
 

  

OBSERVADOR RURAL 

Nº 117 

JULHO DE 2021 

 

 

COBERTURA FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE 

 

 

 

 

Mélica Chandamela 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

1 
 

COBERTURA FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE 

 

 

RESUMO 

 

Neste texto, aborda-se a evolução da cobertura florestal em Moçambique e alguns factores que, 

directa e indirectamente, influenciam o desmatamento observado no país. No princípio, é feita 

uma comparação entre o desmatamento, a actividade agrícola e o crescimento populacional em 

cada província, analisando assim sua evolução anual, no período entre 2001 e 2016. Segue-se a 

análise do impacto do crescimento populacional no desmatamento observado em cada província, 

nos anos de 2001 a 2016. É também realizada uma análise do impacto da precipitação e 

temperatura no desmatamento e cultivo a nível nacional, neste mesmo período. Posteriormente, 

são apresentadas algumas medidas tomadas no sector florestal nacional e os principais desafios. 

Por fim, apresentam-se os esforços de reflorestamento observados no país, pelo sector público e 

privado, entre os anos 2009 e 2018. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Moçambique é um dos poucos países da África Austral que detém uma área considerável de 

florestas nativas, sendo os seus principais tipos: o Miombo, o Mecrusse e o Mopane (Magalhães, 

2018). Estas florestas estão sujeitas a uma elevada taxa de desmatamento e degradação florestal 

devido à alta demanda por bens e serviços e por constituírem o principal meio de abrir novas 

áreas pelos agricultores. As florestas são importantes como fonte de madeira, reduzem a taxa de 

erosão, constituem habitat para a vida selvagem, são importantes reservas de carbono, exercendo 

assim um importante papel na mitigação de mudanças climáticas, entre outros (Magalhães, 2018). 

 

No intervalo entre os dois últimos Inventários Florestais Nacionais (IFNs), de 2007 e de 2017, a 

taxa anual de desmatamento no país aumentou de 0,58% (correspondente a 219.000 hectares) 

para 0,79% (267.000 hectares) (Sitoe, et al., 2016). As províncias mais desmatadas no país são 

Nampula, Zambézia e Manica. Para além da perda da área florestal, resultante do desmatamento1, 

verifica-se a degradação florestal2 a qual não está ainda devidamente quantificada no país, mas 

que representa, muito provavelmente, perdas socioeconómicas substanciais, para além do 

desaparecimento da biodiversidade (Sitoe, et al., 2016). Estes autores apontam como causas 

directas do desmatamento a agricultura itinerante, o corte de lenha, o fabrico de carvão, a 

exploração de madeira comercial e a expansão de zonas habitacionais. Muitas dessas causas agem 

de forma combinada, o que torna a sua separação difícil (Sitoe, et al., 2016). As consequências do 

desmatamento e da degradação florestal são várias e complexas mas representam, sem dúvida, 

um alto custo para as comunidades locais, para a economia nacional e para as comunidades a 

nível global (Banco Mundial, 2018). 

 

Este Observador Rural tem como objectivo, abordar o desflorestamento observado no país e as 

suas relações com o crescimento populacional, a área cultivada e os factores climáticos, as causas 

deste desmatamento, o reflorestamento realizado e as possíveis soluções, a fim de se 

recomendarem melhorias no sector.  

 
1 Desmatamento é a conversão, directamente induzida pelo homem, de terra com floresta para terra sem floresta (Falcão 

e Noa, 2016). 
2 Degradação Florestal é a perda da capacidade que uma floresta possui de fornecer bens e serviços ambientais chave 

para o bem-estar no Planeta (Falcão e Noa, 2016). 



 

2 
 

2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, recorreu-se à metodologia quantitativa, para a medição dos indicadores de 

desmatamento (área desmatada e cultivada por ano), e à qualitativa, para análise de causas do 

desmatamento observado e das acções tomadas a fim de controlar o problema. As fases do 

estudo dividiram-se em:  

 

a) Levantamento de dados na Direcção Nacional de Florestas (DINAF), no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FNDS), no Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e no Instituto Nacional 

de Meteorologia (INAM); 

b) Leitura de bibliografia relevante como IFNs, relatórios e jornais com informação importante 

para o tema, entre outros; 

c) Análise dos dados colectados e da influência no desmatamento observado no país 

(crescimento demográfico, produção agrícola e factores climáticos); 

d) Apresentação de alguns avanços no sentido da redução do desmatamento no país e 

desafios no sector. 

 

 

3. CONTEXTO 

 

O país perdeu, entre 2001 e 2016, mais de 2,97 milhões de hectares de floresta3. As províncias 

que mais sofreram de desmatamento localizam-se nas zonas Norte e Centro do país, sendo as 

províncias do Sul as menos desmatadas (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

Desmatamento por província entre 2001 e 2016 

Fonte: FNDS 

 

Conforme se pode observar no gráfico 1, apesar da província de Zambézia ter tido a maior área 

desmatada no país, depois de Nampula, Manica é a segunda província mais hostilizada pelo 

desmatamento, tendo perdido 19% da sua área florestal entre 2001 e 2016. Nampula lidera no 

país tanto em área como em percentagem de perda, com cerca de 850.000 hectares perdidos até 

2016, representando 42% da sua cobertura florestal de 2001. 
  

 
3 Informação tirada dos dados fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). 
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Apesar do papel bastante significativo do desmatamento no decréscimo das áreas florestais entre 

os dois últimos inventários, a mudança na definição das florestas também contribuiu para este 

declínio. Aquando da realização do IFN por Marzoli (2007), as florestas eram definidas como terras 

que ocupam o mínimo de 0,5 ha, com uma cobertura de copa mínima de 10% e com potencial 

de alcançar 5 m de altura. A nova definição considera uma área mínima de 1 ha e uma cobertura 

de copa de 30% no mínimo e com potencial de alcançar 3 m de altura, pelo que muitas áreas 

deixaram de ser consideradas florestas (Magalhães, 2018). 

 

3.1. Causas de desmatamento 

 

Os gráficos a seguir (gráficos 2 a 12) mostram a tendência da cobertura florestal no país e em 

cada uma das províncias em comparação com a área cultivada (uma vez que a agricultura 

itinerante é tida como o principal factor do desflorestamento nacional) (Sitoe, et al., 2016) e com 

o crescimento demográfico. 

 

 
 

 

Gráfico 2 

Área cultivada, população rural e área florestal em Moçambique 

 
 

Gráfico 3 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Cabo Delgado 

Gráfico 4 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Niassa 
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Gráfico 5 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Nampula 

Gráfico 6 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Zambézia 

  
 

Gráfico 7 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Tete 

Gráfico 8 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Manica 

  
 

Gráfico 9 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Sofala 

Gráfico 10 

Área cultivada, população rural e área florestal da 

província de Inhambane 
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Em Moçambique, a cobertura florestal reduz continuamente ao longo do tempo. Entre 2001 e 

2016, observou-se uma perda de cerca de 2,97 milhões de hectares. Reduções acentuadas 

observaram-se nas províncias de Nampula (853.208 hectares), Zambézia (506.171 hectares), 

Niassa (435.678 hectares) e Manica (406.236 hectares). Por outro lado, as províncias mais a sul 

mostram números de desmatamento bastante inferiores quando comparados aos das outras 

províncias. As áreas florestal e agrícola de Maputo registam oscilações ao longo dos anos em 

estudo, sendo Maputo a única província do país a apresentar alguma tendência de crescimento 

em sua área florestal (entre 2008 e 2010). 

 

A procura de produtos florestais tende a aumentar com o crescimento demográfico. Os gráficos 

2 a 12 (acima) mostram que, em Moçambique, a evolução da cobertura florestal e da população 

são inversas, sendo que a população cresce continuamente enquanto a área florestal declina, 

sendo o caso extremo a Província de Nampula (ver gráfico 5). Todavia, no caso da província de 

Maputo, o decréscimo da área florestal é mais lento, quando comparado a outras regiões do país, 

e não acompanha o crescimento populacional (gráfico 13). A razão por detrás do menor 

desmatamento em Maputo (ainda que apresente maiores taxas de crescimento populacional), 

para além da área florestal substancialmente menor que a de outras províncias, pode ser o 

surgimento de outras de fontes de rendimento, que resultam numa menor pressão nas florestas.  
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Gráfico 13 

Comparação entre o aumento do desmatamento e o crescimento populacional total  

e rural por província (2001-2016) 

 

Por outro lado, nalguns estudos foram observados casos esporádicos de aumento da área 

florestal a nível distrital (como foram os casos dos distritos de Manhiça e Namaacha na província 

de Maputo (Chandamela, 2020a), distritos de Inhassoro e Vilanculos na província de Inhambane 

(Chandamela, 2020b) e distrito de Balama na província de Cabo Delgado (Chandamela, 2020c), 

podendo dever-se aos esforços de reflorestamento (maior parte em espécies exóticas) que se têm 

observado ao longo dos anos em todo o país.  

 

Conforme observado nos gráficos 2 a 12, a área cultivada no país aumentou cerca de 3,99 milhões 

de hectares entre 2001 e 2016, evoluindo de forma inversa à cobertura florestal. As províncias 

com aumento mais acentuado nas áreas agricultadas foram: Nampula (1.197.483 hectares), 

Manica (645.075 hectares), Sofala (563.946 hectares) e Zambézia (550.782 hectares). No caso das 

províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, observou-se um crescimento menos acelerado da área 

agricultada comparativamente às outras províncias.  

 

Nas cidades da Matola (província de Maputo), de Inhambane e da Maxixe (província de 

Inhambane), de Chimoio (província de Manica) e de Pemba (província de Cabo Delgado), 

observaram-se casos de redução da área agrícola ao longo do tempo, o que pode resultar do 

surgimento de fontes de rendimento fora da agricultura (conforme explicado anteriormente). 

 

O gráfico 14 mostra as tendências climáticas de Moçambique (dados obtidos no INAM).  
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Gráfico 14 

Cultivo e Desmatamento anuais e Média anual de Precipitação em Moçambique 

 
 

Ao longo dos 15 anos, a média de precipitação anual oscila muito, tendo a menor média anual 

atingido 791,4 mm, em 2002, e a maior foi de 1.275,8 mm, em 2001. Sendo a agricultura a principal 

fonte de renda da maioria da população e porque a produtividade e produção dependem muito 

do clima (em particular da pluviometria), uma grande variação nas chuvas (estiagem ou excesso) 

pode levar indirectamente a maior desmatamento, uma vez que as florestas se tornam uma fonte 

alternativa de rendimento e sustento. Esta relação é particularmente observada nos anos de 2002 

a 2003 (em que as chuvas e a produção agrícola aumentam, assim como o desmatamento), de 

2004 a 2005 (em que as três variáveis registam descida), 2006 a 2008 (em que foi registada uma 

subida e uma posterior descida das três variáveis) e entre 2013 e 2015 (em que depois de uma 

estabilização, houve uma descida de todas variáveis). 

 

Os gráficos a seguir (gráfico 15 a 24) mostram a variação anual da temperatura em cada capital 

provincial do país ao longo do tempo. A subida ou redução da temperatura pode afectar o regime 

das chuvas, sendo desta forma um factor que influencia o desmatamento de forma indirecta. 
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Observando os gráficos acima é possível ver que os gráficos de temperatura e precipitação 

seguem quase o mesmo padrão em quase todas as províncias, sendo que o aumento de 

temperatura pode implicar o aumento das chuvas, levando a um crescimento de áreas agrícolas 

o que pode implicar um maior desmatamento (tendo em conta que a agricultura é maior causa 

de desmatamento no país). 

 

Alguns dos problemas encontrados no sector florestal nacional são os seguintes  

(Quadro 1): 

 

Quadro 1 

Problemas no sector florestal, por província 

Maputo 

• O desmatamento “…é hoje insignificante”. (Nhanengue, 2016) 

• A razão da exploração relativamente baixa das florestas locais (para além do 

facto de a área florestal nesta província ser das menores de todo o país) é o 

facto de o carvão consumido na província provir de outras mais a norte (ex.: 

Manica e Sofala), também mais desmatadas. (Chandamela & Mosca, 

Cobertura Florestal no Corredor da Beira, 2019) 

• O êxodo rural no país foi maior em direcção às cidades de Maputo e Matola. 

No ambiente urbano, as famílias tendem a viver de outras fontes de 

rendimento, fora do sector florestal, e a consumir outros tipos de energia 

(como o gás). (Chandamela & Mosca, Cobertura Florestal no Corredor da 

Beira, 2019) 

Gaza 

• A procura crescente de carvão vegetal nas cidades de Maputo e Matola 

desafia as autoridades do sector florestal local. (Chandamela & Mosca, 

Cobertura Florestal no Corredor da Beira, 2019) 

• Por outro lado, o maior rigor no licenciamento de combustíveis lenhosos e os 

esforços para o uso do gás em Maputo podem ter contribuído para a redução 

do desmatamento em Gaza (Nhanengue, 2016) 
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Inhambane 

• Maior rigor no licenciamento de combustíveis lenhosos e os esforços para o 

uso do gás em Maputo podem ter contribuído positivamente para a redução 

do desmatamento em Inhambane (Nhanengue, 2016) 

Sofala 

• Principais causas de desmatamento: agricultura itinerante, a exploração 

intensiva de produtos florestais não madeireiros, a produção comercial da 

energia de biomassa, a extracção da madeira comercial e o aumento do 

número de assentamentos (Nhantumbo, Maússe, Cumbe, Chicamisse, & 

Ceita, 2018) 

• As queimadas são usadas para a caça furtiva e a limpeza das áreas para cultivo 

ou para a regeneração de capim para pastagem de gado, sendo, por isso, 

apontadas como a principal causa de desmatamento (Sebastião, 2018) 

Manica 

• Principais causas de desmatamento: agricultura com recurso às queimadas, 

a extracção selectiva da madeira comercial, a extracção/produção comercial 

da energia de biomassa, a exploração intensiva dos produtos florestais não 

madeireiros e o aumento do número de assentamentos. (Nhantumbo, 

Maússe, Cumbe, Chicamisse, & Ceita, 2018) 

• O uso habitual do combustível lenhoso tem constituído um problema nos 

últimos anos na província de Manica, sendo a baixa qualidade de vida e o 

não acesso a energia eléctrica factores que intensificam ainda mais a 

problemática (SAPO Notícias, 2013) 

Tete 

• Caso da Nkula: “O governo ainda não começou a atribuir licenças para a sua 

exploração, mas, em Macanga, as comunidades e os chineses fizeram uma 

aliança que resulta num corte desenfreado”. (Machava, O País, 2020) 

• Caso do Chacate: “O sector de florestas em Tete voltou a autorizar a 

exportação de madeira em toro, tendo sido exportados 1.200 m3 de chacate 

preto (classe preciosa) do distrito de Dôa pelo porto da Beira para China” 

(Carta, 2020) 

Zambézia 

• Principais causas de desmatamento: agricultura itinerante, corrupção e o 

abate excessivo. (Nhantumbo, Maússe, Cumbe, Chicamisse, & Ceita, 2018) 

• As normas florestais estabelecidas não chegam a ser devidamente 

implementadas. (Chandamela, 2019) 

• As áreas de conservação não escapam à exploração desenfreada, sendo que 

a área total desflorestada nestas zonas, entre 2001 e 2016, corresponde a 

cerca de 123.348 ha. A maior parte do abate observa-se no delta do 

Zambeze. (Chandamela, 2019) 



 

11 
 

Nampula 

• Na Reserva Florestal de Mecubúri (a maior de Moçambique) tem sido 

extraída madeira de forma ilegal. (RM, 2018) 

• Os fiscais na região são facilmente corrompidos pelos cortadores ilegais dos 

recursos da reserva. (RM, 2018) 

• A pobreza acaba implicando mais exploração ilegal (RM, 2018) 

• As comunidades abrangidas pela reserva reclamam não receber o valor 

referente a 20% do valor da exploração florestal anual naquela zona desde 

2017. Os Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia reconheceram o 

problema e apontaram como razão principal questões burocráticas. (Omar, 

2019) 

Niassa 

• O património natural é afectado pela exploração florestal e mineira ilegais, 

crescimento populacional e mudanças climáticas. (AFD, 2020) 

• A não satisfação, por parte das comunidades, com as indústrias florestais 

(por razões, como contractos sazonais, entre outros) resultam no 

relaxamento da sua parte quanto à conservação da floresta (uma vez que 

não obtêm qualquer benefício) ou ainda na sua contribuição para a 

exploração desenfreada dos recursos florestais. (Sousa, 2013) 

Cabo 

Delgado 

• As queimadas descontroladas, a exploração desenfreada de madeira, a 

abertura de novas machambas, a acção dos carvoeiros e factores climáticos 

contribuem para a destruição das florestas a nível da província. (Wazir, 2016) 

• A mineração ilegal e a pobreza contribuem para o aumento da pressão sobre 

as florestas. (Wazir, 2016) 

 

3.2.  Principais Acções tomadas e Desafios 

 

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) implementou projectos no 

âmbito da preservação dos recursos da floresta e outros recursos naturais. A título de exemplo, o 

MOZBIO foi um projecto de conservação da biodiversidade, financiado pela Holanda, que teve 

como objectivos: (1) capacitar a fiscalização de áreas de conservação (construindo 3 aeródromos, 

5 acampamentos de fiscalização e formando 800 fiscais), (2) infraestruturar as áreas de 

conservação, (3) promover o turismo, (4) mapear as áreas de conservação, e (5) desenvolver as 

comunidades próximas das áreas de conservação. Outro projecto foi o Floresta em Pé, programa 

coordenado pela Direcção Nacional de Florestas (DINAF), que previa o financiamento e 

certificação de 50 concessões florestais, capacitação de 800 fiscais, 5 acampamentos de 

fiscalização, distribuição de 12 mil colmeias a 800 associações de apicultores, financiamento de 

20 carpintarias, entre outros. Na realização do projecto Um líder, uma floresta foram plantadas, 

pelo menos, 10 florestas comunitárias em Nacala-Porto, Nampula (Jornal Notícias, 2014). 

 

As espécies mais privilegiadas nos programas de reflorestamento foram a chanfuta e o jambirre, 

uma vez constituírem espécies típicas daquela zona, bem conhecidas pelas comunidades locais. 

(Jornal Notícias, 2014). Este projecto foi uma iniciativa governamental que visava criar e plantar 



 

12 
 

mais árvores para recuperar as florestas extintas, assim como estabelecer novas áreas florestais, 

com apoio directo das comunidades. (Lutxeque, 2017). 

 

Porém, algumas iniciativas de reflorestamento ficaram-se pelas expectativas (Lutxeque, 2017). 

Pouco tempo depois do lançamento dos projectos Um Líder, Uma Floresta e Um Aluno, Uma 

Árvore, pouco se falava sobre o assunto e muitas das metas não foram alcançadas. Organizações 

da sociedade civil consideram a falta de capacitação das comunidades nestes projectos como 

uma das razões do fracasso dos projectos ambientais. De acordo com a Associação Nacional de 

Extensão Rural (AENA) "… Se procurar nesse distrito quantos líderes têm uma floresta, fica a saber 

que é só aquele, porque é o que vai ser visitado sempre [pelos dirigentes". (Lutxeque, 2017) Este 

facto reflecte-se na província da Zambézia, em que no ano de 2011, do total de 3.060 líderes 

comunitários, foram plantadas apenas 256 florestas (Lutxeque, 2017). De acordo com O Silvicultor, 

estas foram plantadas uma semana antes da visita Presidencial (O Silvicultor, 2011). 

 

Outros factores aliados ao cumprimento deficiente das iniciativas florestais são a falta de apoio 

técnico no plantio de espécies nativas, a falta de ligação com as iniciativas de maneio comunitário 

com base em florestas naturais, a falta da definição de como e quem implementa, e a inexistência 

ou fraca alocação de recursos financeiros e materiais para o efeito. Um dos resultados destas 

deficiências é o observado nalgumas escolas, em que o espaço do recreio e campos de futebol 

foram invadidos por árvores. (O Silvicultor, 2011) “Ocorre-se-me perguntar de quem são as 

árvores que são plantadas? Como são geridas? Como são tomadas as decisões sobre a sua 

utilização?” (O Silvicultor, 2011). 

 

O n.º 1 do artigo 102.º do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia estipula que: “Vinte 

por cento de qualquer taxa de exploração florestal ou faunística, destina-se ao benefício das 

comunidades locais da área onde foram extraídos os recursos…”. A canalização dos 20%, não só, 

transmite os benefícios da exploração florestal às comunidades, como também cria, no seio delas, 

o espírito de conservação. Porém, dados obtidos no jornal Verdade dão conta que a falta de 

documentos, como bilhetes de identidade, e de contas bancárias para a canalização do valor 

(devido à pouca abrangência da rede bancária no país), sobretudo nas zonas rurais, condicionam 

o acesso ao valor correspondente à taxa de 20% atribuída às comunidades pela exploração dos 

recursos naturais (@Verdade, 2011). 

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 77 do Regulamento da Lei de Floresta e Fauna Bravia, “Os troféus4 

achados e entregues … serão vendidos em hasta pública, quando não sejam considerados 

património nacional… e 20% do valor da venda será entregue ao que tiver achado”. Porém, casos 

há em que o denunciante não beneficia. Esquemas de corrupção nos comités de fiscalização de 

recursos florestais em alguns distritos de Sofala podem ser considerados exemplo disto, tendo 

resultado no não-pagamento aos membros que denunciam actos furtivos às autoridades (Mawar 

& Omar, 2020). 

  

 
4 “Troféu” refere-se à madeira contrabandeada ou outros recursos florestais explorados ilegalmente 

(incluindo os faunísticos). 
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O não aproveitamento, por parte das comunidades, da exploração dos recursos florestais resulta 

no desânimo delas no quesito de preservação, sendo que, algumas vezes, acabam aliando-se aos 

exploradores ilegais com o intuito de conseguir algum benefício. O não conhecimento dos seus 

direitos, como comunidades, é também um factor que contribui negativamente neste domínio.  

 

O estabelecimento de indústrias florestais no país trouxe mais empregos para as comunidades, 

assim como aumentou a capacidade de reserva de carbono no país. As plantações, caracterizadas 

como monoculturas industriais, são campos de cultivo de árvores de crescimento rápido (muitas 

vezes de eucalipto e pinheiro), plantadas em grandes áreas, de forma sistemática. A madeira 

destas plantações é usada para a produção de celulose (matéria-prima para a fabricação do 

papel), postes eléctricos, carvão vegetal, entre outros. Indústrias internacionais de combustíveis 

fósseis também fornecem fundos às empresas de plantações florestais para que estas aumentem 

o número das reservas de carbono, o que garante às indústrias o “direito de poluir”5. (Justiça 

Ambiental; WRM, 2017) 

 

Porém, surgiram casos de conflitos entre estas empresas e as comunidades, segundo a Justiça 

Ambiental (JA!) (Justiça Ambiental; WRM, 2017):  

 

a) Perda de terras: terras planas e férteis são as mais propícias para as plantações florestais, 

porém são as mesmas em que as comunidades abrem suas machambas. O resultado da perda 

de terra gera uma redução significativa da área de produção de alimentos o que implica 

insegurança alimentar e perda de renda. Um exemplo, é o ocorrido na província de Niassa, em 

que a comunidade rural e as plantações disputam o mesmo espaço (Figura 1). 

b) Perda de fontes de água: o eucalipto e o pinheiro em crescimento consomem grandes 

quantidades de nutrientes do solo e de água. Assim que começam a crescer as árvores, as 

comunidades notam a secagem de suas fontes de água. 

c) Postos de trabalho limitados e sazonais: as empresas contratam periodicamente alguns 

membros das comunidades para desmatar as áreas de cultivo, plantar mudas de eucalipto e 

pinheiro, aplicar agroquímicos (algumas vezes sem equipamentos de protecção individual), 

entre outros. Os poucos empregos criados não costumam beneficiar as mulheres. O 

aparecimento de empresas de plantação promove a imigração de trabalhadores estrangeiros 

que, longe de suas famílias e dentro das comunidades, impulsionam o mercado da 

prostituição, os casamentos prematuros e outras relações transaccionais. 

  

 
5 “O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono… empresas que possuem um nível de emissão muito 

alto e poucas opções para a redução podem comprar créditos de carbono para compensar as suas emissões. Assim, elas, 

indirectamente, ajudam a financiar projecto que reduzam a emissão de carbono e para o desenvolvimento sustentável de 

comunidades pobres…” Estas comunidades “podem emitir títulos que atestem a condição de não-poluidor, que são 

vendidos aos países mais industrializados… que os compram em Bolsas de Valores” 

(https://www.coopercarbono.com/creditos-de-carbono/. Acedido a 19/08/20). 

https://www.coopercarbono.com/creditos-de-carbono/
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Figura 1 

Plantações Florestais em Niassa 

 
Fonte: Justiça Ambiental; WRM (2017) 

 

A Operação Tronco foi uma iniciativa governamental, iniciada em 2017, com o intuito de rastrear 

cerca de 700 mil m³ de madeira ilegal, avaliada em mais de 20 biliões de meticais (Jornal Domingo, 

2017).  

 

Entre as principais infracções detectadas no âmbito desta operação, registaram-se o abate de 

árvores sem observância dos diâmetros recomendados (i.e. dos 30 cm aos 40 cm), o corte de 

madeira acima das cotas atribuídas, o armazenamento, o transporte e a comercialização de 

recursos florestais sem autorização. (Advogados, 2017) Por exemplo, só na província de Cabo 

Delgado, no espaço de uma semana após o início da Operação Tronco, a fiscalização apreendeu 

59.045 metros cúbicos de madeira e foram aplicadas multas no valor acima de 88 milhões de 

meticais. Em Manica, na zona centro do país, a operação resultou na apreensão de 37.000 metros 

cúbicos de madeira de qualidade diversa e contabilizados oito milhões de meticais em multas. 

(Advogados, 2017) Muitos operadores não possuíam licenças para o exercício de exploração, 

atestados de sanidade do produto (que é certificado pelo sector de Agricultura) e comprovativos 

do pagamento das taxas referentes às especificações da madeira. (Advogados, 2017) 

 

Apesar dos esforços da operação, foram observados casos em que a madeira traficada e 

apreendida era dispensada pelas autoridades dias após apreensão (Muéia, 2017). 

 

Por decisão governamental (segundo o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário), a 

madeira apreendida em vários pontos do país no âmbito da “Operação Tronco” foi revertida a 

favor do Estado e usada para a produção de mobiliário escolar (carteiras). Esta medida dividiu 

opiniões. (Advogados, 2017) 

  



 

15 
 

António Serra não percebe o porquê da madeira apreendida em sede da 

Operação Tronco ter revertido a favor do Estado para construção de carteiras 

escolares, se a referida madeira não tem as qualidades exigíveis para o efeito, 

pelo que, entende que a mesma deveria ser colocada em hasta pública conforme 

a lei prevê. (Advogados, 2017) 

 

Os cortadores de madeira, por outro lado, defendiam que a incineração de troncos era a única 

forma de travar o abate desregrado (Muéia, 2017). 

 

Após a apreensão massiva de madeira ilegal registada no país em 2016 (1.300 toneladas de toros), 

a Assembleia da República aprovou uma emenda legislativa que proíbe a exportação de toros 

(Novais, 2018). Em 2018, o Governo emitiu novas regras de exploração e exportação de madeira, 

proibindo a exportação de Chanfuta, Umbila e Jambirre. Para abastecimento do mercado interno, 

a madeira destas espécies deverá ser licenciada. As novas medidas incluem ainda a proibição da 

exploração e recolha da madeira de Nkula, do Pau-ferro e do Mondzo. A exportação de madeira 

de espécies nativas passa a ser autorizada somente mediante o cumprimento dos critérios de 

estabelecimento de indústria (Novais, 2018). Para além destas medidas, foi anunciada a suspensão 

da emissão de licença para exploração de madeiras por dois anos, como forma de diminuir a 

“pressão” sobre as florestas do país. (MMO Notícias, 2020) 

 

Existem fraquezas no sistema de fiscalização florestal nacional. Investimentos devem ser feitos 

para melhor funcionamento da polícia florestal, em termos de transporte, equipamentos, entre 

outros, que permitam um funcionamento eficaz em qualquer altura do dia (PNUD, 2020). Devido 

ao surgimento da pandemia COVID-19, mais de 900 fiscais de áreas de conservação públicas e 

privadas estão com problemas de salários devido à queda de receitas do turismo no país (um dos 

sectores mais afectados pela pandemia) (Canal de Moçambique, 2020). Em resposta a este 

problema, a Fundação para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) anunciou, a 29 de Julho 

de 2020, que doaria um fundo avaliado em 3 milhões de dólares americanos para ajudar a cobrir 

os salários dos fiscais. O apoio será dividido em duas fases: “A primeira, irá fornecer apoio directo 

ao sector público para cobrir os custos salariais de aproximadamente 150 fiscais do sector público. 

A segunda fase vai abranger 800 fiscais do sector privado”. O fundo criado pelo BIOFUND, em 

parceria com a Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC), poderá beneficiar 19 

parques e reservas nacionais, 20 coutadas oficiais e uma variedade de outras categorias de áreas 

de conservação existentes em 14 importantes regiões ecológicas de Moçambique (Canal de 

Moçambique, 2020). 

 

Para além dos mencionados acima, existem alguns outros desafios no sector nacional de florestas, 

entre eles, os seguintes (MITADER, 2019): (1) Necessidade de delimitação, mapeamento e 

zoneamento das áreas com potencial para o Reflorestamento; (2) Garantir celeridade na 

tramitação processual e efectividade das consultas comunitárias e DUATs; (3) Melhoria das 

técnicas de produção agrícola e provimento de serviços, investigação, extensão, tecnologias, 

finanças, insumos e mercados; (4) Construção e reabilitação de infraestruturas rurais; e, (5) Garantir 

um diálogo permanente entre os intervenientes do Reflorestamento. 

 

  



 

16 
 

4. REFLORESTAMENTO 

 

O país possui 7 milhões hectares do seu território com potencial para plantações florestais. Com 

a implementação de projectos de reflorestamento, estima-se que se gere, anualmente, cerca de 

10 biliões de dólares americanos em receitas, para além de criar-se cerca de 300 mil empregos. 

(MITADER, 2019). 

 

O Quadro 2 apresenta a área reflorestada total em Moçambique, entre os anos 2010 e 2018. 

 

Quadro 2 

Área reflorestada (em hectares) total em Moçambique, entre 2010 e 2018 

Ano 

Área 

reflorestada 

(ha) 

Estado Privado 

Área 

desmatada 

(ha) 

Percentagem do 

reflorestamento  

em relação à 

área desmatada 

(%) 

2009 14.067 Sem dados Sem dados 333.500 4,2 

2010 15.786 1.482 14.304 217.400 7,3 

2011 14.846 1.430 13.416 229.000 6,5 

2012 9.060 Sem dados Sem dados 147.000 6,2 

2013 11.552 Sem dados Sem dados 96.000 12,0 

2014 20.738 14.304 6.434 87.500 23,7 

2015 9.104 2.138 6.966 53.200 17,1 

2016 4.943 2.150 2.792 53.200*6 9,3 

2017 3.037 Sem dados Sem dados 53.200* 5,7 

2018 1.186 Sem dados Sem dados 53.200* 2,2 

Fonte: Relatórios de Balanço Anual de Terras, Florestas e Fauna Bravia, 2011-2019 

 

Observando os dados do quadro, nota-se que as acções de reflorestamento realizadas no país 

são muito inferiores às áreas desmatadas (gráfico 25). Entre 2009 e 2018, a área reflorestada 

correspondeu a apenas 9% da área desmatada7. 

  

 
6 *: Por ausência de dados, foi usada a informação do ano anterior (apenas para efeitos de comparação). 
7 “Importa referir que nem todas as áreas desmatadas devem ser reflorestadas. É necessário, antes, realizar uma análise 

profunda do grau de degradação da área em causa e se os ecossistemas naturais mantêm sua capacidade regenerativa. 

Concluída esta observação, decide-se se é viável ou não o reflorestamento da zona”. – Declaração de Natasha Ribeiro, 

2021. 
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Gráfico 25 

Desmatamento e Reflorestamento no país, entre 2009 e 2018 

 
 

O sector privado realiza a maior parte do reflorestamento no país, sendo responsável pela 

plantação de 43.912 hectares entre 2009 e 2016. O Estado, no mesmo período, plantou menos de 

metade desse valor (21.504 hectares) (gráfico 26).  

 

Gráfico 26 

Reflorestamento no país entre 2009 e 2016 (excepto 2012 e 2013) 

 
 

As acções de reflorestamento têm decrescido nos últimos anos, tendo-se atingido, em 2014, a 

maior taxa de reflorestamento (23,7%), comparativamente à área desmatada em todo o país. A 

província do Niassa (a quarta mais desmatada no país) é a mais reflorestada entre 2009 e 2018, 

sendo Gaza (a província menos desmatada no país) a província menos reflorestada (gráfico 27). 
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Gráfico 27 

Reflorestamento por província, entre 2009 e 2018 

 
 

 

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A província de Maputo é a única no país que registou tendências de evolução contrárias às das 

outras províncias em suas áreas florestal e agrícola, tendo crescido e reduzido respectivamente. 

Isto pode ser justificado pelo facto de as fontes de rendimentos não se basearem somente na 

agricultura e exploração florestal, para além haver um maior acesso a energia eléctrica e ao gás 

natural nesta província. 

 

As acções de reflorestamento devem ser intensificadas em todas as províncias. O reflorestamento 

representa apenas 9% do desmatamento observado entre 2009 e 2018, sendo o Estado 

responsável por 33% das iniciativas. Melhorias na indústria florestal devem trazer benefícios, não 

só, ao ambiente (através do plantio de mais espécies nativas) e à economia, mas também à 

qualidade de vida das comunidades. 

 

Apesar dos esforços observados até agora, é necessário que se tomem medidas mais reforçadas 

para que se verifiquem melhorias no sector nacional de florestas. O aumento da produtividade 

agrícola, o investimento na transformação primária e secundária da madeira e a adopção de 

fontes de energia alternativas à lenha e carvão (gás, electricidade, entre outros) são algumas das 

medidas que poderão reduzir a problemática do desmatamento. 

 

As reformas de políticas no sector de florestas dos últimos anos, nomeadamente a nova política 

de florestas, o banimento da exportação de madeira em toros e acções de prevenção, o reforço 

da fiscalização e o combate à actividade ilegal no sector, devem ser melhor implementadas para 

que resultados mais satisfatórios sejam observados. 
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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 
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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 

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 Márriam Abbas Maio de 2018 

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

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

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

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

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações florestais da Portucel-

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

Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá 

Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 

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

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

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

extrovertida em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

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

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

Abbas 
Julho de 2017 

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

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

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

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

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

de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 
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49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

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

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

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e 

Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de  Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise 

do desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca  

e Máriam Abbas 
Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital 

em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 



 

 
 

 

  

Nº Título Autor(es) Ano 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas 

Áreas de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser 

Arafat Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos 

por trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e 

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

Exploitation 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 

Setembro 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 



 

 
 

 

 

 
 

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/

