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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 individual. Também pode 

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

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

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

internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 

relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores e técnicos 

que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. Podem ainda propor 

trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito o 

Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento. 
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OS DETERMINANTES DO DESMATAMENTO EM MOÇAMBIQUE: UMA ABORDAGEM 

ECONOMÉTRICA PARA O PERÍODO DE 2000-2016 

 

 

RESUMO 

 

Em Moçambique a área florestal actual é de cerca 34 milhões de hectares. Nos últimos anos, assiste-se a 

um acelerado desmatamento das áreas florestais. Estima-se que a média de desmatamento entre 2003 e 

2013 foi de 269,000 hectares por ano. Neste período, o desmatamento chegou a estar num nível alarmante 

de 0,79% por ano. Este texto destaca as evidências empíricas dos determinantes do desmatamento em 

Moçambique no período entre 2000 e 2016. Os determinantes do desmatamento examinados foram os 

seguintes: a população rural, as áreas de cultivo, a exportação de produtos madeireiros e o produto interno 

bruto.  

 

A abordagem econométrica para analisar estes determinantes foi o modelo Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL) onde se verificou que as séries de dados secundários usadas foram estacionárias em I(0) e I(1), 

condição necessária para que a análise de curto e de longo prazo fosse feita.  

 

Os resultados sugerem que, no longo prazo, o aumento da população, das áreas de cultivo e da exportação 

de produtos madeireiros, fizeram aumentar o nível de desmatamento. As áreas de cultivo tiveram maior 

impacto nos determinantes de desmatamento no longo prazo. Finalmente, o produto interno bruto possui 

um impacto menor no desmatamento à medida que este aumenta. Os resultados indicam que estes 

determinantes de desmatamento no curto prazo existem e, por vezes, os seus impactos são maiores. As 

áreas de cultivo têm um efeito maior no curto prazo chegando a atingir 85% do desmatamento em 

Moçambique. O modelo demonstrou ainda, que a exportação de madeira registou uma contração no curto 

prazo, significando que nem sempre esta determina o desmatamento. Portanto, torna-se imperativo 

considerar o impacto futuro do desmatamento quando se desenharem planos de aumento da produção 

agrícola, por via do aumento da produtividade, o reforçar do controle/fiscalização do corte e do tráfico de 

madeira, reforçar os períodos de defeso e proibição temporária de corte das espécies ricas em extinção. 

Segue-se a bibliografia utilizada e os apêndices com os resultados do modelo utilizado. 

 

 

Palavras-chaves: Desmatamento, Florestas, ARDL 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em Moçambique, a área florestal actual é de cerca 34 milhões de hectares. O desmatamento em 

Moçambique tem ocorrido de forma acelerada. Estima-se que a média de desmatamento entre 2003 e 2013 

foi de 269,000 hectares por ano. Neste período registou-se uma taxa histórica de desmatamento de 0,79% 

por ano. A estimativa da estratégia nacional do REDD+ prevê que em 2030 o desmatamento possa atingir 

os 514 000 hectares por ano (MITADER, 2016). 

 

Vários estudos têm sido feitos para analisar as causas do desmatamento em Moçambique, com recurso a 

diferentes métodos e abordagens. Todavia, ao recorrer à literatura que trata sobre desmatamento, 

verificou-se a ausência de trabalhos que procuram determinar estas causas ou efeitos com recurso a 

métodos econométricos. Este trabalho procura contribuir para a clarificação deste fenómeno, usando uma 

abordagem econométrica.  

 

O presente estudo tem como objectivo analisar, usando o modelo de cointegração de Autoregressive 

Distributed Lag (ARDL) de curto e de longo prazo, os determinantes do desmatamento em Moçambique, 

durante o período de 2002q1-2016q41. Estabelece-se empiricamente e de acordo com os dados 

disponíveis, a importância relativa de cada variável introduzida no modelo e a significância para explicar o 

desmatamento.  

 

Além desta introdução, este texto é composto por oito secções. Na segunda secção aborda-se a literatura 

relacionada para seleccionar as variáveis relevantes explicativas do desmatamento a nível global. Segue-se, 

na terceira secção, a revisão da literatura nacional sobre o desmatamento em Moçambique, onde se 

destacam os resultados encontrados por estudos que adoptam outros métodos de análise. A secção quatro 

apresenta a metodologia usada. Seguidamente, faz-se a apresentação dos resultados empíricos. Na sexta 

secção faz-se a discussão dos resultados empíricos. Na sétima secção apresentam-se as conclusões e, 

finalmente, na oitava secção sugerem-se algumas linhas de políticas. 

 

 

2. OS DETERMINANTES DO DESMATAMENTO GLOBAL 

 

A literatura sobre os determinantes económicos do desmatamento é vasta. A seguir discutem-se alguns 

destes estudos que procuram examinar a natureza complexa da perda florestal que vai ocorrendo 

globalmente. Esta agrupa as causas do desmatamento em três níveis, principalmente as fontes, as causas 

imediatas e as causas subjacentes do desmatamento (Angelson & Kaimowitz, 1999). Alternativamente, 

podem-se destacar as distinções de Young (2002), onde os processos de desmatamento diferenciam-se 

segundo elementos socioeconómicos, geográfico-ambientais, históricos e institucionais; para Goers et al. 

(2012), as variáveis podem ser agrupadas em variáveis socioeconómicas, institucionais e económicas. As 

discussões que se seguem adoptam um destes quadros conceptuais para selecção das variáveis.  

  

 
1 O período de análise compreende o primeiro trimestre (q1) de 2002q1 e o último trimestre (q4) de 2016q4 
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2.1 O Quadro Conceptual para Selecção das Variáveis  

 

Angelsen e Kaimowitz (1999) influenciaram a selecção de variáveis relacionadas numa abordagem lógica 

para a análise do desmatamento em três diferentes níveis: fontes, causas imediatas e causas subjacentes.  

 

As fontes de desmatamento seriam as acções dos agentes do desmatamento, como pequenos agricultores, 

pecuaristas, madeireiros e grandes áreas de plantio. A extensão destas várias fontes pode ser medida 

directamente por via de análises exploratórias e não só. As causas imediatas focalizam os parâmetros de 

decisão, ou seja, o conjunto de factores disponíveis, como preços, tecnologia, instituições, novas 

informações, acessos a serviços e a infraestrutura, os quais influenciam na tomada de decisão dos agentes 

económicos. Deste modo, percebe-se as inter-relações complexas que podem ocorrer entre estes dois 

níveis, as fontes e as causas imediatas. Finalmente, as acções dos agentes (fontes) e os parâmetros de 

decisão (causas imediatas) são determinados por forças mais abrangentes, que seriam as causas 

subjacentes do desmatamento. Estas influenciam as decisões dos agentes através de diversos canais, 

destacando-se: o mercado, a disseminação de novas tecnologias e informação, o desenvolvimento de infra-

estrutura, e, as instituições. Destaca-se que, por vezes, torna-se difícil estabelecer relações causais entre os 

factores subjacentes e o desmatamento. Os mecanismos de transmissão através dos quais as condições 

macroeconómicas e os instrumentos de política podem influenciar as decisões de desmatamento são 

difíceis de estabelecer. 

 

2.2 Os Determinantes do Desmatamento  

 

Palo e Lehto (1996) utilizaram um modelo de regressão múltipla com estimação de Mínimos Quadrados 

Ordinários- MQO para encontrar as causas do desmatamento dos recursos florestais na Ásia Tropical. Eles 

usaram como variáveis, a taxa de desmatamento, cobertura florestal, população, renda, custo e risco do 

desmatamento. Concluíram que a pressão demográfica e a renda das famílias aumentavam o 

desmatamento. A população e a expansão das áreas agrícolas explicam, em grande medida, as áreas de 

desmatamento (Vincent & Ali, 1997). Contrariamente, outros estudos (Pfaff, 1999; Angelsen & Kaimowitz 

1999) observam que a densidade populacional não é estatisticamente significativa ou, por vezes, chega a 

ter um resultado ambíguo em modelos que procuram as causas de desmatamento. Portanto, estas 

conclusões demonstram que estas relações são sempre complexas e que as causas da população como 

determinante do desmamando podem não ser sempre casuísticas.  

 

Estudos apontam o impacto da população como sendo um dos factores causais do desmatamento 

(Andersen & Reis, 1997, Mahapatra & Kant, 2005). A ligação entre a população e o desmatamento pode ser 

analisada sob o ponto de vista da Teoria Neo-Malthusiana em que Malthus argumentou que um aumento 

da população em taxas exponenciais exerceria pressão sobre os recursos naturais, como terras e florestas, 

que crescem a uma taxa aritmética.  

 

Tole (1998) analisou, com recurso a regressão múltipla, as causas do desmatamento tropical usando dados 

de painel2 de 90 países em desenvolvimento no período de 1981 a 1990. Para tal, seleccionou, como variável 

dependente, o desmatamento, a diferença das áreas florestais em relação ao ano anterior. As variáveis 

foram agrupadas em variáveis de uso da terra: expansão agrícola, produção de madeira, expansão de infra-

estrutura, tamanho da floresta, e variáveis de contexto social: fatores económicos, produtividade rural e 

propriedade da terra, pobreza e pressões demográficas e representação política. Repare que, a primeira 

 
2 Informações de várias unidades amostrais de países acompanhadas ao longo do tempo. 
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categorização sugere as causas previstas pelas fontes (Angelsen & Kaimowitz, 1999). Os resultados da 

regressão concluíram que o aumento das áreas desmatadas deveu-se à expansão da infraestrutura, ao 

aumento da dívida externa, às relações de comércio e do investimento em capital humano, ou seja, ao 

desenvolvimento económico dos países; e, destaca as pressões de crescimento da população, na falta de 

alimentos e de terra, na dependência de madeira como combustível e na desigualdade de acesso a terra. 

 

As mudanças no uso da terra, um dos principais impulsionadores da perda de biodiversidade e da 

degradação dos serviços do ecossistema, são causadas por forças locais e regionais entrelaçadas que 

moldam as interacções humano-ambientais (Tadesse  et al., 2014). Em muitas partes da Etiópia, vários 

factores de desmatamento e mudanças no uso da terra foram relatados, como a expansão agrícola (Reid 

et al., 2000) e o crescimento populacional (Bewket, 2002).   

 

As relações entre o desmatamento e os seus determinantes são complexas e nem sempre conclusivas, pois 

nenhum dos factores citados anteriormente pode ser apontado como sendo o único responsável pelo 

desmatamento. Para Dore et al. (1996), não existem relações directas de causa e efeito quando lidamos 

com fenómenos sociais complexos. 

 

Teoricamente, a relação desmatamento-pobreza está relacionada ao círculo vicioso de pobreza e 

degradação de recursos e a tragédia de bens comuns (Hardin, 1968). As contribuições empíricas sobre as 

ligações entre pobreza e desmatamento nem sempre foram unânimes. A pobreza nas áreas rurais está 

principalmente ligada à produtividade agrícola baixa e em declínio decorrente da severa degradação dos 

solos, fragmentação da propriedade da terra e baixa adopção de tecnologias melhoradas (Nyangena & 

Sterner, 2008). Particularmente essa característica é evidenciada nos países em desenvolvimento, onde a 

maioria da população é predominantemente rural e dependente do meio ambiente para obter seu sustento. 

 

Contrariamente, Alexander e Pfaff (2004), Rafi Khan e Rafi Khan (2009) e Reetz et al. (2011) não encontraram 

ligações entre pobreza e degradação florestal; estes criticam a visão de que devido à pobreza e à satisfação 

das necessidades de subsistência, os pobres usam os recursos naturais de forma mais intensiva e, portanto, 

causam a sua degradação.    

 

A captura da renda por via da venda de espécies de madeira valiosas é dos factores indutores de 

desmatamento (Browder, 2002). Estudos destacaram o comércio como um potencial impulsionador do 

desmatamento. Leblois et al. (2017) encontraram evidências de que o comércio de commodities agrícolas 

é um factor importante no desmatamento e que o impacto do comércio é predominante em países ainda 

dotados de uma grande proporção a sua superfície com cobertura florestal. Os princípios económicos da 

teoria do comércio internacional de David Ricardo referem que um país realiza troca dos produtos pelos 

quais possui dotação inicial abundante ou que possuem vantagens comparativas. É por isso que, países 

com grandes áreas de florestas e terras aráveis abundantes exportam a madeira e os produtos florestais. 

Uma relação emergente dos mercados internacionais de commodities é que quanto mais competitivo é um 

país, mais pode exportar commodities do sector primário, levando a uma maior pressão sobre o uso da 

terra. 
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3. O DESMATAMENTO EM MOÇAMBIQUE 

 

Durante década e meia (2001 a 2016) verifica-se uma redução das áreas florestais em Moçambique (gráfico 

1). Os dados revelam que a área florestal no início deste período era cerca de 35,5 milhões de hectares em 

2001 e reduziu para 32,5 milhões de hectares em 2016, o que significa que foram desmatados 2,973,581.48 

hectares de florestas, correspondente a 9,15% da cobertura florestal. 

 

Gráfico 1 Área florestal (10³ha) em Moçambique 2000-2016 

 
 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável  

 

No gráfico 2 apresenta-se a evolução do desmatamento em Moçambique. Esta representação é feita com 

base nas diferenças das áreas florestas dos anos anteriores.  

 

Gráfico 2 Evolução do Desmatamento (10³ha) em Moçambique 2000-2016 

 
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável   
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Podem-se destacar três períodos: 2000-2006, 2006-2010 e 2010-2016. Naturalmente que uma outra divisão 

destes períodos poderia ser feita. Observa-se que, entre 2000 e 2005, foram perdidos, em média3, 215.666 

hectares por ano. Entre 2006 e 2010, houve uma oscilação negativa de 266.175 hectares por ano. O pico do 

desmatamento registou-se em 2010 (333.504 hectares perdidos). No último período, 2010-2016, houve 

uma tendência decrescente das áreas de desmatamento. Em média, foram perdidos 138.425 hectares de 

áreas, correspondentes a 0,4% da cobertura florestal (gráfico 3). 

 

Os anos com as menores áreas desmatadas foram 2002, 2013, 2014, 2015 e 2016, com perdas de florestas 

de 58.500 hectares, 147.034 hectares, 96.051 hectares, 87.507 hectares e 53.158 hectares, respectivamente. 

A tendência decrescente das áreas desmatadas ocorreu entre 2010-2016, tendo o menor desmatamento 

ocorrido em 2016, o último ano do período em análise (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 Período de Redução do Desmatamento em Moçambique (10³ha) 

 
 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável  

 

Os dados históricos dos inventários florestais anteriores permitem demonstrar a evolução das médias de 

desmatamento anual. Nhanengue  et al. (2018) mostraram que, entre 1972 e 1990, a área desmatada foi, 

em média, de 152.172 hectares por ano. Se esta média anual for comparada com os dados de 

desmatamento que ocorreu entre o período de 2001 a 2016, observa-se um aumento em 30% na média 

anual de desmatamento.  

 

No período seguinte, entre 1990 e 2002, a média da área desmatada por ano aumentou em 44%, o que 

terá provocado impactos significativos nos serviços ambientais que a floresta fornece. Comparando esta 

média de desmatamento deste período com o momento ascendente que ocorre entre os anos de 2002-

2010, a média anual de desmatamento registou 238.114 hectares por ano, um aumento de cerca de 8,7% 

da média registada no período de 1990 a 2002.  

 

 
3 Média do desmatamento anual - é um valor do desmatamento, expresso em hectares, que corresponde ao valor médio convertido 

de floresta para não-floresta num intervalo de tempo determinado, isto é, é o somatório das áreas convertidas, divididas pelo número 

de anos correspondentes ao intervalo de tempo em análise.  
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Contudo, se for incluído o período de 2010 a 2016, de menores áreas desmatadas (gráfico 3), observa-se 

que a média de desmatamento decresce para 198.239 hectares por ano, o que corresponde a uma redução 

média de 9,5% em relação ao período anterior.  

 

As estimativas da estratégia nacional do REDD+4 indicam que, em 2030, o desmatamento possa atingir 

514.000 hectares (MITADER, 2016). Comparando esta previsão com o desmatamento actual, há diferenças 

estatisticamente significativas, indicando um cenário com sérias implicações económicas, ambientais e 

sociais para Moçambique.  

 

As causas de desmatamento em Moçambique 

 

À semelhança da literatura geral, a literatura nacional apresenta múltiplas e complexas causas de 

desmatamento em Moçambique. Todavia, há uma variável de intersecção que reúne consenso como sendo 

uma das principais causas de desmatamento: a produção agrícola. O desmatamento para fins de abertura 

de novos campos para a agricultura, ocorre com muita frequência porque os solos das florestas são 

considerados pelas populações como sendo mais férteis e que podem garantir bons rendimentos para a 

produção agrícola, além do efeito do aumento demográfico, de variações na superfície trabalhada por 

família, de investimentos na agricultura, de utilização dos solos pela exploração mineira e actividades 

turísticas, entre outras, dos efeitos ambientais sobre a floresta e das queimadas descontroladas 

 

Aquino et al. (2018) destacam a importância que as florestas possuem para a economia do país, como 

sendo uma fonte de emprego, de renda e de subsistência nas zonas rurais. As florestas fornecem bens e 

serviços às comunidades locais, incluindo alimento, energia, medicamentos, materiais de construção e 

mobiliário. Estas são de extrema importância no fornecimento dos serviços de ecossistema de valor local e 

global. Estes incluem a regulação do clima através da captura e armazenamento de carbono, protecção das 

bacias hidrográficas através do controlo da erosão do solo, qualidade e quantidade da água, bem como o 

habitat para espécies importantes a nível global. Contudo, não obstante esta importância, verifica-se uma 

grande perda da área florestal em Moçambique e a nível global. No período entre 2003 e 2013, registou-

se uma taxa histórica de desmatamento de 0,8%. Isso significou cerca de 40 milhões de tCO2 emitidos 

anualmente, 57% do total de emissões de gases de efeito estufa dos 67 milhões de tCO2 emitidos no país. 

 

As principais causas de desmatamento nacional são principalmente a pobreza, o efeito do crescimento 

populacional e a procura internacional da madeira preciosa (Aquino et al., 2018). 

 

O desmatamento em Moçambique tem ocorrido de forma acelerada (gráfico 2). Nhanengue  et al. (2018) 

apresentam essa avaliação relativamente aos anos de 2003 a 2016. A área florestal actual está estimada em 

34 milhões de hectares, e a média do desmatamento entre 2003 e 2013 foi de 269.000 hectares por ano. 

As províncias com as médias mais altas de desmatamento são Nampula, Zambézia e Manica e as que 

tiveram menores médias são Maputo, Gaza e Inhambane. Observa-se que Nampula e Zambézia são as 

províncias com maior densidade populacional e com maiores índices de pobreza rural.  

 

A discussão feita de forma desagregada por província por Nhanengue  et al. (2018) demonstra que as 

principais causas deste fenómeno foram a agricultura que contribui com cerca de 86% do desmatamento 

anual e a conversão de florestas para pradarias com 13% devido à exploração florestal para fins de 

combustíveis lenhosos e madeira. A conversão de florestas em assentamentos humanos foi de 0,1%.   

 
4 Redução das Emissões a partir do Desflorestamento e Degradação  
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De acordo com a EIA (2013), a demanda de madeira está na origem da extracção e contrabando ilegal de 

madeira em Moçambique, a qual é totalmente insustentável, e está a ameaçar os recursos florestais. A quase 

totalidade da madeira importada pela China de Moçambique (93%) resulta de abates ilegais, colocando o 

nível de desbaste muito além dos níveis sustentáveis. Ainda que a lei e o seu regulamento5 proíbam a 

exportação em toros das espécies de primeira classe, tem-se assistido ao comércio ilegal de madeira para 

a China, o que debilita a governança florestal e os esforços na aplicação das leis correspondentes, 

estimulando ou sendo causa da corrupção.  

 

O gráfico abaixo revela a evolução das exportações de madeira para a China, apresentando os valores 

declarados pelo Banco de Moçambique e FAO. As diferenças revelam existirem exportações não declaradas 

pelas instituições moçambicanas. A partir de 2009, mais de 99% das exportações moçambicanas destinam-

se à China.6 

 

 

 

Adam et al., (2011) destacam a dificuldade da lei das concessões florestais para evitar e precaver os 

problemas de abates ilegais. 

 

As conclusões feitas por Nhanengue  et al. (2018) são consistentes com os dados de Chandamela (2020). 

Através de várias análises gráficas, visualizam-se tendências de correlações entre o desmatamento e área 

cultivada nas várias províncias do país. Porém, ao nível desagregado dos distritos, nem sempre se encontrou 

essa relação. 

 

Sitoe et al. (2016) conduziram um estudo incluindo sete sistemas de múltiplos de agentes e causas de 

desmatamento e degradação florestal. Devido à complexidade das relações dos sistemas e a actual 

limitação de dados quantitativos existentes a nível nacional para a quantificação, mapeamento e 

 
5 Decreto nº 12/2002. Regulamento da Lei nº 10/199. de 7 de Julho. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz61589.pdf  e Lei de 

Florestas e Fauna Bravia de 1999  
6 OEC World. (2018). Retrieved from OEC World: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/export/moz/show/4403/2017/ 
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compreensão dos agentes de desmatamento e degradação florestal em Moçambique, tanto a nível nacional 

como a um nível mais desagregado, os autores adoptaram um método de mapeamento simples, mas 

robusto, para apoiar a quantificação nacional dos principais agentes de desmatamento e degradação 

florestal com base em dados empíricos recolhidos ao nível distrital. 

 

Os sistemas compreendiam: a agricultura comercial, a agricultura de subsistência, a extracção de produtos 

florestais madeireiros, a produção de lenha/carvão, a expansão urbana, a mineração, e a produção de gado. 

Estes sistemas descreveram inter-relações sistémicas entre múltiplos agentes e causas directas e indirectas 

de desmatamento. 

 

Os resultados demonstram que o sistema representado pela agricultura itinerante foi a principal causa de 

desmatamento nacional, tendo a proporção de desmatamento associado a este sistema variado entre 72% 

nos distritos da região Norte e 59% nos distritos do Sul do país. Os efeitos ambientais da desflorestação 

aumentam (devido ao aumento das explorações por efeito do crescimento rápido da população e da 

agricultura itinerante motivada pela perda de fertilidade dos solos (Mosca e Nova, 2019). Estas conclusões 

podem variar: Hosonuma et al. (2012) demonstram o oposto, isto é, a agricultura comercial é a primeira 

determinante, seguido pela agricultura de subsistência. 

 

A discussão feita por Sitoe et al. (2016) sugere que o tipo de floresta pode também influir na taxa de 

desmatamento. A agricultura itinerante constitui a principal causa de desmatamento (89.407 hectares/ano, 

o que equivale a 65%) e de emissões (7,8 MtC/ano; 65%); a expansão urbana (incluindo o desenvolvimento 

de infra-estruturas e crescimento de aldeias rurais), constituíram a segunda maior causa de emissões e de 

degradação florestal, com 1,4 MtC/ano (12%), agricultura comercial (4%), extracção de combustíveis 

lenhosos (7%), extracção de produtos madeireiros (8%). 

 

A nível mundial a produção agrícola tem sido responsável por 80% do desmatamento (FAO, 2015). Nos 

países em desenvolvimento dotados de recursos florestais, as populações rurais migram quando o acesso 

à terra é melhorado e convertem as florestas em áreas de cultivo, cortam árvores para lenha, madeira e 

outros produtos florestais (Leblois, 2017). Portanto, fica uma vez mais evidente que a agricultura é uma das 

principais causas de desmatamento nos países em desenvolvimento. 

 

Para além de quantificar estas causas directas, foram também identificadas causas indirectas, com recurso 

ao quadro conceptual de Angelsen e Kaimowitz (1999). O desmatamento em Moçambique envolve 

múltiplos meios que se inter-relacionam, acelerando o seu processo de destruição (Sitoe et al., 2016).  

 

De forma resumida, as causas mais comuns para a ocorrência do desmatamento florestal no país são: a 

expansão de novas áreas para a prática de agricultura; exploração florestal para a produção de madeira; 

abate de árvores para a produção de carvão e lenha; a pobreza rural e o desmatamento para novas áreas 

para expansão urbana.   
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4. METODOLOGIA   

 

4.1 As Variáveis usadas  

 

Este estudo de séries temporais analisou dados no período de 2001 a 2016. Este período foi condicionado 

pela disponibilidade de dados existentes para se fazer a análise do modelo Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL). O quadro 1 sintetiza as variáveis usadas no modelo. 

 

Quadro 1Variáveis usadas no modelo ARDL 

 

Variável Abreviatura Fonte Unidades 

Desmatamento Logdesm FAO e BM Metros cúbicos  

População rural Logpopd INE Habitantes 

Áreas de cultivo Logcultivo FNDS Hectares 

Exportação de produtos madeireiros Logxmad FAO  USD 

Produto Interno Bruto  Logpib INE USD 

 

Estas variáveis foram seleccionadas em função da literatura global e nacional. A taxonomia de Angelsen e 

Kaimowitz (1999) faz as distinções sobre as variáveis usadas neste estudo. Há a combinação de variáveis 

imediatas (áreas de cultivo e exportação dos produtos madeireiros) e as subjacentes (população rural e o 

produto interno bruto). Podem existir outras classificações destes factores aqui agrupados. A combinação 

aqui realizada resulta da disponibilidade de dados.  

 

4.2 A Interpolação de dados  

 

As séries temporais estão ao nível nacional de agregação e encontravam-se em períodos anuais. Por serem 

poucas séries e não permitirem a análise de cointegração, os dados foram interpolados para permitir a 

expiação dos mesmos e a factibilidade da análise. Foi feita a interpolação de dados para converter os dados 

anuais em trimestrais. A matriz usada para fazer a interpolação é dada por (Eq. 1-4): 

 

𝑌𝑡1 =
1

4 {𝑌𝑡 −
4,5

12(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)
}
 

(1) 

𝑌𝑡2 =
1

4 {𝑌𝑡 −
1,5

12(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)
}
 

(2) 

𝑌𝑡3 =
1

4 {𝑌𝑡 +
1,5

12(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)
}
 

(3) 

𝑌𝑡1 =
1

4 {𝑌𝑡 +
4,5

12(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)
}
 

(4) 

 

4.3 Teste de Dickey-Fuller Aumentado 

 

No modelo de ARDL, as variáveis devem ser estacionárias em I(0) ou I(1). Para se testar a estacionaridade 

de cada uma das séries do modelo e confirmar que nenhuma possuía uma outra ordem de estacionaridade 

foi usado o teste de Dicky-Fuller Aumentado (ADF). Pois, séries temporais não estacionárias só podem ter 

seu comportamento estudado no curto-prazo. Neste caso, pretende-se analisar a relação de longo prazo 
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das séries escolhidas com o desmatamento. Se as séries temporais estiverem integradas na mesma ordem, 

estas poderão ser cointegradas, desde que exista uma combinação linear entre elas que seja estacionária. 

Matematicamente (eq. 5) o teste de ADF consiste em estimar a seguinte regressão: 

 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 ∑ 𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

∆𝑌𝑡−1휀𝑡 

 

(5) 

 

Onde: 𝛽1 - representa a constante; 𝛽2 - representa o coeficiente de tendência; δ - representa o coeficiente 

de presença de raiz unitária; e m - representa o número de desfasagens tomadas na série. 

 

4.4 Relação de cointegração usando teste de Bounds 

 

O teste de Bounds de Pesaran et al. (2001) foi feito para verificar a existência, ou não, de uma relação de 

longo prazo entre as séries. No teste de cointegração é usada a seguinte hipótese: 

 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0 

 
(6) 

 

Se a estatística F calculada estiver acima do limite superior do teste de Bounds, a cointegração é confirmada, 

rejeitando-se a hipótese nula; se esta estatística se encontrar abaixo do limite inferior, a hipótese nula não 

pode ser rejeitada, o que indica a ausência de cointegração e o resultado da estatística F pode ser 

inconclusivo quando estiver entre os limites e superior do teste de Bounds. 

 

4.5 O Modelo Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 

 

A especificação do modelo genérico descreve a relação entre as áreas desmatadas e os determinantes 

seleccionados para este estudo. 

 

𝑙𝑛𝑑𝑒𝑠𝑚 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑝𝑜𝑝𝑑 + 𝛽2𝑝𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝛽3𝑙𝑛𝑥𝑚𝑎𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑝𝑖𝑏 + 휀𝑖                               (7) 

 

Onde: 𝛽𝑖  – representam os parâmetros da regressão e a constante; 휀𝑖  - representa o termo de erro. 

 

Antes de prosseguir com o modelo de ARDL, fez-se a selecção dos lags. Para este efeito, foi usado o critério 

de Akaike (AIC). Segundo Hendry (1995), a abordagem geral de modelização específica selecciona um 

modelo para cada equação, utilizando o critério AIC. Esta é uma medida relativa da qualidade de ajuste de 

um modelo estocástico estimado.  

 

A Especificação de longo prazo e do curto prazo 

 

O modelo de ARDL de curto e de longo prazo, é dado por: 

 

𝑙n∆desm = β0+βilndesmt−1 + β1lnpopdt−1 + β2pcultivot−1 + β3lnxmadt−1 + β4lnpibt−1 + ln∆desm +
∑ θ5∆lnpopdt−1

x
i=0 + ∑ θ6∆pcultivot−1 + ∑ θ7∆lnxmadt−1 +x

i=0
x
i=0 ∑ θ8∆plnpibt−1 + λECTt−1 +x

i=0 εi                                       

………………………………………………………………………                (8) 

 

Onde: ∆ representa diferença, ∑ 𝑖𝑥
𝑖=0   indica a dinâmica de curto prazo, 𝜆 coeficiente associado ao modelo 

de correcção de erro (ECT) que se espera ser negativo e significante. 
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Os sinais esperados para os parâmetros no curto e no longo prazo são apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2 Os sinais esperados para os parâmetros. 

 

Variável Beta Sinal esperado 

População rural 𝛽1 Positivo ou negativo, pois seu efeito é 

ainda discutível. 

Áreas de cultivo 𝛽2 Positivo 

Exportação de produtos madeireiros 𝛽3 Positivo 

Produto Interno Bruto  𝛽4 Positivo ou negativo, pois seu efeito é 

ainda discutível. 

 

4.6 Teste de Estabilidade do Modelo 

 

Brown, Durbin e Evans (1975) propuseram os testes de soma cumulativa dos resíduos recursivos (CUSUM) 

e soma cumulativa dos quadrados dos resíduos recursivos (CUSUM2), para fazer a análise de estabilidade 

dos parâmetros das regressões estimadas. Estes dois testes permitem observar a constância dos parâmetros 

de um modelo, uma vez que a hipótese nula do teste é a de estabilidade dos coeficientes, calculados a 5% 

de significância. 

 

 

5. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

5.1 Modelo de ARDL para os Determinantes do Desmatamento 

 

Teste de Raiz Unitária 

 

Os testes de raiz unitária de ADF confirmam que as variáveis são estacionárias em I(0) e I(1). Os quadros 

com os testes de todas as variáveis podem ser confirmados pelos apêndices 2 a 6. 

 

Teste de Bounds para Cointegração 

 

Um dos objectivos do estudo era o de confirmar a existência da relação de longo prazo entre o 

desmatamento e os seus determinantes. Os resultados do teste de Bounds estão representados no 

Apêndice 7 quadro 37. Os resultados revelam que a estatística F, calculada com base nos testes Wald, para 

o modelo ARDL é de 4.450. Portanto, a 5% de significância rejeita-se a hipótese nula. Deste modo, confirma-

se a existência de uma relação de cointegração. Este resultado, em si, pode dar corpo à análise de longo 

prazo do modelo ARDL. 

  

 
7 Apêndice 7 o teste t que complementa o teste de Bounds. 
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Quadro 3 Teste de Bounds para Cointegração com base em Pesaran/Shin/Smith (2001) 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

5.2 Relação de Curto e de Longo Prazo usando ARDL 

 

A especificação dos lags do modelo de ARDL foi feita usando o critério AIC (veja os apêndices 8 a 12). O 

modelo corrido foi ARDL (2,3,2,2,2) e apresentou um R2 ajustado de 0.8543. Esta medida mede o grau de 

ajuste das variáveis neste modelo. O período de análise registado foi de 2003q1-2016q28. Tal ocorreu 

devido à eliminação automática nas séries geradas pela interpolação de dados. Observa-se que nem todas 

as variáveis são significantes. As variáveis áreas de cultivo (Logcultivo) e exportação de produtos 

madeireiros (Logxmad) não foram significantes (quadro 4). 

  

 
8 O período de análise compreende o primeiro trimestre (q1) de 2003q1 e o segundo trimestre (2) de 2016q2. 

reject if F > critical value for I(1) regressors

accept if F < critical value for I(0) regressors

  k_4     2.45    3.52     2.86    4.01     3.25    4.49     3.74    5.06

                                                                         

           L_1     L_1     L_05    L_05    L_025   L_025     L_01    L_01

        [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1] 

Critical Values (0.1-0.01), F-statistic, Case 3

                                       t = -3.701

H0: no levels relationship             F =  4.450

Pesaran/Shin/Smith (2001) ARDL Bounds Test
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Quadro 4 Resultados do Modelo ARDL de Longo prazo 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Nos resultados do modelo de correcção de erro de curto prazo, o parâmetro de ajustamento foi negativo 

(-0.02175) e significante. Este resultado é esperado neste tipo de modelo de curto prazo. As variáveis tidas 

apresentam oscilações dos sinais no curto prazo. O quadro 5 mostra os resultados do modelo de curto 

prazo. 

                                                                              

       lnpib    -4.443468    .738589    -6.02   0.000    -5.938663   -2.948272

      lnxmad     .0439581   .1470377     0.30   0.767    -.2537043    .3416205

   lncultivo     24.60665   33.74872     0.73   0.470    -43.71405    92.92736

     lnpprod     .1567073   .0628825     2.49   0.017     .0294083    .2840062

LR            

                                                                              

         L1.    -.2175335   .0587806    -3.70   0.001    -.3365286   -.0985385

      lndesm  

ADJ           

                                                                              

    D.lndesm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  119.11424                       Root MSE        =     0.0318

                                                  Adj R-squared   =     0.8543

                                                  R-squared       =     0.8955

Sample: 2003q1 - 2016q2                           Number of obs   =         54

ARDL(2,3,2,2,2) regression
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Quadro 5 Resultados do Modelo ARDL de curto prazo 

 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Finalmente, foi feita a representação das Soma Cumulativa dos Resíduos Recursivos (CUSUM) e Soma 

Cumulativa dos Quadrados dos Resíduos Recursivos (CUSUM2), para verificar a estabilidade dos parâmetros 

das regressões estimadas (gráfico 5). O modelo sofre uma ligeira quebra estrutural9 como se pode ver a 

partir dos limites superior e inferior a 5% na representação de CUSUM (painel A) e CUSUM2 (painel B), 

respectivamente.  

 

  

 
9 Quebra estrutural é definida como sendo a instabilidade dos parâmetros numa regressão. Quanto maior for, menor é a confiabilidade 

nos parâmetros estimados. No gráfico 4 o caminho da estabilidade define o caminho da estabilidade pelo qual o gráfico deve oscilar.  

                                                                              

    D.lndesm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  119.11424                       Root MSE        =     0.0318

                                                  Adj R-squared   =     0.8543

                                                  R-squared       =     0.8955

Sample: 2003q1 - 2016q2                           Number of obs   =         54

ARDL(2,3,2,2,2) regression

                                                                              

       _cons     12.12717   4.646223     2.61   0.013     2.721383    21.53296

              

         LD.     3.232959   2.153848     1.50   0.142    -1.127279    7.593196

         D1.    -1.416087   2.191882    -0.65   0.522    -5.853319    3.021146

       lnpib  

              

         LD.    -.0656666   .0418602    -1.57   0.125    -.1504082    .0190749

         D1.     .0983868   .0378505     2.60   0.013     .0217625    .1750111

      lnxmad  

              

         LD.     85.00196   37.03867     2.29   0.027      10.0211    159.9828

         D1.    -19.43109   37.60619    -0.52   0.608    -95.56084    56.69867

   lncultivo  

              

        L2D.    -.0198943    .036437    -0.55   0.588    -.0936572    .0538687

         LD.     .1259083   .1297597     0.97   0.338    -.1367766    .3885931

         D1.     .0398182   .1251005     0.32   0.752    -.2134344    .2930709

     lnpprod  

              

         LD.     .7266813   .1265199     5.74   0.000     .4705552    .9828074

      lndesm  

SR            
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Gráfico 5 Estabilidade Estrutural CUSUM (painel A) e CUSUM2 (painel B) 

 

 
Painel A 

 
Painel B 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

A população é uma das variáveis que tem sido usada para avaliar o efeito do crescimento demográfico 

sobre a taxa de desmatamento. Neste caso, foi usada a população rural para capturar esse efeito e os 

resultados indicam que no longo prazo, ceteris paribus, o aumento da população rural em 1% aumenta o 

nível de desmatamento em 15,67%.  

 

Dados dos censos demográficos revelam que a taxa de crescimento populacional médio anual nos 

intervalos dos censos populacionais (1997, 2007 e 2017) tem sido positiva:  1,7%, 2,5% e 2,8%, 

respectivamente. Em 2017, a maior parte da população (66,6 %), encontra o seu sustento e reside no meio 

rural (INE, 2017).  

 

A situação demográfica é um dos determinantes da pobreza rural (Ibraimo & Salvucci, 2016). Nas últimas 

avaliações de pobreza, houve um amento da pobreza rural: 55,3% em 2002/03 e 56,9% em 2008/09 e uma 

redução modesta em 2014/15 (50.1%), (MEF, 2017). A população tem vindo a crescer e encontra 

dificuldades de manter um padrão de vida aceitável, tendo como seu último recurso o desmatamento das 

florestas para prática de actividades geradoras de rendimento (agrícola, produção do carvão, lenha, etc.). 

Desta feita, este aumento populacional constitui um factor de pressão para as áreas florestais. No modelo 

de curto prazo, a variável não foi estável, tendo apresentado sinal contrário no coeficiente gerado no L2D 

de -1.9%, o que significa que, no curto prazo, a população nem sempre constitui um factor de 

desmatamento em Moçambique (quadros 2 e 3). 

 

As áreas de cultivo apresentaram um coeficiente positivo significando isto que, no longo prazo, determinam 

o desmatamento em Moçambique. Este resultado é coerente com os outros estudos nacionais 

(Chandamela, 2019a; Chandamela, 2019b). Destaca-se a quantificação feita por Sitoe et al (2016), onde estes 
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concluíram que a agricultura itinerante era a principal causa de desmatamento em Moçambique. No 

modelo de ARDL de longo prazo verifica-se que agricultura afecta em 24.6% as áreas de desmatamento 

em Moçambique (quadro 2). Este resultado pode estar subestimado na medida em que a variável 

agricultura não desagrega os vários tipos de agricultura praticadas nas zonas rurais. A produtividade da 

agricultura é muito baixa em Moçambique (Sitoe, 2005; Cunguara & Garret, 2011; Mussagy, 2014; Mosca, 

2017) e as populações recorrem ao desmatamento para a produção em novos campos agrícolas, com solos 

não esgotados (isto é, aqueles que estavam até então cobertos por floresta). Nhanengue  et al., (2018) 

demonstram que entre 2000-2003 a taxa do desmatamento aumentou até 0,58% ao ano.  

 

Porém, no curto prazo, o efeito tem sido maior (coeficiente de LD) chegando a atingir 85% de 

desmatamento (quadro 3). Este, como se afirmou anteriormente, é um dos maiores determinantes que 

prevalecerá no longo prazo, pois a agricultura de pequena escala (praticada por grande parte da população 

nas zonas rurais) com as actuais técnicas e sistemas de produção, não poderá ser uma via para a saída da 

pobreza (Mosca, 2017).  

 

O modelo de ARDL demonstrou que exportação de madeira no longo prazo afecta o desmatamento. O 

coeficiente foi positivo (0.0983), significando que uma alteração em 1% desta chega a originar um aumento 

em 9.83% de desmatamento nas áreas florestais (quadros 2). Em Moçambique, as florestas têm sido cada 

vez mais expostas às actividades de exploração madeireira. O comércio de madeira tem sido o grande 

impulsionador do desmatamento (Browder, 2002; Leblois et al., 2017). A madeira é o produto mais 

apetecível e rentável do sector florestal. Os madeireiros procuram as espécies mais ricas para exportarem, 

principalmente para a China. Esta procura pelas espécies ricas tem sido fonte de cortes ilegais e de 

corrupção (EIA, 2013; Banco Mundial, 2018). No curto prazo, a exportação da madeira não determinou o 

desmatamento. O modelo demonstra que pode haver uma contracção na exportação de madeira e deste 

modo não causando o desmatamento. O efeito foi menor (coeficiente de LD) chegando a causar uma 

redução das áreas em 6.56% das áreas desmatadas. Esta redução pode ser explicada com o período de 

2010 a 2016 onde houve essa redução abrupta do desmatamento, podendo ter como justificação a 

“operação tronco”. 

  

Finalmente, o PIB per capita apresentou um sinal negativo no longo prazo, aceitando o pressuposto 

inicialmente previsto, pois à medida que o nível de renda da sociedade aumenta, há aumento da produção 

e do consumo de bens e serviços (quadro 2). Isso, portanto, coloca menos pressão sobre a conversão de 

áreas florestais para outros usos (Li & Fang, 2010).   
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo analisa os determinantes do desmatamento em Moçambique usando o modelo econométrico 

de ARDL proposto por Pesaran e Pesaran (1997). Os determinantes selecionados com base na revisão de 

literatura nacional e com o quadro conceptual de Angelsen e Kaimowitz (1999) foram as seguintes: 

desmatamento, população rural, áreas de cultivo, exportação de produtos madeireiros e o produto interno 

bruto. Algumas variáveis supostamente importantes, foram rejeitadas pelo modelo.  

 

Foram testadas as estacionaridades das séries usando o ADF. Ambas foram estacionárias em I(1) o que 

pressupõe a existência de uma relação de longo prazo. Para se fazer a confirmação, recorreu-se à análise 

dos testes de Bounds. Os resultados revelam que a estatística F calculada, com base nos testes Wald para 

o modelo ARDL, foi de 4,450, confirmando, deste modo, a existência de uma relação de cointegração. O 

grau de ajuste das variáveis no curto prazo, foi encontrado pelo modelo de correcção de erro com um 

parâmetro de -0.02175 e estatisticamente significante. 

 

Os resultados do modelo ARDL de longo prazo indicam que o aumento da população rural em 1% aumenta 

o nível de desmatamento em 15,67%. Dados do INE (2017) mostram que a população tem vindo a crescer 

e esta encontra dificuldades de manter um padrão de vida aceitável (revelado pela evolução do índice de 

pobreza, sobretudo a rural e onde existe maior área florestal), tendo como seu último recurso o 

desmatamento das florestas para prática de actividades geradores de rendimento e segurança alimentar 

(agrícola, produção do carvão, lenha, carne, etc.). Desta feita, este aumento populacional constitui um factor 

de pressão para as áreas florestais. Já no curto prazo, a população rural nem sempre constitui um factor de 

desmatamento, pois apresenta um coeficiente negativo (L2D de -1.9%). 

 

As áreas de cultivo no longo prazo afectam o desmatamento nacional. No longo prazo, uma alteração das 

áreas da produção agricultura em 1% afecta em 24.6% as áreas de desmatamento. Esta percentagem pode 

estar subestimada se comparadas as conclusões de Sitoe et al. (2006), onde agricultura itinerante era a 

principal causa de desmatamento (89,407 hectares/ano, o que corresponde a 65% da área desmatada). 

Portanto, uma das causas desta percentagem no modelo de ARDL é de a não desagregação dos tipos de 

agricultara e a comparação com o desmatamento minimiza esse impacto. No curto prazo, o efeito tem sido 

maior (coeficiente de LD) chegando a atingir 85% de desmatamento. 

 

Confirmou-se também a existência do desmatamento originada pela exportação de madeira no longo 

prazo. A madeira, sobretudo as espécies de maior valor (ricas), é o produto mais apetecível e rentável do 

sector florestal. Os madeireiros procuram as espécies mais comercializáveis para comercializar nos 

mercados internacionais, com maior preferência para a China. Esta procura pelas espécies raras tem sido 

fonte de cortes ilegais e de corrupção (EIA, 2013; Banco Mundial, 2018). No longo prazo, o coeficiente foi 

positivo (0.0983), significando que uma alteração em 1% desta chega a originar um aumento em 9.83% de 

desmatamento nas áreas florestais. Já no curto prazo, a exportação da madeira não determinou o 

desmatamento. O efeito foi menor (coeficiente de LD), chegando a causar uma redução das áreas em 6.56% 

das áreas desmatadas.  

 

Finalmente, o PIB per capita apresentou um sinal negativo no longo prazo rejeitando o pressuposto 

inicialmente previsto. 

 

Os determinantes aqui apresentados não são os únicos que podem ser estudados e não possuem relações 

exclusivas com o desmatamento, podendo-se relacionar com os outros determinantes entre si.  
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Estes determinantes foram estimados a nível nacional onde se consideram os efeitos nas províncias 

homogéneos. Esta é uma limitação imposta pela inexistência dos dados de séries temporais. Todavia a 

literatura demonstra, por vezes, que este fenómeno nem sempre é homogéneo. Esta limitação pode ser 

ultrapassada com estudos sobre os determinantes a nível das províncias, distritos, zonas com maior 

incidência do desmatamento, ou outra forma de desagregação.  

  

 

8. LIÇÕES PARA A POLÍTICA FLORESTAL 

 

Deste trabalho pode-se referir algumas lições para a política florestal, como, por exemplo: 

• Aumentar da produtividade da agricultura para incremento da renda e redução do uso da floresta 

como fonte de rendimento e necessidade de queimadas. 

• Reforçar o controle/fiscalização do corte e do tráfico de madeira, sobretudo da exportação de 

espécies ricas. 

• Aumentar o valor acrescentado da cadeia de valor da madeira em Moçambique. 

• Reforçar os períodos de defeso e proibição temporária (em tempo a determinar) do corte das 

espécies ricas em extinção e em defesa dos mangais 

• Aumentar o plantio no litoral, nas zonas com actividades mineiras e em espaços com actividades 

do agronegócio em grandes superfícies e actividade turística.  

• Reforçar e alargar a importância e protecção das zonas protegidas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 Resultados da regressão do Modelo ARDL 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

  
. 

                                                                              

       _cons     20.64971   6.784299     3.04   0.005      6.77426    34.52516

              

         L4.    -1.038415   2.422924    -0.43   0.671     -5.99385     3.91702

         L3.    -.2322292   3.883888    -0.06   0.953    -8.175672    7.711214

         L2.    -1.484336   3.898728    -0.38   0.706     -9.45813    6.489458

         L1.     3.408414    3.81178     0.89   0.379    -4.387552    11.20438

         --.    -2.229106   2.294698    -0.97   0.339     -6.92229    2.464077

       lnpib  

              

         L4.     .0260506    .051297     0.51   0.615    -.0788637    .1309648

         L3.    -.0192999    .072449    -0.27   0.792    -.1674747     .128875

         L2.     .0338833   .0787959     0.43   0.670    -.1272723     .195039

         L1.    -.1410918   .0733679    -1.92   0.064    -.2911459    .0089624

         --.     .1180558   .0565562     2.09   0.046     .0023854    .2337262

      lnxmad  

              

         L4.    -39.76374   43.16722    -0.92   0.365    -128.0506    48.52315

         L3.     37.80448   80.82024     0.47   0.643    -127.4915    203.1004

         L2.    -68.78957   83.37069    -0.83   0.416    -239.3018    101.7226

         L1.     101.1006   76.54266     1.32   0.197    -55.44676    257.6479

         --.    -25.21043   46.38658    -0.54   0.591    -120.0816    69.66077

    pcultivo  

              

         L4.    -.0831589     .14348    -0.58   0.567    -.3766085    .2102906

         L3.     .1287911   .2745903     0.47   0.643    -.4328091    .6903913

         L2.    -.1377957   .2910779    -0.47   0.639    -.7331169    .4575255

         L1.     .0953187   .2689612     0.35   0.726    -.4547688    .6454061

         --.     .0446614   .1437141     0.31   0.758    -.2492669    .3385898

      lnpopd  

              

         L3.    -.1993987    .198679    -1.00   0.324     -.605743    .2069455

         L2.    -.4419206   .2963642    -1.49   0.147    -1.048054    .1642122

         L1.     1.296248   .1853827     6.99   0.000     .9170981    1.675398

      lndesm  

                                                                              

      lndesm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  121.18289                       Root MSE        =     0.0332

                                                  Adj R-squared   =     0.9950

                                                  R-squared       =     0.9972

                                                  Prob > F        =     0.0000

                                                  F(  23,     29) =     453.55

Sample: 2003q2 - 2016q2                           Number of obs   =         53

ARDL(3,4,4,4,4) regression

. ardl lndesm lnpopd pcultivo lnxmad lnpib
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Apêndice 2 Teste de ADF para Logdesm 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 3Teste de ADF para Logpopd 

 

  
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 4 Teste de ADF para Logcultivo  

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

  

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -8.031            -3.572            -2.925            -2.598

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        56

. dfuller   Logdesm, lags(0)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0050

                                                                              

 Z(t)             -3.640            -3.573            -2.926            -2.598

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        55

. dfuller         Logpopd, lags(1)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0046

                                                                              

 Z(t)             -3.665            -3.573            -2.926            -2.598

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        55

. dfuller         Logcultivo, lags(1)
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Apêndice 5 Teste de ADF para Logxmad  

 

  
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 6 Teste de ADF para Logpib  

 

  
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

  

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0113

                                                                              

 Z(t)             -3.391            -3.573            -2.926            -2.598

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        55

. dfuller         Logxmad, lags(0)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0016

                                                                              

 Z(t)             -3.970            -3.577            -2.928            -2.599

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        52

. dfuller        Logpib, lags(1)
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Apêndice 7 Teste de Bounds para Cointegração com base em Pesaran/Shin/Smith (2001), teste t 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 8 Selecção de Lags para Logdesm usando AIC 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

  

Critical values from Pesaran/Shin/Smith (2001)

k: # of non-deterministic regressors in long-run relationship

reject if t < critical value for I(1) regressors

accept if t > critical value for I(0) regressors

  k_4    -2.57   -3.66    -2.86   -3.99    -3.13   -4.26    -3.43   -4.60

                                                                         

           L_1     L_1     L_05    L_05    L_025   L_025     L_01    L_01

        [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1]    [I_0]   [I_1] 

Critical Values (0.1-0.01), t-statistic, Case 3

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logdesm

                                                                               

     4     90.198  .37081    1  0.543  .002352  -3.21502  -3.14354  -3.02914   

     3    90.0126  .89499    1  0.344  .002281  -3.24576  -3.18857  -3.09706   

     2    89.5651  43.143*   1  0.000  .002233* -3.26661* -3.22372* -3.15508*  

     1    67.9933  205.69    1  0.000  .004853  -2.49031  -2.46172  -2.41596   

     0   -34.8511                      .226502   1.35287   1.36717   1.39005   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2003q2 - 2016q2                     Number of obs      =        53

   Selection-order criteria

. varsoc logdesm
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Apêndice 9 Selecção de Lags para Logagps usando AIC 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 10 Selecção de Lags para Logpopp usando AIC 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

  

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logagpcs

                                                                               

     4    239.015  .58444    1  0.445  8.6e-06  -8.83076  -8.75928  -8.64489   

     3    238.723  .48573    1  0.486  8.3e-06  -8.85747  -8.80029  -8.70877   

     2     238.48  57.941*   1  0.000  8.1e-06* -8.88604* -8.84315* -8.77452*  

     1     209.51   399.2    1  0.000  .000023  -7.83056  -7.80196   -7.7562   

     0    9.90792                      .041835  -.336148  -.321852  -.298973   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2003q2 - 2016q2                     Number of obs      =        53

   Selection-order criteria

. varsoc  logagpcs

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  pprod

                                                                               

     4    269.277  .34536    1  0.557  2.7e-06  -9.97273  -9.90125  -9.78686   

     3    269.105  .28217    1  0.595  2.6e-06   -10.004  -9.94677  -9.85525   

     2    268.964  67.797*   1  0.000  2.6e-06* -10.0364* -9.99348* -9.92484*  

     1    235.065  342.88    1  0.000  8.9e-06  -8.79491  -8.76632  -8.72056   

     0    63.6267                       .00551  -2.36327  -2.34898   -2.3261   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2003q2 - 2016q2                     Number of obs      =        53

   Selection-order criteria

. varsoc pprod
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Apêndice 11 Selecção de Lags para Logexpm usando AIC 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Apêndice 12 Selecção de Lags para Logpib usando AIC 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

  

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logepm

                                                                               

     4    33.7984  1.1735    1  0.279  .019761  -1.08673  -1.01525  -.900855   

     3    33.2116  .14804    1  0.700   .01945  -1.10233  -1.04514  -.953624   

     2    33.1376  11.885*   1  0.001  .018779* -1.13727* -1.09438* -1.02574*  

     1    27.1953  193.76    1  0.000  .022627  -.950765  -.922174  -.876415   

     0   -69.6824                      .843147   2.66726   2.68155   2.70443   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2003q2 - 2016q2                     Number of obs      =        53

   Selection-order criteria

. varsoc  logepm

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  logpib

                                                                               

     4    252.568  .24021    1  0.624  7.2e-06  -9.00246  -8.93189  -8.81997   

     3    252.447  1.4965    1  0.221  7.0e-06  -9.03445    -8.978  -8.88846   

     2    251.699  32.611*   1  0.000  6.9e-06* -9.04361* -9.00126* -8.93411*  

     1    235.394  485.43    1  0.000  .000012  -8.48705  -8.45882  -8.41406   

     0   -7.31976                      .079235   .302537    .31665   .339034   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  2003q2 - 2016q2                     Number of obs      =        55

   Selection-order criteria

. varsoc logpib
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LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS PELO OMR DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

111 
Des(Continuidades) Políticas e Económicas de longa duração do sector familiar 

(Camponeses) em Moçambique 
João Mosca Abril de 2021 

110 Política Monetária do Banco de Moçambique: Qual É O Gato Escondido? João Mosca Abril de 2021 

109 
Caracterização e organização social dos machababos a Partir de discursos de Mulheres 

raptadas 
João Feijó Abril de 2021 

108 Moçambique e a Importação do Carapau: Um desafio sem Alternativas (?!) Nelson Capaina Março de 2021 

107 
Por Uma política Monetária Ajustada à Economia Real em Contexto de Crise: 

Humanidade e Sabedoria 

Fáusio Mussá, Roberto 

Tibana, Inocência Mussipe 

Coordenador: João Mosca 

Março de 2021 

106 Comércio Externo e crescimento económico em Moçambique 
João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Yulla Marques 
Março de 2021 

105 Macroeconomia das pescas em Moçambique Nelson Capaina Fevereiro de 2021 

104 Influência de factores institucionais no desempenho do sector agrário em Moçambique João Carrilho e Rui Ribeiro Fevereiro de 2021 

103 Evolução de preços e bens alimentares em 2020 
Yulla Marques e Jonas 

Mbiza 
Fevereiro de 2021 

102 Contributo para o planeamento e Desenvolvimento de Cabo Delgado 
João Mosca e Jerry 

Maquenzi 
Fevereiro de 2021 

101 Desenvolvimento socioeconómico de Cabo Delgado num contexto de conflito 
João Feijó, António Souto e 

Jerry Maquenzi 
Fevereiro de 2021 

100 Caracterização do sector das pescas em Moçambique Nelson Capaina Janeiro de 2021 

99 Dificuldades de Realização de Pesquisa em Moçambique João Feijó Setembro de 2020 

98 Análise de conjuntura económica2º trimestre de 2020 João Mosca Setembro de 2020 

97 Género e desenvolvimento: Factores para o empoderamento da mulher rural Aleia Rachide Agy Agosto de 2020 

96 
Micro-simulações dos impactos da COVID-19 na pobreza e desigualdade em 

Moçambique 

Ibraimo Hassane Mussagy 

e João Mosca 
Julho de 2020 

95 Contributo para um debate necessário da política fiscal em Moçambique João Mosca e Rabia Aiuba Junho de 2020 

94 Economia de Moçambique: Análise de conjuntura pré COVID-19 João Mosca e Rabia Aiuba Junho de 2020 

93 
Assimetrias no acesso ao Estado: 

Um terreno fértil de penetração do jihadismo islâmico 
João Feijó Junho de 2020 

92 
Implementação das medidas de prevenção do COVID-19: 

Uma avaliação intercalar nas cidades de Maputo, Beira e Nampula 

João Feijó e Ibraimo 

Hassane Mussagy 
Junho de 2020 

91 
Secundarização da agricultura e persistência da pobreza rural: Reprodução de cidadanias 

desiguais 
João Feijó Maio de 2020 

90 
Transição florestal: Estudo socioeconómico do desmatamento  

em Nhamatanda 
Mélica Chandamela Abril de 2020 

89 
Produção bovina em Moçambique: Desafios e perspectivas 

– O caso da província de Maputo 
Nelson Capaina Março de 2020 

88 
Avaliação dos impactos dos investimentos nas plantações florestais da Portucel-Moçambique na 

província da Zambézia 

Almeida Sitoe e  

Sá Nogueira Lisboa 
Março de 2020 

87 
Terra e crises climáticas: percepções de populações deslocadas pelo ciclone IDAI no distrito 

de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

86  
“senhor, passar para onde?”   

Estrutura fundiária e mapeamento de conflitos de terra no distrito de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

85 Evolução dos preços dos bens essenciais de consumo em 2019 Rabia Aiuba e Jonas Mbiza Fevereiro de 2020 

84 
Repensar a segurança alimentar e nutricional: Alterações no sistema agro-alimentar e 

o direito à alimentação em Moçambique 

Refiloe Joala, Máriam 

Abbas, Lázaro dos Santos, 

Natacha Bruna, Carlos 

Serra, 

e Natacha Ribeiro 

Janeiro de 2020 

83 Pobreza no meio rural: Situação de famílias monoparentais chefiadas por mulheres Aleia Rachide Agy Janeiro de 2020 

82 

Ascensão e queda do PROSAVANA: Da cooperação triangular à cooperação bilateral 

contra-resistência / The rise and fall of PROSAVANA: From triangular cooperation to 

bilateral cooperation in counter-resistance 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2019 

81 
Investimento público na agricultura: O caso dos centros de prestação de serviços agrários; 

complexo de silos da bolsa de mercadorias de Moçambique e dos regadios 

Yasser Arafat Dadá, Yara 

Nova e Cerina Mussá 
Novembro de 2019 

80 Agricultura: Assim, não é possível reduzir a pobreza em Moçambique João Mosca e Yara Nova Outubro de 2019 

79 
Corredores de desenvolvimento: Reestruturação produtiva ou continuidade histórica. O caso 

do corredor da Beira, Moçambique 
Rabia Aiuba Setembro de 2019 

78 
Condições socioeconómicas das mulheres associadas na província de Nampula: 

Estudos de caso nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo 
Aleia Rachide Agy Agosto de 2019 
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N˚  Título Autor (es) Ano 

77 
Pobreza e desigualdades em zonas de penetração de grandes projectos: Estudo de caso em 

Namanhumbir - Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi Agosto de 2019 

76 Pobreza, desigualdades e conflitos no norte de Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi e João 

Feijó 
Julho de 2019 

75 A maldição dos recursos naturais: Mineração artesanal e conflitualidade em Namanhumbir Jerry Maquenzi e João Feijó Junho de 2019 

74 
Agricultura em números: Análise do orçamento do estado, investimento, crédito e 

balança comercial 

Yara Nova, Yasser Arafat 

Dadá e Cerina Mussá 
Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e conflitos. 
Uacitissa Mandamule e 

Tomás Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um enclave ao serviço do 

Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 Médios produtores comerciais no corredor da beira: dimensão do fenómeno e caracterização 
João Feijó Yasser Arafat 

Dadá 
Novembro de 2018 

67 Pólos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O caso de Nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara 

Nova 
Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e campesinato. Continuidade e descontinuidade de Longa Duração. 

O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) 
Cerina Mussá e Yasser 

Dadá 
Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Máriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos produtos agrícolas ao 

longo das suas cadeias de valor 
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações florestais da Portucel-

Moçambique nas tecnologias agrícolas das populações locais nos distritos de Ile e 

Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá 

Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 

57 
Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades – Um estudo de caso 

do distrito de Pebane, Província da Zambézia 
Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão de economia 

extrovertida em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 Segurança Alimentar Auto-suficiência alimentar: Mito ou verdade? Máriam Abbas Agosto de 2017 

54 A inflação e a produção agrícola em Moçambique 
Soraya Fenita e Máriam 

Abbas 
Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado em Moçambique Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma análise sobre a localidade 

de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de 

Chokwé, 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 
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N˚  Título Autor(es) Ano  

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 

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 Dadá e 

Kátia 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 
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N˚  Título Autor(es) Ano  

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 

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 
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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) revisor(es). 

• 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 Ebrima 10, 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. 
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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/

