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

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

 
Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e assuntos 
internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 
relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 
O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores e 
técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. Podem 
ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  
 
Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito o 
Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 
 
Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento. 
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CONTRIBUTO PARA O PLANEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO  

DE CABO DELGADO 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cabo Delgado sempre foi dos territórios menos desenvolvidos de Moçambique. Vários factores 

se foram sucedendo para que essa realidade acontecesse a longo prazo. A descoberta do recurso 

gás e o conflito militar despertou atenções, preocupações e alterou realidades e comoções 

socioeconómicas que merecem atenção para as decisões políticas e económicas, considerando 

os actuais contextos de instabilidade. 

 

Foi criada a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, cujo objectivo essencial é a 

coordenação do desenvolvimento desse território, com limites não claramente definidos. Existem 

iniciativas de elaboração de um plano de desenvolvimento no âmbito a actuação da ADIN. 

 

Este texto é complementar ao texto elaborado pelo Observatório do Meio Rural com o título 

Desenvolvimento de Cabo Delgado num contexto de conflito1 onde se carateriza a província de 

Cabo Delgado considerando várias abordagens e perspectivas, que se podem considerar como 

bases (de conhecimento) para a elaboração de um plano de desenvolvimento.  

 

O presente texto apresenta, na secção dois, os pressupostos de desenvolvimento segundo uma 

determinada concepção política, ideológica e técnica; a terceira secção é dedicada à apresentação 

dos dilemas entre os diversos objectivos de desenvolvimento; a quarta secção relaciona alguns 

aspectos entre as opções de desenvolvimento e ideologias, seguindo-se a quinta secção, onde se 

faz uma breve apresentação do contexto de Cabo Delgado e, finalmente, na sexta e última secção, 

referem-se algumas linhas para o desenvolvimento de Cabo Delgado. 

 

Esta última secção é apenas indicativa de alguns aspectos metodológicos de planeamento para a 

elaboração do plano e alcance dos objectivos pretendidos, considerando as opções e os 

pressupostos que têm subjacente uma combinação de várias teorias e posicionamentos 

ideológicos e de política económica e do desenvolvimento. Para um maior aprofundamento, seria 

importante que se estudasse quais os factores, económicos, sociais e institucionais, que mais 

influenciam a criação de riqueza e mais efeitos multiplicadores produzem no conjunto da 

economia do território a fim de fazer surgir economias endogeneizadas. 

 

Um plano de desenvolvimento deve ser concebido a logo prazo (pelos menos 30 anos), o que 

pode entrar em conflito com os ciclos políticos e lógicas eleitoralistas de curto prazo (período 

entre legislaturas). 

 

Embora estejam subjacentes, este texto não faz qualquer revisão teórica sobre as teorias do 

desenvolvimento. 

 

  

 
1 João Feijó, Jerry Maquenzi e António Suto, publicado pelo OMR como Observador Rural Nº 101. Veja em 

www.omrmz.org-Publicações-Observador Rural. 

 

http://www.omrmz.org-publicações-observador/
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2. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Macroeconomia, políticas públicas e desenvolvimento regional: um plano territorial deve 

estar relacionado com a política económica, com as políticas públicas globais e sectoriais a nível 

nacional, como, por exemplo, investimento público, emprego, subsídios, incentivos fiscais, saúde, 

educação, etc. Medidas excepcionais ou diferenciadoras para um território específico devem 

considerar o risco de distorção dos mercados, desvio de recursos para fora do território ou para 

outros sectores, desigualdades potenciais. O Plano deve conter medidas de precaução anti risco 

dos aspectos referidos, entre outros. 

 

Eficiência económica, social e ambiental: os planos focalizam-se, geralmente, nos aspectos 

económicos (investimento, crédito, agentes económicos, excedentes económicos, 

competitividade, mercados, etc.). A maximização da eficiência económica implica, geralmente, 

extractivismo predador de recursos naturais e do trabalho e maiores desigualdades, exclusão dos 

grupos sociais minoritários e, em muitos casos, agressões ao ambiente e 

conservação/sustentabilidade dos recursos, favorecendo a vulnerabilidade aos choques externos. 

Assim sendo, é necessário um planeamento onde a eficiência económica, social e ambiental 

possuam compromissos entre si (por exemplo, reduzindo a eficiência económica para garantir 

maior equidade social, e destas com a ambiental). Estes níveis ou pontos de compromisso são 

calculáveis através de métodos econométricos e não a “olhómetro”. 

 

Articulação e coesão espacial: as infraestruturas de transporte e comunicações e as devem 

articular os diferentes níveis do território e deste com os territórios vizinhos e a nível nacional. 

Prioridade deve ser atribuída aos espaços de maior potencial produtivo e à evolução da 

população com cenários de mobilidade e migração de longo prazo. Questões de defesa e 

segurança podem e devem ser consideradas. 

 

Desenvolvimento endógeno: a endogeneidade do desenvolvimento significa, em termos gerais, 

que o território possui recursos (capital e trabalho) e mecanismos de produção e reprodução do 

capital capazes para que os investimentos realizados localmente em pequenas e médias 

empresas, nas economias informais e na agricultura de pequena escala, serem feitos por agentes 

económicos locais e que aí reinvistam, criando clusters para desenvolver as relações intersectoriais 

com criação de mais emprego e retenção de valor acrescentado. Se assim for, os territórios teriam 

que ter especializações produtivas de acordo com a competitividade dos territórios. Deste modo, 

dificulta-se a transferência intersectorial e inter-territorial de excedentes económicos, que 

reproduzem desigualdades espaciais e sociais, e aprofundam o subdesenvolvimento. A 

endogeneidade significa o aumento da competitividade, educação de qualidade, ciência e 

tecnologia relacionadas com os sectores prioritários de cada fase. 

 

Equidade social: a equidade social, em contexto de muita pobreza e de grandes desigualdades, 

pode ser no sentido de elevar os rendimentos dos mais pobres com políticas pró-pobres, em 

sectores que ocupam a maioria da população (neste caso, agricultura), onde se cria mais emprego 

por unidade de capital investido (possivelmente, agroindústria e construção de infraestruturas 

públicas, serviços aos cidadãos (educação, saúde, transportes de pessoas, etc.), protecção dos 

idosos, formalização das economias informais com vantagens para estes agentes económicos, 

políticas de mercados e de estabilização de preços. 
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Inclusividade: a elaboração dos planos com envolvimento institucionalizado dos agentes 

económicos e sociais locais, de forma a incorporar os aspectos mais demandados pelos diferentes 

grupos sociais, profissionais e sectores de actividade, é o primeiro passo para um 

desenvolvimento inclusivo. A participação local na gestão dos recursos, nas auscultações sobre 

processos de reassentamento e atribuição de DUATs, a gestão dos fundos atribuídos às 

comunidades nas concessões de licenças de exploração de recursos naturais, o acesso aos 

serviços públicos, entre outros aspectos, são factores necessários para assegurar que o 

desenvolvimento corresponda aos anseios e necessidades dos cidadãos e garanta a não existência 

de conflitualidades. É importante que haja um desenvolvimento centrado no cidadão. Isso implica 

a existência de instituições públicas, empresariais e da sociedade civil abertas à sociedade e, 

sobretudo, a consciência e existência de uma cidadania participativa, com capacidade de diálogo, 

de negociação e de reivindicação. 

 

Por outro lado, é necessário que os cidadãos exerçam a cidadania activa, o que apenas é possível 

com formação e organização das comunidades, segundo diferentes grupos de interesse 

económico, social e de reprodução do poder local “tradicional”, pressupondo e tendo em 

consideração a heterogeneidade e história das sociedades locais.  

 

Resiliência ambiental: Sendo a costa de Cabo Delgado uma zona de alto risco de choques 

naturais (sobretudo de ciclones), é necessário que o Plano de Desenvolvimento do Corredor do 

Norte possua programas de criação e resiliência contra eventos ambientais extremos. No caso 

concreto, a defesa da costa (ventos e marés altas) das aldeias e das infraestruturas produtivas e 

da qualidade dos solos merecem prioridade. Para o efeito, é importante programas de 

reflorestamento da mata devastada, plantação de árvores ao longo da costa para amortecer os 

ventos e evitar o avanço das dunas, protecção à habitação e aos campos agrícolas e unidades 

industriais com cortinas de árvores. 

 

Médio e longo prazo: o planeamento económico requer estratégias de longo prazo. No caso de 

Cabo Delgado, e considerando o contexto, a recuperação será ainda a prazo mais longo. Por um 

lado, devido ao pós-guerra muito destrutivo, em termos psicológicos, humanos, de agudização 

dos factores de conflitualidade, de infraestruturas e rupturas do tecido produtivo e dos mercados 

e, por outro lado, da penetração do capital multinacional, a exploração predadora de recursos 

naturais com fluxos de tráficos envolvendo alianças internas e externas. 

 

O planeamento ao longo do tempo deve prever, necessariamente, a convergência entre postos 

administrativos, interdistrital e zonas de Cabo Delgado dos principais indicadores económicos e 

sociais, como, por exemplo: (1) indicadores sociais: pobreza, protecção social, escolarização, 

saúde, acesso a água e energia, e estradas; (2) indicadores económicos: rendimento das famílias, 

emprego, património das famílias relacionado com nível de vida (casa, electrodomésticos, meios 

de transporte, etc.). 

 

Para que a convergência seja possível são necessárias políticas positivamente discriminatórias 

para os locais actualmente desfavorecidos. Em termos de investimento público, têm importância 

os serviços aos cidadãos mencionados, a construção de infraestruturas produtivas (por exemplo, 

sistemas de irrigação) e de articulação do território dentro da província e com o resto do país. O 

investimento privado deve ser priorizado para os sectores que se enquadram na estratégia de 

endogeneização do desenvolvimento, destacando-se a agricultura, comércio rural e a pequena 

indústria transformadora de bens localmente produzidos. Os incentivos mais eficazes e de fácil 

implementação são os benefícios fiscais, incentivos por emprego criado e taxas de juro inferiores 
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às do mercado. Estes são importantes os factores indutores de inovação técnica no sentido do 

aumento da produtividade do trabalho e da agricultura (extensão rural pública e privada, 

investigação e formação). 

 

Instituições: a descentralização efectiva (com contratação de técnicos, alocação de recursos e 

atribuição de poderes de decisão) para tornar possível verificar-se o princípio da subsidiariedade. 

Para o efeito, poderão ser necessárias revisões legais ou de regulamentos para permitir o exercício 

de funções e responsabilidade a nível local e a formação de técnicos, considerando as realidades 

políticas e socioeconómicas onde trabalham, incentivos aos técnicos para o trabalho em contexto 

de risco, e outros.  

 

A convergência intersectorial dos sectores mais influentes no desenvolvimento merece, em 

primeiro lugar, que as políticas públicas interministeriais estejam igualmente compatibilizadas na 

priorização dos territórios e no Orçamento do Estado. É importante que se definam os poderes 

verticais e horizontais entre as diferentes instituições.  

 

As instituições a nível provincial devem possuir capacidade de planeamento territorial e sectorial 

e de negociação em busca de recursos da cooperação e de investimento, de monitorização, 

avaliação e fiscalização, para as áreas que forem definidas como prioritárias, conforme a realidade 

de cada território.  

 

O nível distrital, numa primeira fase, pode ser a unidade base territorial de reforço das instituições 

públicas, priorizando os factores de aumento da produtividade do trabalho e da terra (agricultura, 

comércio, agroindústria, turismo), a manutenção de infraestruturas (estradas e pontes, irrigação, 

diques de defesa e valas de drenagem contra cheias) e dos serviços aos cidadãos. Serão 

necessários incentivos para os técnicos que trabalhem nos distritos. 

 

Sector externo: Moçambique é uma economia dependente e aberta ao exterior e sem 

capacidade interna de ajustamento de políticas (devido à baixa poupança e investimento interno, 

à rigidez e baixa competitividade do sector produtivo e a políticas públicas, muitas vezes, 

incoerentes e ineficazes). Comoções externas reflectem-se rapidamente e de forma ampliada na 

economia e, depois dos períodos de crise, a recuperação é lenta. Este factor de instabilidade 

somente pode ser reduzido com maior endogeneização da economia, melhor ambiente de 

negócios e políticas de protecção com desarmamento alfandegário a longo prazo e na medida 

que as empresas ganhem competitividade. 

 

 

3. DILEMAS DOS OBJECTIVOS 

 

Os objectivos referidos são funcionais entre si. A figura abaixo revela este aspecto. A 

economicidade, equidade social e espacial, sustentabilidade, enedogeneidade económica, 

resiliência e inclusividade estão interligados e reforçam-se mutuamente, tanto nos ciclos de 

crescimento como nos de crise/desacelaração económica. Esses objectivos são somente 

alcançáveis a longo prazo com planeamento a diferentes níveis territoriais e desenvolvimento de 

um sector privado de base social alargada, que responda às demandas internas crescentes devido 

ao aumento do rendimento das famílias nos sectores principais de redução da pobreza e 

competitividade das exportações com valor acrescentado local. 
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A figura abaixo revela as interligações entre o sector externo, a macroeconomia e as políticas 

públicas, os mercados e os preços. Para atingir os objectivos é necessário que existam instituições 

estáveis e descentralizadas, com capacidade de gestão técnica, modernizadas (sistemas que 

unifiquem a coordenação das funções, com sistemas informatizados técnicos de qualidade) e 

abertas à sociedade, e que facilitem a inclusividade.  

 

Figura 1 

Objectivos e factores de desenvolvimento 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em resumo, o Plano de Desenvolvimento do Corredor do Norte (neste caso, referindo-se à 

província de Cabo Delgado) deve possuir uma perspectiva de longo prazo, ser pró-pobre, 

inclusivo, tendente a uma crescente equidade social e espacial e que assegure a articulação do 

território. Para o efeito, é necessário que existam níveis de compromisso entre a maximização dos 

objectivos da economicidade (eficiência/racionalidade na atribuição de recursos públicos e do 

crédito) com a equidade social e territorial e a resiliência climática. Os níveis de compromisso 

entre os dilemas das opções de políticas (as prioridades dos objectivos) são ajustáveis em cada 

fase do desenvolvimento.  

 

A figura 2 procura mostrar, de forma simples, que os objectivos e as políticas devem ser geridos 

para se alcançar uma maior equidade económica (rendimento e redução da pobreza), social 

(acesso aos serviços básicos de crescente qualidade, habitação, energia, comunicações, segurança 

social, etc.), em ambiente de menores riscos de crises económicas, instabilidade política e militar, 

resiliência ambiental, sustentabilidade e de segurança da vida. 

 

O gráfico da direita, na figura 2, revela o objectivo de desenvolvimento convergente entre zonas 

do território, onde as diferenças se aproximam em torno da média. As linhas procuram ser 

representativas de um índice sintético que inclua rendimento médio das famílias com base na 

principal fonte de rendimento da província (agricultura), sociais (educação e saúde) e 

infraestruturas de serviços. Para a elaboração do plano de desenvolvimento de Cabo Delgado, 
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será necessário estimar mais índices sintéticos e um global, que reúnam os indicadores parciais 

mais importantes considerando o contexto da província. 

 

Figura 2 

Desenvolvimento convergente 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

A convergência deve ser global para um único indicador; por exemplo, nível de rendimento por 

habitante que sintetizam/reflectem, de algum modo, outros indicadores (pobreza, desigualdades, 

acesso a serviços básicos, infraestruturas de transportes e comunicações, volume de investimento 

e crédito, segurança social). São estes e outros indicadores que poderão ser monitorados para 

avaliar a evolução da convergência do desenvolvimento. 

 

O Estado deve fazer escolhas públicas em consequência das múltiplas necessidades e dos pontos 

de compromisso entre os objectivos. A corrupção, desvios de aplicação e as ineficácias 

administrativas constituem factores que agravam o défice de recursos. 

Os principais dilemas que implicam políticas públicas diferenciadas sem ou com limitada 

intervenção nos mercados e de promoção da actividade privada, são os seguintes:  

• Que regiões favorecer? Onde concentrar os recursos (níveis de concentração) públicos e 

de incentivo ao sector privado, de modo a assegurar uma convergência de 

desenvolvimento territorial? Qual o ritmo de convergência, isto é, em quantos anos se 

pretende alcançar quais limites de desigualdade?; 

• Relação entre sector públicos e privado. Definidos os territórios e os recursos para 

garantir a convergência de desenvolvimento em termos estritamente económicos, quais 

os esforços na alocação de recursos públicos e de incentivo ao sector privado para 

aumentar, gradual e sistematicamente, a equidade de acesso aos serviços básicos 

(educação, saúde, água, energia, mobilidade – transportes e estradas), que sustentem um 

desenvolvimento convergente a partir de determinado momento, sem políticas 

positivamente discriminatórias (convergência autossustentada). Qual o gradualismo da 

concentração dos recursos e, no final (após alcançar o nível de convergência desejado), 

como e em que momentos desactivar as políticas positivamente discriminatórias; 

• Que prioridade entre os sectores priorizar. Com base nos dois bullets anteriores, quais os 

sectores produtivos a incentivar (linhas de crédito com taxas de juro abaixo das do 

mercado, incentivos fiscais com contrapartidas das empresas – por exemplo, criação de 

emprego, reinvestimento em modernização das empresas), de forma a gerar emprego, 

rendimentos para a agricultura familiar e de pequena escala, e quais os investimentos em 

cadeias de valor com localização nesses territórios, das fases de produção, transformação 
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e pequena e média indústria transformadora, tendo em conta a tradição e experiência 

produtivas, os sectores de maior geração de emprego com base socialmente alargada; 

• Resiliência como prioridade. A resiliência contra calamidades pode aumentar com 

recursos locais e participação das populações, como por exemplo, reflorestamento, 

cortinas de protecção florestal em redor de aldeias e na costa, manutenção dos diques 

de defesa e valas de drenagem nas zonas de maior risco de alagamento, construção de 

represas para irrigação o fornecimento de água para consumo; 

• Assistência social como instrumento de equidade para os mais idosos e sem condições 

de sobrevivência, crianças órfãs e pessoas com incapacidades físicas e mentais. Quais as 

preferências entre a distribuição de dinheiro  e a oferta de serviços (casas de idosos, lares 

e escolas para as crianças órfãs, etc.). Esta opção exige esforços e capacidade organizativa 

e iniciativas privadas com apoio público. 

 

Estes dilemas e/ou opções, devem pressupor que o crescimento económico nesses territórios, a 

criação de emprego, o aumento do rendimento da agricultura familiar e de pequena escala criem 

riqueza para o desenvolvimento endogeneizado com resiliência contra calamidades e segurança 

social. Para o efeito, é fundamental a descentralização, reformas e modernização do Estado, o 

planeamento da economia para um bom ambiente de negócios e incentivos para o sector privado, 

que os recursos fiquem retidos ou retornem aos locais de exploração de recursos naturais 

conforme as leis. A equidade deve assentar na geração e retenção de riqueza local.  

 

Crescimento concentrado, sectorial e territorialmente, com vista à maximização do lucro num 

contexto de Estado frágil e centralizado, gera mais pobreza e desigualdades, pouca resiliência e 

aprofundamento da natureza extrovertida da economia.  

 

 

4. DESEVOLVIMENTO E IDEOLOGIAS 

 

Objectivos e estratégias (opções de prioridades dos dilemas) reflectem necessariamente opções 

de políticas que possuem substractos ideológicos não coincidentes. Os principais são os 

seguintes: 

• Funcionalidades, conflitos e dilemas entre uma economia de mercado e uma economia 

planificada (neste caso, de forma descentralizada e coordenada com o nível nacional), 

sem intervenção nos mercados nem nas funções empresariais (excepto nos sectores de 

monopólios naturais, com a energia, água construção de infra-estruturas produtivas). As 

fronteiras do dilema entre Estado e mercados deverão ser atenuadas no tempo e na 

medida do crescimento do sector privado e da endogeneidade do desenvolvimento. Este 

dilema pode implicar reformas do Estado com reflexos no orçamento, na fiscalidade, nas 

estruturas de mercado; na eliminação das distorções dos mercados, no investimento, 

crédito e no funcionamento das empresas.  

• Relação entre alocação de recursos para infra-estruturas produtivas com os recursos 

destinados aos serviços aos cidadãos e à segurança social, isto é, o dilema entre 

economicidade e equidade social e territorial; 

• Desenvolvimento inclusivo, económica e socialmente, com acumulação e investimento 

local versus economia centralizada, com cadeias de valor verticalizadas e implantação de 

grandes investimentos sem auscultação, benefícios e defesa dos direitos das populações 

abrangidas;  

• Conflitos entre os efeitos do investimento em capital intensivo para a maximização da 

extracção de recursos (muitas vezes de forma predadora) com acumulação no exterior, e 
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um desenvolvimento endógeno, com predominância de investimento intensivo em 

trabalho e económica e ecologicamente sustentável.  

 

Em síntese, estão presentes várias teorias e concepções económicas e de desenvolvimento, desde 

a economia de mercado maximizadora do lucro, o capitalismo intensivo, predador e maximizador 

da extracção para o exterior e de valor, até às teorias que defendem papéis do Estado na 

economia produtiva (sectores empresariais do Estado), nos mercados, em funções sociais e de 

defesa da sustentabilidade dos recursos e do ambiente.  

 

Opções radicais do lado dos mercados e da iniciativa privada sem alguma intervenção do Estado 

geram, geralmente, crescimentos concentrados devido à maximização da eficiência económica, 

desigualdades e, apenas a longo prazo, a emergência de uma classe média significativa; o oposto, 

planeamento central e intervenção directa do Estado na economia, enquanto produtor de bens e 

serviços e controlador dos mercados, gera ineficiências económicas e administrativas, distorções 

dos mercados, burocratização da economia e, a longo prazo, a falência do estado social, como 

objectivos de curto prazo. 

 

Um plano de desenvolvimento deve considerar os contextos, a história e culturas dd diversidade 

de habitantes no território, as potencialidades produtivas, os recursos humanos e naturais, os 

potenciais elementos de instabilidade e de conflitos políticos e étnicos o que, certamente, exigirá 

planos pragmáticos que contenham elementos de várias teorias, sobre as quais é possível 

encontrar equilíbrios e funcionalidades. Esta possibilidade depende do papel do Estado no 

planeamento e desenvolvimento, monitoria, aplicação das leis, fiscalização, criação de um bom 

ambiente de negócios e de investimento. 

 

Mais importante que representações ou catalogações ideológicas que são elementos geralmente 

não unificadores de uma concepção, de estratégias e de políticas de desenvolvimento, são os 

objectivos de:  

• Garantir a segurança dos cidadãos e o respeito pelos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais dos cidadãos, com mais organização das comunidades para o exercício da 

cidadania; 

• Assegurar crescimento com equidade para a redução da fome, da subnutrição, da 

pobreza e das desigualdades; 

• Oferecer serviços básicos para a melhoria de vida dos cidadãos; 

• Defender a resiliência contra choques ambientais; 

• Descentralizar efectivamente a administração pública e assegurar a inclusividade, com 

coordenação intersectorial a vários níveis territoriais de planeamento e alocação de 

recursos.  

 

 

5. RESUMO DO CONTEXTO DE CABO DELGADO 

 

A província de Cabo Delgado, com 82 625 km2 e 2 333 278 de população (Censo, 2017) é 

historicamente menos desenvolvida que as restantes províncias. O território está dividido em 17 

distritos. Faz fronteira com a Tanzânia a Norte, o oceano Índico a Este e com as províncias de 

Niassa a Oeste e Nampula a Sul. A população está integrada em três grupos etno-linguísticos 

(macondes, macuas e mwanis), mas existem pessoas oriundas de outras zonas do país e do 

mundo. Embora exista o predomínio populacional por distrito (veja o mapa em Feijó e Maquenzi, 

2021) existe o predomínio dos macondes no Norte (sobretudo no planalto de Mueda), dos 
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mwanis na costa (principalmente em Palma e Ibo), e dos macuas (a etnia mais populosa do país) 

a Sul e Oeste. 

 

Historicamente, a produção agrária (bens alimentares – milho, feijões, mandioca, mapira e arroz) 

e de exportação – algodão, caju, gergelim, sisal - no período colonial) e, mais anteriormente, a 

exploração da borracha), a pesca, o turismo, a extracção de minerais (mármore, ouro, rubis e 

outros), e de madeira constituem as principais fontes de criação de riqueza. Os serviços públicos 

constituem a principal fonte de emprego, formal e informal. Sabe-se de fontes de rendimento 

gerados por tráficos ilegais de madeira, marfim, ouro, pedras preciosas, entre outros bens, droga, 

, entre outros. Estes possuem ramificação internacional. 

 

A pobreza, o acesso aos serviços básicos aos cidadãos, a cobertura de infraestrutura de 

comunicações, o número de empresas, o acesso às redes de comunicação e ao sistema bancário 

e outros indicadores, apresentam valores inferiores que no resto do território. Dentro da província, 

existem grandes diferenças por distrito e localidade2. Os distritos com indicadores mais elevados 

são, regra geral, os distritos de Montepuez, Cidade de Pemba, Mocímboa da Praia e Mueda. 

Inversamente, os distritos com piores indicadores são os de Muidumbe, Mecufi, Quissanga, 

Meluco, Palma e Balama (veja o quadro abaixo). 

 

Cabo Delgado é uma das províncias com piores indicadores socioeconómicos em consequência 

dos seguintes factores principais: 

• Conflitos no período da pré-colonização efectiva de Moçambique, entre os grupos 

étnicos motivados pelo domínio territorial a Norte pelos macondes, organizados 

socialmente em forma de clãs (sem conceito organizacional de império/Estado, como os 

de Barué, Gaza ou Marávia, entre outros) e que estabeleceram alianças com os yaus de 

Niassa para a permissão do tráfico de escravos para o embarque na costa (sobretudo 

Ibo). Os mwanis, na perspectiva local e colonial, representavam uma elite resultante de 

uma grande e prolongada miscigenação devido ao comércio com os árabes, tráfego de 

escravos para as ilhas francesas do Índico e para a América do Sul, principalmente para o 

Brasil. Foi ainda um dos assentamentos coloniais mais antigos devido ao tráfego de 

escravatura e administração colonial sob competição do comércio francês de escravos. 

• A maioria do território não foi relativamente importante (comparando com outras zonas) 

abrangida, pela colonização através das companhias majestáticas (Companhia do Niassa) 

e, posteriormente pela colonização directa) 

• No período do “colonialismo tardio”3 a província não constituiu prioridade na actuação 

do capital português e não português, excepto como zona militar; 

• O início da guerra de libertação nacional, na sua fase inicial, concentrou-se no Norte de 

Cabo Delgado, dificultando a inclusão dessa parte da província no arranque da economia 

no contexto do colonialismo tardio. 

  

 

 
3 Historiadores designam de colonialismo tardio a fase final, após o início da década de 50 do século XX, 
caracterizando, sobretudo, pela aceleração da imigração de portugueses para as colónias (como forma de 
desviar a forte emigração portuguesa para o Centro da Europa, Estados Unidos e Canadá) e do “arranque” 
do crescimento económico, fundamentalmente impulsionado pela necessidade de bens alimentares dos 
colonos e da procura de matérias-primas da indústria metropolitana, coincidindo com a reestruturação 
do capital em Portugal. 
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A luta de libertação nacional aumentou a importância política do território, sobretudo no Norte 

da província. Surgem zonas libertadas da administração colonial e Mueda tornou-se um 

importante centro de operações e logística militar. Os macondes, etnia dominante dessa zona 

(em termos de volume da população e pertença do território), foram os que, numa primeira fase, 

mais suportaram os custos humanos e sociais da guerra tendo como consequência uma maior 

marginalização pelo poder colonial e, por outro lado, uma maior importância no contexto da 

libertação nacional. Esta preponderância permanece em termos de ocupação de espaços do 

poder local (distrital e provincial), na Frelimo e no Governo e nível central, sobretudo nos sectores 

militares e de segurança. Os mwanis e macuas, anteriormente “privilegiados” pela colonização, 

passaram a ser os grupos étnicos de menos acesso ao poder local e a rendimentos de pensões 

de antigos combatentes, para além dos rendimentos devido á ocupação de cargos públicos e 

militares e acesso a negócios por essa influência. Isto significa uma certa inversão nas pirâmides 

dos poderes e dos negócios por grupos étnicos. 

 

Os mapas dos resultados das eleições de 1994 (após o Acordo Geral de Paz) e de 20194, revelam: 

• Uma clara predominância do voto na Frelimo nas zonas do Norte da província 

(dominantemente habitada por macondes) e um alargamento do voto na Frelimo nos 

restantes distritos nas últimas eleições, em 2019. 

• A persistência nas zonas de dominância do voto na Frelimo mantém-se, sendo alargada 

para outros distritos, mesmo que estes continuem sendo os mais pobres e com 

importantes desigualdades territoriais. Esta constatação pode ser justificada pela perda 

de credibilidade e actuação na base por parte da Renamo. Pode ainda significar que, 

perante as fragilidades da Renamo, as acções de propaganda, controlo e manipulação 

eleitoral constituam factores em favor do eleitoralismo da Frelimo. 

• A relação entre grupos étnicos e habitantes dos distritos/localidades é cada vez mais 

ténue em consequência de migrações de vários tipos que, por sua vez, provocaram a 

agudização de alguns elementos de conflitos (ocupação de terras, de funções de chefia 

na administração pública, acesso a recursos, entre outros factores).  

 

O quadro abaixo revela a classificação de cada distrito em quartis nas variáveis seleccionadas5 

para, a partir de um índice sintético6, verificar o nível de desenvolvimento relativo (entre os 

distritos), segundo as variáveis consideradas. 

 

A selecção das variáveis obedeceu aos seguintes critérios: (1) oferta/acesso a serviços básicos 

(educação e saúde); (2) disponibilidade de bens representativos do nível/qualidade de vida 

(cobertura da casa e acesso a energia); e, (3) fontes de rendimento com base na principal e mais 

inclusiva actividade económica (agricultura, subdividido em produtos alimentares e de 

rendimento). Estas variáveis são algumas das constituintes da pobreza multidimensional.  

 

 
4 Feijó e Maquenzi (2021). 
5 As variáveis seleccionadas estão indicadas no quadro 1. Classificaram-se os distritos por quartil de cada 
variável, e, no final, segundo a pontuação total (somatório dos quartis 1,2,3 e 4), calcularam-se novos 
quartis, obtendo-se o índice sintético por distrito e o seu enquadramento num determinado quartil. 
6 Define-se por índice sintético, aquele que, congrega num só, vários indicadores socioeconómicos, 
havendo critérios diferenciados de ponderação entre si, muitas vezes conforme os objectivos e a 
importância relativa de cada indicador na valorização e análise da realidade reflectida nesse índice 
sintético. Exemplos de índices sintéticos são o Índice de Desenvolvimento Humano, o Doing Business, 
Índice de Competitividade, de Transparência, entre muitos outros. 
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O método apresentado nesta secção é apenas um de entre várias metodologias. A 

instrumentalização do método adoptado, deve ser aprofundada, em termos de inclusão de mais 

variáveis, tendo em consideração factores de ponderação nas variáveis de forma a considerar o 

peso de cada uma no crescimento e demais objectivos do desenvolvimento. Este método revela-

se relativamente fácil de utilizar (baixa complexidade econométrica e dados estatísticos existentes 

ou de fácil obtenção no terreno), pode ser corrigido e ajustado às evoluções das realidades. 

Porém, a consistência e fiabilidade deste método requer o conhecimento ex-ante, sobre os 

factores determinantes de criação de riqueza, da equidade social e da resiliência ambiental. 

 

O que está apresentado é somente um exercício simples, mas demonstrativo do embrião do 

método sugerido. Podiam-se considerar outras variáveis e uma base territorial de menor 

dimensão (localidades e postos administrativos). Porém, para o objectivo deste trabalho (apenas 

como contributo), os autores consideraram suficiente para reflectir o nível de desenvolvimento 

relativo à escala distrital. 

 

Quadro 1 

Classificação dos distritos por quartil de desenvolvimento relativo 

 
Legenda: a cor verde representa o quarto quartil, amarela o terceiro, laranja, o segundo e a cor 

vermelha o primeiro. 

Fonte: Elaboração dos autores com base em compilação de dados de Feijó e Maquenzi (2021). 

 

A representação em mapa encontra-se na figura abaixo. 

  

Distrito

% 

Analfabeti

smo

Escolas 

Secundárias 

(ESG)

Produção 

Alimentar

Produto 

agrária  de 

rendiment

o

Unidades 

Sanitárias

Cobertura 

da casa

Acesso a 

energia

Pontuação 

total 

(quartis)

Média da 

pontuação

Ancuabe 2 3 3 3 3 2 2 18 2,6

Balama 1 2 3 4 3 1 1 15 2,1

Chiúre 1 3 4 4 4 1 2 19 2,7

Cidade de Pemba 4 4 1 1 4 4 4 22 3,1

Ibo 4 1 1 1 1 4 4 16 2,3

Macomia 2 1 4 3 2 3 3 18 2,6

Mecúfi 2 1 1 1 1 3 3 12 1,7

Meluco 2 3 1 2 1 2 3 14 2,0

Metuge 3 2 2 2 1 4 4 18 2,6

Mocímboa da Praia 4 2 2 3 3 4 4 22 3,1

Montepuez 4 4 4 4 4 3 2 25 3,6

Mueda 4 4 4 3 2 2 1 20 2,9

Muidumbe 1 2 - - 2 2 1 8 1,1

Namuno 3 2 3 4 3 1 1 17 2,4

Nangade 2 2 3 2 1 3 3 16 2,3

Palma 3 1 2 2 1 3 3 15 2,1

Quissanga 3 1 2 2 2 1 2 13 1,9

Distribuição em Quartis
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Figura 1 

Distritos de Cabo Delgado por quartil de desenvolvimento relativo

 
Fonte: Elaboração dos autores com base em compilação de dados de Feijó e Maquenzi (2021). 

 

Verifica-se que dos quatro distritos com maior desenvolvimento relativo, Pemba e Mocímboa da 

Praia beneficiam de melhor cobertura de serviços públicos e serviços administrativos e, depois, 

Mueda e Montepuez, que são os principais produtores agrícolas. Para além da importância dos 

municípios-sede dos distritos. Estes distritos são também os que apresentam mais e menos 

assentamentos urbanos, o que ressalta as diferenciações de desenvolvimento entre os espaços 

urbanos e rurais em todo o país e em todas as variáveis de desenvolvimento (PIB per capita, tecido 

económico, estrutura produtiva, IDH, pobreza e desigualdades de consumo e de rendimento, 

cobertura de serviços essenciais aos cidadãos, etc.). 

 

As razões principais do menor desenvolvimento dos distritos do primeiro quartil, são, em alguns, 

a baixa potencialidade para a produção agrária, pouca integração dos pequenos produtos 

agrícolas nos mercados, limitada oferta de serviços básicos aos cidadãos e debilidade de 

infraestruturas (sobretudo estradas que articulem os territórios)  

 

Uma análise mais detalhada, pode ser realizada com base na posição (quartis) das diferentes 

variáveis de cada distrito7. Por exemplo, os distritos com mais analfabetismo são Balama, Chiúre 

e Muidumbe; os distritos com mais rendimento originado por produção agrária de rendimento 

são Montepuez, Balama, Namuno e Chiúre – Balama e Chiúre tem maior analfabetismo e maior 

rendimento da agricultura. 

 

 
7 Feijó e Maquenzi apresentam uma larga série de mapas por diferentes variáveis. Uma análise conjugada 
dessas variáveis poderá gerar índices sintéticos mais aprofundados e importantes para a elaboração de 
um plano de desenvolvimento de Cabo Delgado. 
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Na última década foram descobertos jazigos de gás na Bacia do Rovuma. A partir de 2017, 

começou o conflito militar que perdura, com crescente intensidade e violência. Muitos 

comentários e discursos são realizados à volta de vários aspectos do conflito. Poucos são os 

estudos continuados e aprofundados sobre as razões/causas, motivações, estratégias políticas e 

militares, evoluções táticas do conflito, causas internas/externas (políticas, militares económicas e 

de tráficos), ligações com a geoestratégia dos recursos energéticos e de espaços do Índico. Pode-

se ainda perguntar acerca do envolvimento do Estado Islâmico, de uma guerra civilizacional e/ou 

religiosa. 

 

Porque este trabalho não tem como objectivo analisar o conflito, importa somente referir que não 

será possível haver desenvolvimento nas zonas abrangidas pela guerra. Acomodar as pessoas 

deslocadas, reduzir os factores de alargamento espacial do conflito, evitar agressões aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais dos cidadãos e reforçar a capacidade combativa para 

reduzir/eliminar as acções de terrorismo, são as actividades principais do Estado em Cabo 

Delgado, no Niassa e em Nampula (sobretudo na costa). 

 

 

6. ALGUMAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE CABO DELGADO  

 

O planeamento do desenvolvimento deve considerar e potenciar (quadro baseado na figura 1) os 

seguintes objectivos, considerando os pressupostos/princípios adoptados. 

 

Pressupostos/princípios Objectivos 

As condições naturais (solos, clima, temperaturas 

ao longo do ano, etc.) e seu uso/exploração 

racional (sustentabilidade económica, social e 

ambiental); 

Eventos extremos climáticos. 

Eficiência (compromissos entre as eficiências 

económica, social e ambiental) e 

sustentabilidade; 

Resiliência ambiental. 

Tradição, conhecimento e tecnologias utilizadas 

nas actividades económicas que mais geram 

rendimento e emprego, com aumento da 

produtividade por inovação técnica. 

Eficiências económica, social e ambiental; 

Crescimento económico. 

Políticas públicas incentivadoras da actividade 

privada (fiscalidade, crédito) com contrapartidas 

de compromisso de inovação técnica, criação de 

emprego, estabelecimento de cadeias de valor 

com integração de pequenos produtores e 

produção com sustentabilidade. 

Estabilidade das políticas púbicas estáveis a 

longo prazo, Eficácia e eficiência de recursos; 

Endogeneidade do desenvolvimento; 

Inclusividade. 

Reforço da oferta, das acessibilidades e da 

qualidade dos serviços aos cidadãos e 

investimentos em infraestruturas para a criação 

de emprego (alargamento da inclusividade) e 

aproximação (convergência) dos níveis de 

desenvolvimento relativo entre os distritos. 

Equidade social e inclusividade;  

Articulação territorial (estradas). 

Descentralização do Estado. 
Instituições: eficiência e eficácia do Estado; 

Inclusividade. 

Participação dos agentes económicos e sociais 

na elaboração e monitoria do desenvolvimento; 

Formação dos agentes económicos e sociais para 

o desempenho destas funções. 

Inclusividade; 

Eficácia, endogeneidade do desenvolvimento. 
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Conhecidos os objectivos e conhecendo os contextos de partida, é necessário, como passo 

seguinte, elaborar o plano de desenvolvimento. Para o efeito, seria importante conhecer quais os 

sectores de actividade económica e social para cada distrito e zona para a constituição de clusters 

que estimulem as relações intersectoriais e integrem as cadeias de valor horizontais (ao nível do 

território) com os respectivos prolongamentos verticalizados, retendo o máximo de valor no 

território. A longo prazo, para além do crescimento e da criação de riqueza socialmente alargada, 

deve-se obter os objectivos da equidade social e espacial e maior resiliência ambiental. 

 

Isso significa que os níveis de investimento entre as partes do território sejam desiguais, 

priorizando os sectores onde cada distrito possui défices/desvantagens relativos. Por exemplo, 

criar condições para que as actividades mais importantes, com potencialidades locais, mais 

dominadas pelo conhecimento e tradição produtiva; e, maior investimento em educação onde 

existe menor cobertura de escolas dos diferentes níveis, afectação de professores e apoio público 

em material pedagógico aos estudantes. Estas discriminações positivas devem ser graduais e 

constantes, em prazos a serem estabelecidos em função dos recursos e da capacidade de 

absorção/ execução/ transformação local, até que os indicadores de desenvolvimento se 

aproximem da média provincial e esta da média nacional, admitindo-se aproximações dentro de 

uma banda em redor da média. 

 

Este exercício deveria abranger diferentes níveis territoriais em função das heterogeneidades pré-

existentes e de quais os factores que, em cada local, maior eficiência e efeitos multiplicadores 

podem ser esperados. 

 

A elaboração de um plano de desenvolvimento requer um conhecimento aprofundado da 

história, cultura, relações sociais e de poder aos diferentes níveis, tradição e experiência produtiva, 

comportamentos e prioridades económicas dos cidadãos, sectores produtivos, potencialidades 

produtivas, tecido produtivo existente, sectores motores do crescimento, entre outros aspectos. 

Por isso, as equipes de elaboração de um plano de desenvolvimento devem ser interdisciplinares, 

existir um sector de planeamento na administração local para promover, monitorar, coordenar 

instituições locais e destas com as de nível central, captar recursos (investimento privado e 

público), eliminar distorções no funcionamento e comunicação entre os mercados, entre outros 

aspectos. As instituições devem ser eficazes e eficientes, capacitadas tecnicamente, serem abertas 

à sociedade e aos agentes económicos e serem absolutamente transparentes. Para que o 

desenvolvimento seja inclusivo, é importante que existam reformas e estruturação das instituições 

e das organizações empresariais, da sociedade civil e das comunidades. Caso contrário, corre-se 

o risco de criação de burocracias ineficientes e ineficazes, não transparentes e em busca de 

projectos de investimentos desligados dos objectivos do desenvolvimento. 

 

Deve-se evitar que o desenvolvimento seja concebido a curto prazo, sem uma concepção política, 

opções ideológicas e objectivos políticos claros.  
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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 social João Feijó e Yasser Arafat Dadá Novembro de 2018 
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67 Pólos 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 

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 vida dos 

reassentados 
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 
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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 

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 e Jessica 

Lindkvist 
Outubro 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 
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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 



 

 
 

 

 

 

Como publicar: 

• Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

• Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

• Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 

90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

• O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

• Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

• Aprovação pelo Conselho Técnico. 

• Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

• Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

• Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade 

de voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações 

e observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

• Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

• Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

• O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

• A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

• O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 

cm em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 

 

 



 

 
 

 

          

 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/

