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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

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

vidual. 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 as-

suntos 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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RESUMO  

 

O consumo de pescado é de importância vital, tanto pela sua contribuição em proteína animal, 

como pela sua contribuição para a segurança alimentar. Este estudo trata da cadeia de valor do 

carapau importado e sua possível substituição pela produção nacional. Mostra que não existem 

conhecimentos científicos consolidados sobre o estado do recurso do carapau e muito menos 

uma linha de produção específica. Nos actuais moldes de produção e distribuição de pescado 

nacional, não estão criadas as condições para reduzir as cotas ou bloquear as importações do 

carapau. Conclui-se que, para inverter o cenário, investimentos devem ser realizados em toda 

cadeia de valor, desde a produção até ao abastecimento. 

 

Palavras-chave: cadeia de valor, carapau, comercialização, importação, pesca, produção. 
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MOÇAMBIQUE E A IMPORTAÇÃO DO CARAPAU: UM DESAFIO SEM ALTERNATIVAS (!?) 

 

 
INTRODUÇÃO  

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE 2015-2035) apresenta uma abordagem holística 

com ênfase na transformação estrutural da economia, o que implica uma aposta na industrializa-

ção, através de criação e promoção de pólos de desenvolvimento. Adopta um paradigma em que 

o processo de industrialização resulta de uma interacção integrada de diferentes actores, articu-

lando os esforços do Governo e as iniciativas do sector privado, e a organização interna do sector 

produtivo, tanto na produção quanto na transformação e comercialização, passando pela dispo-

nibilidade de insumos a todos os níveis. 

 

Na ENDE pode-se ler que o país regista um défice de pescado estimado em cerca de 50 mil 

toneladas. Lê-se que, para além de recorrer à importação de pescado congelado (carapau), o país 

está a desenvolver a piscicultura tendo em vista a eliminação deste défice ao mesmo tempo que 

potencia o aumento da contribuição líquida em divisas do Sector. Nesse sentido, o tecido produ-

tivo da pesca, em geral, torna-se uma peça fundamental, visto que a maioria dos cidadãos no país 

tem o pescado como parte integrante da sua dieta alimentar. 

 

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 em-

prego 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 alimen-

tar e nutricional fazendo parte dos seus hábitos e costumes. 

 

Para o Quinquénio 2020-2024, o Governo apresenta, como objectivo central, a adoptção de 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. Definindo uma das 

Opções Estratégicas para a prossecução deste objectivo macro do seguinte modo: fortalecer o 

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

e desenvolver a 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. 

 

Nas águas marítimas, os principais recursos pesqueiros são, em geral, classificados em cinco gru-

pos principais: i) pequenos pelágicos; ii) grandes pelágicos; iii) peixes demersais, ou de fundo; iv) 

crustáceos de profundidade e superfície; e, v) cefalópodes. Estes recursos são explorados por uma 

frota diversa, usando múltiplas artes de pesca. 

 

O perfil de um Sector pode ser conhecido através da análise da cadeia de valor do sector, como 

um todo, de um subsector de actividades ou de um produto específico. No caso concreto, o 

contexto geral da cadeia é determinado pelo(s) recurso(s) pesqueiro(s) alvo e natureza do mer-

cado, incluindo o poder de compra do consumidor, a sua distribuição geográfica, hábitos e pre-

ferências dos consumidores, e a disponibilidade local de produtos concorrentes. 
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Um dos pequenos pelágicos é o carapau, peixe de pequeno tamanho da família Carangidae, que, 

na fase adulta, se movimenta em cardume por vezes formando grandes populações (FAO, 2014). 

Cientificamente, também é conhecido como trachurus trachurus e pode ser encontrado princi-

palmente nas águas do Atlântico, mas também no Oceano Pacífico, Mar Mediterrâneo e Mar Ne-

gro. 

 

O carapau (trachurus trachurus e trachurus japonicus1) possui um corpo fusiforme, comprimido 

lateralmente com uma tonalidade azul-esverdeada no dorso, flancos prateados e ventre branco. 

A linha lateral é proeminentemente formada por escamas em forma de escudos ósseos, podendo 

atingir um comprimento máximo de até 50 cm (FAO, 2014), mas, regra geral, tem entre 10 e 30 

cm. Sendo uma espécie oceânica pelágica de nível trófico, variável em função da quantidade de 

alimento disponível; encontra-se, usualmente, entre 100 e 200 metros de profundidade, podendo 

encontrar-se até 500 metros de profundidade, formando grandes cardumes em áreas costeiras 

com fundos arenosos (Unesco, 1986).  

 

A sua dieta alimentar é variada, mas, preferencialmente, consiste em crustáceos e cefalópodes, 

principalmente camarão, lulas e pequenos peixes (Cabral e Murta, 2002; FAO, 2014; Unesco, 

1986)2. As alterações sazonais que ocorrem na sua dieta correspondem a uma maior diversidade 

de alimento disponível no Inverno em comparação com outras épocas do ano, mantendo-se o 

Krill (euphausia superba) como o principal alimento durante todo o ano. 

 

Na zona costeira, este peixe alimenta-se de zooplâncton (larvas de copépodes e de decápodes), 

aumentando a incorporação de outros peixes na sua dieta com o crescimento. Com o aumento 

de tamanho, o carapau desloca-se para águas mais profundas, ficando alterada a disponibilidade 

e o tipo de alimentação e provocando uma variação na sua dieta (Cabral e Murta, 2002). Pela sua 

grande ocorrência no Oceano Atlântico este peixe pode ser consumido durante todo ano3.   

 

Nas águas marítimas moçambicanas ele é capturado com rede de cerco, arrasto e redes de ema-

lhar. Ele é massivamente consumido pela população moçambicana. Contudo, uma primeira leitura 

mostra que a principal origem do carapau consumido no país são os países da costa atlântica da 

região austral (Angola e Namíbia). 

 

Algumas vozes, no país, têm reclamado o fim das importações ou redução significativa das res-

pectivas quotas, com o argumento de que a produção nacional tem estado a crescer e poderá 

satisfazer as necessidades internas. Do outro lado, estão os que, contrariamente, defendem a sua 

continuidade, precisamente porque a produção nacional é sustentada pela pesca artesanal e, 

neste subsector, não estão criadas as condições para sua captura, congelamento e distribuição 

massiva do pescado congelado, a preços competitivos com o carapau importado.  

  

 
1. A primeira designação, trachurus trachurus, corresponde ao carapau com origem no Oceano Antlâtico, enquanto a 

segunda, trachurus japonicus, refere-se ao carapau que mais se observa no Pacífico, encontrando-se desde o sul do Japão 

até ao mar da China Oriental. 
2. Ver Fishbase em www.fishbase.org Acedido aos 20.12.2020. 
3. Ver O guia WWF para consumo de pescado, 2016. 

http://www.fishbase.org/
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Este trabalho tem como objectivo compreender a situação actual da cadeia de valor do carapau 

(importado) e trazer elementos que permitam ter uma visão estratégica para uma intervenção 

concreta no âmbito do melhoramento sustentável das condições de distribuição e disponibilidade 

do pescado nacional no mercado doméstico.  

 

Especificamente, pretende: i) descrever a actividade pesqueira associada à captura, processa-

mento e comercialização do carapau nacional; ii) descrever os circuitos de entrada, distribuição e 

comercialização do carapau importado; e, iii) propor medidas que levem a processos integrados, 

tanto horizontal como verticalmente, que permitam impulsionar a exploração do carapau nacio-

nal. 

 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do presente trabalho, foi adoptada a seguinte metodologia: revisão e análise 

bibliográfica e documental de alguns aspectos que influem sobre a cadeia de valor de pescado, 

nomeadamente a soberania alimentar e o comércio fora das fronteiras de uma nação; sistemati-

zação da informação estatística sobre importação nacional de pescado, com ênfase no carapau; 

consultas informais junto de pescadores e comerciantes de pescado, como principais interveni-

entes do subsector artesanal; e elaboração do relatório final. 

 

O capítulo que segue esta Introdução debruça-se sobre alguns factores determinantes na produ-

ção e no consumo de pescado, nomeadamente, a soberania alimentar, o comércio internacional 

e a industrialização. Os dois primeiros são analisados no âmbito dos direitos à alimentação. A 

apresentação do terceiro é realizada na perspectiva do seu papel no desenvolvimento da activi-

dade produtiva. 

 

O segundo capítulo contextualiza, de forma breve, a cadeia de valor do pescado; indicando, na 

generalidade, as características de cada um dos quatro elementos da cadeia e os caminhos que 

se tomam dentro deles. Com uma breve descrição da produção nacional e do contexto interna-

cional, o terceiro capítulo analisa, essencialmente, as tendências da importação de carapau, no-

meadamente, fluxos de entrada, circulação e distribuição no mercado. Finalmente, são apresen-

tadas as conclusões e recomendações do estudo. 

 

 

ALGUNS FACTORES DETERMINANTES 

 

Soberania alimentar 

Um aspecto relacionado com a produção e consumo de alimentos é a soberania alimentar. Esta 

pode ser definida como o direito dos povos a definir as suas próprias políticas sustentáveis de 

produção, distribuição e consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação para toda a 

população, com base na pequena e média produção, respeitando as suas próprias culturas e a 

diversidade dos modos pesqueiros de produção e comercialização (FMSA, 2001). 

  



4 

 

A soberania alimentar tem sido discutida e construída por um grupo de organizações, com des-

taque para os Fóruns Mundiais sobre a Soberania Alimentar (FMSA), a Via Campesina (VC) e o 

Comité Internacional de Planificação para a Soberania Alimentar (CIP-SA). A sua definição e os 

debates na actualidade resumem a soberania alimentar como se segue (Cuéllar Padilla e Sevilla 

Guzmán, 2013): 

 

1. favorecer a soberania económica, política e cultural dos povos; 

2. reconhecer uma pesca vinculada ao território; orientada ao autoconsumo e à satisfação 

das necessidades dos mercados locais e nacionais, baseada em preços justos; 

3. reconhecer e valorizar as vantagens económicas, sociais, ambientais e culturais da pesca 

de pequena escala; e a construção e fortalecimento de espaços e redes locais, nacionais 

e internacionais, defensores dos direitos, tanto dos produtores como dos consumidores; 

4. garantir o acesso a uma alimentação saudável e suficiente para todas as pessoas, princi-

palmente para os mais vulneráveis, assim como o exercício pleno dos direitos de cidada-

nia, que implica a participação activa das pessoas no desenho das políticas de produção, 

distribuição e consumo de alimentos; 

5. o consumo alimentar internacional estar orientado pelo supremo propósito de servir o 

ser humano. 

 

Para além do acesso que os produtores devem ter sobre os insumos de produção, com a sua 

disponibilidade nos mercados locais e nas redes de comercialização, a soberania alimentar tam-

bém enfatiza o direito dos consumidores à informação sobre os alimentos que consomem, inclu-

indo proveniência do produto, qualidade e preços (Altieri, 2010; ECVC, 2018, LVC, 2009; Vivas, 

2014). Com a soberania alimentar está a segurança alimentar; sendo que a primeira é a condição 

prévia para a segurança alimentar genuína (LVC, 1996).  

 

A segurança alimentar abrange aspectos relacionados com o consumo no seio do agregado fa-

miliar e das pessoas numa visão mais complexa do acesso aos alimentos e ao direito à alimenta-

ção (Hernández e Rivera-Ferre, 2013; Sen, 1999). Ela acontece quando todas as pessoas, no seio 

do agregado familiar, independentemente do sexo e idade (Sen, 2003), têm, em todo momento, 

acesso físico e económico a alimentos suficientes, inócuos e nutritivos para satisfazer as suas ne-

cessidades alimentícias e suas preferências, quanto aos alimentos, para levar uma vida activa e 

saudável (FAO, 1996). Sen (1999) demonstra que, para além da produção directa de alimentos, a 

segurança alimentar pode ser assegurada indirectamente por meio do comércio, trabalho e trans-

ferências. 

 

Assim vista, ela tem quatro dimensões primordiais (Hernández e Rivera-Ferre, 2013): a) disponi-

bilidade física de alimentos – a segurança alimentar aborda a parte correspondente à «oferta» e 

é função do nível de produção dos alimentos, os níveis de existência e do comércio bruto; b) 

acesso económico e físico aos alimentos – uma oferta adequada de alimentos, a nível nacional ou 

internacional, em si, não garante a segurança alimentar ao nível do agregado familiar, sendo ne-

cessárias políticas com maior enfoque na matéria de receitas e gastos; c) utilização dos alimentos 

– entendida como a forma em que o corpo aproveita os diversos nutrientes presentes nos ali-

mentos, sendo que, a obtenção de energia e nutrientes suficientes é resultado de boas práticas 

de alimentação, da correcta preparação dos alimentos, da diversificação da dieta e de uma boa 

distribuição dos alimentos no seio do agregado familiar; e, d) estabilidade no tempo, das três 

dimensões anteriores – inclusive, no caso de que o comsumo de alimentos seja adequado na 

actualidade; pode não haver segurança alimentar completa se não está assegurado o devido 
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acesso aos alimentos de maneira periódica, porque a falta de tal acesso representa um risco para 

a condição nutricional. 

 

Com esta perspectiva, procura-se um enfoque orientado, por um lado, ao incremento da produ-

tividade de forma sustentável e, por outro, ao acesso directo e regular aos alimentos (FAO, 2006). 

Já em 1999 havia sido definido o Direito à alimentação adequada como sendo o de ter acesso, 

de forma regular, permanente e livre, seja por produção própria, seja mediante compra, a uma 

alimentação quantitativa e qualitativamente adequada e suficiente, que corresponda às tradições 

culturais da população a que pertence o consumidor e que garanta uma vida psíquica e física 

satisfatória e digna (FAO, 1999). 

 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL  

 

Como que a procurar responder às necessidades de segurança alimentar, o comércio mundial de 

pescado tem observado um crescendo, e esta tendência verificou-se ao logo da década 2010-

2019. Em 2012, os países de baixa economia desempenhavam um papel importante no abasteci-

mento dos mercados internacionais, representando 61% do total das exportações de pescado e 

outros produtos do mar e 54% do valor global das suas exportações, tendo as suas receitas de 

exportação líquidas atingido USD 35,33 bilhões (FAO, 2015). Por países, os maiores exportadores 

de pescado e outros produtos do mar têm sido4: a China (USD 14,1 mil milhões), Noruega (USD 

8,8 mil milhões), Vietnam (USD 5,8 mil milhões), EUA (USD 5,1 mil milhões), Índia (USD 4,6 mil 

milhões), Canadá (USD 4,2 mil milhões), Chile (USD 4,0 mil milhões), Suécia (USD 3,7 mil milhões), 

Holanda (USD 3,13 mil milhões) e Indonésia (USD 3,11 mil milhões). 

 

Este comércio mundial de produtos da pesca é acompanhado pela dinâmica do processo de cap-

tura pesqueira e da aquacultura, sendo um dos mercados com mais rápido crescimento actual-

mente, representando o dobro do volume de comércio internacional de produtos como a carne, 

o tabaco, o arroz e o açúcar (FAO, 2016).  

 

Contudo, as consequências da grande e constante procura de pescado são observadas em três 

áreas fundamentais: no meio ambiente, social e económico. No ambiente, com o declínio, ao nível 

planetário, de populações de espécies de peixe, com impactos significativos no ecossistema, no-

meadamente na cadeia alimentar das espécies, com o desaparecimento de umas e o aumento 

descoordenado de outras (Cooke e Cowx, 2004; Cooke e Beddington, 1984; GC, 2009), e a captura 

acidental do que é considerado fauna acompanhante, muitas vezes em idade juvenil (Clover, 

2016).   

  

 
4. Segundo International Trade Center. Ver também https://pt.ripleybelieves.com/top-fish-and-seafood-exporting-coun-

tries-3219 Acedido aos 11.01.2021.  

https://pt.ripleybelieves.com/top-fish-and-seafood-exporting-countries-3219
https://pt.ripleybelieves.com/top-fish-and-seafood-exporting-countries-3219
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No meio social e económico, traduzem-se, seja pela origem de diversos conflitos decorrentes da 

invasão da frota pesqueira praticante de pesca ilegal, muitas vezes em concorrência directa de 

embarcações industriais com a pesca artesanal (Maldonado, 1986; Clover, 2016)5; quando as mes-

mas áreas de pesca são expostas a incursões de competidores de outros sectores de actividades 

(McGoodwin 2003); ou pela alteração na cultura das comunidades dos pescadores, principal-

mente os da pesca artesanal, e por deixar milhares de pessoas sem trabalho, meios de subsistência 

e alimentos (GC, 2009). 

 

Quando desagregada, a produção mundial, que suporta este comércio mundial, mostra o des-

crescimento em duas situações. A primeira, relativa à exploração da frota nacional, em que alguns 

países, principalmente no Norte, viram a sua capacidade de produção reduzida, tendo recorrido 

às importações para satisfazer as suas necessidades alimentares (EUMOFA, 2018). A outra, refere-

se ao estado de exploração dos recursos, em que muitas das espécies encontram-se sobre-ex-

ploradas ou esgotadas, recorrendo-se a um esforço de pesca sobre outras espécies (FAO, 2011) 

e à aquacultura (FAO, 2018; WorldFish Center, 2016). 

 

Existem duas correntes de pensamento opostas sobre o impacto do comércio de pescado para o 

desenvolvimento económico de um país. A primeira, afirma que o desenvolvimento e o comércio 

da pesca são bons para o alívio da pobreza. Ela argumenta, por exemplo, que a exportação de 

pescado pode funcionar como um motor de crescimento para países em desenvolvimento dota-

dos de grandes recursos pesqueiros (Cunningham 2000; Schmidt 2003; FAO 2007). O principal 

argumento apresentado é que o comércio pode contribuir para o crescimento económico, como 

importante fonte de receita em divisas (Valdimarsson 2003, Ahmed 2003; Bostock et al. 2004). 

 

A outra, em contraste, defende que o comércio de pescado tem um impacto negativo na segu-

rança alimentar e na economia local (Kent 1997; Jansen 1997). De acordo com esta corrente, as 

políticas orientadas para o comércio de pescas são prejudiciais para as populações locais, pois 

levam ao declínio no abastecimento de pescado local e opções de subsistência para os mais ca-

renciados (Abila e Jansen 1997; Abgrall 2003). Defende-se que há poucos benefícios para a eco-

nomia e sociedade locais, com baixas taxas de receita reinvestidas no sector e baixo uso de ins-

talações de processamento e de outras infra-estruturas locais por operadores estrangeiros (Abila 

e Jansen 1997; Kaczynski e Fluharty 2002; Alder e Sumaila 2004). Ademais, é argumentado que as 

políticas de pesca orientadas para o comércio externo levam à perda de empregos locais e afec-

tam negativamente o desenvolvimento da indústria pesqueira doméstica (Jansem 1997; Abila e 

Jansen 1997; Abgrall 2003; Alder e Sumaila 2004). 

 

Independentemente de apoiantes ou críticos, existe uma defesa de um forte nexo entre o comér-

cio de pescado e a segurança alimentar; de tal forma que se encoraja os Estados a garantir que o 

comércio de pescado e produtos pesqueiros promova a segurança alimentar e a redução da po-

breza. A teoria clássica do comércio, coloca a ênfase nas trocas (importação/exportação) que um 

país deve realizar para garantir o fornecimento adequado dos bens necessários ao nível nacional. 

  

 
5. Na análise de Clover destaca-se o exemplo das embarcações chinesas que invadem a costa de diversos países, nomea-

damente os africanos. 
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INDUSTRIALIZAÇÃO  

 

Para o desenvolvimento do comércio, nacional e/ou transfronteiriço, são necessárias condições 

prévias. Avanços tecnológicos que irão permitir o fabrico de embarcações de tonelagens maiores, 

tecnologias de identificação de cardumes e com operações mecânicas de controlo das artes de 

pesca (Diegues, 1983). Condições de manobra, atracagem, descarga dos navios, e de infra-estru-

turas de transportes e de outros serviços de apoio (Hobsbawm, 2011), neste caso para escoar o 

pescado.    

 

Além das infra-estruturas em terra, o desenvolvimento da tecnologia de refrigeração a bordo das 

embarcações vai proporcionar maior tempo de permanência das embarcações no mar, permi-

tindo obter maiores volumes de pescado capturado e com melhor qualidade e, com isso, possi-

bilitar a formação de redes de comercialização, que ampliem e intensifiquem o comércio de pes-

cado em regiões distantes dos portos de descarga e centros de beneficiação do pescado (Diegues, 

1983). 

 

Este conjunto de componentes (tecnologias, infra-estruturas e serviços) permite fazer a ligação 

entre a zona de produção e a zona de consumo – seja ela da costa para o interior ou vice-versa – 

pode, no dizer de Hobsbawn (2011:352), ser feita mediante uma industrialização sistemática com 

intervenção e predomínio do Estado. Não se pode negar que na focalização da eficiência, embora 

se tenha que ter em conta outras considerações, nomeadamente o sector privado, que detém 

capital, e o Estado que tem um papel preponderante. 

 

Para que um país possa singrar no comércio internacional, as tecnologias dos sistemas de frio, as 

capacidades das infra-estruturas de transporte, as condições de processamento e acondiciona-

mento do pescado em terra, entre outras, devem ser aprimoradas para responder às exigências 

do mercado internacional. A mesma linha deve orientar a estratégia na produção para o consumo 

nacional. 

 

A transformação produtiva requer, não apenas, a diversificação dos produtos, mas, também, a 

melhoria da qualidade (AUC-OECD, 2018). A melhoria do sector produtivo pode ocorrer através 

do crescimento da indústria processadora na pesca industrial que, em vez de exportar mais re-

cursos pesqueiros não transformados, vai exportar mais pescado com valor acrescentado. Isto iria 

permitir ao país robustecer toda a cadeia de valor de pesca. Por exemplo, os ganhos financeiros 

da venda do pescado com valor acrescentado, iriam servir para reinvestir nas várias fases da ca-

deia de valor, na pesca artesanal e semi-industrial, o que permitiria ao país reduzir a concorrência 

estrangeira no fornecimento de pescado. 

 

O sector industrial nacional deve-se reorientar nos seus diferentes ramos: o metalúrgico, para 

produzir a matéria-prima necessária para construção dos diferentes tipos de embarcações; o me-

talomecânico, para a construção de embarcações de casco metálico; uma indústria madeireira, 

com capacidade para fornecer matéria-prima à indústria construtora de barcos de madeira; o 

manufactureiro, para produzir malhas, fios e outros insumos para a composição da arte de pesca; 

uma indústria processadora virada para os diversos tipos de conservação, tais como, o congela-

mento, a conserva e outros, visando acrescentar valor ao pescado. 
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CADEIA DE VALOR DA PESCA: ABORDAGEM GERAL 

 

Uma abordagem geral sobre cadeia de valor da pesca mostra quatro fases distintas, que se com-

plementam, nomeadamente, a produção, transformação do produto, escoamento e venda. As 

primeiras três fases, principalmente, contribuem para acrescentar valor ao produto primário cri-

ando, assim, condições para a sua valorização na transacção (intermédia ou final). 

 

Outro aspecto a realçar é a disponibilidade de recursos que concorrem para o eficaz funciona-

mento de cada fase. No caso da pesca, a cadeia é determinada pela existência do recurso alvo, 

distribuição geográfica, natureza do mercado, preferências e hábitos do consumidor, poder de 

compra do consumidor e a disponibilidade de produtos concorrentes (Hempel, 2010; Russell e 

Hanoomanjee, 2012). 

 

Produção – com características que, principalmente, são influenciadas pela natureza dos recursos 

pesqueiros acessíveis, mas, também, pela disponibilidade do tipo de equipamento desejado, ma-

nutenção e existência de infra-estruturas de apoio, como as de desembarque. 

 

Transformação – tem em consideração o mercado final, particularmente, a procura, os custos e 

as margens de lucro. Não obstante, ela depende, em grande medida, do acesso aos dispositivos 

de processamento (congeladores, colmens, câmaras, tanques, fumeiros, estendais) que, por sua 

vez, determinam o tipo de processamento a seguir (congelamento, salga-secagem, fumagem, 

secagem simples, etc.), acesso a consumíveis (gelo, lenha, sal, etc.) e infra-estruturas, como salas 

de processamento, rede eléctrica, fontes de água potável, etc. 

 

Escoamento – a rota e os meios de escoamento do produto são o principal elo de ligação entre 

a zona de produção e os potenciais mercados ou destinos do pescado. Neste sentido, a rota de 

escoamento do pescado reflecte as características do produto, mercado-alvo e infra-estruturas 

para acondicionamento (armazenamento, conservação) disponíveis, o sistema de transportes, etc. 

 

Transacção – acontece em qualquer uma das quatro fases desta cadeia, indicando, quando isso 

acontece, o fim da intervenção de um determinado participante da cadeia e início ou continuidade 

da intervenção de outro. Cada um dos intervenientes da cadeia tem a sua zona de actuação, seja 

ela, uma das fases da cadeia, área geográfica, espaço temporal, pescado alvo, tipo de processa-

mento, etc.    

 

Portanto, nas quatro fases actuam vários actores (fig.1), entre eles: os provedores de insumos, 

produtores, pequenos comerciantes, pequenos processadores, pequena e média indústria de pro-

cessamento, grossistas, retalhistas, transportadores e consumidores. E o seu funcionamento de-

pende de vários inputs partilhados em consumíveis, serviços, capital humano, infra-estruturas, 

equipamentos, recursos (financeiros, pesqueiros), etc. Mas, dependendo, por exemplo, do tipo de 

mercado, estes inputs não têm que estar necessariamente presentes em toda a cadeia.  
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Figura 1. Cadeia de valor da pesca 

 

 

PRODUÇÃO  

 

Existem três insumos primários e fundamentais para a produção, nomeadamente, embarcações, 

meios de propulsão e artes de pesca. Dependendo da mobilidade e localização do recurso alvo, 

estes insumos condicionam o acesso e captura desse recurso-alvo. Por exemplo, o acesso a re-

cursos pesqueiros ou cardumes localizados em pontos a uma distância da costa considerável, 

depende do tipo de embarcação e meio de propulsão que, desejavelmente, deve ser barco mo-

torizado. Outro factor importante é a conservação do pescado, a bordo, que, para sua valorização 

comercial, depende de um sistema de frio adequado (caixas isotérmicas e gelo). 

 

No país não existem estaleiros vocacionados para o fabrico de embarcações com casco metálico 

ou de fibra para a pesca industrial. Algumas empresas, como a Marine Services Lda. (na cidade da 

Matola), produzem barcos para recreação (desporto náutico, pesca desportiva...) podendo, por 

encomenda, construir embarcações para a pesca artesanal e semi-industrial. Contudo, em quase 

toda zona costeira existe a tradição de construção de embarcações de madeira, preparadas para 

acoplar um motor fora de bordo. Muitas delas usam a vela como meio de propulsão.   

 

Na pesca artesanal marítima são maioritariamente usados motores de marca Yamaha e Marine, 

de dois tempos, usando gasolina. Nos últimos anos foram sendo introduzidos motores de origem 

chinesa – marcas como Chang Fa e Caifa – de sistema multifuncional em que a unidade principal 

do motor é ligada, através duma correia, a uma rabeta, a diesel. 
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O fornecimento destes motores tem duas linhas. Uma, através de agências credenciadas, como a 

Marine Services Lda., a Dinamic Lda. (na Beira) e a Flamingo Marine (em Vilankulos), para o for-

necimento de motores de marca Yamaha e Marine. Outra linha, aparentemente mais económica 

e fácil para os pescadores, são comerciantes, baseados em cidades como Beira, Chimoio, Nacala, 

Nampula e Tete6, que, por via de importações directas efectuadas de países como China, Emirados 

Árabes Unidos (Dubai), Zimbabwe, etc., adquirem estes motores para vender. 

 

A disponibilidade e funcionamento dos motores também depende da existência de peças sobres-

salentes e serviços de assistência adequados. A variedade de marcas e modelos dos motores 

usados tem trazido alguma complexidade para a sua manutenção e, em caso de avaria, reparação. 

Na sua generalidade, estes serviços são prestados por particulares que operam de maneira infor-

mal. 

 

Os materiais para a composição da arte de pesca seguem as mesmas linhas observadas nos mo-

tores. Na primeira linha estão agentes credenciados, como acima, o próprio Sector das Pescas e 

outros, que disponibilizam o material ao produtor. Outra, é a dos comerciantes que, à semelhança 

dos motores, importam materiais de pesca para vender. Muitas vezes, o comerciante local adquire 

o material nas cidades e faz chegar à zona de pesca, procurando satisfazer necessidades especí-

ficas dos respectivos pescadores. 

 

 

TRANSFORMAÇÃO  

 

O acesso aos mercados mencionados na figura 1, muitas vezes, depende do tipo de pescado 

transaccionado relativamente ao tamanho, qualidade e tipo de processamento. Na pesca são en-

contrados vários tipos de processamento: congelamento, secagem (com ou sem sal), fumagem e 

fritura. No entanto, o tipo de processamento depende da qualidade e tamanho do pescado fresco 

adquirido, que se classifica em: 

 

• Pescado de primeira, constituído por peixes grandes ou médios, de diversas espécies, 

com destaque para os dimersais, e que geralmente são capturadas com arte de linha de 

mão, emalhe de fundo, palangres. Por exemplo, peixe pedra (hemulidae7), garoupa (epi-

nephelus sp), xaréu (carangidae), pargos (haemulidae) e outros; 

• Pescado de segunda, constituído por peixes de tamanho médio ou pequeno, com desta-

que para as espécies pelágicas capturadas com artes de linha de mão, emalhe de super-

fície ou rede de cerco. Por exemplo, peixes como carapau8, cavala (lactariidae), papagaios 

(scaridae), serra (scomberomorus commerson), machopes (chirocentrus) e outros.   

• Pescado de terceira, principalmente constituído por espécies de pequeno tamanho, como 

anchoveta (engraulidalididae), ocar (thryssa), magumba (hilsa kelee), sardinha do índico 

(pellona ditchela), sardinha manchada (amblygaster sirm), sardinha banda azul (herklot-

sichthys quadrimaculatus), escolar serpente (gempylus serpns), peixe agulha (belonidae), 

(gerreidae) e outros9, geralmente capturadas com redes de arrasto e emalhares. 

 

 
6. Para o caso de Tete, o destaque vai para os motores chineses, muito usados na Albufeira de Cahora Bassa. 
7. Nome da família, onde se tem duas ou espécies da mesma família, foi usado o género, tendo em conta o mais repre-

sentativo no país. 
8. Com géneros como decapterus e selar.  
9. E os juvenis de algumas espécies referidas nas primeira e segunda qualidades. 
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Evidências empíricas mostram que, em muitas regiões do interior, as preferências da maioria dos 

consumidores vão para o pescado salgado de 2ª e 3ª qualidades e de tamanho pequeno (Capaina, 

2016), sendo o pescado de tamanho maior pouco transaccionado, comparativamente com os 

mercados urbanos e nos países vizinhos para onde é levada parte significativa do pescado naci-

onal (IDPPE, 2015).  

 

Outro aspecto relacionado com a preferência das qualidades mencionadas acima, em detrimento 

do pescado de 1ª qualidade e com tamanho maior, está no seu processamento e manipulação. 

Não obstante a classificação do pescado em 1ª, 2ª e 3ª qualidades, na praia mar e margem do rio, 

ela não assume o critério convencional. O indicador principal nessa classificação é o tamanho e, 

logo, o peso (IDPPE, 2015; Capaina, 2016; Capaina, 2010). 

 

O período de vida útil de produtos muito perecíveis é influenciado pelas reacções com o oxigénio 

atmosférico e o crescimento de microrganismos aeróbios. Cada um desses factores, ou a sua 

combinação, culminam com alterações nas características sensoriais e deterioração da qualidade 

do pescado (Soccol e Oetterer, 2003).  

 

O pescado representa, entre os produtos de origem animal, o mais susceptível ao processo de 

deterioração. Isso se deve a uma associação de factores, onde se pode destacar: elevada activi-

dade de água nos tecidos; rápida acção destrutiva das enzimas naturais presentes nos tecidos; 

elevado teor de nutrientes que, pode ser facilmente aproveitado pelos microorganismos; alta taxa 

de actividade metabólica da microbiota; elevada quantidade de lipídeos insaturados e pH próxi-

mos à neutralidade (Soares et al, 1998). 

 

O manuseamento do pescado, desde a captura ao processamento, é fundamental para a garantia 

da sua qualidade, determinando a intensidade com que se desenvolvem as alterações, que obe-

decem a três principais causas: bacteriana, enzimática e oxidativa (Zanini et al, 2001). A rapidez 

com que se desenvolve cada uma das alterações depende da espécie do peixe, dos métodos de 

captura usados e de como são aplicadas as técnicas básicas de conservação do pescado (Ordóñez, 

2005). 

 

Com o propósito de aumentar o tempo útil do pescado são usados diferentes métodos de con-

servação. Para algumas espécies é usado o gelo para seu acondicionamento, visando manter o 

pescado fresco e garantir alguma continuidade do estado inicial. Geralmente, são espécies pe-

quenas e médias, incluindo fauna acompanhante. Nesta situação, em que, por vezes, se acrescenta 

sal, a tendência é de venda imediata do pescado.  

 

Isto é feito, em geral, com o carapau nacional. Um aspecto a reter aqui é a não existência da 

práctica da secagem ou congelamento do carapau, por várias razões: culturas e hábitos alimen-

tares, com efeitos negativos nas tendências para o consumo do carapau seco/salgado; pequenas 

quantidades, que não justificam gastos decorrentes do congelamento; e mercado não enraizado, 

muito devido à sua fraca presença.  

 

O pescado de maior valor comercial, incluindo os crustáceos, é geralmente acondicionado pelo 

método de congelamento. Este tipo de conservação depende de infra-estruturas para aquisição, 

manuseamento e conservação do pescado. As câmaras de conservação e congeladores desem-

penham um importante papel na cadeia de valor da pesca, sendo usados para fabricar e armaze-

nar gelo e para processar e conservar o pescado, desde a captura até à sua comercialização. 
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Existem fábricas e fabriquetas que maioritariamente produzem gelo de escama, algumas com 

câmaras de conservação de pescado, em algumas cidades e vilas10. Algumas destas unidades de 

fabrico de gelo são privadas, com produção virada para as suas necessidades locais e, só depois, 

para a venda aos utilizadores não vinculados aos seus propósitos. Este cenário, associado à para-

lisação de algumas unidades, tem limitado a disponibilidade do gelo, proveniente destas unida-

des, para o pescador e comerciante.   

 

No entanto, o que mais se observa nas comunidades de pesca é o uso, por parte dos comerciantes 

de pescado, do gelo caseiro do tipo bloco produzido em recipientes plásticos de 4 kg em conge-

ladores caseiros. Em algumas zonas, como Inhassoro e Vilankulos, este tipo de gelo é usado pelos 

pescadores de pesca à linha no mar alto. 

 

A opção pelo gelo caseiro tem sido defendida como tendo mais durabilidade, acessibilidade, dada 

a insuficiência no fornecimento das fabriquetas e fábricas. Assim, os congeladores domésticos 

têm duas importantes tarefas: a produção de gelo e a conservação do pescado. E, porque a sua 

operacionalização depende da disponibilidade de energia, vários utilizadores de muitas zonas de 

pesca adquirem este insumo em outras comunidades ou vilas.    

 

Secagem (com ou sem sal) que, no geral, é o produto predominante nos mercados de pescado 

no país. Agrupado em pescado salgado-seco aberto, que consiste em abrir o peixe em espalmilha, 

salgar e secar ao sol. Salgado-seco fechado, que consiste em salgar sem abrir o peixe – podendo, 

em alguns casos, ser fissurado para absorver o sal – e secar peixe de tamanho médio ou pequeno. 

Pescado seco, geralmente de tamanho pequeno e posto a secar sem ser aberto e sem sal. 

 

A salga é realizada em tanques preparados para o efeito, mas, maioritariamente em tambores de 

210 litros, usualmente usados para o manuseamento de insecticidas, em canoas de tronco esca-

vado já sem uso na actividade pesqueira (IDPPE, 2015) em bacias e baldes. O sal para o proces-

samento é adquirido localmente e provem, dependendo da localização da zona de pesca, de 

dentro do distrito, da mesma província ou de outra província. Os fumeiros, geralmente, tradicio-

nais usam a lenha para a fumagem do pescado.   

 

 

ESCOAMENTO  

 

A procura de uma zona de pesca para aquisição de pescado, prática de determinado método de 

processamento e consequente ida ao ponto de venda, dependem do sistema de transportes e 

comunicações disponíveis. Dependendo da localização do mercado de primeira venda, o escoa-

mento do pescado faz-se através da via terrestre e/ou marítima11. Obviamente que muitos dos 

indivíduos envolvidos na comercialização utilizam meios de terceiros. Em muitos casos, os preços 

pelos serviços dependem da disponibilidade do transporte e são estipulados conforme a percep-

ção do responsável do transporte relativamente ao volume a transportar (IDPPE, 2015; Capaina, 

2016; Capaina, 2010). 

  

 
10. Com ligação à actividade de pesca.  
11. Consoante o isolamento das comunidades pesqueiras, o estado das vias de acesso, por terra, de e para estas comuni-

dades e aos potenciais mercados, o uso do transporte marítimo/fluvial tem uma frequência que varia significativamente 

de região para região.  
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Para os mercados intermediários, que geralmente se localizam fora do raio da zona de produção, 

os meios de transportes disponíveis levam diversa mercadoria (pescado, produtos agrícolas e ou-

tros bens produzidos localmente) e passageiros. Geralmente, devido às condições em que as vi-

agens acontecem, estes transportes favorecem o escoamento de pescado seco e o acondicionado 

em caixas isotérmicas ou congeladores, e são pouco adequados para o pescado fresco que é 

manuseado em caixas vulgarmente conhecidas por basquet.  

 

Existem situações em que o pescado fresco ou congelado é transportado em sacos, sem protec-

ção que possa garantir a sua qualidade, como no caso da fauna acompanhante que é adquirida 

nas regiões de Supinho, Zalala, Pebane e Moma, etc. Existem algumas excepções, como os casos 

de Cahora Bassa para Chitima (IDPPE, 2015), Massingir para Chokwé, de Corumana para Matola, 

onde viaturas de caixa aberta apenas transportam basquet de pescado que, previamente rotulada, 

é recebida no destino pelo respectivo dono.    

 

Assim, os que têm a vantagem de ter os dois pontos (de compra e de venda) próximos, tendem 

a transportar o pescado em motorizadas e bicicletas. Outros, utilizam viaturas de caixa aberta 

quando, com razoáveis condições das vias, que escoam o pescado para pontos de acesso de 

camiões maiores (IDPPE, 2015), bem como quando existe uma capacidade de congelar e guardar 

o pescado em quantidades consideráveis por alguns dias sem preocupações com o seu estado 

de conservação (Capaina, 2016).  

 

Outros ainda, usam transportes marítimos ou fluviais para escoar o pescado, geralmente no es-

tado de processamento do tipo fumado ou seco, embora existam alguns que, utilizam o gelo para 

a conservação, como no caso das ilhas e outras zonas costeiras próximas de áreas urbanas ou 

vilas com infra-estrutura de apoio. 

 

O escoamento segue, tendencialmente duas vias. O pescado e camarão congelados são mais 

direccionados para Maputo e países, como África do Sul, Malawi, Zimbabwé. Através das cidades 

da Beira, Nampula, Pemba e Quelimane, e consoante as quantidades do produto, o escoamento 

é realizado por via terrestre, com recurso a viaturas apropriadas (com termoking) ou de caixa 

aberta acondicionando o pescado em caixas isotérmicas. Outros destinos12 têm sido as capitais 

provinciais do interior do país, incluindo cidades, como Cuamba, Mocuba.     

 

O pescado seco (com ou sem sal), fumado ou frito, segue rotas tradicionalmente existentes para 

mercados das zonas centro e norte do país, onde é maior a demanda por este tipo de pescado. 

Para este caso, importantes mercados de distribuição (intermediários) para o interior são encon-

trados no Alto Molocué, Beira, Mocuba, Montepuez e na cidade de Nampula.  

  

 
12. Principalmente para o pescado e muito menos para o camarão. No caso de Pemba, antes da situação militar que afectou 

grande parte da zona de pesca, o produto escoado é por via terrestre e, por via áerea, para Maputo. 
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TRANSACÇÃO 

 

Basicamente, existem dois circuitos de comercialização de pescado: um interno, no distrito – em 

que o comércio se baseia na produção e venda local, incluindo aldeias/comunidades distantes do 

mesmo distrito/posto administrativo. Outro, para fora do distrito – em que o comércio assume o 

sentido interior-costa para o pescado das águas interiores e/ou costa-interior para os produtos 

do mar. 

 

Dependendo das dinâmicas locais, as ligações podem ser mais estreitas entre o pescador e o 

consumidor; sendo que o primeiro vende o seu pescado a qualquer interessado no produto. Nou-

tros casos, a ligação observa-se somente com os comerciantes; sendo de destacar duas situações: 

uma, em que os pescadores vendem o pescado mais a comerciantes grossistas do que a outros 

intervenientes, e, a outra, em que os pescadores estão directamente ligados aos comerciantes 

retalhistas13. 

 

Tipo de mercados 

 

Como ilustrado na figura 1, existem dois tipos de mercado do pescado: o mercado de primeira 

venda e o mercado intermediário. Estes apresentam as seguintes características: 

 

• O mercado de primeira venda pode ser na zona de desembarque do pescado na costa, 

transaccionando-se o pescado com os estabelecimentos de processamento do pescado 

industrial, vendendo-se a retalho e/ou a grosso. Aqui se encontram os produtores primá-

rios e os comerciantes, mas também os consumidores locais.  

• O mercado intermediário, onde estão envolvidos os comerciantes, mas também consu-

midores. Incluem-se neste tipo de mercados as feiras rurais e os mercados urbanos nas 

cidades. Portanto, são mercados de trânsito onde os comerciantes compram o pescado 

para vender em outros locais. 

 

Estes dois mercados, dependendo da sua localização geográfica e importância, podem ser classi-

ficados de principais ou secundários. Os mercados principais, como maiores centros comerciais 

pelo fluxo considerável de comerciantes ligados à comercialização do pescado, são os que têm o 

papel de redistribuição do pescado para outras zonas. Os mercados secundários, constituídos por 

pequenos mercados e feiras, onde a maioria dos intervenientes são comerciantes que adquirem 

o pescado para depois fazer a revenda nas aldeias mais distantes (Capaina, 2010). 

 

Na década de 2000-2010, a região centro-norte de Cabo Delgado havia experimentado um fluxo 

migratório de pescadores da zona costeira de Nampula. Estes, que localmente eram conhecidos 

por nacalenses, processavam o seu pescado que, posteriormente, era enviado para venda nos 

mercados de Nampula. Este processo migratório teve um reverso na década de 2010, em que 

pescadores de Nampula passam sair no sentido contrário, com destaque para a província de So-

fala, mantendo o mesmo modelo de produção, mantendo Nampula como o destino preferencial 

para o produto destes emigrantes.  

  

 
13. São os casos em que os pescadores estão directamente ligados aos comerciantes retalhistas através de um contracto 

informal, que consiste no envio de pescado usando um transporte local (terrestre ou marítimo), encontrados em Cahora 

Bassa para Chitima (IDPPE, 2015), Massingir para Chokwé, de Curumana para Matola, de Inhaca ou Machangulo para 

Maputo, entre outros.     
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Comerciantes segundo volume de negócio 

 

Como se depreende, os dois tipos de mercado acima mencionados (fig.1), dependo das circuns-

tâncias, também assumem um caracter de «mercado final», particularmente quando o comprador 

do pescado é o consumidor. Os comerciantes de pescado podem, em termos de naturalidade, 

ser: nativos e não nativos. Relativamente à actividade, encontramos: pescadores-comerciantes e 

comerciantes não-pescadores. As formas de intervenção no negócio de pescado (compra e co-

mercialização) mostram três tipos de comerciantes: 

 

• Comerciante grossista, aquele que compra grandes quantidades, ou seja, mais de uma 

tonelada de pescado. São os casos de empresas de processamento e conservação de 

pescado da pesca industrial e semi-industrial, e os grandes importadores. Na pesca arte-

sanal, os comerciantes grossistas são, geralmente, são comerciantes não-nativos que che-

gam às zonas de pesca e ali permanecem até adquirirem e processarem as quantidades 

desejadas, para serem, depois, transportadas para o mercado (IDPPE, 2015). Estão neste 

grupo, também, os pescadores-comerciantes nativos que, após a captura e processa-

mento do pescado, transportam a sua produção até aos mercados intermediários. Geral-

mente, alguns destes juntam à sua produção pescado adquirido a outros pescadores e/ou 

pequenos comerciantes.  

• Comerciante semi-grossista, aquele que compra quantidade média, de até uma tonelada 

de pescado. Geralmente, opera na pesca de pequena escala e/ou adquire a fauna acom-

panhante junto das embarcações industriais. É um comerciante, nativo e não-nativo, que 

monta um posto de compra nos centros de pesca e transporta os produtos pesqueiros 

para comercializar nos mercados intermediários (Capaina, 2016; Capaina, 2010). Incluem-

se neste grupo, os que adquirem o pescado nas empresas de processamento e revendem 

localmente, mukweristas que compram até dez caixas de carapau e vendem no mercado 

local. 

• Comerciante retalhista, aquele que compra pequenas quantidades, sendo a principal ca-

racterística a venda em pequenos montinhos e tem, como mercado, zonas próximas do 

ponto de aquisição do pescado, normalmente fresco, seja ele o centro de pesca, seja o 

mercado ou estabelecimento onde o pescado foi comprado. Geralmente, é comerciante 

nativo, transporta em bicicletas, motorizadas ou na cabeça, pequenas quantidades de 

pescado, até aos pontos de compra montados por outros comerciantes (grossistas).   
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CADEIA DE VALOR DO CARAPAU 

 

Contextualização geral  

 

Moçambique tem sido referenciado como um dos países com costa marítima onde ocorre o ca-

rapau14. Contudo, o levantamento de dados estatísticos referentes à produção e consumo de 

carapau nacional não é tarefa fácil, por várias razões, das quais destacam-se algumas. Primeira, 

pelo facto de toda a pescaria capturada pela frota industrial, na condição de espécie não alvo, ser 

considerada apenas por fauna acompanhante; segunda, a existência de milhares de pescadores 

artesanais que ao longo da costa realizam a pesca de variadas espécies, não é acompanhada de 

um exercício de compilação de dados de produção de uma espécie em particular. Adicionalmente, 

a comercialização do pescado capturado por estes pescadores acontece quase exclusivamente 

através de redes informais que, portanto, escapam ao registo das entidades oficiais. 

 

Investigações realizadas na primeira metade da independência sinalizavam sua ocorrência – prin-

cipalmente o carapau do índico (decapterus russelli) – ao longo de toda a costa moçambicana, 

do rio Rovuma até Ponta de Ouro, com destaque para o Banco de Sofala e Baía de Delagoa (Banco 

de Boa Paz) sendo que, nesta Baía, o carapau era mais abundante durante o Verão e significati-

vamente menos abundante no Inverno (Saetre e Silva, 1979). Desde então, com destaque para a 

década de 8015, seguiram-se levantamentos esporádicos sobre o carapau e a cavala, pelo Instituto 

de Investigação Pesqueira, em parceria com missões internacionais de pesquisas pesqueiras e 

oceanográficas16.  

 

Para estas duas espécies, e com maior incidência no Banco de Sofala, os levantamentos tinham 

dois objectivos principais, sendo sequencialmente: a) determinar a biomassa destes recursos17; e 

b) determinar a sua abundância18. Para o primeiro, eram objectivos secundários: i) intensificar a 

cobertura da amostragem nas áreas onde eram encontradas quantidades consideráveis do cara-

pau; ii) identificar novas áreas para a pesca comercial; iii) determinar a fauna acompanhante das 

duas espécies nas áreas cobertas; e iv) realizar a pesca experimental nocturna com rede de arrasto 

para pelágicos. Para o segundo, eram objectivos secundários, determinar: v) a composição espe-

cífica das capturas, e vi) algumas características biológicas das principais espécies que ocorrem 

nas capturas.       

 

Um exercício similar é realizado para a pesca artesanal com base em amostragem aleatória estra-

tificada, que tem como objectivo retirar uma parte (amostra) da população de peixes e realizar 

algumas análises. Este sistema de monitoria da pesca artesanal tem dois objectivos específicos: 

obter dados de captura e esforço de pesca, que servem de base para a estatística nacional sobre 

produção e; recolher informação biológica (espécies e tamanhos capturados) dos principais re-

cursos explorados em cada região. 

  

 
14.Ver https://www.fishbase.se/Country/CountryList.php?ID=1365&GenusName=Trachurus&SpeciesName=trachurus. 

Acedido aos 15.01.2021. 
15. Instituto de Investigação Pesqueira (1983). Revista de Investigação Pesqueira nº 4. Maputo, IIP 
16. Com os países do Leste, nomeadamente a ex-URSS. Actualmente trabalhos similares, que não se direccionam exclusi-

vamente ao carapau, prosseguem com a realização de cruzeiros de pesca e oceanografia, com o apoio logístico interna-

cional no âmbito de programas internos e regionais.    
17. Instituto de Investigação Pesqueira. Relatório de Cruzeiro nºs 2, 3, e 9.  
18. Instituto de investigação Pesqueira. Relatório de Cruzeiro nºs 4, 5, 6, 12, e 20.  

https://www.fishbase.se/Country/CountryList.php?ID=1365&GenusName=Trachurus&SpeciesName=trachurus
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Apesar das sucessivas missões realizadas na década de 80 – com mais de sete cruzeiros por ano, 

sendo o período de mais estudos realizados entre 1975 e 2010 (IIP, 2011) – a informação sobre o 

carapau foi incipiente. Isto pode ter algumas explicações, destacando-se: i) estudos que incidiam 

sobre áreas com profundidades menores19, onde se localiza a maioria dos recursos de valor co-

mercial; ii) uso, para pesquisas em águas mais profundas, de artes de pesca de difícil operar e com 

um nível de tempo bastante oneroso; iii) um sistema de amostragem que, na pesca artesanal, 

incide sobre famílias de espécies que ocorrem em artes consideradas principais do ponto de vista 

do esforço de pesca; iv) estudos virados para a temática de avaliação, como elemento primário 

da missão do IIP; e v) quase exclusiva concentração dos estudos no Banco de Sofala, pelo facto 

de esta zona ser considerada de grande importância para a pesca comercial.  

 

Portanto, desde os anos 80 a aposta dos estudos tem sido conhecer os recursos de valor comer-

cial, visando obtenção de mais ganhos para o país através de divisas, nomeadamente os crustá-

ceos. Por essa linha, são menos estudadas as espécies pelágicas (IIP, 2011), no caso particular, os 

pequenos pelágicos onde se agrupam o carapau e a cavala, entre outras.  

 

O exercício que, actualmente, incide sobre os recursos acessíveis à pesca artesanal não tem trazido 

resultados em termos de conhecimento do stock real ou aparente das espécies. Para o caso do 

carapau, apenas apresenta pequenas evidências baseadas em indicadores gerais das pescarias, 

das comunidades biológicas e das populações exploradas em alguns ecossistemas das províncias 

costeiras, excluindo20 Cabo Delgado e Nampula.  

 

O sistema está presente em apenas alguns distritos do país e com alguns problemas recorrentes, 

tais como: a insuficiência financeira para a sua expansão21; cobertura deficiente mesmo nos cen-

tros abrangidos; em função da localização do centro, atenção generalizada para um grupo de 

espécies e não para outras; não acessível a espécies de difícil quantificação em termos de esforço 

de pesca; e, não cobre os desembarques nocturnos ou os realizados tardiamente. 

 

Todos esses aspectos, acima referidos, associados à secundarização do carapau no processo de 

investigação nacional sobre os recursos pesqueiros, fazem com que não se conheça com exacti-

dão ou de forma parcial o potencial existente no país, a sua localização geográfica tradicional e, 

eventualmente, temporária como fruto das migrações sazonais. Ainda que as investigações não 

tenham mostrado resultados plausíveis, tem sido reportada e comprovada a ocorrência do cara-

pau, não apenas no Banco de Sofala, mas também nas províncias costeiras, a sul e a Norte, desta 

zona. 

  

 
19. Até 200 metros, tradicional linha de circulação do carapau, mas, como referido anteriormente, este pode ir a uma 

profundidade de 500 metros. 
20. Tal facto não dá espaço para a conclusão de que nestas duas províncias não se observa a ocorrência deste pescado, 

bastando para tal referir as capturas que se têm observado nos distritos de Ilha de Moçambique e Mongicual. 
21. A introdução e funcionamento, de forma regular, deste sistema nos centros de pesca sempre esteve dependente dos 

programas de desenvolvimento da pesca artesanal financiados com o apoio da cooperação internacional. 
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O facto é que há registo de ocorrência de géneros de carapau como: o decapterus, onde encon-

tram-se decapterus russelli (carapau do índico [indian scand22]), decapterus macrosoma (carapau 

barbatana curta [shortfin scand]), decapterus kurroides (carapau mauana [redtail scad]), decapte-

rus tabl (carapau cauda vermelha [roughear scad]); e o selar, com uma única espécie: selar cru-

menophthalmus (carapau preto [bigeye scad]). O carapau do índico (decapterus russelli), que pa-

rece ser a espécie mais abundante deste peixe, pode ser encontrado entre os 20 aos 90 metros 

de profundidade, possibilitando a captura dos indivíduos mais pequenos.  

 

Precisamente, para garantir a produção e o consumo nacionais de pescado, de 1977 à primeira 

metade dos anos 80, várias instituições tinham sido criadas. Entre 1977 e 1978, destacam-se a 

Pescom, os Serviços Regionais das Pescas de Sofala, Zambézia e Maputo, a Emopesca, a Pescom 

Internacional, os Serviços Regionais das Pescas de Inhambane e Niassa e a Tecnave. Para 1982, a 

Navipesca, Equipesca e a Tecnipesca (CEASM, 1999; FFP, 2000).  

 

Estas eram empresas e serviços estatais para as actividades de produção e de prestação de servi-

ços especializados para a frota pesqueira, tendo sido criada uma rede de produção, acondiciona-

mento e abastecimento de pescado ao nível nacional. Uma rede que, vinda do período antes da 

independência nacional, foi alargada e consolidada com base em apoios no âmbito da coopera-

ção internacional e de investimentos do Estado (UDPPE, 1999),  

 

Foram criadas outras empresas através de joint ventures entre o governo moçambicano e com-

panhias estrangeiras, tais como a EFRIPEL, PESCAMAR e MOSOPESCA23. As duas primeiras esta-

vam viradas para os crustáceos que eram exportados, enquanto a terceira estava concentrada na 

captura do carapau para o consumo interno, e que para além da sua captura, recebia fauna acom-

panhante da frota soviética orientada para crustáceos24. Por sua vez, a MOSOPESCA vendia a 

produção à PESCOM. A maior captura desta empresa foi de 7.109 toneladas, observadas em 1983, 

enquanto isso, o país importava 15.735 de pescado25. 

 

Era assim que o pescado nacional chegava ao consumidor, onde, por exemplo, a Emopesca rea-

lizava a pesca propriamente dita e a Pescom fazia a distribuição do pescado. As condições de 

produção também foram criadas na pesca de pequena escala onde, através dos Combinados 

Pesqueiros (CP), os pequenos e médios comerciantes adquiriam insumos de pesca, vendiam o seu 

pescado. Este era devidamente acondicionado, primeiro em câmaras de choque passando depois 

para as câmaras frigoríficas, e vendido nas lojas dos CP e em outros estabelecimentos comerciais 

(CEASM, 1999; FFP, 2000; UDPPE, 1999). 

 

No contexto mais global, cita-se o caso de Portugal que, no total das capturas marítimas obtidas 

em 2014, o carapau tinha uma importância de peso de 15% sobre o total e 7% em valor econó-

mico. Nesse total, a cavala dominou as capturas, com 25% em peso, mas apenas 3% em valor 

económico. Para se ter uma ideia do peso destas espécies em Portugal, em 2017, o volume do 

consumo geral de pescado reduziu em 10%, comparando com o ano de 2016, principalmente 

devido à descida no consumo do carapau, cavala e outras quatro espécies, que, juntas, represen-

tam 38% do total do pescado consumido (EUMOFA, 2018). 

 
22. Em itálico a designação da FAO. Ver FAO (1990). Guia de Campo das espécies marinhas e de águas salobras de Mo-

çambique. Roma: FAO.  
23. Empresa moçambicano-soviética de pescas, Lda, participada pelo Estado moçambicano e a empresa soviética SO-

VRYBFLOT, e que funcionou entre 1979-1985.  
24. Ver Jornal Notícias, de 05.05.1984, Maputo. 
25. Ver Jornal Notícias, de 05.05.1984, idem. 
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Nas exportações da União Europeia (UE), o carapau e a cavala foram as principais espécies co-

merciais26 no conjunto de pequenos pelágicos que, em 2017, representaram mais de 20% do 

volume total (EUMOFA, 2018). Outro exemplo é Angola, um dos países lusófonos com importân-

cia na pesca do carapau. Por força da gestão, este pelágico tem sido aqui objecto de veda e, 

embora o país seja um dos destacados na ocorrência do carapau, as suas importações anuais 

deste pescado têm estado na ordem das 90 mil toneladas. Para contrapor o período de veda, e 

face às necessidades de consumo, estas importações ou maior parte delas têm estado isentos do 

pagamento de direitos aduaneiros devido à escassez27. 

 

Das importações 

 

Relativamente à natureza e características do pescado, em geral, os dados encontrados mostram 

que, ao longo da série temporal em análise, a importação de pescado tem aumentado (gráfico 1). 

Os dados também mostram que estas importações contribuíram com uma média anual de 24.2% 

para o consumo nacional de pescado. Contudo, pode-se notar que, este aumento tem se obser-

vado mais na importação de carapau congelado e, portanto, menos nas outras espécies (atum, 

bacalhau, sardinha...) e tipo de processamento (conserva, semiconserva, seco...). 

 

Gráfico 1. Importação de pescado 

 
Fonte: INIP (2020) 

 

De 2010 a 2019 o país importou cerca de 648 722 toneladas de pescado diverso, com uma taxa 

média de crescimento anual de 10%. Do total das importações, 625 660 toneladas (96.2%) foram 

de carapau (gráfico 2), sendo inquestionavelmente o principal motor do incremento que se foi 

observando nos volumes anuais. Em termos desagregados, a participação média deste pescado 

para as importações anuais foi de 96%. 

  

 
26. Segundo critérios da EUMOFA. Em 2016, segundo a EUMOFA (2018), o consumo per capita médio de um cidadão 

médio na UE foi de cerca de 24,33 kg. 
27. Ver www.angop.ao Acedido aos 15.12.2020. Ver https://www.voaportugues.com/a/carapau-nacional-importado-de-

vido-a-esquema-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-entre-angolanos-e-namibianos-/5191221.html Acedido aos 16.12.2020 
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O carapau faz parte das espécies pesqueiras menos valorizadas no que diz respeito à qualidade. 

Se aceitarmos o argumento de que pescado de alto valor é essencialmente demandado pelos 

consumidores ricos e urbanizados, enquanto o pescado de baixo valor é essencialmente deman-

dado por pessoas com baixa renda, as percentagens na importação do carapau não são surpre-

endentes; mormente a sua contribuição para a soberania alimentar que, dentro das suas possibi-

lidades financeiras, as pessoas têm de se alimentar e, por consequência, garantir a sua segurança 

alimentar. 

 

Gráfico 2. Estrutura percentual das importações de pescado 

Fonte: INIP (2020) 

 

Relativamente à variação anual, o maior crescimento das importações do carapau foi de 33.2%, 

observado em 2014, quando o país passou de 50 989 toneladas, do ano anterior, para as 67 905 

toneladas. Este crescimento viria a abrandar, com subidas ligeiras, nos anos seguintes; tendo ob-

servado, no entanto, uma taxa negativa (-21.8%), em 2019.   

 

Gráfico 3. Comportamento das importações de carapau (taxa de variação) 

Fonte: INIP (2020) 
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Importa referir que a Nova Zelândia, o segundo maior exportador de carapau para Moçambique 

(gráfico 4), desde 2014 esteve a observar uma redução nas suas capturas de pescado em geral. E 

esta tendência foi, com uma oscilação moderada, verificada para o caso particular do carapau 

(EUMOFA, 2019).  

 

A literatura mostra que o carapau se encontra presente em vários mares, ocupando predominan-

temente as zonas subtropicais (Cabral e Murta, 2002; Unesco, 1986). Por origem das importações 

(gráfico 4), o predomínio vai para a Namíbia (88%), a Nova Zelândia (7%) e a África dos Sul (2%)28. 

Portanto, a maior importação observa-se para o trachurus trachurus (do Oceano Atlântico), e 

muito menos no carapau do Pacífico (o trachurus japonicus). Esta esmagadora presença do pro-

duto namibiano pode estar relacionada com factores como: a proximidade territorial, custos de 

aquisição e logísticos, nomeadamente com os transportes.  

 

Gráfico 4. Origem das importações do carapau 

 
Fonte: INIP (2020) 

 

E este carapau do Atlântico, principalmente de origem namibiana tem sido uma questão de al-

guma conflitualidade entre as autoridades namibianas e angolanas relativamente à sua captura 

alegadamente em populações de tamanho pequeno e a entrada na Namíbia de carapau angolano 

que regressa a Angola com selo de produção namibiana29.  

 

O gráfico 5 apresenta o valor das importações de carapau (em USD). Maiores valores foram ob-

servados em 2019, cerca de USD 400 541, não obstante os baixos volumes importados nesse ano 

(77 295 toneladas) comparativamente ao ano anterior, 2018, em que com 98 868 toneladas, as 

importações foram valoradas em USD 209 222.  

  

 
28. A proveniência sul africana do carapau, como espécie de produção local, é questionável, devendo ser observado 

como produto que entra neste país e, depois, é exportado para outros países. Ver https://www.fishbase.se/Country/Cou-

ntryList.php?ID=1365&GenusName=Trachurus&SpeciesName=trachurus. Acedido aos 15.01.2021. 
29.Ver https://www.voaportugues.com/a/carapau-nacional-importado-devido-a-esquema-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-

entre-angolanos-e-namibianos-/5191221.html Acedido aos 16.12.2020. 
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Os valores mais baixos foram observados em 2016 e 2017, se comparados os volumes importados 

nestes dois anos com, por exemplo, os volumes observados em 2014 e os respectivos valores. Ou 

seja, em 2014, 67 905 toneladas custaram USD 220 051, enquanto, em 2016, 69 428 toneladas 

custaram USD 122 839 e, em 2017, 75 593 toneladas custaram USD 129 501.  

 

Gráfico 5. Valor e Quantidade das importações de carapau 

Fonte: INIP (2020) 

 

A falta de correspondência entre quantidades e respectivos valores de carapau importado, verifi-

cadas entre 2015 e 2017, pode estar relacionada com a depreciação do metical que, em 2016, 

havia atingido cerca do dobro do valor observado em 201530. Por outro lado, embora com maior 

participação, de forma ascendente, nos volumes totais das importações, o peso do carapau no 

total do valor destas importações teve uma variação média anual de 0,3% (quadro abaixo).   

 

Quadro 1. Valor (em milhares) das importações totais de pescado e participação do carapau 

 
Fonte: INE (vários anos), INIP (2020)31 

  

 
30. Banco de Moçambique (2020). Base de dados sobre indicadores macroeconómicos. Disponível em http://www.banco-

moc.mz/Files/DDE/ Acedido aos 25.08.2020. 
31. INE para os totais das importações e INIP para os dados do carapau. 
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Circuito de distribuição 
 

Os circuitos de entrada e circulação de pescado tipificam-se do seguinte modo: de consumo de 

grande escala (cadeias de supermercados e similares, nomeadamente peixarias e talhos); de pro-

dutos diferenciados (carapau e outros, como o frango, numa escala média); e pequenos nichos 

de mercado, maioritariamente localizados em zonas periurbanas e rurais. Assim, pode-se dividir 

o circuito do carapau em 3 etapas, baseado em perfil de participantes. 

 

Numa etapa, realizam-se as operações comerciais que acontecem entre o sector produtivo pes-

queiro e os primeiros intermediários na cadeia comercial. Estes primeiros intermediários encon-

tram-se representados por associações de exportadores de pescado, ou empresas de pesca que, 

de forma individual, realizam a exportação. Do lado da demanda, encontram-se os importadores 

privados, nacionais e estrangeiros. Ambos se caracterizam fundamentalmente por ter contacto 

directo (geralmente, sem intermediação) com o sector produtivo. A outra etapa é constituída por 

operadores que, na oferta, estão representados por importadores e, pelo lado da demanda, par-

ticipam os operadores nacionais com característica, fundamentais de compradores e revendedo-

res grossistas e/ou semi-grossistas.  

 

Isto significa que, quem na primeira etapa participa como comprador, na segunda, passa a ser 

vendedor de pescado. Nesta etapa, a função de comerciante semi-grossista, que algumas vezes 

se observa desde a primeira etapa, tem como consequência que a circulação do carapau apre-

sente uma menor sazonalidade; sendo, por vezes, consequência de fraca capacidade em termos 

de armazenagem e conservação, bem como das limitações financeiras, o que faz com que exista 

maior mobilidade destes semi-grossistas durante o ano todo. 

 

A terceira etapa, destaca-se mais o lado da procura, onde se encontram os compradores do ca-

rapau (como mercadoria) no destino, e que são actores com características similares às dos im-

portadores, mas que adquirem o carapau com vista a fornecer mercados, urbanos, semiurbanos 

e rurais, deficitários no que respeita ao pescado, ou com múltiplas preferências no consumo. Estes 

revendedores apresentam semelhanças aos revendedores semi-grossistas encontrados na se-

gunda etapa, uma vez que procuram absorver os desfasamentos financeiros e físicos da oferta e 

procura, com base noutros bens comerciáveis, e obter benefícios económicos da gestão do risco 

de preço do pescado de compra e de venda. 

 

Dependendo das dinâmicas na segunda e terceira etapas, o pescado terá maior presença num 

determinado território e menos noutro. Na primeira linha da cadeia de fornecimento, o escoa-

mento do carapau é realizado por meio de camiões e camionetas equipados com sistemas de frio 

(termoking) para garantir o permanente congelamento. Na segunda linha, geralmente dominada 

pela circulação de pequenos volumes, o pescado é maioritariamente transportado em camionetas 

de caixa aberta. 

 

O gráfico 6 mostra o fluxo provincial de importação do carapau, destacando-se Maputo, Sofala e 

Nampula. Isto sugere que o circuito de entrada deste pescado tem uma relação com a «absorção», 

por parte destas províncias, de outros produtos importados, em função do tipo (pescado, frango 

e outros); características dos produtos (frescos, congelados, em conserva, semi-seco...); caracte-

rísticas particulares para o transporte e armazenamento, etc. 
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Gráfico 6. Importação de carapau por província (média anual) 

Fonte: INIP (2020) 

A relevância estatística de Maputo, Sofala e Nampula está, claramente, relacionada, não só, com 

o consumo local, mas, também, com o fluxo de entrada através dos respectivos portos. Seguindo-

se o manuseamento nos correspondentes corredores para outras províncias e países vizinhos. No 

caso dos corredores de Maputo para Gaza e Inhambane, da Beira para Manica, Tete e Zambézia, 

de Nacala para Cabo Delgado, Niassa e Zambézia, onde a distribuição acontece para as principais 

cidades e vilas e, destas, para outros pontos de consumo. 

 

Outros destinos, não menos importantes, são os países vizinhos como a Swazilândia, o Malawi, a 

Zâmbia e o Zimbabwé. Estas exportações deveriam merecer atenção das autoridades, uma vez 

que existe um movimento significativo de entradas nesses países de forma ilegal deste pescado. 

É um facto que as fragilidades nas fronteiras32 ocasionam a entrada do carapau no país à margem 

do sistema tributário nacional, por via terrestre a partir da África do Sul. E a saída do mesmo 

através das fronteiras com o Malawi, Zimbabwé e Suazilândia (Essuatíni), num comércio informal 

transfronteiriço que segue as mesmas rotas do comércio formal.  

 

Os dados analisados também mostram a variação de importação do carapau por província (grá-

fico 7). Os dados sugerem que o crescimento que see vinha observando desde 2010, teve um 

decréscimo acentuado, em 2014, nas províncias mais representativas, onde apenas Inhambane 

esteve acima da sua média anual. A partir de 2015, ocorre um crescimento acentuado da impor-

tação para a província de Maputo e, de forma moderada, para as de Nampula e Sofala.  

  

 
32. Estes fluxos seguem maioritariamente a rota dos corredores de transportes, nomeadamente Maputo, Beira e Nacala. 
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Por outro lado, para a província de Sofala, particularmente, estes dados mostram um comporta-

mento volátil das importações deste pescado. As províncias de Manica e Zambézia tiveram uma 

interrupção, precisamente, em 2014; tendo, no caso de Manica, observado-se alguma retoma 

ligeira, em 2016. Um facto a considerar nestas províncias, é seguramente a entrada do carapau a 

partir dos portos da Beira e Nacala, cuja circulação beneficia as regiões centro e norte e, portanto, 

as duas províncias. 

 

Gráfico 7. Variação do volume das importações de carapau por província 

Fonte: INIP (2020) 

 

Tradicionalmente, o preço geral de pescado varia em função da espécie, tamanho e disponibili-

dade, incluindo espécies concorrentes. O gráfico 8 mostra o preço de três espécies33 de pescado 

nas três principais cidades do país – as consideradas, conforme já afirmado, principal foco dos 

corredores de desenvolvimento: Maputo, Beira e Nampula. 

 

Gráfico 8. Preço de pescado 

Fonte: MIMAIP (2020), OMR (vários anos)34   

 
33. Escolheu-se o peixe serra porque é o mais representativo em termos de dados (preços) nas três cidades. No caso do 

camarão apresentado neste gráfico, não se trata do principal recurso de exportação, mas aquele que teriocamente estaria 

acessível para a maioria da população. 
34. OMR particularmente para o carapau. Ver em https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/. 
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Os dados mostram que não foram observadas grandes variações nos preços do carapau ao longo 

da série temporal analisada. De forma desagregada, estes preços tiveram a média mais elevada 

observada em Nampula, com o valor de 127,03 MZM/kg, mas teve o preço médio mais baixo no 

peixe serra, com 118,44 MZM/kg, e para o camarão, foi de 144.00 MZM/kg. Sofala teve a média 

anual mais baixa no preço do carapau, com 91,30 MZM/kg, enquanto para peixe serra foi de 

118,60 MZM/kg sendo, para o camarão, 159,56 MZM/kg.  

 

Maputo observou o valor intermédio entre as três províncias, no preço do carapau, com a média 

anual de 109,65 MZM/kg, enquanto teve as médias anuais mais altas para o peixe serra, com 

200,20 MZM/kg, e camarão, 260,00 MZM/kg. Assim o preço de venda é um dos factores para a 

maior presença territorial do carapau. O preço praticado, que não compete com um leque de 

pescado capturado nas águas de jurisdição nacional, permite maior leque de alternativas em ter-

mos de compradores.    

 

No entanto, o peixe serra e o camarão, incluindo outras espécies capturadas localmente, são, 

maioritariamente, fornecidos pela pesca de pequena escala, destacando-se a pesca artesanal. O 

processo de acondicionamento consiste, essencialmente, em congeladores caseiros que, para 

além do pescado, acondicionam outro tipo de produtos. Nestas condições, o congelador caseiro 

não permite um contínuo processo de frio capaz de realizar a função de choque que o pescado 

necessita para sua conservação por um tempo considerável. 

 

Este tipo de congelamento, que não passa pelo sistema de câmara de choque, não permite cir-

culação mais longa do pescado em estado congelado. Ou seja, necessita-se de um processo se-

quenciado e continuado de conservação do pescado em congelador, sob o risco de sua rápida 

deterioração e, consequentemente, ser inconsumível. 

 

Devido às fracas condições de processamento e conservação, o pescado nacional não pode com-

petir, nas mesmas proporções, com a circulação do carapau, cuja distribuição é realizada numa 

cadeia que, embora com proporções diferenciadas, permite encontrá-lo um pouco por todas as 

capitais provinciais, vilas e cidades do país.   
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A disponibilidade do pescado é outro factor. Como referido anteriormente, o carapau está dispo-

nível durante todo o ano, enquanto a disponibilidade do grosso das outras espécies de pescado 

está relacionada com a sua captura. Ainda que com flutuações trimestrais, no geral, a maior pro-

dução acontece no período chuvoso (Capaina, 2017; Capaina, 2016; Capaina, 2010). No entanto, 

neste período observa-se o pico de intransitabilidade da maioria das vias de acesso para as zonas 

mais produtivas na faixa costeira.  

 

Associado à intransitabilidade das vias de acesso, está o processamento do pescado que, como 

vimos, é maioritariamente de salga-secagem e fortemente dependente do sol, e, portanto, não 

praticável no período chuvoso. Por outro lado, é importante referir que, na maioria dos pontos, a 

actividade de pesca é praticada com maior intensidade entre 4 e 5 meses durante o ano, o que 

significa queas capturas são baixas em mais de metade do ano (Capaina, 2017; Capaina, 2016; 

Capaina, 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A produção e comercialização de pesca são actividades muito importantes, não apenas, no âm-

bito económico, mas, também, na perspectiva social e nutricional. No seu conjunto, a pesca en-

volve diferentes actores, deste a fase a montante da produção até à venda do pescado aos con-

sumidores. O pescado produzido na costa moçambicana alcança mercados na zona de produção, 

regiões mais distantes no país e noutros países. Esta distribuição extensiva apresenta duas carac-

terísticas fundamentais, nomeadamente: o consumo de pescado seco, salgado e conservado por 

outros métodos, é mais procurado no interior do país, com destaque para as regiões do centro e 

norte; e o consumo de pescado nacional congelado centra-se mais no sul do país. 

 

Nas circunstâncias descritas acima, associadas principalmente aos problemas de transporte, vias 

de acesso, na sua maioria precárias, baixo poder de compra da maioria da população e à insufi-

ciência na cadeia de aprovisionamento do pescado fresco/congelado de maior valor comercial, 

leva ao consumo do carapau importado na maioria do território nacional. Devido ao fraco poder 

de compra das populações, tanto na costa como na zona interior, há maior venda do pescado de 

2ª e 3ª qualidades, geralmente seco ou salgado-seco, sendo, o carapau importado, a grande al-

ternativa ao consumo de pescado fresco nacional. 

 

O circuito de entrada e distribuição do carapau importado apresenta características próprias, que 

reforçam o seu predomínio: tipos de produtos comercializados através do circuito (catego-

ria/quantidades de produtos desde pescado, frango e outros); características particulares para o 

transporte e armazenamento, etc.; infra-estrutura necessária para o cumprimento dos «requisi-

tos» de manuseamento do carapau (não necessita de processamento); e existência de uma base 

fixa de clientes e de fornecedores do pescado. 

 

As investigações realizadas, com um carácter virado mais para a pesca industrial, e o sistema de 

amostragem da pesca artesanal, não trazem resultados acrescidos para o conhecimento particular 

do carapau. No primeiro caso, porque os estudos estavam focados na exploração de crustáceos 

com maior valor comercial e, portanto, fazer levantamentos sobre o carapau dependia do objec-

tivo e logística em torno dos crustáceos. No segundo caso, porque os levantamentos incidem 

sobre as principais espécies capturadas na pesca artesanal onde, na realidade, as preocupações 

estão concentradas no esforço de pesca realizado sobre as espécies mais capturadas com as artes 

maioritariamente usadas na pesca artesanal, nomeadamente arrasto para praia e emalhes. 

 

A disponibilidade de transporte para escoar o pescado é condicionada pelas condições das vias 

de acesso. O transporte marítimo e/ou fluvial é importante, em determinadas zonas com potencial 

para fornecer pescado, fazendo a sua ligação com pontos de trânsito. Contudo, a falta ou insufi-

ciência de ligações terrestres entre esses pontos e as cidades ou vilas, onde se localizam os mer-

cados intermediários mais importantes, faz com que sejam transportados pequenos volumes de 

cargas e, em geral, peixe seco, salgado ou fumado.        
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Por outro lado, qualquer importação ilegal do carapau, e reexportação ilegal para países vizinhos, 

faz com que os dados oficiais de importação não sejam suficientes para apurar as quantidades 

reais que entram no país e, consequentemente, os níveis de consumo nacional. Ainda que a im-

portação represente cerca de 24% do consumo doméstico de pescado, quanto ao consumo de 

pescado do tipo congelado, são as importações do carapau que suprem grandemente a demanda 

por esse tipo de pescado, principalmente pelos grupos sociais de renda baixa. Assumindo que o 

rendimento influencia o poder de compra, o consumo de pescado nacional, de primeira qualidade 

e congelado, observa-se nas grandes urbes.  

 

É crucial, do ponto de vista da segurança e soberania alimentar, a disponibilidade suficiente e 

permanente de pescado para satisfazer as necessidades de consumo da população e, por conse-

quência, garantir os direitos nutricionais. Assim, aspectos sobre a origem do pescado em concreto 

e, particularmente a qualidade, ficam no plano secundário.  

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

A exploração sustentável de um recurso pesqueiro, do ponto de vista do consumo e de conser-

vação, não depende apenas de pesquisas visando propor medidas de gestão. Mas também são 

necessárias pesquisas visando determinar a existência, stock, localização e periodicidade de sua 

ocorrência. 

 

A produção nacional do carapau, na perspectiva de abastecer parte significativa do território na-

cional, depende de algumas condições prévias que, neste momento, não existem no país: linhas 

de investigação para apurar o manancial deste pescado existente nas águas nacionais, infra-es-

truturas de processamento, câmaras de choque e de conservação, e transportes. A montante, a 

emergência de um subsector de pesca industrial que tenha como espécie-alvo o carapau, por-

tanto não como fauna acompanhante, com frota que possa garantir desembarques em toneladas 

consideradas suficientes.  

 

A pesca artesanal pode contribuir significativamente, mas não como um grupo homogéneo, em 

que se tem pescadores, comerciantes e outros actores, onde uns capturam e outros vendem, todo 

o tipo de pescado. Mas sim, em termos de grupos estratégicos de actores, entre os quais forne-

cedores de insumos, pescadores, processadores e comerciantes, específicos para o recurso cara-

pau. 

 

A amostragem na pesca artesanal deve evoluir para indicadores individuais, saindo dos actuais 

indicadores de famílias, que permitem acompanhar e seguir a actividade de pesca do carapau, 

concretamente nas informações sobre as capturas (artes mais representativas, quantidades por 

artes, regionalidade, sazonalidade). Na senda do anterior, a realização de estudos mais aprofun-

dados sobre os métodos de processamento de pescado, visando melhor compreender as práticas 

e lógicas por detrás das actuais linhas de consumo e perspectivar acções concretas para uma 

possível cadeia de valor do carapau. 
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Encontrar mecanismos para a promoção de acções conducentes à melhor articulação pesca-es-

coamento-comercialização-consumo. É importante realizar uma análise profunda sobre a natu-

reza e o papel do envolvimento dos diversos actores (privados e públicos) nesta cadeia. Por exem-

plo, que os interesses e actividades destes actores não sejam uma ameaça às partes ou toda linha 

da cadeia.  

 

É necessário que se evite uma perspectiva produtivista, que destaca o aumento da produção, sem 

ter em consideração o acondicionamento e escoamento do pescado capturado, bem como espe-

cificações dos mercados de consumo. Para o caso concreto do carapau, devem ser aprofundados 

os factores que, por um lado, bloqueiam uma possível produção e consumo de carapau nacional 

e, por outro, encontrar modelos capazes de superar o actual mapa de distribuição nacional do 

carapau importado. 
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