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RESUMO 

 

A pesca tem sido reportada como um dos sectores importantes para o desenvolvimento 

socioeconómico do país. A estratégia do governo sempre procurou romper o ciclo da baixa 

produtividade das pescas, causada pelo fraco desenvolvimento dos distintos subsectores, 

principalmente o artesanal e semi-industrial, a sobreexploração de alguns recursos alvos da 

pesca industrial e pelas características dos canais internos de comercialização de pescado. 

 

Este estudo analisa o sector pesqueiro moçambicano no contexto macroeconómico. Embora 

a produção total tenha crescido, na realidade houve uma redução da participação dos 

subsectores semi-industrial, industrial e aquacultura, para o volume total da produção, 

compensada pelo grande aumento da pesca artesanal. Os resultados obtidos mostram que 

muitas das variáveis macroeconómicas examinadas não tiveram efeitos significativos na 

produção pesqueira, uma vez que os volumes de captura observados têm como principal 

contribuinte o subsector artesanal. 

 

Palavras chave: macroeconomia, pescado, produção pesqueira, recurso pesqueiro    
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MACROECONOMIA DAS PESCAS EM MOÇAMBIQUE 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A costa moçambicana tem cerca de 2.700 km de extensão, e 200 milhas de Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), constituindo 586,000 km de superfície de massas de água oceânica, com 

potencialidade pesqueira e diversidade de recursos, derivadas da sua localização costeira. Na 

parte continental estão duas importantes massas de águas interiores – o lago Niassa e a albufeira 

de Cahora Bassa. Aparecem ainda outros grandes rios com caudal permanente, lagoas litorais e 

interiores e planícies de cheia, que proporcionam diversas espécies de peixes para o consumo 

local e de outras regiões. A forte procura por esses recursos favorece o crescimento da indústria 

pesqueira. 

 

Para o desenvolvimento do sector pesqueiro, o incremento da produção e produtividade, têm 

sido anunciados incentivos de natureza variada, desde fiscais até financeiros, com a 

disponibilidade de linhas especiais de crédito e de incentivos ao investimento. Esforços que 

vinham sendo realizados para o desenvolvimento da pesca no país ganharam mais dinamismo na 

década de 90, quando são elaborados os primeiros instrumentos orientadores para o sector 

pesqueiro. Tais instrumentos foram sendo aprimorados, melhorados e adequados ao longo do 

tempo. 

 

Ao longo desses anos ocorreram iniciativas para o desenvolvimento do sector produtivo e da 

administração pública, com financiamentos, na sua maioria donativos, de instituições 

internacionais de cooperação. Estes apoios também ocorreram no período analisado neste 

documento, com esforços de investimentos na construção de infra-estruturas de apoio à pesca, 

o aumento da frota pesqueira e a introdução de novas artes de pesca e/ou melhoramento de 

outras. Para as pescas industrial e semi-industrial, em particular, foi significativo o esforço de 

reabilitação e manutenção de infra-estruturas portuárias.  

 

No PARP 2011-2014 (GovM, 2010), o Governo mencionava que mais de 70% da população do 

país depende da agricultura e das pescas de subsistência para viver. A agricultura e as pescas têm 

sido apresentadas como os sectores-chave na estratégia de desenvolvimento do país. A estratégia 

de redução da pobreza concentra-se em i) aumento da produção agrária e pesqueira; ii) 

promoção do emprego; iii) desenvolvimento humano e social; iv) governação; e, v) gestão 

macroeconómica e fiscal. O documento em referência frisa que os sectores agrário e pesqueiro 

constituem um pilar da economia do país, contribuindo, nos 5 anos anteriores ao período 

analisado neste trabalho1, para mais de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e entre 7 e 11% da 

taxa de crescimento da economia. 

 

Grande parte da população que vive nos distritos e localidades, na faixa costeira e nas grandes 

massas de águas no interior do país, tem a pesca como uma das suas principais fontes de 

emprego e meio de subsistência. Para além de ser uma actividade historicamente secular, a pesca 

é parte integrante da segurança alimentar e da cultura das comunidades costeiras. Os habitantes 

costeiros de Moçambique dependem fortemente da pesca para garantir a sua segurança 

alimentar e nutricional fazendo parte dos seus hábitos e costumes. 

                                                             
1. Portanto, 2005-2010. Não foram encontradas informações desagregadas por sector, o que não permite aferir a 

contribuição do sector pesqueiro. 
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A exploração de recursos pesqueiros é feita na costa, nos lagos e rios, principalmente por 

pescadores artesanais, que contribuem com cerca de 95% da produção nacional desembarcada. 

O resto, provém da frota comercial composta por operadores semi-industriais e industriais que 

se dedicam principalmente à captura de camarão e de peixe. Uma frota estrangeira opera em 

águas da Zona Económica Exclusiva e tem o atum como recurso alvo (MP, 2010). 

 

Para o presente Quinquénio (2020-2024), o Governo apresenta como objectivo central adoptar 

uma economia mais diversificada e competitiva, intensificando os sectores produtivos com 

potencial para elevar a geração de renda e criação de mais oportunidades de emprego. Define 

ainda, que uma das Opções Estratégicas para a prossecução deste objectivo macro: fortalecer o 

desenvolvimento da pesca artesanal e valorizar a pesca industrial, no contexto da economia azul, 

bem como o desenvolvimento da aquacultura, criando mais oportunidades de emprego para os 

moçambicanos, e contribuindo de modo directo para a melhoria da qualidade de vida da 

população na perspectiva do combate à fome, à pobreza e à desnutrição. 

 

Documentos2 recentes referem que o Sector das Pescas contribui(u) com cerca de 2% do PIB, 

sendo que a pesca de pequena escala representa, em termos de número e volume de produção, 

a maior componente produtiva do Sector. É sabido que alterações na política macroeconómica 

de um país têm, muitas vezes, um impacto variável – mais, ou menos, significativo – na economia 

de um determinado sector do país.  

 

O presente trabalho tem como objectivo geral compreender o funcionamento das diferentes 

variáveis macroeconómicas no desenvolvimento do Sector das Pescas em Moçambique, no 

período 2010-2019. Especificamente, pretende-se mostrar: a) a evolução do Sector de Pescas; b) 

a evolução de algumas variáveis macroeconómicas; e, c) a influência dessas variáveis no sector 

pesqueiro. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho iniciou com a revisão bibliográfica e documental sobre o tema em apreço. Sendo, de 

seguida recolhida informação estatística sobre produção e algumas variáveis macroeconómicas. 

Posteriormente decorreu a respectiva análise de conteúdo. Na discussão, fez-se uma 

confrontação entre os dados de produção pesqueira, com base nas estatísticas do Sector, e as 

informações financeiras das entidades vocacionadas.  

 

Com o horizonte temporal de 2010-2019, a informação foi obtida em instituições, como: o 

Ministério de Economia e Finanças (MEF), CPI, Banco de Moçambique, INE, Ministério do Mar, 

Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)3, FAO, Banco Mundial e outras. Foram seleccionadas 

variáveis4, como: consumo de pescado, exportação de pescado, diferentes tipos de investimento5, 

PIB, taxas de juro, taxa de câmbio, inflação, e importação de pescado. 

 

                                                             
2. Ver, por exemplo, Política  e Estratégia do Mar (POLMAR) aprovada em 2017. 
3. Incluindo instituições tuteladas. 
4 . Outras variáveis como a produção pesqueira por subsector, receitas, são tratadas no documento Caracterização do 

Sector Pesqueiro. 
5. Nomeadamente: Investimento Directo Estrangeiro, Investimento Privado Estrangeiro, Investimento Público Nacional, 

Investimento Privado Nacional. 
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O documento tem quatro secções. A primeira, apresenta um panorama geral das pescas ao nível 

global, destacando aspectos sobre a evolução do tecido produtivo, o estado de exploração dos 

recursos pesqueiros e consequências no ecossistema. Segue-se um breve resumo histórico das 

pescas no país, entre os períodos imediatamente a seguir à independência até à primeira metade 

da década de 90, tempo em que são criadas as primeiras instituições do sector, bem como 

elaborados os instrumentos normativos e orientadores. 

 

A segunda secção tem como objectivo a caracterização económica do sector pesqueiro, ao longo 

dos anos 2010-2019. Aqui analisam-se aspectos relativos à contribuição do sector na absorção 

da força de trabalho, o comportamento da produção, produtividade e exportação dos produtos 

pesqueiros. A secção seguinte debruça-se sobre algumas variáveis macroeconómicas e sua 

influência no desenvolvimento pesqueiro. A última secção contém as conclusões e 

recomendações.  

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A actividade pesqueira, suas diferentes práticas e formas de uso, são muito antigas. Segundo 

alguns autores (Diegues, 1983; MCGoodwin, 1990), até ao início do século XV, a pesca 

caracterizava-se como uma actividade sem aporte tecnológico, com um número reduzido de 

praticantes e baixa procura por alimentos, e com uma incalculável disponibilidade de recursos 

pesqueiros e insignificante necessidade de capital financeiro. 

 

Foi na Revolução Industrial que ocorreram mudanças significativas no sector pesqueiro, com a 

introdução de novas tecnologias, principalmente com o fabrico de grandes embarcações e 

introdução de meios de propulsão a vapor, com a construção de portos pesqueiros e a introdução 

de novas artes de captura, como as redes de arrasto (Murawski, 1990). A pesca de longo curso, 

que já existia desde finais do século XV, com a captura do bacalhau, exigiu, não só, o aumento do 

tamanho e tonelagem das embarcações, mas, ainda, o surgimento de um novo tipo de 

organização da produção (Diegues, 1983). 

 

Nesta fase, as longas viagens, o volume de capital necessário à operacionalização da frota, 

supunham uma organização produtiva, que se baseava não mais na unidade familiar mas sim, nos 

requisitos do grande capital com mão-de-obra contratada e remunerada, sendo 

institucionalizado o sistema de pagamento de salários variável segundo a função exercida na 

embarcação (Diegues, 1983). 

 

Alguns factores viriam a incentivar o aumento da produção e produtividade pesqueira, tais como: 

a melhoria dos meios de transportes que facilitavam o escoamento e comercialização, o uso de 

gelo na conservação do pescado e certa especialização da força de trabalho utilizada em terra 

(descarga, armazenamento, processamento e comercialização) (Diegues, 1983) permitindo 

reduzir os dias de permanência em terra das embarcações. 

 

Enquanto isso, por outro lado, o desembarque das capturas das grandes embarcações causava 

uma baixa dos preços do pescado, pondo em perigo a sobrevivência dos pescadores de pequena 

escala. Houve a separação do trabalhador directo dos meios de produção, separação essa 

evidenciada no pagamento de salário mensal ou semanal, em oposição à remuneração pelo 

sistema de partes (partilha de pescado), então praticada na pesca de pequena escala (Diegues, 

1983). 
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Já no século XIX começam os debates em torno da acção humana e dos eventos climáticos sobre 

o comportamento do stock nas diferentes pescarias. Huxley (1884) argumentava não existir 

ameaça da acção humana sobre o manancial pesqueiro, uma vez que existia uma abundância de 

espécies, e eram fecundas, e, portanto, a actividade de pesca não teria nenhum impacto negativo. 

No sentido contrário, estava Lankester (1884), para quem existiam potenciais efeitos causados 

pela acção humana na extracção continua do peixe, principalmente no stock parental. 

 

Estas preocupações foram avançando na medida em que a exploração dos recursos naturais ia 

tendo maior expressão. Na década de 60, Hardin apresentava a teoria dos bens comuns, segundo 

a qual, o livre uso dos recursos naturais leva ao seu esgotamento na medida em que cada 

utilizador quer explorar o máximo. Os debates têm levado a duas linhas de pensamento, segundo 

as quais em função do grau de compatibilidade entre os padrões de uso e as características do 

recurso-alvo, as estratégias de pesca a curto prazo podem levar: a) à degradação de recursos 

(Hardin, 1968); ou, b) à sua conservação (Stocks, 1987).      

 

O contínuo processo de industrialização da pesca, com a pressão sobre os recursos pesqueiros, 

viria a provocar uma sobreposição das áreas de captura dos diferentes subsectores, artes de pesca 

e uma aceleração na redução do stock natural (FAO, 2008, FAO, 2011) num contexto em que 

muitos países não possuem mecanismos adequados de controlo e ordenamento pesqueiro. 

Contudo, tem existido um esforço analítico de associar o esgotamento dos stocks pesqueiros, não 

somente à pesca, mas, também, a outros factores como o comportamento do stock face a 

fenómenos climáticos, as inter-relações das espécies com as demais componentes da biomassa 

(Sissnwine, 1984; Welcomme, 1992).  

 

Em 2010, a FAO realizou uma avaliação à 107 espécies, tendo concluído que um terço de pesca 

oceânica do mundo está sobre explorada ou esgotada, a um nível 2,5 vezes maior que os níveis 

sustentáveis de captura (FAO, 2010). Ainda para esta organização, embora mais unidades 

populacionais tenham se esgotado, uma significativa proporção de recursos está moderadamente 

explorada (FAO, 2011). Relativamente à medidas de gestão, ela adverte que do total do espaço 

oceânico somente 2% está protegido (FAO, 2018). 

 

Actualmente tem havido uma discussão sobre a importância de cada um dos subsectores de 

pescas. Muitos autores e organizações (FAO, 2005; McGoodwin 2003; McGoodwin 2001; 

WorldFish Center, 2016) defendem que são as actividades de pesca de pequena escala que 

permitem expressar e preservar a cultura e as tradições das comunidades locais, 

fundamentalmente em países pouco desenvolvidos. 

 

Em muitas pequenas nações insulares e arquipélagos, as actividades de pesca em pequena escala 

são um domínio importante onde vários aspectos da cultura e as tradições das comunidades 

continuam a ser expressas e preservadas. Defende-se que, se as actividades deste subsector forem 

destruídas, muitos desses aspectos desaparecerão (FAO, 2005). É também reconhecido que as 

instituições sociais, que tendem a se desenvolver em torno deste subsector, são valiosas e 

necessárias para preservar a diversidade do ecossistema marinho e de outros contextos 

ribeirinhos (McGoodwin 2001). 

 

Mas tem sido grande a dificuldade de isso se observar, tendo em conta três aspectos 

fundamentais que confluem nas relações entre os diferentes usuários (McGoodwin 2003): i) os 

recursos pesqueiros são formalmente estabelecidos como recursos comuns; ii) os limites das 
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zonas de pesca são difíceis de determinar com precisão; e iii) as áreas de pesca são geralmente 

expostas a incursões de competidores de outros sectores de actividades. 

 

 

PESCAS EM MOÇAMBIQUE: BREVE RETROSPECTIVA 

 

As Pescas no período imediatamente anterior à independência até 1984. Durante o período 

colonial havia, por um lado, um subsector de pesca industrial fundamentalmente voltado para a 

produção do camarão para a exportação, provendo divisas. Por outro lado, havia um subsector 

de pesca artesanal no seio do qual se pode distinguir: uma pesca que opera a partir dos grandes 

centros urbanos e vilas e cujos meios de produção e infra-estruturas de apoio em terra pertencem 

a empresários portugueses, em que o seu pescado servia para o consumo urbano; e uma pequena 

pesca que usava meios de produção mais rudimentares e tinha como base a economia familiar, 

mas desempenhando um importante papel no aprovisionamento em proteína animal às 

populações (CEASM, 1990). A pesca artesanal tinha o suporte dos cantineiros rurais, que 

asseguravam o abastecimento em insumos de produção e bens de consumo aos pescadores e 

viabilizavam o escoamento dos seus excedentes de produção para outras zonas de consumo 

(Anónimo, 1999).  

 

Com a independência nacional, uma das primeiras medidas tomadas para o desenvolvimento das 

actividades do sector pesqueiro, foi enquadrá-lo no Ministério da Indústria e Comércio (MIC) que, 

em 1976, cria a Direcção Nacional das Pescas (DNP) (CEASM, 1990; FFP, 2000)6. Na altura, dois 

objectivos foram traçados para o desenvolvimento da pesca de pequena escala: aumentar a oferta 

de pescado para o consumo de toda a população e melhorar a situação económica e o nível de 

vida das comunidades de pescadores (CEASM, 1990)7. No caso da pesca industrial, o objectivo 

central estava voltado na captação de divisas através de exportações de crustáceos.  

 

A pesca artesanal foi considerada como tendo um papel na economia dos distritos costeiros e 

dos que se localizam nas grandes massas de águas do interior, constituindo, juntamente com a 

agricultura, a actividade de rendimento mais importante para as famílias rurais desses distritos. 

Portanto, para além das oportunidades de ocupação e fixação das populações, a pesca artesanal 

contribuía para o abastecimento das populações em proteína animal (FFP, 2000; Anónimo, 1999). 

O CEASM (1990:78) adianta que «um paralelo pode ser feito com o sector agrícola quanto à 

definição de um quadro institucional, tentativa de socialização passando pelo movimento de 

cooperativas». 

 

A DNP, por sua vez, inicia a constituição de empresas e serviços estatais para as actividades de 

produção e de prestação de serviços especializados para a frota pesqueira (CEASM, 1990)8, 

incluindo a constituição de joint ventures entre o governo e empresas estrangeiras para a pesca 

                                                             
6. Para além da administração da pesca comercial e artesanal, a DNP visava também as componentes de investigação 

pesqueira e do processamento e qualidade do pescado nacional. Uma relação de instituições do sector vocacionadas para 

cada componete em específico pode se encontrar nos documentos da FAO (1982; 2017). 
7. Provavelmente começa aqui a definição da pesca artesanal e da pesca semi-industrial como fazendo parte do estrato 

da pesca de pequena escala. Na análise da documentação para este artigo não foi encontrada uma informação 

esclarecedora sobre os parâmetros de tal estratificação. 
8. Entre 1977 e 1978, destacam-se os seguintes: a PESCOM, os Serviços Regionais das Pescas de Sofala, Zambézia e 

Maputo, a EMOPESCA, Centro de Pesca de Matola, a PESCOM Internacional, os Serviços Regionais das Pescas de 

Inhambane e Niassa, o Projecto MONAP, e a TECNAVE. Em 1982 foram criadas a NAVIPESCA, EQUIPESCA e a TECNIPESCA 

(Anónimo, 1999; CEASM, 1990; FFP, 2000).  
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industrial de crustáceos9 destinados a exportação. Enquanto isso, os pescadores artesanais são 

mobilizados para se organizarem em cooperativas de produção (FFP, 2000; Anónimo, 1999) como 

instrumento de concretização dos objectivos traçados para o desenvolvimento da pesca de 

pequena escala. 

 

Em 1978, é criada a Secretaria de Estado das Pescas (SEP). Em relação à pesca de pequena escala 

é instituída em 1980 a Unidade de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala (UDPPE), que 

visava promover acções de organização, crescimento económico e desenvolvimento deste 

subsector. A UDPPE, como forma de assegurar a recuperação e operacionalização das infra-

estruturas físicas abandonadas e melhorar a situação de abastecimento interno em pescado 

(Anónimo, 1999) cria10, por sua vez, os Combinados Pesqueiros (CP). 

 

Os CP desenvolveram-se a partir de infra-estruturas físicas e outros meios abandonados por 

colonos que haviam implantado uma rede comercial11 nas zonas rurais e que transaccionavam 

insumos, pescado e outros bens com os pescadores artesanais. Estes CP tiveram dois objectivos 

fundamentais: o desenvolvimento da pesca semi-industrial e o apoio ao desenvolvimento da 

pesca artesanal nas suas zonas de implantação e de influência (CEASM, 1990). Com três funções 

principais: a produção (através da sua frota semi-industrial), a comercialização de produtos 

(compra e venda de pescado e outros bens) e a prestação de serviços (aprovisionamento12, 

reparação e manutenção de embarcações e motores, extensão pesqueira, etc.).  

 

Para garantir os seus objectivos, e tendo em conta as suas funções, estavam previstas as seguintes 

actividades para os CP: fornecimento de materiais, equipamentos, combustíveis e outros insumos 

de produção, bem como géneros de primeira necessidade aos pescadores artesanais; a compra 

dos excedentes de pescado proveniente dos pescadores artesanais; a extensão pesqueira 

(experimentação e difusão de novos e/ou melhorados tecnologias e métodos de pesca; 

processamento e construção naval; promoção do cooperativismo); e o estabelecimento de 

serviços de apoio e assistência técnica nas comunidades pesqueiras. 

 

A UDPPE, centralizada em Maputo, tinha as funções de gestão e administração dos vários CP 

localizados um pouco por todo o país (CEASM, 1990; FPP, 2000; Anónimo, 1999) (cada província, 

dependendo da percepção que se tinha da sua capacidade produtiva em termos de recursos 

pesqueiros, podia ter vários CP e todos independentes uns dos outros)13. Por sua vez, para reforçar 

a sua implantação e influência, os CP tinham pequenos entrepostos, chamados Postos de Apoio 

e Compra (PAC), que, em circunstâncias específicas, faziam a ligação entre os vários beneficiários 

e os CP. 

 

                                                             
9. Nomeadamente a pesca industrial do camarão, a fauna acompanhante capturada nesta pesca era transferida para os 

actores (pescadores, comerciantes e processadores) da pesca de pequena escala que, por sua vez, abasteciam as cidades 

e vilas. A captura de peixe, que observava-se muito pouco, na pesca industrial tinha como objectivo fundamental o 

abastecimento das grandes cidades.   
10. Processo que decorreu de 1981 a 1985. 
11. Com a independência, esta rede foi alargada e consolidada com base em investimentos do Estado e de apoios recebidos 

através da cooperação internacional (Anónimo, 1999; CEASM, 1990; FFP, 2000). 
12. Pelas características sócio-económicas de então, reforçadas pelo modelo socialista vigente, a quase totalidade dos 

programas de desenvolvimento com apoios vindos da cooperação internacional integrava uma componente de 

aprovisionamento em materiais de pesca ou outros bens para incentivar os pescadores. 
13. Provavelmente o recrudescimento da guerra e o redimensionamento da ajuda externa, terá travado o movimento de 

criação dos CP. Somente duas províncias, Gaza e Manica, não tiveram CP. 
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Esta era a estruturação que pretendia assegurar o aumento da produtividade da pesca de 

pequena escala de forma a suprir as necessidades em pescado principalmente14 das cidades e de 

exportação. A produção dos CP provinha de várias fontes nomeadamente capturas próprias, 

recolha de fauna acompanhante (RFA), Programas Especiais de Apoio à Pesca Artesanal (PEAPA) 

e compra aos pescadores artesanais15. Os CP faziam chegar o pescado à empresa estatal 

responsável pela comercialização – a Pescom16 – que, por sua vez, se encarregava pela 

comercialização final.  

 

Enquanto isso, as necessidades em aprestos de pesca e outros bens eram calculadas por cada CP 

– com base na dimensão da sua zona de intervenção – e remetidas à UDPPE que fazia o somatório 

geral; o seu aprovisionamento provinha de duas fontes essenciais: de projectos de 

desenvolvimento próprios e de outras empresas estatais do sector17. Qualquer que fosse o circuito 

da aquisição destes insumos e bens pelo Estado, eles chegavam ao pescador artesanal a preços 

subsidiados.  

 

As Pescas no período de 1984 a 1990. Em 1984 surgem os últimos CP – de Pemba e de Sopinho 

– provavelmente devido às transformações administrativas, económicas e políticas que estavam 

em curso no país não havia espaço favorável para a continuidade do projecto.  As mudanças 

abrangeram o sector das pescas, com medidas como: a suspensão da actividade de produção dos 

CP para se concentrarem na de comercialização; a liberalização dos mercados e preços do 

pescado; a reorientação nos alinhamentos e na coordenação dos projectos apoiados através da 

cooperação internacional; o apoio à iniciativa do sector privado; e a redução das despesas com 

os Postos de Apoio e Compra (PAC) (CEASM, 1990; FPP, 2000; Anónimo, 1999). 

 

No que diz respeito à pesca artesanal, as principais medidas tomadas incluíram: atribuição de 

objectivos de equilíbrio financeiro e de rentabilidade aos CP; introdução de instrumentos de 

mercado nas transacções entre os pescadores artesanais e as empresas estatais para o 

desenvolvimento da pesca de pequena escala; manutenção do papel dos CP relativo à pesca de 

pequena escala; a reestruturação e separação das funções exercidas pela UDPPE; redução dos 

subsídios às empresas estatais do sector, dando-lhes autonomia financeira; e, constituição de 

sociedades (gestoras, holdings) com capitais públicos. 

                                                             
14. Aparentemente havia uma intenção, não confirmada, para o fornecimento de pescado pelos CP às zonas rurais. Mas, 

de 1979 a 1989, foi directamente transaccionado 1% do total de toda a comercialização realizada. Segundo Anónimo 

(1999), provavelmente parte da produção dos CP foi canalizada, através de outros intermediários, para as zonas rurais.  
15. Nos CP havia lojas para a venda de pescado às populações locais, dos insumos de pesca e outros bens de consumo. 

Os insumos eram adquiridos por compra directa ou em crédito, e, quando tal acontecia, o seu pagamento deveria ser 

feito em espécie (pescado). Por outro lado, era dada assistência técnica baseada na experimentação de certas  artes e 

técnicas de pesca em que o grupo-alvo era o pescador.  Os CP reforçam a sua influência com chamados “bens de 

incentivo”, como uma das formas de motivar os pescadores a produzirem excedentes e vendê-los aos CP. Pretendia-se, 

com isso, aumentar o volume do pescado comercializado e reduzir os efeitos das distorções de preços entre o mercado 

formal (nos Combinados) e o paralelo (CEASM, 1990; Anónimo, 1999). 
16. Além da Pescom, a Agricom tinha contrato com os CP (Anónimo, 1999). Neste caso, ocorria a troca de pescado por 

outros produtos, fornecidos pela Agricom, que depois eram usados pelos CP como parte dos bens de incentivo. Assim se 

acelerava a entrada do pescado no circuíto de comércio rural e urbano. 
17. Para além da procura das províncias, a importação pela Equipesca dependia ainda do montante de divisas de que esta 

empresa dispunha, sendo que muitas importações foram realizadas sem uma análise prévia das necessidades reais do 

subsector artesanal (CEASM, 1990). Para além dos Combinados, a Equipesca distribuía o seu material também aos 

particulares, nomeadamente os grossistas e retalhistas, mediante uma selecção feita pelos governos provinciais segundo 

a capacidade de venda demonstrada por esses agentes. A frota para a prática da actividade pesqueira era outro objectivo. 

Com a criação da Navipesca, em 1982, deu-se início à construção de embarcações de fibra de vidro. Algumas delas usavam 

motor inboard, outras eram à vela ou com motor outboard. A motorização foi introduzida para aumentar o raio de acção 

das embarcações artesanais e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo do seu trajecto (CEASM, 1990).  
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No âmbito da reforma estrutural, a partir de 1988 foi observada uma reestruturação institucional 

com a criação do Fundo de Fomento Pesqueiro (FFP). Da extinção da UDPPE surgiu a Sociedade 

de Fomento Pesqueiro (SFP), em 1989, e o Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena 

Escala (IDPPE), em 1990. O FFP foi criado com a finalidade de reforçar a política de autonomia 

financeira das estruturas do Estado no financiamento aos investimentos públicos e privados. 

Como tal, o FFP procura apoiar o desenvolvimento da pesca de pequena escala através de 

concessão de empréstimos18 aos Combinados, à SFP, crédito directo aos pescadores e outros 

utilizadores privados.  

 

A SFP é criada como instituição gestora dos interesses do Estado, retirando-o das 

responsabilidades de gestão directa das unidades económicas estatais no sector de pescas19. A 

SFP tinha um estatuto de sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada devendo, 

como tal, a autofinanciar-se através de suas próprias actividades. O seu principal objectivo 

passava pela criação de uma capacidade de gestão do subsector da pesca artesanal, bem como 

promover a autonomia financeira dos CP. Isto passava pela melhoria da gestão dos CP e 

promoção de iniciativas mistas com agentes locais (CEASM, 1990). Assim, os CP passaram a 

depender da SFP20.  

 

O IDPPE foi criado tendo como objectivo fundamental o crescimento da pesca de pequena escala, 

no que respeita à produção propriamente dita e às actividades de administração pública, 

contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida e de trabalho das comunidades 

pesqueiras e para o aumento da produção nacional de alimentos. O IDPPE deveria, então, 

contribuir para a definição de políticas sobre a pesca de pequena escala, bem como conceber e 

executar acções conducentes ao seu desenvolvimento. Assim, o IDPPE deveria observar duas 

linhas de acção, a de formação e a de extensão, que não deferiam tanto nos temas como na forma 

adoptada para o processo de transferência de conhecimentos (Anónimo, 1990). 

 

Estas três instituições foram concebidas numa perspectiva de complementaridade. Ou seja, o 

correcto funcionamento do FFP estava dependente da SFP conseguir apoiar os Combinados a 

melhorar a sua gestão. Além disso, o IDPPE deveria dar as orientações nas escolhas estratégicas 

para o desenvolvimento da pesca de pequena escala (Anónimo, 1990; CEASM, 1990). 

 

Os anos 90 foram a década de elaboração e aprimoramento de diversos instrumentos de política 

e de gestão visando o desenvolvimento sustentável das pescas. Em 1990 foi aprovada a Lei de 

Pescas21, em 1994 o Plano Director das Pescas22, em 1996 foi a vez da Política Pesqueira e 

respectiva Estratégia de Implementação23. Durante o período analisado neste trabalho, o Plano 

                                                             
18. Os empréstimos concedidos aos CP e à SFP eram isentos de juros.  
19. Faziam parte da SFP, o Estado (sócio maioritário), a Equipesca, E.E., a Pescom, E.E., a Gestanave, Lda, a Emopeca, E.E e a 

Pescom Internacional, E.E. 
20. Mas foi somente em Setembro de 1994 que, por despacho da SEP, o património dos CP foi legalmente integrado na 

SFP devendo esta proceder ao registo de propriedade em seu nome e assumir todos os direitos e obrigações dos CP. 
21. Lei nº 3/90, de 26 de Setembro, com objectivo de estabelecer o regime jurídico das actividades pesqueiras e das 

actividades complementares da pesca, tendo em vista a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos  

biológicos aquáticos nacionais. Define os parâmetros de acção da administração pesqueira e das actividades dos agentes 

económicos. 
22. Instrumento destinado a orientar o Estado na identificação de estratégias a adoptar com vista a alcançar, a médio prazo 

(horizonte de 5 anos) e a longo prazo (10 anos), os objectivos de desenvolvimento para o sector das pescas. Sendo um 

instrumento sectorial e das autoridades governamentais, ele constitui também uma base orientadora para o sector 

privado. É a partir deste Plano que são adoptadas as estratégias gerais do Sector e específicas aos subsectores. 
23. Instrumentos que surgem numa altura em que havia dois tipos de factores. Por um lado, os factores favoráveis onde 

se destacam: a existência de recursos pesqueiros inexplorados ou com nível baixo de exploração; a existência no campo 



 

9 

 

Director foi actualizado para 2010-2019 e, em 2013 foi aprovada uma nova Lei de Pescas 

revogando a anterior.   

 

Esta retrospectiva histórica da actividade pesqueira em Moçambique mostra uma preocupação 

com o estado dos recursos marinhos. Já nos primeiros anos da independência iniciam-se os 

trabalhos de investigação e gestão dos recursos pesqueiros, a criação de um sistema de inspecção 

e controlo de qualidade de pescado (FAO, 1982), bem como a realização de cruzeiros de 

investigação (FAO, 2017). 

 

 

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO SECTOR PESQUEIRO 

 

Contribuição das pescas no emprego 

 

A pesca e as actividades relacionadas com à pesca proporcionam emprego, tanto directa quanto 

indirectamente, às comunidades locais, na zona costeira e nas águas continentais. O sector é uma 

fonte de emprego e de renda para muitos pescadores, processadores, comerciantes de pescado 

e fonte de sustento indirecto e de nutrição. Essas oportunidades de emprego estão directamente 

ligadas aos pontos de desembarque de pescado, não só ao longo da costa, rios e lagos, que são 

os centros das actividades pesqueiras iniciais, mas também nas cidades e vila onde o pescado é 

transaccionado definitivamente ou de forma transitória. O último Censo da pesca artesanal 

(IDPPE, 2013) mostra que o número de centros de pesca aumentou entre os anos 2007 e 2012, 

de 1227 para 1586. No entanto, se em 2007 mais de 80% destes centros se localizavam em 6 

províncias, nomeadamente Niassa, Cabo Delgado, Zambézia, Tete, Sofala e Inhambane, em 2012 

perto de 74% dos centros de pesca localizam-se em 7 províncias: Niassa, Cabo Delgado, Nampula, 

Zambézia, Tete, Sofala e Inhambane.    

 

Em termos gerais, os tipos de empregos podem ser categorizados como directos (aqueles nas 

principais actividades das pescas) e indirectos (nas actividades de apoio ou vinculado à actividade 

pesqueira). As actividades principais que fornecem emprego directo incluem: pesca, piscicultura, 

processamento de pescado, transporte e comercialização de pescado. As oportunidades de 

emprego indirecto são variadas, com destaque para: construtores de embarcações, fabricantes de 

redes e outras artes de pesca, fornecedores de motores e variados aprestos, mecânicos navais, 

fornecedores de combustível, fornecedores de gelo e fornecedores de recipientes normalmente 

bidões e tambores plásticos usados para processamento e como material de embalagem do 

pescado (IDPPE, 2015). 

 

O total de força de trabalho envolvida na pesca artesanal passou de aproximadamente 350 000, 

em 2007, para cerca das 400 000 pessoas, em 2012, entre pescadores sem embarcação e arte de 

pesca, outros profissionais de apoio e tripulantes das embarcações. Entre estes, perto de 130 000 

pessoas são pescadores que não possuem embarcação24, uma redução de 13.3% em relação a 

                                                             
de um ambiente que abria perspectivas para a prática da pesca e comercialização dos produtos pesqueiros. Por outro, os 

desfavoráveis, como: o baixo conhecimento sobre as realidades sócio-económicas das comunidades pesqueiras; o fluxo 

de deslocados para as zonas costeiras; a baixa produtividade na pesca artesanal associada à qualidade dos aprestos e 

carência das infraestruturas e serviços de apoio; elevadas perdas pós-captura; o difícil acesso ao crédito formal; a 

precariedade das vias de acesso e da rede comercial; e o agravamento dos termos de troca devido ao aumento dos preços 

dos aprestos de pesca. Estes dois tipos de factores determinaram as linhas gerais da política e as estratégias para sua 

implementação. 
24. Entre estes estão os recolectores, os que usam a linha de mâo, quinia, arpâo e outras artes que não necessitam 

necessariamente de embarcaçâo para seu manuseamento .  
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2007. Entre estes destacam-se os recolectores (mais de 41% do total), os de linha de mão e tarrafa, 

os quais no conjunto constituem perto de 73% da força laboral. Em termos territoriais houve um 

deslocamento da importância desta actividade na absorção de mão de obra, sendo que, em 2012, 

cerca de 25% do total dos pescadores encontravam-se na Província da Zambézia, enquanto em 

2007, Nampula absorvia cerca de 40% do total dos pescadores (IDPPE, 2013; IDPPE, 2009). 

 

Analisando por tipo de pesca, os dados de 2012, mostram que cerca de 33% dos recolectores 

estão concentrados em Nampula, enquanto a Zambézia tem a maior percentagem de pescadores 

de linha de mão e gamboas (IDPPE, 2013). Em 2007, estes dados mostravam cerca de 56% de 

recolectores concentrados em Nampula, que também tinha a maior percentagem de pescadores 

de linha de mão, quinia e arpão (IDPPE, 2009). 

 

Por outro lado, observou-se um elevado número de profissionais, perto de 70.000, laborando em 

actividades relacionadas com a pesca. Entre estes, os processadores de pescado e comerciantes 

aparecem como os grupos mais destacados, com cerca de 80 % do total (IDPPE, 2013). Em 2007, 

esta percentagem era de cerca de 75% (IDPPE, 2009). Em termos territoriais, em 2012, a maior 

concentração destas categorias de profissionais foi observada na Zambézia, seguindo-se 

Nampula. De realçar que as províncias cujo recursos hídricos são constituídos por água doce 

como, Niassa, Tete e Manica, absorvem mais de 17% do total destes profissionais (IDPPE, 2013), 

percentual abaixo de 25% observados em 2007 (IDPPE, 2009). 

 

Relativamente aos pescadores em unidades de pesca, foram identificados cerca de 160 000 

tripulantes permanentes e eventuais. Destes, cerca de  93% eram permanentes, com a maior parte 

a ser observada em Nampula, Zambézia e Sofala (IDPPE, 2013). Em 2007, tinham sido identificados 

140 000 tripulantes nesta situação, sendo 89% permanentes, observados nestas mesmas 

províncias (IDPPE, 2009). Entre o proprietário da unidade de pesca e a tripulação são estabelecidos 

acordos verbais, nos quais são definidas as condições de trabalho que se resumem à concordância 

sobre a sua duração e forma de partilha dos rendimentos gerados durante determinada 

campanha.   

 

Quanto às pescas industrial e semi-industrial, incluindo aquacultura, não existem informações 

sistematizadas sobre a sua força de trabalho. Sabe-se apenas que as componentes de 

beneficiação e congelação do pescado, o tipo de propulsão (motor) e as artes usadas acarretam 

uma divisão de trabalho dentro das embarcações e em unidades de processamento e conservação 

em terra. Esta divisão inclui maquinistas, mecânicos, técnicos de frio, homens de convés, 

mergulhadores e demais categorias de tripulantes, incluindo mestres e comandantes. Os dados 

mais recentes indicam que a pesca industrial, semi-industrial e aquacultura empregam, em 

conjunto, cerca de 2.500 trabalhadores (INE, vários anos). 

 

Remuneração  

 

O sistema remunerativo na pesca apresenta características próprias, diferentes de outros sectores 

de economia. Para além das diversas operações técnicas que se observam nas capturas industriais 

e semi-industriais, o custo dos equipamentos de pesca, sua perecidade, competição por recursos 

pesqueiros cada vez mais escassos; características associadas à separação dos pescadores dos 

meios de produção (Diegues, 1983; Murawski, 1990), levaram à formas particulares de 

remuneração. Enquanto nas pescas industrial e semi-industrial predomina o pagamento de salário 

monetário mensal ou semanal, na pesca artesanal predomina o sistema de partes. 
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Ainda que as formas de remuneração na pesca artesanal tenham uma pequena variação de zona 

para zona e por tipo de pesca, é possível constatar uma tendência a permanecer o sistema de 

partes. Este funciona, por um lado, pela divisão de pescado em cada faina, onde o proprietário da 

embarcação e da arte de pesca retira uma proporção de pescado deixando o remanescente para 

a tripulação que, por sua vez, realiza a divisão em função das tarefas e posições de cada tripulante. 

No caso de pescadores sem barcos, mas que possuem artes de pesca (maioritariamente), eles 

embarcam em barcos de outra propriedade, recebendo, no final, uma remuneração pelo total de 

pescado por si capturado. 

 

O último caso tem sido explicado como uma obrigatoriedade que o pescador sem barco tem de 

vender ao proprietário da embarcação o pescado capturado a bordo do respectivo barco. No 

primeiro caso, também ocorrem situações em que o pescado capturado vai sendo processado, e 

transaccionado pelo proprietário da unidade de pesca; que posteriormente realiza a remuneração, 

após deduzir as despesas de alimentação da tripulação e manutenção da unidade de pesca e seus 

rendimentos pessoais. 

 

Relações e práticas na cadeia de valor 

 

O estilo de relacionamento entre a pesca, como produção e comercialização do pescado, pode 

ter impacto nos padrões de extracção do peixe. Isso acontece nas pescas industrial e semi-

industrial, quando a pesca é direccionada para uma espécie-alvo ou conjunto de espécies-alvo 

com valor comercial. Também se verifica na pesca artesanal, quando os pescadores estão 

envolvidos em relações com os comerciantes, traduzindo-se nas espécies visadas e no tipo de 

equipamentos usados.  

 

Estas relações, por vezes muito estreitas, com os comerciantes culminam com empréstimos dos 

comerciantes aos pescadores, que podem ser considerados significativos25 conforme o local, 

mediante reembolsos em pescado. Os pescadores que têm uma relação reduzida com 

comerciantes específicos, tendem a receber empréstimos menores na sua maioria em dinheiro e 

não bens, e que, em princípio, reembolsam em numerário e em pescado.  

 

Com alguns recursos-alvo em estados de sobreexploração ou completamente explorados, as 

frotas industriais e semi-industriais vão sustentando as suas actividades com o aumento de 

capturas de outras espécies de valor comercial. Na pesca artesanal, a procura de mais 

rendimentos, incluindo para amortizar a dívida de forma rápida, traduz-se no aumento de esforço 

de pesca através do aumento de horas de captura de determinadas espécies que, por vezes, não 

têm valor comercial, mas sim cultural (consumo local) ou cujo preço é mais compatível com o 

poder aquisitivo do consumidor. Tudo isto indica um aumento geral no esforço de pesca. 

  

                                                             
25. Em dinheiro, artes de pesca, alimentos e outros bens de primeira necessidade ou mesmo em embarcações. 
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Produção pesqueira 

 

Várias instituições como a FAO (2005; 2002), Banco Mundial26 e EUMOFA (2019) têm avançado 

que, havendo condições técnico-financeiras e científicas27, as pescas podem desempenhar um 

papel de destaque para o desenvolvimento socioeconómico de um país, por meio de geração de 

receitas e divisas. Reconhecem, por exemplo, que a pesca, principalmente a de pequena escala, 

pode contribuir para o alívio da pobreza e da insegurança alimentar (FAO, 2005; FAO, 2016; 

WorldFish Center, 2011). 

 

Os dados do sector mostram que, ao longo da série temporal em análise, a produção pesqueira 

tem aumentado (gráfico 1). Contudo, este aumento tem se observado mais na pesca artesanal 

(com uma média anual de 89% do total das capturas) e, portanto, menos nos subsectores 

industrial (9.9%) e semi-industrial (0.6%) e aquacultura (0.5%)28. Este facto pode ser justificado 

pelo aumento de unidades de pesca e de outras pessoas envolvidas em actividades relacionadas 

com a pesca artesanal. Portanto, para além do crescimento económico, existem outros factores 

como a segurança alimentar e o apoio aos meios de subsistência das populações envolvidas nesta 

actividade a ter em conta. 

 

Gráfico 1. Produção pesqueira 

Fonte: MIMAIP (2020); MIMAIP (s/d) 

 

As pescas têm sido referidas como um dos sectores prioritários na criação de emprego e redução 

dos níveis de pobreza no país29. Neste sentido, entre outras funções do governo, está o 

desenvolvimento de políticas e sua respectiva implementação que afectam as pescas. 

Entendemos por política pesqueira o conjunto de esforços políticos, sociais e económicos focados 

nas pescas, incluindo as políticas macroeconómicas que, ao incentivar a produção dos sectores 

prioritários, têm um impacto positivo nesses sectores. 

  

                                                             
26. Banco Mundial em https://www.worldbank.org/en/programs/africa-program-for-fisheries. Acedido aos 24 de Setembro 

de 2020. 
27. Um aprimorado conhecimento do estado biológico e de exploração dos recursos permite o alinhamento de 

investimento técnico e financeiro para o desenvolvimento de uma produção desejável. 
28. Em 2009, ano imediatamente anterior ao período em análise, a contribuição da pesca artesanal foi de 86%, as pescas 

semi-industrial e industrial (14%) e menos de 1% da aquacultura (MP, 2009). 
29. GovM, 2010; GovM, 2015. 
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Um dos desafios da política pesqueira é que esta deve estar directamente interrelacionada com 

outros sectores sociais e económicos, cujas políticas, programas e decisões influenciam 

directamente os resultados das pescas, numa perspectiva de reciprocidade. A título de exemplo, 

as políticas de sectores, como o da industrialização (sector extractivo, manufactureiro, 

siderúrgico...), de comercialização, finanças, de transportes e comunicações, de energia, ambiental 

e de ordenamento territorial, influenciam a produção e produtividade no sector das pescas.  

 

Isso acontece porque, por exemplo, outras políticas sectoriais e macroeconómicas podem criar 

condições para a modernização tecnológica da frota pesqueira, incentivos fiscais nas operações 

de importação de insumos melhorados necessários à produção pesqueira de qualidade, e 

políticas nos sectores de comercialização e de transportes e comunicações podem facilitar a 

integração desta produção nas cadeias de valor, tanto no mercado nacional, quanto no 

internacional. 

 

E isso não aconteceu na pesca moçambicana. O crescimento da produção (gráfico 2) não 

significou, necessariamente, melhorias na quantidade e qualidade das capturas com maior valor 

comercial, muito menos, por exemplo, foi consequência de um sistema de refrigeração melhorado 

e de abrangência territorial expectável. Primeiro, o crescimento da produção  deveu-se ao 

aumento das unidades de pesca artesanal que, em 2012, eram de cerca de 60 681 (IDPPE, 2013)30, 

apesar de terem sido licenciadas apenas 13 563 (22.4%) deste subsector31 que contribuiu com 

88% da produção total, enquanto a frota industrial e semi-industrial diminuiu nos últimos anos 

(MIMAIP, 2020). Segundo, apesar de maior contribuição da pesca artesanal ter origem nas regiões 

centro e norte, mais de 50% das fabriquetas e câmaras frigoríficas de grande apoio aos mercados 

está na região sul32, enquanto os mercados estão concentrados na zona centro-norte (IDEPA, 

2020; IDEPA, 2019). 

 

Gráfico 2. Unidades de pesca licenciadas e produção pesqueira 

Fonte: MIMAIP (2020) 

                                                             
30. Trata-se de unidades de pesca convencionais. Define-se como unidade de pesca, uma embarcação com a sua tripulação 

e artes de pesca ou, na ausência de embarcação, um pescador ou um grupo de pescadores utilizando em comum uma ou 

mais artes de pesca. Neste sentido, as unidades de pesca que apresentam artes dos tipos quinia e chicocota são não-

convencionais pela classificação que se dá às respectivas artes (e proibidas por lei) e, regra geral, não são licenciadas. 
31. Esta relação negativa entre as embarcações licenciadas e o incremento da produção, situação que se observa sobretudo 

a partir de 2016, pode espelhar as dificuldades sentidas pelo Sector na abrangência territorial e na realização do 

licenciamento de todas unidades de pesca existentes no país, fundamentalmente as da pesca artesanal. 
32. IDPPE (2012). Base de dados da Pesca Artesanal 2012. Documento em formato electrónico. 

422989

20834 19445

0

10000

20000

30000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

U
n

id
a
d

e
s 

d
e
 P

e
sc

a

P
ro

d
u

ç
ã
o

 P
e
sq

u
e
ir

a
 (
to

n
)

Produção pesqueira Unidades de pesca licenciadas



 

14 

 

Esta infra-estrutura de apoio é composta33 por pequenos mercados de primeira venda – onde se 

espera que aconteça a transacção do pescado entre o pescador e o comerciante – fabriquetas 

para produção de gelo, câmaras frigoríficas para conservação de pescado. Acontece que muitas 

delas encontram-se paralisadas. Por um lado, porque a fraca coordenação interinstitucional tem 

dificultado, por exemplo, a instalação de energia eléctrica para abastecer as fabriquetas e câmaras 

de conservação. Por outro, porque a transacção de primeira venda continuou a ser realizada junto 

à praia, logo que o pescador desembarca. 

 

Portanto, existem outros factores determinantes para este incremento da produção que podem 

incluir o aumento de pessoas envolvidas na pesca e nas actividades relacionadas, nomeadamente 

a produção para a subsistência – que muitas vezes não envolve transacções monetárias, mas sim 

a troca de pescado por outros alimentos e bens – a continuidade da actividade de extracção, 

como resultado de relações que se observam entre a pesca (pescadores) e outras áreas 

profissionais (comerciantes, processadores, carpinteiros navais, transportadores informais, 

fornecedores de combustíveis...). 

 

Valorização do pescado 

 

O pescado capturado é normalmente valorizado em três linhas. Na primeira, estimado como o 

produto da quantidade de cada espécie ou grupo de espécies desembarcadas e o preço médio 

anual prevalecente nas zonas de desembarque e as transacções não-monetárias observadas. A 

segunda, está relacionada com os ganhos das autoridades, associações locais e outras entidades 

ao longo da cadeia de valor doméstica. A terceira, diz respeito aos ganhos com a exportação 

(FAO, 2005; FAO, 2016; WorldFish Center, 2011). 

Para o primeiro caso, o papel desempenhado pela produção é diferenciado. Ao lado da produção 

levada ao mercado está a destinada ao autoconsumo, geralmente pequena parte do total da 

captura diária. A valoração financeira torna-se complexa porque as entidades legais tendem a 

concentrar-se na valoração monetária, devido à sua contribuição para as finanças formais, 

ignorando a economia não monetária. No caso da pesca em Moçambique, a economia informal 

funciona de diversas formas. Em alguns casos, o pescado é vendido directamente na água à 

aqueles que operam os barcos para fins de compra.  

Das zonas de desembarque, o pescado segue para diferentes mercados, urbanos e rurais, 

incluindo para estabelecimentos de processamento e de restauração hoteleira. Neste processo, o 

pescado é transaccionado fresco ou processado, de acordo com as preferências do consumidor, 

condições de armazenamento e oferta e demanda, mas sempre fora de controlo das entidades 

oficiais de controlo de qualidade e de estatísticas e monitorização de preços. 

Para o segundo caso, as autoridades obtêm a valoração do pescado através das licenças pagas 

pelos pescadores – segundo a unidade de pesca usada – e das taxas que os comerciantes têm de 

pagar durante a realização da sua actividade. O mesmo comerciante está sujeito às seguintes 

licenças: i) comercialização (pago anualmente); ii) inspecção (que é uma taxa que se paga ao 

INIP)34; e iii) taxa diária (para uso de um espaço no mercado de venda). 

                                                             
33. Outras componentes de infra-estruturação no âmbito de apoio à pesca artesanal incluem a electrificação e reabilitação 

das vias de acesso. 
34. O estudo realizado em Tete (IDPPE, 2015) mostrou que a partir de 50 Kg, sem discriminação do limite e do tipo de 

processamento, são MZM 60,00 para comercialização dentro do país. Para exportação, são MZM 75,00 por tonelada de 

pescado fresco ou congelado e MZM 22,00 por tonelada de pescado seco e fumado. 
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Na maioria das vezes, os comerciantes transportam o pescado para um mercado intra-cidades 

durante 1 a 2 semanas, enquanto as outras semanas são ocupadas comprando e processando o 

pescado. Os rendimentos dos processadores artesanais e dos comerciantes variam amplamente 

entre os indivíduos, os mercados de compra e de venda, o tipo de actividade, o nível de 

investimento e as épocas do ano. Como referem alguns autores (Abila et al, 2006; Lwenya et al, 

2006), é difícil ter uma estrutura representativa de custos e receitas para o comércio de pescado 

artesanal.  

A produção nacional de pescado disponível para o consumo cresceu a uma taxa média anual de 

11.1%. Em termos de per capita, o consumo aumentou de 9.8 kg, em 2010, para 18.1 kg, em 2019, 

a uma taxa média anual de aproximadamente 7.2% (gráfico 3), o que mostra um significativo 

aumento da oferta nacional de pescado. Os produtos de extracção natural (pesca) foram 

predominantes no consumo nacional de produtos pesqueiros, enquanto os da aquacultura 

tiveram pequeno peso. 

 

Gráfico 3. Consumo per capita de pescado 

 
MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

O consumo nacional de pescado traduz-se pela produção nacional mais as importações líquidas 

que o país realiza. Na medida em que a produção nacional para o consumo aumentou, as 

importações líquidas de pescado foram crescendo à taxa média anual de 10% (gráfico 4). O gráfico 

também mostra que as importações contribuíram com uma média anual de 24.2% do total do 

pescado consumido, impactando significativamente para a redução do défice alimentar. 
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Gráfico 4. Consumo e défice alimentar de pescado 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

A maioria dos comerciantes na zona costeira faz, em média, uma viagem comercial de semanas, 

dependendo das capturas e da distância. Os comerciantes estrangeiros que operam na Albufeira 

de Cahora Bassa permanecem nesta região, em média, seis meses para a compra de pescado 

regressando depois aos seus países de origem (IDPPE, 2015)35. Grande parte do comércio é 

informal e não regulamentado, passando pelas águas da Albufeira, por pontos da fronteira não 

oficiais. 

 

No terceiro caso, que, do ponto de vista governamental, é mais importante, está a exportação do 

pescado que, está associada à captação de divisas para o país. O gráfico 5 mostra as exportações 

de pescado (produtos da pesca e da aquacultura) entre 2010 e 2019. As exportações atingiram 

cerca de 137 895 toneladas, com cerca de 98.8% do total como contribuição da pesca, e o 

remanescente (1.2%) vindo da aquacultura. Em termos económicos, a contribuição média anual 

foi de USD 79.3 milhões (MIMAIP, 2020).  

 

Por composição de espécies, as maiores contribuições foram do camarão (25.9%), a kapenta 

(23.8%), o peixe (15.5%), a gamba (11.4%) e o caranguejo (9%). A coluna à direita indica a variação 

anual das exportações, pelo que a maior variação aconteceu entre 2017 e 2018, com uma subida 

de 19.7%. As exportações tiveram crescimentos negativos em 2012 (-5.9%), 2014 (-2.3%) e, de 

forma acentuada, em 2019 (-6.9%).  

                                                             
35. Este estudo constatou que cerca de metade dos comerciantes estrangeiros inquiridos era do Congo Democrático e 

Zâmbia, e estavam na Albufeira de Cahora Bassa há mais de 10 anos. Realizavam a compra de pescado que, dependendo 

das quantidades programas, era enviado em camiões de grandes tonelagem para os seus países onde era comercializado. 

Alguns destes comerciantes tinham, então, constituído suas empresas. 
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Gráfico 5. Exportação de pescado 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

 

Variáveis macroeconómicas 

 

Relativamente ao investimento, a análise dos dados permite concluir que, apesar das pescas 

serem declaradas como um dos sectores prioritários (GovM, 2010; GovM, 2015), estas são um dos 

sectores com mais baixa absorção de investimento ao nível nacional (com uma média anual de 

apenas 0.7%). Deste investimento, 79.3% foi financiamento externo e 20.7% financiamento interno 

(MIMAIP, 2020). 

 

Gráfico 6. Investimento nas pescas, segundo origem 

Fonte: MIMAIP (2020), MEF (vários anos)   
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Relativamente ao investimento directo, 96% foi investimento directo estrangeiro (IDE), 3% 

correspondente a empréstimos e apenas 1% do investimento directo nacional (IDN) (INE, vários 

anos). A fonte destes dados, segundo o INE, é o CPI. Importa referir que existem aqui dois 

constrangimentos fundamentais. Primeiro, a informação fornecida não identifica a origem dos 

investimentos, e muito menos o destino dos mesmos e seu peso para cada uma das áreas do 

Sector (pescas e aquacultura). Segundo, investimento aprovado não significa necessariamente 

investimento efectivamente realizado. No entanto, servem de ponto de partida para uma reflexão 

mais aprofundada. 

 

O investimento num determinado sector económico sempre pretende que esse sector traga 

positivas contribuições para o PIB. Apesar do aumento da produção total, as pescas foram o sector 

com uma baixa contribuição na formação do PIB nacional36 durante a última década (gráfico 7), 

com uma média anual de 1.7%37, a mais baixa comparando com todos sectores económicos do 

país. Um dos factores para esta situação pode ser os baixos níveis de investimentos alocados.   

 

Foram seleccionados cinco sectores de actividades com estreita ligação com as pescas, 

nomeadamente: na actividade da pesca artesanal (agricultura), a produção dos insumos de pesca 

(indústria manufactureira), múltiplos usos e ocupação da faixa costeira e zonas fluviais (indústria 

extractiva), manuseamento dos produtos pesqueiros para pontos de consumo e/ou trânsito 

(transportes e comunicações) e mecanismos de transacção da produção (sector do comércio). 

Destes sectores, a agricultura teve a maior média anual (22.2%) de participação no PIB, seguindo-

se o comércio (11.2%), a indústria manufactureira (9.3%) e o sector dos transportes e 

comunicações (7.9%).  

 

Gráfico 7. Participação dos principais sectores no PIB 

Fonte: Banco de Moçambique (2020) 

  

                                                             
36. Os dados utilizados referem-se à estrutura percentual do PIB a preços constantes de 2014. 
37. Abaixo de 2% observados em 2009, como contribuição do Sector (ver MP, 2009). 
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Uma preocupação com os indicadores macroeconómicos também tem estado relacionada com a 

variação da evolução da contribuição sectorial para o PIB. O gráfico 8 mostra a evolução da 

variação percentual do peso do Sector das Pescas ao longo dos dez anos em análise. Pode-se 

notar que, basicamente, esta teve um comportamento negativo, com uma média anual de -3.1%. 

Este declínio acentuou-se em 2011 (-22,9%) e 2012 (-7.4%).    

 

Gráfico 8. Evolução percentual do PIB do Sector das Pescas 

Fonte: Banco de Moçambique (2020)  

 

A forte dependência da poupança externa afecta negativamente o rendimento nacional, quer por 

via do aumento dos preços dos bens e serviços, as distorções da taxa de câmbio e da taxa de 

juros, quer pela redução de oportunidades de investimento para o capital interno. A política de 

taxas de juro influencia a economia através de canais de transmissão como o crédito, 

investimento, entre outros (Mundell, 1963, Wyplosz, 1998). O gráfico 9 mostra as taxas de juro 

nominais, entre 2010 e 2019.  

 

Gráfico 9. Evolução das taxas de juro nominais 

Fonte: Banco de Moçambique (2020) 
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Um aumento na taxa de juros afecta negativamente o investimento e o consumo e, assim, 

interfere no crescimento da economia como um todo (Mundell, 1963). Os termos de troca 

internacionais definem-se como a razão entre os preços de exportação e os preços de importação 

(Wyplosz, 1998). 

 

Relativamente ao sector pesqueiro moçambicano, ele reage como um sector tradicional, cujas 

exportações foram representadas basicamente por «commodities», isto é, produtos pesqueiros 

primários sem qualquer transformação de vulto. O processamento que é realizado não acrescenta 

valor ao produto, mas serve para apenas acondicionar o pescado em causa.     

 

A depreciação da moeda nacional incentiva as exportações e desincentiva as importações, 

incentiva a entrada de capitais, uma vez que os não-residentes beneficiam por adquirirem activos 

domésticos a custos mais baixos (Mundell, 1963). Numa situação em que os preços de exportação 

baixam relativamente aos preços de importação, tem-se como consequência directa que o 

mesmo volume de exportações pode adquirir menos importações, restringindo, assim, a 

capacidade de importação do país em termos reais. 

 

A depreciação da taxa de câmbio incrementa a dívida em moeda estrangeira e pode levar a 

dificuldades no sector produtivo, bem como torna difícil ao país cumprir os seus compromissos 

externos; por isso, recomenda-se que a taxa de juros se mantenha alta, mesmo que tal implique 

colocar em funcionamento medidas deflacionárias (Wyplosz, 1998). 

 

A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal ajustada à diferença entre a taxa de inflação 

nacional e a taxa de inflação no mercado internacional. É de notar que existem relações estreitas 

entre a taxa de juros e variáveis económicas-chave como: a inflação, a taxa de câmbio, os fluxos 

de capital, a estrutura da balança de pagamentos e o nível da dívida externa e interna. 

 

Durante a década 2010-2019, a taxa de câmbio teve um comportamento variado (gráfico 10). De 

2010 a 2014, observou-se uma ligeira oscilação; de 2015 a 2017, houve uma depreciação 

galopante do metical, atingindo quase o dobro do valor de 2015. Entre 2018 e 2019, o 

comportamento foi de um abrandamento ligeiro. Relativamente às pescas, a taxa de câmbio não 

tem aparente impacto, visto que maior contribuinte é o subsector artesanal.  

 

Na pesca artesanal no país, o crédito e os investimentos em tecnologias melhoradas foram quase 

inexistentes sendo, portanto, um subsector altamente subsidiado pelo governo, através de fundos 

provenientes de programas de cooperação internacional. Também não existe relação entre a 

produção pesqueira e as exportações, na medida em que os produtores artesanais não exportam, 

produzindo maioritariamente para a subsistência das famílias e comércio local (interno). 
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Gráfico 10. Produção pesqueira e taxa de câmbio 

Fonte: Banco de Moçambique (2020), MIMAIP (2020), MIMAIP (s/d)38 

 

Alguns autores mostram que existe uma estreita relação entre a estabilidade cambial e uma baixa 

taxa de inflação. Por um lado, através do efeito disciplinatório, em que o governo receia o alto 

custo de abandonar a estabilidade do câmbio, induzindo, assim, políticas monetárias restritivas e 

disciplinatórias (Ghosh et al., 1997); por outro, através do efeito credibilidade, em que uma maior 

confiança na moeda doméstica leva a uma maior disponibilidade de retenção da moeda nacional, 

em troca da aquisição de bens, serviços ou moeda estrangeira (Caramazza e Jahangir, 1998). 

 

Geralmente, para o bom desempenho económico de um país, esperam-se políticas 

macroeconómicas em que a inflação se comporte de forma moderada. Um incremento na inflação 

pode afectar a procura por bens e serviços e, assim, o sector produtivo da economia. A meta de 

inflação do governo moçambicano para o período em análise era de 4.0 a 6.0% (GovM, 2010), 

pretendendo a sua manutenção a um dígito (GovM, 2015).  

 

O gráfico 11 mostra o comportamento da inflação durante os dez anos em análise, com uma 

média anual de 8.13%. Os valores mais baixos foram observados em 2015, com 2.6%, 2013 (3.2%), 

2014 e 2019, com 3.5%. Esta inflação atingiu o valor de 20.2% em 2017, o pico mais alto depois 

de 2010 e 2011, em que a mesma esteve nos 12.4% e 12.6% respectivamente. 

                                                             
38. Banco de Moçambique para taxa de câmbio e MIMAIP para a produção pesqueira. 
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Gráfico 11. Produção pesqueira e inflação 

Fonte: Banco de Moçambique (2020), MIMAIP (2020); MIMAIP (s/d)39 

 

Nas perspectivas macroeconómicas do governo (GovM, 2010; GovM, 2015), entre outros 

aspectos, estava o controlo fiscal e a estabilidade de preços visando manter a inflação nos níveis 

da meta por si idealizado. O gráfico 11 mostra precisamente o contrário, a inflação foi bastante 

volátil e elevada, mas sem aparente impacto para o desenvolvimento do sector pesqueiro, 

atendendo que maior contribuinte é o subsector artesanal. 

 

Outro indicador macroeconómico está na relação existente entre a exportação e importação, no 

caso vertente, dos produtos pesqueiros. Uma política que incentive a importação de tecnologias 

e com incentivos fiscais para os produtores e investidores, permite uma melhor produção e maior 

competitividade nas exportações face às importações (Biggs, 2011; Mundell, 1963; Wyplosz, 

1998). 

 

O gráfico 12 mostra as importações de pescado, entre 2010 e 201940. De acordo com o gráfico, 

as importações foram crescendo ao longo da série temporal, não obstante o aumento continuado 

da produção (observado no gráfico 1). Durante este período o país importou cerca de 648 722 

toneladas de pescado. Os maiores volumes na importação foram observados em 2018, com cerca 

de 99 487 toneladas, seguidos de 2017 e 2019, com 78 337 e 77 769 toneladas respectivamente. 

A maior parte destas importações é de pescado congelado de espécies pelágicas, principalmente 

o carapau (96.2%)41, seguindo-se peixes não especificados (0.9%), sardinha (0.8%) e o atum (0.7%). 

                                                             
39. Banco de Moçambique para taxa de câmbio e MIMAIP para a produção pesqueira. 
40. Os dados consultados referem-se a 2019, contudo não apresentam os valores desta operação. 
41. A ser apresentado num estudo diferente. 
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Gráfico 12. Importação de pescado 

 
Fonte: MIMAIP (2020) 

 

O gráfico apresenta também o valor das importações (em milhões de USD). Maiores valores foram 

observados em 2013, cerca de USD 89 milhões, não obstante os baixos volumes importados nesse 

ano (52 872 toneladas). O valor mais baixo foi observado em 2010, com 37 258 toneladas e USD 

38 milhões. Nesta linha de pensamento, pode-se adiantar que as importações têm sido 

fomentadas por incentivos dados aos produtores e aos importadores de pescado para venda 

local.  

 

Para o primeiro grupo de beneficiários, uma das principais formas de subsídios é a isenção da 

taxa de importação de insumos de pesca42. Este instrumento tem um impacto desigual e, por 

vezes, conflituoso em diferentes tipos de pescadores e outros actores ao longo da cadeia de valor, 

com destaque para os da pesca artesanal. Para a maioria dos pescadores artesanais, os insumos 

de pesca são adquiridos no mercado informal local, em que os comerciantes os adquirem nas 

lojas das principais cidades do país e/ou em países como a Tanzânia, a Zâmbia e o Malawi (IDPPE, 

2015). A venda de combustíveis nas zonas rurais não observa a pauta de incentivos atribuída à 

pesca, como é pretendido. Ou seja, este bem é comercializado ao mesmo valor do mercado local 

para todos os compradores. 

 

Para o segundo grupo de beneficiários (importadores de pescado), o gráfico 13 mostra, na coluna 

à direita, o comportamento das importações de pescado. Os dados indicam um crescimento 

gradual entre 2012 e 2014, quando atinge o valor de 35.2%, tendo, de seguida, reduzido para 

menos de um dígito (-0.8%) em 2016. Um dos factores para tal facto pode ser a depreciação do 

metical que, como vimos, em 2016 atinge quase o dobro de 2015 (MZM 63 a USD 1 contra MZM 

38 a USD 1). Isto tem implicações para outros factores tais, como a aquisição do produto na fonte, 

custos logísticos e a possibilidade dos produtos importados serem de melhor preço na óptica do 

                                                             
42. Outras formas são a redução em 50% da taxa incidente sobre o gasóleo, e subsídios para gelo, motores, construção de 

embarcações e aquisição de motores. 
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consumidor. Portanto, as importações de produtos de maior valor comercial, como a sardinha, o 

bacalhau, o camarão e o atum, reduziram em volume, prevalecendo o carapau.   

 

Gráfico 13. Comportamento das importações e taxa de variação 

Fonte: MIMAIP (2020) 

 

O equilíbrio da economia também é traduzido no comportamento desejado de variáveis reais, 

por exemplo, os volumes de exportações e de importações, para um determinado período 

(Mosca, 2015). O gráfico 14 mostra crescimento da importação de pescado, o que pode reflectir 

uma procura que excede a produção nacional. O gráfico mostra uma balança comercial 

crescentemente negativa, com o seu pico observado em 2018. Isto leva a concluir que a 

pretendida contribuição positiva do sector para a balança de pagamentos (GovM, 2010; GovM, 

2015) não foi concretizada durante este período. 

 

Gráfico 14. Balança comercial de produtos pesqueiros 

Fonte: MIMAIP (2020) 
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Como já referido, do lado das importações, e por tipo de processamento, o pescado que mais 

pesou na balança comercial foi o congelado (98.2%), seguindo-se o processado do tipo conserva 

(1.5%) e semi-conserva (0.3%). Geralmente, a depreciação da moeda nacional incentiva as 

exportações e dificulta as importações (Caramazza e Jahangir, 1998; Ghosh et al., 1997). Contudo, 

foi destacado que a produção pesqueira foi essencialmente suportada pela pesca artesanal que, 

na sua maioria, produz sem lógicas de mercado, mas visando a sua subsistência. Portanto, não 

existe uma relação directa entre a taxa de câmbio, a inflação, a produção nacional e as 

importações de pescado. 
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CONCLUSÃO 

 

A produção pesqueira apresenta duas esferas distintas: de um lado, a pequena pesca realizada 

num quadro de economia local, embora, em muitos casos, o seu produto atinja mercados 

distantes, e, de outro lado, a pesca realizada por embarcações das frotas semi-industrial e 

industrial que destinam o seu produto para o consumo nacional mas, principalmente, para o 

mercado externo. Durante os anos 90 foi constatado que a produtividade natural, que havia 

proporcionado o estabelecimento de uma indústria nacional de processamento de pescado 

(conservas e outros) e o domínio de empresas estrangeiras, foi reduzindo com o tempo. 

 

A partir de então, o país adoptou políticas específicas, mas que pretendem interlaçar-se com 

impacto em cada um dos subsectores de pescas. Nelas são essencialmente encontrados dois 

objectivos: a) melhorar o abastecimento do mercado interno e as condições de vida das 

comunidades que dependem das pescas; e b) contribuir de forma significativa para a economia 

através de receitas líquidas em divisas. 

 

Nestas políticas realça-se o papel preponderante da pesca artesanal para o desenvolvimento 

local, enquanto a pesca industrial deveria reduzir a frota destinada à captura de determinadas 

espécies e direccionar a outras espécies capazes de aumentar o valor das exportações e contribuir 

para o consumo interno. Com um propósito semelhante ao do subsector industrial, criar 

condições na pesca semi-industrial para aquisição de embarcações adequadas e desenvolver a 

indústria de processamento e transformação de pescado. 

 

As linhas de incentivos para tal desiderato incluem motivar: o processamento de espécies de baixo 

valor comercial para lhes agregar valor; operadores a investir na indústria de processamento e 

transformação de pescado, priorizando-os na atribuição de quotas de pesca; pesca semi-

industrial em função da localização geográfica do investimento; isenções nas importações de 

insumos e outros aprestos de pesca; redução em 50% da taxa incidente sobre os combustíveis. 

 

No entanto, estas linhas de incentivos têm um impacto desigual nos três subsectores produtivos. 

A maioria dos benefícios vai para a pesca industrial e, num segundo plano, para a semi-industrial. 

As espécies de baixo valor comercial são mais observadas na pesca artesanal e têm como 

principais métodos de processamento a salga, secagem e a defumação. Isto não acrescenta, 

necessariamente, valor ao pescado, mas, sim, mantém alguma qualidade para o consumo, aspecto 

muitas vezes reforçado pelo hábito cultural dos consumidores. 

 

A isenção nas importações apenas é concedida quando os bens a importar não são produzidos 

no país ou, quando produzidos, não satisfazem as características específicas de finalidade e 

funcionalidade necessárias à actividade a ser desenvolvida. A maioria das embarcações na pesca 

artesanal e semi-industrial é feita de componentes (madeira, tintas...) produzidas no país, pelo 

que este incentivo também vai beneficiar o subsector industrial. 

 

Relativamente à redução da taxa incidente sobre os combustíveis, existem três aspectos 

desfavoráveis ao subsector artesanal: a) os dados mostram que apenas 5 a 10% dos pescadores 

artesanais possuem embarcações motorizadas; b) não foram criados mecanismos institucionais 

para identificação destes pescadores para a sua beneficiação, pelo que adquirem os combustíveis 

ao mesmo preço de outros utilizadores; e, c) para os que se encontram em zonas remotas, as 

operações logísticas acabam encarecendo o custo de aquisição dos combustíveis para usar nas 
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embarcações. Portanto, este incentivo beneficia de forma desproporcional os subsectores 

industrial e semi-industrial.  

 

Por essa via, as políticas de incentivos, que beneficiam o subsector industrial, não se traduziram 

em contrapartidas positivas ao sector pesqueiro, nomeadamente no que se refere à modernização 

do sector produtivo, industrialização, criação de emprego e outros investimentos na cadeia de 

valor (rede de frio, transformação e processamento de pescado...). Como tal, este subsector não 

contribuiu para alavancar os outros subsectores de pesca, principalmente o artesanal que, mais 

contribui para a produção nacional; e a balança comercial, que, no caso moçambicano, depende 

das exportações da produção industrial, se caracteriza por apresentar um saldo negativo.  

 

  



 

28 

 

RECOMENDAÇÕES         

 

Qualquer política pesqueira que não seja integral e alcance também os processos de dependência 

financeira, tecnológica e comercial está condenada ao fracasso e dá, no caso aqui analisado, 

espaço a diferenciadas dinâmicas económicas de sobreexploração de recursos pesqueiros. Esta 

transformação estrutural é necessária para o sector pesqueiro moçambicano. 

 

Uma política pesqueira, associada ao actual código de benefícios fiscais, depende também de 

políticas macroeconómicas que beneficiem outros sectores económicos geradores de 

tecnologias, porque a tecnologia é um factor importante para o aumento da produção e 

produtividade, não somente nas pescas industrial e semi-industrial, mas também no subsector 

artesanal. 

 

O incentivo de aproveitamento económico das espécies de baixo valor comercial e, portanto, das 

capturas da pesca artesanal, só trará resultados positivos se forem equacionadas outras linhas de 

intervenção, como sejam, a instalação de pequenas unidades auto-suficientes de processamento 

e conservação, e a inspecção do pescado. Estas são algumas medidas que visam contribuir para 

uma melhor estruturação do sistema de comercialização de pescado e sua adequação ao Sistema 

Nacional de Controlo de Qualidade. 

 

Relativamente aos combustíveis, uma estratégia para beneficiar os pescadores artesanais pode 

passar por criar uma carteira profissional do pescador, associando-a ao sistema de licenciamento 

da pesca, ou seja, a beneficiação teria como contrapartida o pagamento da licença de pesca. 

Manter subsídios aos subsectores industrial e semi-industrial, sim, mas com algumas 

contrapartidas. 

 

É importante que os armadores façam a modernização da frota existente que se encontra 

praticamente obsoleta. No entanto, essa modernização só trará resultados benéficos, para a 

economia nacional, se ela se fizer por substituição e não por acréscimo de embarcações. Tal 

estratégia passará por trazer maior competitividade e produtividade do sector como um todo, e 

optimizar a exploração dos recursos pesqueiros, já realizada numa situação de incertezas. 

A optimização da produção do sector produtivo está intimamente ligada à indústria de 

processamento e transformação do pescado, tratando-se de actividade complementar, e que, 

potencialmente, contribuirá para um aumento do valor acrescentado e do número de empregos. 

Para que tal aconteça, deverão ser concebidas e implementadas políticas claras que visam, por 

exemplo, a (re)introdução das indústrias conserveiras. Esta deve também ser a contrapartida dos 

subsectores industrial e semi-industrial. 

 

A situação de investimento no sector pesqueiro, particularmente ao subsector industrial, 

demonstra a incapacidade do governo e instituições financeiras em resolver os problemas 

existentes, assim como, na adequação à especificidade do sector. Neste sentido, devia-se pensar 

na criação de um fundo especializado de gestão de investimento dirigido ao sector, gerindo as 

linhas de créditos e autofinanciando-se com as cobranças das comissões. Para além disso, esta 

instituição iria acompanhar os empréstimos e reembolsos das dívidas dos operadores do sector 

em outras instituições.    
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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/

