específicas direccionadas para os 

pequenos produtores para que estes aumentem o rendimento baseado em incrementos de 

produtividade, para o que é necessário reforçar a extensão rural e a difusão de técnicas e de 

insumos, mais conhecimento e acesso aos mercados, melhores estradas rurais, garantias de 

comercialização dos excedentes e oferta de bens de consumo no meio rural, como forma de 

estimular a procura e incentivar aumentos reprodução. A pequena produção já revelou responder 

rapidamente aos estímulos de mercado, sempre que existam garantias de comercialização e preços 

incentivadores, acesso a factores de produção e crédito sob diversas formas. 

 

Por outro lado, pode-se considerar a existência de funcionalidades perversas entre o agro-negócio 

e os pequenos produtores, como, por exemplo: a expansão do agro-negócio necessitará de mais 

terra e a transformação dos camponeses em assalariados pode ser coerente porque liberta a 

ocupação da terra a médio e longo prazo; os salários baixos e as diversas formas de contratação 

de trabalho temporal contribuirão para a redução dos custos e viabilização dos negócios. Terra e 

trabalho são os dois principais factores de produção, condições básicas para o crescimento do 

agro-negócio. 

 

Em resumo, o ritmo de crescimento do agro-negócio é baixo, concentrado em produtos de 

exportação, abrange uma percentagem reduzida de produtores e é espacialmente localizado. 

Consequentemente, o número de camponeses a ser integrados como "emergentes", ou que possam 

beneficiar deste processo, é limitado. Este aspecto, acrescido à fraca criação de emprego na 

economia, faz concluir que o número de pequenos produtores continuará a aumentar nos próximos 

muitos anos. Nestas circunstâncias, dificilmente o número de pobres reduzirá; a subnutrição não 

diminuirá significativamente; as desigualdades sociais e espaciais e os factores de conflitualidade 

podem aumentar; os fenómenos migratórios intensificar-se-ão como revelam os dados provisórios 

do último censo da população (2017); será necessário importar cada vez mais alimentos; entre 

outras consequências. 

 

Finalmente, a questão agrária em Moçambique não está equacionada e as políticas públicas e de 

mercados são frágeis e instáveis e, por isso, ineficazes. É necessário corrigir as más práticas dos 

investidores, que o Estado não se desresponsabilize das suas funções, que a administração pública 

ganhe eficácia e se descentralize funções para o nível local, tanto as relacionadas com o agro-

negócio, como as dirigidas aos pequenos produtores e às comunidades.  

 

Agro-negócio sim; mas, assim, não! Não há políticas específicas para os pequenos produtores. 

Assim, a maioria da população e o meio rural não sairá da pobreza e de todas as consequências 

daí derivadas.  


