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CAMINHOS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR EM MOÇAMBIQUE:  

UMA ABORDAGEM DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

 
Máriam Abbas1 

 

 

RESUMO 

 

Os camponeses nos países em desenvolvimento, como Moçambique, estão entre os mais 

expostos e vulneráveis à insegurança alimentar. A abordagem de sistemas de produção é 

amplamente reconhecida pelo seu importante papel no apoio a estratégias para melhorar a 

segurança alimentar destes camponeses. Este texto tem como objectivo desenvolver uma 

abordagem nacional de sistemas de produção baseada em dados do Censo Agropecuário, para 

analisar a segurança alimentar. Para tal, as explorações agrárias foram classificadas por sistemas 

de produção, utilizando a análise multivariada - Análise de Componentes Principais e Análise 

Hierárquica de Cluster. Os resultados indicam que os sistemas de produção com melhor acesso 

aos mercados e a insumos têm mais probabilidade de garantir segurança alimentar; no entanto, 

estes sistemas mostram-se também muito vulneráveis e dependentes do sector privado. Estes 

resultados levam a discutir no texto opções de políticas relevantes. 

 

 

ABSTRACT 

 

Peasants in developing countries, such as Mozambique, are among the most exposed and 

vulnerable to food insecurity. The production system approach is widely recognized for its 

important role in supporting strategies to improve food security of these peasants. This text aims 

to develop a national approach to production systems based on data from the Agricultural Census 

(Censo Agropecuário) to analyze food security. For this purpose, the agricultural farms were 

classified by production system, using multivariate analysis - Principal Component Analysis and 

Hierarchical Cluster Analysis. The results indicate that production systems with better market 

access and inputs are more likely to guarantee food security; however, these systems are also very 

vulnerable and dependent on the private sector. These results lead to discussing in the text 

relevant policy options. 

 

  

 
1 Máriam Abbas é pesquisadora no Observatório do Meio Rural (OMR). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A segurança alimentar é um problema complexo, que tem ganho relevância nos debates nacionais 

e internacionais, situando-se no topo da agenda de muitos países em desenvolvimento. Os países 

em desenvolvimento concentram cerca de 98% da população com desnutrição no mundo, sendo 

África a região com a maior prevalência de fome (19% da população – mais do dobro da média 

mundial de 8.9%) (FAO et al., 2020). A maior parte desta população pobre, subnutrida e com 

insegurança alimentar vive nas zonas rurais, tendo a agricultura como a sua principal fonte de 

rendimento e subsistência (FAO et al., 2020). 

 

Moçambique é considerado o 4º país mais pobre do mundo (FMI, 2021), com cerca de 46% da 

população vivendo abaixo da linha da pobreza (MEF, 2016), e elevados níveis de insegurança 

alimentar (cerca de 24% dos agregados familiares) e de desnutrição crónica (cerca de 43% das 

crianças com menos de 5 anos de idade), mais preponderante nas zonas rurais (SETSAN, 2014). 

Os agregados familiares envolvidos na produção e comercialização da produção agrícola e 

pecuária, com particular destaque para as famílias camponesas, são considerados os mais 

vulneráveis à insegurança alimentar (SETSAN, 2014). 

 

As explorações familiares/camponesas são responsáveis pela gestão da maior parte das terras 

agricultadas e pela maior parte dos alimentos produzidos no mundo. As explorações familiares 

são, portanto, muito importantes para garantir a segurança alimentar, proteger o meio ambiente 

e erradicar a pobreza (FAO, 2014). 

 

Como forma de melhorar a segurança alimentar e reduzir a pobreza no meio rural e no país, vários 

programas e estratégias de desenvolvimento foram implementados pelo governo de 

Moçambique (Abbas, 2017a, 2021), à semelhança de muitos outros países em desenvolvimento. 

No entanto, essas políticas têm sido criticadas pelo seu fracasso, uma vez que não respondem às 

preocupações subjacentes às necessidades dos camponeses e da população rural e, portanto, não 

produzem os efeitos esperados (Mascarenhas et al., 1986; Mosca and Abbas, 2016; Abbas, 2017a; 

Kansiime, Asten and Sneyers, 2018). 

 

Existe o consenso de que para erradicar a pobreza e reduzir a fome nas zonas rurais o foco deve 

estar no sector agrícola2 (Banco Mundial, 2006; Mosca, 2015; Mosca and Nova, 2019); e, mais 

especificamente, nos sistemas de produção (Oosten, 1989; Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001; 

Barnaud et al., 2012; Stephens, Jones and Parsons, 2018). 

 

Para maximizar o desenvolvimento rural e agrícola, a heterogeneidade dos sistemas de produção 

deve ser considerada na concepção, formulação e implementação de políticas, considerando que 

agricultores diferentes respondem de forma diferente a uma dada política (Mascarenhas et al., 

1986; Stylianou, Sdrali and Apostolopoulos, 2020). Uma forma de lidar com esta heterogeneidade 

consiste em agregar as explorações agrícolas em grupos com padrões de produção semelhantes, 

ou seja, decisões semelhantes no que se refere ao sistema produtivo – que é precisamente o que 

é feito no âmbito da Abordagem de Sistemas de Produção (ASP). 

 

 
2 Em Moçambique o sector agrário é um dos sectores vitais da economia – sendo a actividade agro-pecuária 

responsável por cerca de 24% do Produto Interno Bruto (PIB) (2010-2019) (INE, 2020) – e a principal fonte 

de emprego para cerca de 70% da população. 
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Este estudo pretende propor uma abordagem de sistemas de produção, com dados baseados no 

Censo Agropecuário, para analisar a segurança alimentar em Moçambique. O estudo foca 

essencialmente a agricultura familiar, ou seja, nos camponeses, que são os mais vulneráveis à 

insegurança alimentar. 

 

 

2. A ABORDAGEM DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO (ASP) 

 

2.1.  A Evolução e aplicação da abordagem de sistemas de produção  

 

A pesquisa baseada nos sistemas de produção não é nova, tendo surgido na década de 1960, 

com o inquérito de gestão agrícola; e a sua aplicação à agricultura fez-se na América Latina, África 

e Ásia durante a década de 1970 (Dixon et al., 2009). O insucesso da Revolução Verde na maior 

parte da África Subsariana e outras regiões, permitiu a evolução da pesquisa baseada nos sistemas 

de produção (Simmonds, 1985; Norman et al., 1995; Dixon et al., 2009). A evolução da abordagem 

dos sistemas de produção (ASP) pretendia envolver os agricultores pobres (em países em 

desenvolvimento) no processo de desenvolvimento tecnológico, de modo a que este fosse 

inclusivo, aceitável e adequado às características da região (Norman et al., 1995). 

 

Em meados da década de 1980, surgiu a ASP para o desenvolvimento, que enfatiza o camponês 

como tendo o papel central no desenvolvimento dos sistemas de produção (Norman et al., 1995; 

Whitfield et al., 2015). O objectivo principal desta abordagem era o de melhorar o bem-estar das 

famílias agrícolas individuais, aumentando a produtividade geral do sistema de produção no 

contexto dos objectivos privados e sociais, tendo em conta as limitações e potenciais impostos 

pelos factores que determinam os sistemas de produção existentes (Norman et al., 1995). Uma 

das principais características desta abordagem é que ela centra-se no agricultor (trabalhando com 

agricultores representativos) e é uma abordagem interdisciplinar, iterativa e dinâmica (Norman et 

al., 1995). 
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O Quadro abaixo apresenta um resumo da evolução da abordagem de sistemas de produção. 

 

Quadro 1. Evolução da abordagem de sistemas de produção (1970-2000) 

  

1970

s 

1980

s 

1990

s 

2000

s 

Nível do sistema     

Agricultor *** *** *** ** 

Agregado familiar (AF)  * *** *** 

Comunidade   ** *** 

Paisagem, bacia hidrográfica   * ** 

Nacional, regional    * 

Foco do sistema     

Culturas *** ***** *** ** 

Culturas – pecuária * * ** *** 

Múltiplo (inclui actividades não agrícolas)  * ** ***** 

Cadeia de valor (insumos – exploração – produto)   * *** 

Foco de sistemas de inovação     

Pesquisa *** ***** *** ** 

Pesquisa – extensão * ** *** ** 

Pesquisa – extensão – serviços de apoio  * *** *** 

Foco do actor de mercado (institucional)     

Público *** *** ** *** 

Público – sociedade civil  * *** *** 

Público – privado – sociedade civil   * *** 

Ambiente     

Produtividade **** ***** ** *** 

Gestão de recursos de produtividade  * *** **** 

Risco climático de diversidade agrícola   * ** 

Política     

Desenvolvimento agrícola  * ** * 

Gestão de recursos naturais   * *** 

Acesso ao mercado   * ** 

Outras ênfases     

Sensibilidade ao género  * **** **** 

Impacto   ** *** 

Conhecimento técnico indígena  * *** *** 

Participação do agricultor * ** ***** **** 

Nota: Grau de ênfase referido como: * (muito baixo) a ***** (muito forte) 

Fonte: Dixon et al. (2009). 
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De uma forma geral, até aos anos de 1980, o foco da ASP tendia a ser micro ou local. Nas décadas 

de 1990 e 2000, o foco passou a ser o de ligar os sistemas locais de conhecimento e aprendizagem 

a um contexto macro ou regional mais amplo (Dixon et al., 2009). 

 

A conceptualização e evolução da ASP tem sido significativa. Embora se enfatize o seu papel para 

o desenho, disseminação e adopção de tecnologias, esta abordagem pode também ser usada 

para conceber soluções para problemas associados à deterioração da base de recursos naturais 

em áreas agrícolas, a segurança alimentar, a pobreza, entre outros (Norman et al., 1995; Mnenwa 

and Maliti, 2010). 

 

A utilização da ASP, como quadro analítico, tornou-se comum contribuindo para uma mudança 

de paradigma no pensamento do desenvolvimento rural (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001). 

Considera-se que a ASP proporciona uma abordagem relativamente simples e prática para avaliar 

as mudanças no sector agrícola, uma vez que agrupa explorações Agropecurárias com tipologia 

semelhante (Ribeiro et al., 2014, 2021). 

 

2.2. A classificação de sistemas de produção 

 

Os sistemas de produção são definidos como sendo uma população de explorações agrícolas3 

individuais com recursos, padrões de produção, meios de subsistência e restrições semelhantes, 

e para as quais seriam apropriadas intervenções e estratégias de desenvolvimento semelhantes 

(Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001). O conceito de sistemas de produção diferencia-se do conceito 

de zonas agroecológicas4, aproximando-se, até certo ponto, do conceito de zonas de formas de 

vida (livelihood zones)5. No entanto, a análise baseada nos sistemas de produção oferece uma 

abordagem centrada no pequeno agricultor e suas decisões produtivas, permitindo analisar e 

propor medidas específicas a cada tipo de produtor. 

 

Dixon, Gulliver e Gibbon (2001) classifica os sistemas de produção com base nos seguintes 

factores: i) a base de recursos naturais disponíveis (água, terra, áreas de pastagem, floresta, clima, 

paisagem, tamanho da exploração, posse e organização da terra); ii) o padrão dominante das 

actividades Agropecurárias e meios de subsistência das famílias (culturas anuais e permanentes, 

pecuária, aquacultura, caça, recolha, processamento e actividades não-agrícolas); e, iii) a 

intensidade das actividades produtivas (tecnologias). A base física dos sistemas de produção é 

determinada pela interacção entre os recursos naturais, o clima e a população (Dixon, Gulliver and 

Gibbon, 2001; Garrity, Dixon and Boffa, 2012). 

 
3 A exploração agrícola refere-se ao agregado familiar, os seus recursos, e as interacções e fluxos de recursos 

ao nível da exploração agrícola individual (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001). Os elementos biofísicos, 

socioeconómicos e humanos de uma exploração agrícola são interdependentes; assim sendo, as explorações 

podem ser analisadas como sistemas em várias perspectivas (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001). Neste estudo 

considerou-se que a exploração agrícola, conforme definida por Dixon, Gulliver e Gibbon (2001), refere-se à 

machamba realizando actividade agro-pecuária. Portanto, em vários momentos deste texto pode referir-se-

lhe como exploração agro-pecuária, tendo-se considerado os dois conceitos como equivalentes. 
4 Zonas agroecológicas são zonas e/ou regiões com características naturais especificas para o 

desenvolvimento da actividade agro-pecuária, ou seja, é uma região agro-pecuária homogénea em termos 

de clima, relevo e solos e que apresenta sistemas de produção semelhantes (MASA, 2016). 
5 Zonas de formas de vida ou livelihood zones são áreas homogéneas nas quais as pessoas têm, grosso 

modo, o mesmo padrão de vida ou subsistência, incluindo opções para a obtenção de alimentos e 

rendimento, e oportunidades de mercado (USAID, 2009). 
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No entanto, considera-se que a classificação de sistemas de produção, com base em factores 

endógenos (tipo de culturas e de animais, uso de insumos)6 e exógenos à exploração (como as 

variáveis socioeconómicas e biofísicas, nomeadamente o acesso a recursos como a terra, 

qualidade dos solos, o clima)7, impede uma análise explícita da dinâmica dos sistemas de 

produção, baseada na forma como a escolha do sistema de produção pelos agricultores responde 

a mudanças nesses determinantes (ex. do clima) ao longo do tempo e no espaço (Köbrich, 1997; 

Silva et al., 2020; Ribeiro et al., 2021). Desta forma, Silva et al. (2020) e Ribeiro et al. (2021), com o 

objectivo de explorar as dinâmicas dos sistemas de produção e os determinantes das suas 

escolhas, separaram os drivers, ou determinantes, da escolha dos sistemas de produção, e 

classificaram os sistemas de produção apenas com base nas decisões produtivas dos agricultores, 

ou seja, os descritores dos sistemas de produção. Este estudo adopta esta classificação de 

sistemas de produção de Silva et al. (2020) e Ribeiro et al. (2021), conforme se pode ver na 

metodologia.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de estudo 

 

Em termos espaciais, o estudo abrange todo o país. Moçambique tem cerca de 36 milhões de 

hectares de terra arável, dos quais apenas cerca de 15% está em uso (Carrilho et al., 2016). O 

potencial agroecológico do país para a agricultura é heterogéneo, com dez zonas ou regiões 

agroecológicas (Mapa 1). 

 

 Mapa 1. Aptidão agroecológica de Moçambique 

 

   Fonte: IIAM  

 
6 Considerados como descritores dos sistemas de produção (Silva et al., 2020), pois descrevem o sistema de 

produção. 
7 Considerados como determinantes da escolha dos sistemas de produção (Silva et al., 2020; Ribeiro et al., 

2021), uma vez que ajudam a explicar porque cada agricultor, em particular, escolheu um determinado 

sistema de produção em vez de outro. 

Legenda 

R1 Região do interior de Maputo e sul de Gaza 

R2 Região costeira a sul do rio Save 

R3 
Região centro e norte de Gaza e oeste de 

Inhambane 

R4 Região central de média altitude 

R5 Região de baixa altitude de Sofala e Zambézia 

R6 Região semi-árida do vale do Zambeze e sul de Tete 

R7 
Região de média altitude da Zambézia, Nampula, 

Tete, Niassa e Cabo Delgado 

R8 
Região litoral de Zambézia, Nampula, e Cabo 

Delgado 

R9 
Região interior do norte de Cabo Delgado - Planalto 

de Mueda 

R10 
Região de alta altitude da Zambézia, Niassa, 

Angónia e Manica 
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O sector agrário é dominado por explorações familiares de pequena escala, que correspondem 

acerca de 98% do total de explorações Agropecurárias no país (MADER, 2021), e a agricultura é 

praticada essencialmente num sistema de sequeiro, ou seja, extremamente dependente da 

precipitação e portanto, extremamente vulnerável às mudanças climáticas. A maior parte da 

produção alimentar (cerca de 95%) é produzida por camponeses, sendo dominada por raízes e 

tubérculos (em particular a mandioca), cereais (milho, mexoeira, mapira e arroz), amendoim e 

hortícolas. De entre as culturas de rendimento destacam-se o tabaco, o algodão, a cana de açúcar, 

o gergelim e a soja (Mosca and Nova, 2019). As culturas alimentares básicas são essencialmente 

para o consumo próprio, e os excedentes de produção são vendidos, geralmente, nos mercados 

locais (World Bank, 2011). Estas características, associadas a restrições para assegurar as 

necessidades alimentares da população, em particular a população rural, colocam desafios à 

soberania e segurança alimentar no país (Abbas, 2017b). 

 

3.2. Recolha e análise de dados 

 

Este estudo baseou-se na revisão de literatura e na recolha e análise de dados secundários. Os 

dados para a classificação de explorações Agropecurárias em sistemas de produção foram 

extraídos do Censo Agropecuário (CAP 2009-2010)8, por este constituir uma base de dados ao 

nível da exploração Agropecurária, sendo abrangente em termos espaciais e de tamanho da 

amostra. A base de dados foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

3.2.1 O Censo Agropecuário 

 

O último Censo Agropecuário (CAP) foi realizado entre 2009 e 2010. O CAP considerou uma 

amostra total de cerca de 3.500 médias e grandes explorações e 35.020 pequenas explorações9, 

cobrindo dados referentes a culturas10 e animais (área cultivada, efectivo pecuário, produção e 

vendas – em quantidade e valor), uso de insumos, mão de obra, meios de produção, segurança 

alimentar, entre outros (INE, 2011). Devido às características das explorações, o INE considerou 

dois questionários diferentes, tendo sido aplicado o mesmo questionário para as pequenas e 

médias explorações e outro para as grandes explorações. Neste estudo consideraram-se as 

apenas pequenas e médias explorações, pelo facto de representarem a quase totalidade de 

explorações (cerca de 99%), sendo responsáveis pela maior parte da produção de alimentos no 

país. Além disso, estas explorações concentram uma das camadas sociais mais pobres e 

vulneráveis, os camponeses. Os dados foram analisados ao nível da exploração. Tendo em conta 

o método de análise adoptado neste estudo (Köbrich, 1997), foram consideradas apenas 

explorações que contém informação para todas as variáveis relevantes (Quadro 2) e, portanto, a 

amostra utilizada no estudo incluiu 27.805 explorações agropecuárias – que representa cerca de 

1% do total de explorações no país. 

  

 
8 Importa referir que até à data da realização deste estudo o Inquérito Agrário Integrado 2020 ainda não 

tinha sido publicado. Além disso, a amostra do IAI é muito mais reduzida comparada com o CAP. 
9 Para mais detalhes sobre a seleção da amostra, veja INE (2011). 
10 Neste estudo não foram consideradas todas as culturas anuais e permanentes abrangidas no CAP, tendo 

sido excluídas da análise culturas como: sisal, chá, jatrofa, salsa, coentro, agrião, espinafre, hortelã, nabo, 

rabanete, cebola em rama, ananás, banana, maracujá e videira, devido à falta de dados para todas as 

explorações. 
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3.2.2 Classificação de explorações em sistemas de produção 

 

Os sistemas de produção foram classificados com base em 42 variáveis (Quadro 2) – calculadas a 

partir dos dados extraídos do CAP 2009-2010 – que reflectem as decisões produtivas individuais 

dos agricultores/camponeses. Assim, a classificação proposta descreve as escolhas reais feitas 

pelos camponeses, que são tidas como o conjunto mais amplo de opções possíveis para os 

agricultores na área de estudo. Assim, sistemas de produção diferentes reflectem diferentes 

combinações de escolhas/decisões produtivas no que se refere ao uso da terra, composição e 

densidade pecuária, e uso de insumos – variáveis endógenas à escolha do sistema de produção 

(ou seja, ocorrem no sistema). 

 

Esta descrição simplificada de tantas decisões como uma escolha discreta entre N possíveis 

sistemas de produção é possível porque todas estas decisões estão ligadas entre si, o que permite 

classificar as explorações agropecuárias em sistemas de produção e interpretá-los como o leque 

de possibilidades para os camponeses da área de estudo. 

 

Quadro 2. Variáveis usadas para a classificação de explorações em sistemas de produção 

Variáveis(1) 
Descrição das 

culturas/animais 

Média  

(std. Dev) 

Uso da terra  

Culturas Anuais (em 

proporção do total da 

área cultivada) 

Milho  0.26 (0.27) 

Arroz  0.07 (0.22) 

Mapira+ Mapira e Mexoeira 0.06 (0.16) 

Mandioca  0.23 (0.30) 

Batata-doce 
Batata-doce alaranjada e 

não alaranjada 
0.03 (0.09) 

Feijão Nhemba  0.08 (0.14) 

Feijões 
Feijão Bóer, Feijão Jugo e 

Feijão Manteiga 
0.07 (0.14) 

Amendoim  0.08 (0.16) 

Gergelim  0.01 (0.08) 

Algodão  0.01 (0.08) 

Tabaco  0.01 (0.07) 

Hortícola1 
Abóbora, Melancia e 

Quiabo 
0.04 (0.09) 

Hortícola2 
Tomate, Couve, Cebola, 

Batata, Alface e Repolho 
0.02 (0.12) 

Hortícola3 

Pepino, Inhame, Feijão 

verde, Alho, Cenoura, 

Pimento e Beringela 

0.01 (0.04) 

Outras culturas 

anuais 

Ervilha, Piri-piri, Paprica, 

Trigo, Soja, Cana de açúcar, 

Girassol, Gengibre e outras 

0.01 (0.07) 

Culturas Permanentes 

(em proporção do 

número total de árvores 

de fruta) 

Manga  0.24 (0.40) 

Caju  0.20 (0.33) 

Coco  0.11 (0.32) 

Citrinos 
Laranja, Limão, Tangerina e 

Toranja 
0.08 (0.23) 

Outras frutas 

Papaia, Maçanica, Mafurra, 

Goiaba, Abacate, Jambolão, 

Pêssego, Líchia e Maçã 

0.20 (0.17) 

Proporção de área 

cultivada equivalente 

com culturas 

permanentes(2) 

PERM  0.18 (0.29) 
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Variáveis(1) 
Descrição das 

culturas/animais 

Média  

(std. Dev) 

Pecuária 

Animais (em proporção 

do total de cabeças 

normais(3)) 

Bovino  0.10 (0.27) 

Caprino  0.16 (0.31) 

Suíno  0.08 (0.22) 

Pequenos animais 
Galinha, Pato, Galinha do 

Mato, Peru, Coelho e Ganso 
0.42 (0.46) 

Ovino  0.01 (0.06) 

Densidade pecuária 

(número de animais em 

cabeças normais por 

hectare de área cultivada) 

DensPec  1.16 (2.36) 

Diversificaçã

o da 

produção 

Produto Bruto(4) (em 

proporção do Produto 

Total Bruto(5)) 

ALIMBASIC 
Culturas alimentares 

básicas anuais 
0.45 (0.44) 

Hortícolas  0.01 (0.07) 

CREND Culturas de Rendimento 0.03 (0.12) 

Caju  0.02 (0.10) 

Coco  0.02 (0.12) 

Pecuária  0.44 (0.44) 

Intensidade Económica Produção (MZN) por hectare de área cultivada  38565 (52297) 

Uso de insumos 

(em proporção da área cultivada) 

Irrigação  0.02 (0.14) 

Pesticidas  0.01 (0.10) 

Fertilizantes  0.03 (0.13) 

Estrume  0.02 (0.14) 

Tecnologia  

Produtividade do 

trabalho  
Produção (MZN) por unidade de trabalho(6) 11652 (13212) 

Intensidade do trabalho Unidade de trabalho por hectare de área cultivada 3.38 (2.66) 

Uso de tracção bovina 1 – sim; 0 – não  0.20 (0.40) 

Indicador de uso de 

tractor 
1 – sim; 0 – não  0.02 (0.15) 

(1) Para correcção de outliers, algumas variáveis foram truncadas: i) PERM: 200%; ii) Densidade pecuária: 10 cabeças 

normais de gado por hectare de área arável; iii) Intensidade económica: 200.000,00 MZN por hectare; iv) produtividade 

do trabalho: 40.000,00 MZN por unidade de trabalho; e v) Intensidade do trabalho: 10 unidades de trabalho por hectare 

de área cultivada. Os limites para truncamento foram definidos com base na análise de histograma e no conhecimento 

da autora em relação ao contexto e natureza dos dados, levando em consideração possíveis erros devido a suposições 

de simplificação. 
(2) O CAP 2009/10 não contem informação da área com culturas permanentes para todas as explorações e, portanto, 

calculou-se esta variável com base na área média ocupada por árvore de fruta (Rehm and Espig, 1991) e o número de 

árvores de fruta (extraído da base do CAP). 
(3) Cabeça normal – CN (Livestock Unit – LU) – unidade padrão de equivalência usada para comparar e agregar números 

de animais de diferentes espécies ou categorias, tendo em consideração a espécie animal, a idade, o peso vivo e a 

vocação produtiva (Decreto-Lei nº. 214/2008 de 10 de Novembro do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, 2008). 
(4) O Produto Bruto das culturas foi calculado com base no CAP 2009-2010 (ex. quantidade colhida) e o preço mediano 

por cultura (em Meticais). O preço mediano foi calculado com base na quantidade vendida e o valor recebido pela 

venda, para cada cultura. As quantidades colhida e vendida foram convertidas para quilogramas (kg), sempre que 

estivessem em unidade de medida diferente, usando os parâmetros de conversão fornecidos pelo Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e pelo INE. Na ausência de parâmetros de conversão e, quando aplicável, 

usou-se a produtividade da terra para estimar a produção da exploração. Parâmetros de conversão para hortícolas e 

fruteiras não estão disponíveis, tendo-se assumido que o produto bruto é igual às vendas. Para a pecuária, considerou-

se o número de animais (em cabeças normais) vivos, abatidos (para consumo e venda) e para oferta. O preço médio 

foi calculado com base no preço de compra e de venda de animais vivos e de carne. 
(5) Produto Total Bruto refere-se à produção total da exploração, incluindo culturas (anuais e permanentes) e pecuária. 
(6) Unidade de trabalho corresponde à soma de todas as unidades de trabalho empregues na actividade Agropecurária, 

incluindo: i) trabalho familiar (ponderado em 100% para aqueles que têm a actividade Agropecurária como actividade 

principal e 25% para os que têm como actividade secundária); ii) Trabalhadores a tempo inteiro (assumiu-se que 

dedicam 100% do seu tempo à actividade Agropecurária); e, iii) Trabalhadores temporários (assumiu-se que dedicam 

10% do seu tempo). 
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As variáveis do Quadro 2 foram calculadas ao nível da exploração. Neste estudo a exploração 

refere-se a todas as machambas que praticam a actividade Agropecurária, administradas pelo 

mesmo agregado familiar. 

 

Os sistemas de produção foram classificados com base na análise multivariada, nomeadamente: 

Análise de Componentes Principais (ACP), para redução da dimensão, seguida de uma Análise de 

Clusters Hierárquica (ACH) (Köbrich, 1997; Köbrich, Rehman and Khan, 2003; Kuivanen et al., 2016; 

Kansiime, Asten and Sneyers, 2018; Stylianou, Sdrali and Apostolopoulos, 2020). A ACP e a ACH 

são os métodos estatísticos utilizados mais comuns, uma vez que a estatística multivariada 

permite criar tipologias de sistemas de produção, em particular, em casos em que uma base de 

dados exaustiva (como é o caso do CAP) está disponível. É também uma técnica útil em estudos 

onde esta tipologia deve ser derivada do zero (Köbrich, Rehman and Khan, 2003). 

 

A ACP foi realizada, através do software estatístico R 3.6.2, com base numa matriz de correlação 

dos dados, que inclui todas as variáveis apresentadas no Quadro 2, para as 27.805 explorações 

Agropecurárias. Foram seleccionadas, para a ACH, componentes principais com eigenvalues 

superiores a 1 (critério de Kaiser), a partir das quais foi seleccionado um conjunto de clusters, com 

base na análise do dendrograma, representando os principais sistemas de produção em 

Moçambique. 

 

Os sistemas de produção foram mapeados a nível do distrito (terceiro nível da divisão 

administrativa), usando o software de Sistema de Informação Geográfica QGIS 3.14, com base na 

percentagem da área total agricultada de cada sistema de produção em cada distrito. Para melhor 

representatividade e compreensão da distribuição espacial de todos os sistemas de produção no 

país, uma segunda ACH foi realizada a nível distrital, com base na proporção da área de cada 

sistema de produção na área total agricultada do distrito. Cada cluster representa uma área 

geográfica, ou seja, uma zona (representando um conjunto de distritos) com uma composição 

semelhante de sistemas de produção. 

 

3.2.3 Análise da segurança alimentar por sistema de produção 

 

Os dados referentes à segurança alimentar foram extraídos do CAP 2009-2010, referindo-se a 

indicação e respostas das famílias camponesas à escassez de alimentos, ou seja, se os membros 

do agregado familiar passaram por um episódio de escassez de alimentos no período anterior de 

12 meses, a principal causa da escassez de alimentos e as principais estratégias adoptadas para a 

aliviar a escassez de alimentos. Os dados referem-se aos 12 meses anteriores à pesquisa do CAP, 

ou seja, são muito sensíveis ao contexto e aos choques ocorridos apenas neste período (2009-

2010). O(a) camponês(a) foi considerado em estado de insegurança alimentar se ele(a) e a sua 

família tivessem passado por uma escassez de alimentos em algum momento nos 12 meses 

anteriores à entrevista e não pudessem consumir os alimentos que normalmente consomem. 

 

Em relação às estratégias de adaptação, o CAP colectou informações sobre 14 estratégias 

diferentes adoptadas pelos agricultores para aliviar a escassez de alimentos (INE, 2011). Neste 

estudo, apresentam-se duas destas estratégias de adaptação: i) reduzir o tempo de prática de 

actividades agrícolas para se dedicar a outras actividades (estratégia mais comum entre os AFs); 

e, ii) venda de animais grandes (bovinos, caprinos e suínos) devido a grande necessidade (menos 

comum entre os AFs). 
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A segurança alimentar por sistema de produção foi calculada, tendo como referência a proporção 

total de agregados familiares que reportaram escassez de alimentos tendo em conta o sistema 

de produção na qual estavam integrados. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Os sistemas de produção em Moçambique 

 

Com base na ACP foram seleccionadas 16 componentes principais, com eigenvalues maiores que 

1, retendo 62% da variabilidade total dos dados (Quadro A1). A análise do dendrograma (Gráfico 

A1) obtido da ACH, aliada ao conhecimento da autora do contexto, levaram à selecção de 16 

clusters interpretados como sendo os principais sistemas de produção em Moçambique.  

 

Moçambique é um país com uma grande diversidade agroecológica e, portanto, possibilita a 

existência de uma diversidade de sistemas de produção11. Os 16 sistemas de produção 

identificados estão distribuídos por todo o país, sendo predominantes em algumas regiões 

específicas, de acordo com as condições biofísicas e socioeconómicas das regiões. Os sistemas 

de produção foram agregados em cinco categorias12 amplas, com base na sua orientação 

produtiva13 (Quadro 3). 

 

  

 
11 É importante referir que podem existir outros sistemas de produção que não estejam reflectidos nestes 

resultados. Neste estudo foram evidenciados os sistemas de produção que mais se destacaram, ou seja, que 

integram uma proporção significativa da amostra considerada. 
12 Os nomes das categorias são baseados na terminologia do CAP 2009-2010. 
13 Os nomes dos sistemas de produção foram atribuídos tendo em conta a sua orientação e predominância 

de culturas/animais (individualizadas ou em grupos) em cada um dos sistemas de produção. 
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Quadro 3. Sistemas de produção em Moçambique 
Orientação 

produtiva 

Sistemas de 

Produção 
Culturas/animais14 Características principais 

Culturas de 

rendimento 

SP1 – Tabaco e Milho 
Tabaco, milho e feijões 

Pequenos animais(a) e caprinos 

Orientado para o mercado, 

uso intensivo de insumos 

(fertilizantes e pesticidas) 

SP2 – Algodão 

Algodão, milho, mapira e mexoeira, e 

mandioca 

Pequenos animais e caprinos 

Orientado para o mercado, 

usa pesticidas 

SP3 – Gergelim e 

Milho 

Milho, gergelim, mandioca, mapira e 

mexoeira e feijões 

Pequenos animais e caprinos 

Orientado para o mercado 

Culturas 

alimentares 

anuais 

SP4 – Culturas 

Alimentares 

Hortícolas, milho, mapira e mexoeira, 

feijão nhemba e mandioca 

Pequenos animais 

Intensivo em trabalho 

SP5 – Culturas 

Alimentares Básicas 

Mandioca, milho, leguminosas e mapira e 

mexoeira 

Pequenos animais 

Intensivo em trabalho 

Pecuária e 

Culturas 

alimentares 

anuais 

SP6 – Pecuária e Milho 

Milho, mandioca, leguminosas e 

hortícolas 

Pequenos animais, bovinos e caprinos 

Uso intensivo de tracção 

animal e tractores 

SP7 – Bovinos, Milho e 

outras culturas 

alimentares básicas 

Milho, hortícolas, leguminosas e mapira e 

mexoeira 

Bovinos 

Parcialmente orientado para 

o mercado, elevado uso de 

tracção animal 

Policultura 

(Culturas 

alimentares e 

permanentes) 

SP8 – Raízes e Culturas 

Permanentes 

Batata-doce, mandioca, milho, feijão 

nhemba / Frutas (Manga) e coco 

Pequenos animais 

Intensivo em trabalho 

SP9 – Caju e Culturas 

alimentares básicas 

Caju / Mandioca, milho, leguminosas, 

mapira e mexoeira 

Pequenos animais 

Parcialmente orientado para 

o mercado 

SP10 – Arroz e 

Culturas permanentes 

Arroz / Coco e frutas (Manga) 

Pequenos animais 

Altamente intensivo em 

trabalho 

Pecuária e 

Policultura 

(ALIM+PERM) 

SP11 – Pequenos 

animais e Policultura 

Milho, mandioca, leguminosas, mapira e 

mexoeira / Frutas (Manga) e caju 

Pequenos animais 

 

SP12 – Suínos e 

Policultura 

Mandioca, milho, leguminosas / Frutas 

(Manga) e caju 

Suínos e pequenos animais 

 

SP13 – Ovinos e 

Policultura 

Outras culturas anuais(b), mandioca, milho, 

leguminosas, mapira e mexoeira / Caju e 

manga 

Ovinos, pequenos animais e caprinos 

Parcialmente orientado para 

o mercado 

SP14 – Caprinos e 

Policultura 

Milho, mandioca, mapira e mexoeira, 

leguminosas, hortícolas / Caju e frutas 

(Manga) 

Caprinos e pequenos animais 

 

SP15 – Polipecuária, 

Hortícolas e Culturas 

permanentes 

Hortícolas, milho e feijões / Frutas 

(Manga) 

Pequenos animais, caprinos e bovinos 

Orientado para o mercado, 

irrigado com uso intensivo 

de insumos e tracção animal 

SP16 – Polipecuária, 

Coqueiros e Mandioca 

Mandioca, leguminosas, milho, arroz / 

Coco e caju 

Bovinos, caprinos, suínos e pequenos 

animais 

Elevado uso de tracção 

animal 

(a) O grupo de pequenos animais inclui galinhas, patos, galinhas do mato, perus, coelhos e gansos. 
(b) Outras culturas anuais incluem culturas alimentares e de rendimento, incluindo outros feijões, ervilha, girassol, 

soja, cana-de-açúcar, trigo, gengibre, outros legumes, etc.  

 
14 As culturas e/ou animais estão ordenados por importância, ou seja, com base na sua predominância no 

sistema de produção. Veja a descrição dos grupos de animais (ex. pequenos animais) e de culturas no Quadro 

2. 
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O milho é uma das culturas mais comuns em todos os sistemas de produção e, em muitos deles, 

é a cultura alimentar mais cultivada, com destaque para os SP7 e SP6 (com cerca de 45% da área 

cultivada dedicada ao milho)15 (ver Quadro A2, em anexo). O milho é cultivado em todo o país, 

sendo a cultura básica mais importante, e é produzido por cerca de 80% dos pequenos produtores 

no país (Abbas, 2017b). 

 

Os sistemas de produção caracterizam-se pela sua orientação Agropecurária. Alguns sistemas 

dedicam-se, essencialmente, à produção alimentar (ex. SP5, SP4, SP8 e SP9 – onde 50 a 80% do 

produto bruto é proveniente de culturas alimentares), sendo que outros são extremamente 

dependentes da produção pecuária (ex. SP11, SP7, SP6 e SP14 – com mais de 60% do produto 

bruto proveniente desta actividade). Os sistemas de culturas de rendimento (SP1, SP2 e SP3) são 

os mais diversificados, uma vez que incluem também uma proporção significativa de culturas 

alimentares e de animais, com destaque para pequenos animais (ex. aves). 

 

Cada um dos sistemas apresentados no Quadro 3 passa a ser descrito com mais detalhe abaixo, 

sendo também apresentada a sua distribuição espacial ao nível do distrito. 

 

4.1.1 Sistemas de produção associados as culturas de rendimento 

 

Os sistemas de produção com culturas de rendimento – tabaco, algodão e gergelim, estão 

concentrados na região centro e norte do país (Mapa 2). Estes sistemas são consideravelmente 

diversificados, incluindo uma proporção significativa de culturas alimentares e pequenos animais 

(com destaque para as aves) – Quadro 3. Estes sistemas são orientados para o mercado, com uso 

intensivo de insumos (como fertilizantes e pesticidas) (destaque para o tabaco e algodão). Estas 

culturas são consideradas as principais exportações agrícolas – representando, em média  cerca 

de 60% do total de exportações agrícolas entre 2001-2017 (tabaco – 42%, algodão – 12% e 

gergelim – 6%)16 (Nova, 2019). A produção destas culturas é geralmente feita por subcontratação, 

existindo uma cadeia de valor relativamente desenvolvida para estas culturas. Ou seja, os 

produtores neste regime têm geralmente acesso a insumos, a serviços de extensão, têm garantia 

de mercado, entre outros aspectos (Lukanu et al., 2004; Bruna, 2014). 

  

 
15 Outros sistemas incluem o SP3, SP1 e SP11 (com cerca de 30% da área cultivada). 
16 Dados do Banco de Moçambique indicam que, entre 2011 e 2019, as exportações de tabaco e algodão 

cobriram cerca de 60% e 11% do total de exportações agrícolas. 
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Mapa 2. Distribuição espacial dos sistemas de produção: Culturas de rendimento 

 

 
4.1.2 Sistemas de produção associados a culturas alimentares 

 

No que se refere à produção de culturas alimentares, destacam-se dois sistemas de produção, 

nomeadamente, o SP4 e o SP5. Estes dois sistemas dedicam-se, essencialmente, à produção 

alimentar, sendo mais de 70% do produto bruto17 proveniente de culturas alimentares básicas 

(ver Quadro A2, em anexo). Estes dois SP diferem, em grande parte, pela existência produção de 

hortícolas no SP4 (como a abóbora, melancia, pepino, feijão verde, entre outros). 

 

Estes dois sistemas ocorrem em quase todo o país, sendo o SP4 predominante na região centro, 

em particular na província de Tete, e o SP5 na província da Zambézia e em toda região norte do 

país. Estes dois sistemas são, essencialmente, de subsistência, dedicados maioritariamente a 

culturas alimentares para consumo, com baixo uso de insumos, baixa intensidade económica, e 

baixo nível de integração no mercado. O SP5, em particular, concentra-se nas zonas mais 

populosas do país, sendo o sistema mais comum entre os produtores (integra cerca de ¼ dos 

camponeses considerados na amostra). 

  

 
17 Ver notas do Quadro 2 na metodologia para cálculo do produto bruto. 

 

SP1. Tabaco 

e Milho 
SP2. Algodão 

SP3. Gergelim 

e Milho 
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Mapa 3. Distribuição espacial dos sistemas de produção: Culturas alimentares 

 
 

4.1.3 Sistemas de produção associados a pecuária e culturas alimentares 

 

Relativamente à produção pecuária e de culturas alimentares (sem ou com uma percentagem 

insignificante de culturas permanentes) destacam-se os SP6 e SP7. O SP6 predomina na região 

sul, principalmente na Província de Maputo e em partes do centro do país (Mapa 4). Este sistema 

tem uma elevada densidade pecuária (incluindo pequenos animais, bovinos e caprinos), com uso 

intensivo de tractores, mas está pouco integrado no mercado. 

 

O SP7 é característico das zonas áridas (Mapa A1 no anexo), ocorrendo principalmente nas regiões 

sudoeste e no centro, em particular na província de Tete. Este sistema é dedicado principalmente 

à pecuária (bovinos) e tem uma alta produtividade de mão de obra e usa a tracção animal, sendo 

ligeiramente integrado no mercado. 

 

Mapa 4. Distribuição espacial dos sistemas de produção: Pecuária e Culturas alimentares 

 

  

 

SP4. Culturas 

alimentares 
SP5. Culturas 

aliment. básicas 

 

SP6. Pecuária 

e Milho 

SP7. Bovino, 

Milho e outras 

cult. aliment. 
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4.1.4 Sistemas de produção associados a culturas alimentares e permanentes 

 

Integram este grupo três sistemas de produção (SP8, SP9 e SP10). O SP8, de raízes (batata-doce 

e mandioca, ocupando cerca de ¾ da área total com culturas anuais), predomina essencialmente 

na província da Zambézia. Enquanto, o SP9 ocorre na região sul e ao longo do litoral, com 

destaque para a província de Nampula. Este sistema tem alguma integração no mercado. A 

castanha de caju é geralmente vendida em mercados, formais e informais, e constitui também 

uma das exportações agrícolas do país que tem vindo a diminuir cada vez mais nos últimos anos 

(Abbas, 2014). 

 

O SP10, dedicado essencialmente ao arroz, é predominante em pequenas áreas no centro (Sofala 

e Zambézia) e no norte (Cabo Delgado e Niassa). Este sistema não usa insumos e é intensivo em 

trabalho, mas tem uma intensidade económica média. A região de Chokwé, com 

aproximadamente 40% da área irrigada do país (Abbas, 2017c), designada como o celeiro da 

nação, pela sua capacidade produtiva no que se refere à produção de cereais, como o arroz, não 

aparece evidenciada no mapa abaixo, o que pode ser justificado pelo facto de no período entre 

2009/10 o regadio do Chokwé ainda não estava recuperado e a produção de arroz nessa altura 

era baixa; aliado ao facto da produção de arroz (fluvial) nas regiões centro e norte ocuparem áreas 

mais vastas (em comparação com o sul).  

 

Mapa 5. Distribuição espacial dos sistemas de produção: Culturas alimentares e permanentes 

 
 

4.1.5 Sistemas de produção associados a pecuária e policultura (alimentares e permanentes) 

 

Os sistemas apresentados no Mapa 6 (a seguir) têm uma densidade pecuária significativa, e mais 

de 45% do produto bruto destes sistemas é derivado da actividade pecuária (Quadro A2 em 

anexo). Os sistemas SP11, SP12 e SP14 ocorrem em todo o país, principalmente no centro e norte, 

sendo o milho e a mandioca as culturas predominantes. Estes sistemas apresentam uma 

intensidade económica (produção/ha) média a alta, embora estejam virados essencialmente para 

a subsistência. 

  

 

SP8. Raízes e cult. 

permanentes 

SP9. Caju e cult. 

aliment. básicas 

SP10. Arroz e cult. 

permanentes 
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O SP13, dedicado a ovinos, é pouco predominante no país, ocorrendo em baixas proporções (até 

11% da área agricultada do distrito) em alguns distritos no sul e norte do país. 

 

O SP15 é predominante, em parte, na região sul (província de Maputo), sendo as hortícolas, as 

culturas alimentares predominantes no sistema. Este sistema é o mais irrigado, com uso intensivo 

de insumos (pesticidas, fertilizantes e estrume) e uso de tracção animal, e está altamente 

integrado no mercado. Dados recentes (2011-2019) mostram que, em média, os produtos 

hortícolas representam cerca de 8% das exportações agrícolas do país (Banco de Moçambique, 

2020). 

 

O SP16 possui uma parcela significativa de culturas permanentes, com destaque para o coqueiro, 

ocorrendo principalmente ao longo do litoral, com particular destaque para a região sul, província 

de Inhambane – onde as plantações de coqueiros são predominantes. Este sistema possui 

também uma elevada densidade pecuária (bovinos, caprinos, suínos e aves), sendo um dos 

sistemas com alto uso de tracção animal e alta produtividade do trabalho. 

 

De uma forma geral, a maior parte dos sistemas orientados para a produção alimentar estão 

concentrados na região centro e norte do país, enquanto os sistemas de produção orientados 

para a pecuária, com particular destaque para os bovinos, estão concentrados nas regiões áridas 

do interior sul e centro. Os sistemas dedicados à produção de culturas anuais, com destaque para 

as culturas de rendimento (tabaco, algodão e gergelim) estão concentrados em áreas específicas 

da região centro e norte. 

 

Grande parte dos sistemas de produção identificados não usa insumos – o que é consistente com 

a literatura (Mosca, 2019; MADER, 2021) – sendo também pouco integrados no mercado e, 

portanto, espera-se que tenham rendimentos baixos.  
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Mapa 6. Distribuição espacial dos sistemas de produção: Pecuária e policultura 

 (alimentares e permanentes) 

 

4.2 Sistemas de produção e segurança alimentar em Moçambique 

 

Como forma de explorar a vulnerabilidade das famílias camponesas à insegurança alimentar, 

considerou-se a proporção de famílias camponesas que reportou escassez de alimentos, em cada 

sistema de produção. Foram também analisadas as razões da escassez de alimentos e algumas 

estratégias adoptadas pelas famílias para fazer face a essa escassez. 

  

 

SP11. Peq. animais e 

policultura 

SP12. Suíno e 

policultura SP13. Ovino e 

policultura 

SP14. Caprino e 

policultura SP15. Polipecuária, 

hortícolas e cult. 

permanentes 

SP16. Polipecuária, 

coco e mandioca 
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Gráfico 1. Proporção de agregados familiares que reportaram escassez de alimentos,  

por sistema de produção 

 
 

Em relação à escassez de alimentos, os resultados mostram que o SP1 (Tabaco e Milho) é 

significativamente diferente dos outros e com menor incidência de escassez de alimentos (apenas 

13% das famílias integradas neste sistema reportaram escassez de alimentos). Outros sistemas 

são o SP15 (Polipecuário, hortícolas e culturas permanentes), o SP6 (Polipecuário e Milho), SP2 

(Algodão) e SP3 (Gergelim e Milho), com menos de 40% das famílias reportando escassez de 

alimentos. Estes sistemas, conforme referido anteriormente, são relativamente diversificados 

(incluindo culturas alimentares e/ou de rendimento, e animais), orientados para o mercado e com 

uso intensivo de insumos (ex. fertilizantes). A orientação para o mercado, muitas vezes cria 

motivação e recursos para aumentar a produtividade na maioria dos sistemas de produção 

dependentes do rendimento agrícola (Tittonell et al., 2010; Kansiime, Asten and Sneyers, 2018), 

contribuindo para aumentar os rendimentos das culturas, o que estimula uma maior integração 

do mercado, aumentando, assim, os rendimentos dos camponeses (Kuma et al., 2019). No 

entanto, é importante referir que, por exemplo, para o caso das culturas de rendimento, em 

particular o tabaco e o algodão, os pequenos produtores em Moçambique produzem estas 

culturas em regime de subcontratação, recebendo o apoio de empresas, em termos de insumos 

(por vezes à crédito), assistência técnica e garantia de compra da produção (sendo o preço, regra 

geral, ditado pela empresa), o que torna o camponês extremamente dependente do sector 

privado.  

 

O emprego e os rendimento per capita são factores importantes para o desenvolvimento do 

sector agrário (Mascarenhas et al., 1986). O acesso aos mercados é considerado um factor 

importante para estimular os rendimentos (SETSAN, 2014); o acesso a estradas e a proximidade 

das zonas urbanas pode também aumentar o acesso a oportunidades fora da agricultura 

contribuindo para um aumento do rendimento do agregado familiar (Massawe, 2017), o que 

influencia positivamente a adopção de sistemas de produção diversos (Maggio and Sitko, 2018), 

contribuindo para a segurança alimentar. Por exemplo, o SP6, que é consideravelmente 

diversificado e um dos sistemas com maior incidência de segurança alimentar, é predominante 

numa área consideravelmente urbanizada (Província de Maputo), com uma média elevada de 

membros do agregado familiar que se dedicam a actividades não-agrícolas. O acesso ao 

rendimento não-agrícola promove a diversificação da renda, sendo uma alternativa de 

subsistência e uma estratégia de gestão de risco dos camponeses, possibilitando-lhes aumentar 

a produtividade dentro do seu próprio sistema de produção, contribuindo para a segurança 

alimentar (Stylianou, Sdrali and Apostolopoulos, 2020). 
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Por outro lado, os sistemas de produção dedicados maioritariamente à produção de culturas 

alimentares (SP9, SP4 e SP8), intensivos em trabalho (com excepção do SP9), com baixa 

produtividade do trabalho, baixo uso de insumos e pouca mecanização, e com ausência de 

animais, além de aves ou outros pequenos animais, são os que apresentam maior incidência de 

insegurança alimentar (cerca de metade das famílias integradas nestes sistemas reportaram 

escassez de alimentos). A ausência de gado é geralmente associada a falta de acesso a tracção 

animal e fertilizantes orgânicos (estrume), o que resulta em menores rendimentos agrícolas, 

contribuindo para a insegurança alimentar (Kuivanen et al., 2016). Estes sistemas de produção 

concentram, geralmente, agricultores com rendimentos baixos (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001). 

 

Os sistemas de produção que concentram a maior parte da população rural, ou seja, o SP5, SP11 

e o SP14 (representando cerca de 50% da amostra) apresentam um nível relativamente alto de 

insegurança alimentar (cerca de 43% dos camponeses nestes sistemas reportou escassez de 

alimentos). Estes sistemas de produção, embora estejam distribuídos por todo o país, 

concentram-se maioritariamente nas regiões centro e norte, que são as zonas de maior produção 

agrícola. No entanto, estas regiões têm uma densidade populacional muito alta (Mapa A2), 

colocando pressão sobre a terra, sobre os alimentos e sobre os rendimentos. Confirma-se que em 

Moçambique a insegurança alimentar é mais evidenciada nestas regiões (SETSAN, 2014, 2015). 

Ou seja, é neste tipo de sistemas, geralmente, onde se concentra a maior parte da pobreza rural 

derivada da pressão populacional sobre os recursos da região, sendo caracterizada por 

camponeses com rendimentos baixos, com explorações pequenas, muito dependentes dos 

rendimentos agrícolas, mas com fraco acesso ao mercado (Mascarenhas et al., 1986; Garrity, Dixon 

and Boffa, 2012), propiciando a escassez de alimentos e afectando negativamente a segurança 

alimentar. A falta de rendimentos suficientes para investir em tecnologias que aumentem a 

produtividade ou para comprar alimentos e outros bens essenciais é um factor importante 

contribuindo para a insegurança alimentar (Tittonell et al., 2010; Massawe, 2017; Kansiime, Asten 

and Sneyers, 2018). 

 

Vários motivos são apontados pelos produtores para a escassez de alimentos. A maior parte das 

famílias camponesas que sofreram escassez de alimentos, consideradas no estudo, referiram a 

falta e/ou irregularidade das chuvas com sendo a principal causa da escassez de alimentos (cerca 

de 27% dos agregados familiares que sofreram escassez de alimentos). Outras razões para a 

escassez de alimentos incluem as secas (reportado por 9% das famílias que sofreram escassez de 

alimentos), áreas pequenas (5%), pragas (5%), falta de mão de obra (4%), perdas pós-colheita 

(4%), falta de insumos (4%), entre outros – Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Razões de escassez de alimentos (em percentagem dos agregados familiares – AFs) 
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Sendo a falta de chuva a principal razão da escassez de alimentos, analisou-se esta variável por 

sistema de produção – Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Proporção de AFs que indicaram a falta de chuva como a principal razão da escassez 

de alimentos, por sistema de produção 

 

 
 

A falta de chuva impactou significativamente os camponeses integrados no SP7 (Bovinos). Este 

sistema predomina na região semiárida do país e, embora consideravelmente orientado para a 

produção pecuária, também se dedica a algumas culturas alimentares e, portanto, qualquer 

alteração nos níveis de precipitação pode afectar significativamente as famílias inseridas neste 

sistema. Os outros sistemas em que se destacou o problema da falta de chuva são o SP4 (culturas 

alimentares), o SP16 – que tem coqueiros e o SP8 (raízes). 

 

Como forma de fazer face à escassez de alimentos, os camponeses adoptaram várias estratégias 

– algumas destas estratégias são apresentadas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Estratégias adoptadas pelo AFs para aliviar a escassez de alimentos 

 
 

As estratégias mais adoptadas pelas famílias para fazer face à escassez de alimentos foram a 

redução do tempo nas actividades agrícolas para se dedicar a outras actividades (8%), uso das 

poupanças do AF (7%), aumento da prática de ajuda mútua com outras famílias (6%), redução 

significativa da qualidade da dieta (6%). Outras estratégias incluem o aumento do uso de mão de 

obra de outros membros do AF (4%), venda de outros bens (2%), empréstimo ou doação (2%) e 

venda de animais grande (bovinos, caprinos e suínos) (2%). 
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Os gráficos seguintes apresentam a adopção de duas estratégias por sistema de produção. 

 

Gráfico 5. Adopção de outras actividades para aliviar a escassez de alimentos 

 
 

Face à escassez de alimentos, muitos camponeses decidiram dedicar mais tempo a outras 

actividades além da agricultura (Gráfico 5), com particular ênfase para camponeses no SP4 

(culturas alimentares). Outros sistemas de produção que também adoptaram esta estratégia 

incluem o SP10 (Arroz), SP7 (Bovinos), SP16 (Coco), SP11 (Pequenos Animais e policultura) e SP8 

(Raízes). Camponeses do SP1 (Tabaco) e SP6 (Polipecuário e Milho), por outro lado, raramente 

adoptam esta estratégia. 

 

No entanto, em sistemas de produção, como o SP7, com uma elevada densidade pecuária, uma 

das estratégias mais adoptadas é a venda de animais (como, bovinos, caprinos e suínos)18. 

 

Gráfico 6. Venda de animais para aliviar a escassez de alimentos (% dos AFs) 

 
 

Entretanto, a venda de animais não é uma estratégia comum em outros sistemas de produção, e 

quando a decisão de vender animais é tomada, geralmente é feita pelo homem (cerca de 56% 

dos camponeses que adoptaram esta estratégia são homens). O gado tem um papel económico, 

mas também social e cultural, nas comunidades, representando riqueza e também reserva ou 

protecção contra choques externos (Kuivanen et al., 2016). Ainda assim, muitos agregados 

familiares evitam vender animais grandes, como bovinos, caprinos e suínos, para aliviar a escassez 

de alimentos, no curto prazo. A desigualdade de género contribui para tal pois, embora a mulher 

seja responsável pela maior parte das actividades agrícolas e pelos alimentos consumidos pela 

família, ela tem propriedade, controle e acesso limitado a bens que possam ser trocados por 

 
18 Dixon, Gulliver e Gibbon (2001) também encontraram mecanismos de adaptação semelhantes adoptados 

em sistemas agro-pastoris. 
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alimentos, como o gado, o que torna as famílias chefiadas por mulheres mais vulneráveis à 

insegurança alimentar (Massawe, 2017). 

 

4.3 Opções políticas para a segurança alimentar: uma abordagem de sistemas de produção 

 

As políticas públicas têm um papel importante na redução da insegurança alimentar no país. No 

entanto, estas são geralmente desenhadas com base em estudos e relatórios, como o Inquérito 

Agrário Integrado, que oferecem dados agregados, seja por tipo de produtores seja em termos 

espaciais (geralmente a nível da província ou do distrito), sem consideração pela heterogeneidade 

dos produtores. A heterogeneidade e diversidade do nosso país, não permite que essas políticas 

sejam eficazes e tragam benefícios significativos para a maioria da população. É neste âmbito que 

uma abordagem de sistemas de produção contribui para a elaboração de políticas ajustadas, 

permitindo recomendar medidas específicas adequadas a cada tipo de produtor e/ou sistema de 

produção. 

 

Conforme é sabido, e confirmado pelos resultados deste estudo, a actividade agrícola no país é 

principalmente orientada para a subsistência, uma vez que as famílias camponesas (que em 

Moçambique representam cerca de 90% dos agricultores), se preocupam primeiramente em 

garantir alimentos básicos para a sua subsistência, através da produção agrícola, estando pouco 

integradas no mercado. Os sistemas de produção predominantes são os sistemas mistos que 

incluem a produção Agropecurária, com destaque para culturas alimentares básicas (milho, 

leguminosas, entre outros) e criação de pequenos animais (p. ex. aves). Estes sistemas são 

dedicados a culturas alimentares básicas e utilizam práticas de produção tradicionais, com baixo 

uso de insumos agrícolas e não mecanizados. Estes sistemas têm sido ciclicamente os mais 

afectados pela insegurança alimentar, atingindo grande parte da população rural e pobre. 

 

Embora a falta de chuvas seja considerado um factor importante para a insegurança alimentar – 

confirmado neste estudo e em outros (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001; Abbas, 2017c) – a 

vulnerabilidade dos camponeses é alta também devido à falta de um ambiente socioeconómico 

e de políticas que contribuam  para a resiliência a factores climáticos.  

 

Os sistemas de produção associados as culturas de rendimento, conforme demonstrado, são os 

que apresentam menor incidência de insegurança alimentar. Estes sistemas são “suportados” por 

um sector privado (empresas) que fornece insumos, assistência técnica e garantia de compra da 

produção. No entanto, isto torna os pequenos produtores extremamente vulneráveis e 

dependentes dessas empresas e dos mercados, sendo que a produtividade não permite alcançar, 

na maioria dos casos, rendimentos monetários suficientes para a aquisição do cabaz mínimo de 

alimentos. 

 

Verifica-se que grande parte das políticas e programas para o sector da agricultura têm apostado 

no desenvolvimento de uma agricultura com crescente integração nos mercados e nas cadeias 

de valor, sobretudo orientadas para a exportação (Abbas et al., 2021). Os incentivos para a 

produção de culturas de rendimento em Moçambique são maiores e mais atractivos; enquanto, 

os camponeses, produtores de alimentos, não têm acesso aos mesmos incentivos, como seja o 

acesso ao crédito, a assistência técnica, infraestruturas produtivas, entre outros. Dado que, o país 

não produz alimentos suficientes para satisfazer as necessidades alimentares da população 

(Abbas, 2017b), a manutenção e aprofundamento das actuais políticas e estratégias agrárias, pode 

culminar no aumento das desigualdades sociais e territoriais, e mais ainda, colocar em causa o 

alcance da soberania alimentar, tanto a nível do país como dos agregados familiares. Os 



24 

 

produtores uma vez que incentivados com os benefícios para produção de culturas de 

rendimento, podem deixar de produzir culturas alimentares, colocando em causa a 

disponibilidade permanente e sustentada de alimentos. 

 

De acordo com os resultados apresentados, de modo a melhorar a segurança alimentar no país, 

principalmente entre os grupos sociais mais vulneráveis, as políticas agrárias devem centrar-se 

em sistemas de produção que assegurem simultaneamente a produção de alimentos e a 

obtenção de rendimentos para o acesso a bens e serviços essenciais à vida. Alguns sistemas como 

o SP9, SP4, SP8, SP10, SP11, SP5 e SP14, apresentam condições para tal. Sendo que, nestes 

espaços, se concentra a população mais pobre, onde ocorre a maior incidência de insegurança 

alimentar, e estão localizados nas zonas mais populosas do país. É nestas zonas onde existe 

grande pressão sobre os recursos existentes e vivem as populações mais vulneráveis à 

insegurança alimentar. A falta e/ou irregularidade de chuvas é um factor importante influenciando 

a produção e, consequentemente, a segurança alimentar nestes sistemas de produção. 

 

Para o caso de sistemas de produção com elevada presença pecuária, as medidas para dinamizar 

e promover o desenvolvimento desses sistemas podem incluir, dentre outras: 1) fomento da 

produção pecuária (tendo em atenção os tipos de animais predominantes) para venda, consumo 

e tracção animal19; 2) promoção do uso de insumos orgânicos como o estrume; entre outros. Para 

sistemas de produção dedicados essencialmente à produção de culturas alimentares básicas, as 

medidas podem incluir: 1) promoção de culturas alimentares com elevado valor nutricional, 

considerando a experiência e conhecimento local; 2) apoio ao desenvolvimento de infraestruturas 

de armazenamento e de conservação de alimentos (tendo em conta as culturas existentes nos 

sistemas: cereais, tubérculos, leguminosas, hortícolas, frutas); 3) promover e disseminar técnicas 

de processamento de alimentos adequado a cada sistema; entre outros. 

 

Por exemplo, nos SP4 (culturas alimentares) e SP7 (bovinos, milho e outras culturas alimentares 

básicas) pouco mais de 50% dos agricultores reportaram a falta e/ou irregularidade da chuva e/ou 

a seca como as principais razões para a escassez de alimentos. Estes sistemas, são predominantes 

em regiões com baixos níveis de precipitação, com o predomínio, de entre outras culturas, da 

produção hortícola (exigente em água), como a abóbora, melancia, pepino, feijão verde, entre 

outros, pelo que a falta de chuvas condiciona a produção – sendo que estas contribuem para a 

diversificação da dieta alimentar e/ou para o aumento da renda através da venda e, assim, para a 

melhoria da segurança alimentar. Desta forma, as medidas direcionadas a estes sistemas podem 

também focar, dentre outros aspectos, em: 1) mecanismos de reserva de água e de irrigação; 2) 

promoção de uma maior diversidade de culturas, incluindo culturas resistentes à seca; 3) 

promoção do acesso aos mercados rurais e urbanos, entre outros. 

 

É importante promover o desenvolvimento de cadeias de valor para produtos alimentares básicos, 

o que irá permitir aumentar o rendimento dos produtores e, por outro lado, aumentar a 

disponibilidade de alimentos básicos. O acesso aos mercados (de insumos e de produtos) é um 

aspecto importante para venda dos excedentes de produção, para a obtenção de receitas 

monetárias que podem ser usadas para a compra de alimentos e outros bens essenciais. Além 

disso, é preciso também investir em infraestruturas de apoio aos camponeses, como por exemplo, 

estradas, silos, armazéns e instalações para conservação de alimentos, entre outros. É importante 

também incentivar e promover a organização dos produtores, para que estes sejam soberanos e 

 
19 O uso de tracção animal é considerado um dos meios de preparação da terra que permite aumentar a 

superfície trabalhada, sendo também útil para o transporte de bens (Abbas and Mosca, 2021). 
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tenham autonomia, domínio e poder nas diversas fases da cadeia de valor. No entanto, tais 

medidas devem ter em consideração a heterogeneidade dos sistemas de produção. Se forem 

adoptadas e implementadas políticas adequadas, mesmo no caso de um choque externo (por 

exemplo, climático), os camponeses seriam capazes de lidar com a insegurança alimentar. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo pretendia analisar a segurança alimentar através de uma abordagem de sistemas de 

produção, tendo-se concluído que os sistemas de produção mais diversificados, com melhor 

acesso aos mercados e a insumos apresentam maiores níveis de segurança alimentar. Por outro 

lado, os sistemas de produção mais comuns, dedicados essencialmente à produção de alimentos, 

são extremamente vulneráveis à insegurança alimentar. Os recursos disponíveis em cada sistema 

de produção, bem como o ambiente socioeconómico em que estes sistemas estão inseridos, 

contribuem significativamente para a melhoria dos níveis de segurança alimentar em cada 

sistema. 

 

Os resultados do estudo sugerem que uma abordagem de sistemas de produção é 

consideravelmente útil para explorar as decisões tomadas pelos produtores e as suas implicações 

para a segurança alimentar. Além disso, o uso de uma abordagem baseada em dados do Censo 

Agropecuário fornece uma forma económica de aceder a dados ao nível da exploração 

Agropecurária, que podem ser usados para análise de políticas ou para explorar uma série de 

questões que afectam os camponeses, contribuindo assim para a melhoria de vida desta camada 

social vulnerável. 

 

Os resultados do estudo confirmam a hipótese de que a formulação de políticas mais eficazes 

requer a compreensão da diversidade dos sistemas de produção, bem como os factores que 

afectam a forma como os agricultores escolhem os seus sistemas, respondem e se adaptam a 

choques externos. E a abordagem de sistema de produção desenvolvida neste estudo fornece 

uma ferramenta útil para tal entendimento. 

 

O estudo permite sugerir opções políticas para a melhoria da segurança alimentar no país, que 

começam pela aposta na agricultura familiar e alimentar, optando pelo desenvolvimento e 

promoção das culturas e animais que mais se destacam em cada sistema de produção. É também 

importante promover a diversificação da produção tendo em conta as características de cada 

sistema, ou seja, as culturas alimentares, permanentes e os animais existentes, criando condições 

para integrar os camponeses mais pobres num sistema inclusivo de geração de renda, em 

concordância com o seu ambiente socioeconómico e com as suas práticas culturais e produtivas. 

 

No entanto, as medidas e/ou políticas destinadas a cada sistema de produção não devem ignorar 

os efeitos das mudanças climáticas, que podem colocar em causa os actuais sistemas de produção 

existentes. Desta forma, é importante analisar como as mudanças climáticas irão afectar a escolha 

e distribuição dos sistemas de produção no país, de modo que as políticas sejam adaptadas e 

promovam a resiliência dos produtores no longo prazo20. 

  

 
20 Na sequência deste Observador Rural, será publicado outro texto que aborda estas questões. 
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ANEXO 

 

Quadro A1. Eigenvalues das Componentes Principais (CP) 
 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 

SS loadings 3.71 3.07 2.48 2.21 1.69 1.58 1.35 1.31 1.22 1.19 1.15 1.11 

Proportion Var 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Cumulative Var 0.09 0.16 0.22 0.27 0.31 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 

Proportion Explained 0.11 0.09 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 

Cumulative Proportion 0.11 0.20 0.27 0.34 0.39 0.44 0.48 0.52 0.55 0.59 0.62 0.66 

 

 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 CP19 CP20 CP21 CP22 CP23 CP24 

SS loadings 1.07 1.04 1.02 1.01 0.99 0.98 0.95 0.94 0.94 0.92 0.88 0.87 

Proportion Var 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cumulative Var 0.55 0.58 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 

Proportion Explained 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Cumulative Proportion 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.89 0.92 0.95 0.97 1.00 

Gráfico A1. Dendrograma: identificação dos sistemas de produção 

  

Mapa A1. Distribuição espacial 

da precipitação em Moçambique, por PA 

Mapa A2. Densidade populacional, 

por posto administrativo (PA)
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Quadro A2. Identification of farming systems: Cluster Analysis output 
Farming 

system 

Total 

HH 

WAnC 

Maize 

WAnC 

Rice 

WAnC 

Sorghum+ 

WAnC 

Cassava 

WAnC 

SweetPot 

WAnC 

Cowpea 

WAnC 

Beans 

WAnC 

Groundnut 

WAnC 

Sesame 

WAnC 

Cotton 

WAnC 

Tobbaco 

WAnC 

Hort1 

WAnC 

Hort2 

WAnC 

Hort3 

WAnC 

OtherAnC 

FS 1 525 0.300 0.002 0.014 0.023 0.017 0.034 0.059 0.043 0.003 0.000 0.390 0.041 0.039 0.008 0.024 

FS 2 408 0.139 0.007 0.062 0.048 0.005 0.039 0.025 0.030 0.039 0.571 0.001 0.022 0.003 0.005 0.005 

FS 3 1158 0.309 0.018 0.081 0.094 0.017 0.055 0.056 0.035 0.268 0.004 0.002 0.039 0.009 0.008 0.007 

FS 4 924 0.259 0.007 0.183 0.061 0.021 0.065 0.027 0.032 0.010 0.000 0.000 0.177 0.029 0.117 0.017 

FS 5 6749 0.273 0.034 0.046 0.290 0.021 0.075 0.112 0.087 0.001 0.000 0.000 0.026 0.022 0.003 0.003 

FS 6 578 0.442 0.058 0.009 0.106 0.033 0.100 0.031 0.075 0.008 0.000 0.001 0.069 0.025 0.007 0.016 

FS 7 2105 0.456 0.007 0.089 0.034 0.019 0.103 0.039 0.082 0.008 0.001 0.001 0.118 0.015 0.019 0.007 

FS 8 535 0.088 0.036 0.004 0.290 0.455 0.053 0.018 0.007 0.002 0.000 0.000 0.021 0.025 0.002 0.003 

FS 9 1530 0.185 0.025 0.069 0.396 0.006 0.098 0.066 0.119 0.001 0.000 0.000 0.022 0.003 0.002 0.002 

FS 10 1248 0.017 0.932 0.006 0.021 0.004 0.003 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002 0.004 0.001 0.006 

FS 11 3968 0.299 0.023 0.066 0.269 0.018 0.094 0.083 0.080 0.003 0.000 0.000 0.036 0.008 0.006 0.003 

FS 12 2287 0.225 0.013 0.058 0.253 0.024 0.088 0.111 0.084 0.007 0.001 0.001 0.028 0.014 0.007 0.080 

FS 13 267 0.145 0.025 0.069 0.185 0.013 0.054 0.064 0.099 0.011 0.003 0.002 0.020 0.014 0.006 0.288 

FS 14 3126 0.294 0.010 0.145 0.186 0.022 0.081 0.071 0.104 0.003 0.001 0.001 0.049 0.014 0.011 0.004 

FS 15 426 0.115 0.038 0.000 0.013 0.016 0.025 0.049 0.008 0.000 0.001 0.000 0.035 0.658 0.032 0.009 

FS 16 1971 0.091 0.062 0.004 0.493 0.010 0.195 0.026 0.100 0.001 0.000 0.000 0.009 0.004 0.001 0.001 

 

Farming 

system 
WPermC 

WFTree 

Mango 

WFTree 

Cashew 

WFTree 

Coconut 

WFTree 

Citrus 

WFTree 

OtherF 
LivInt WBov WGoats WSwine 

WSmall 

Livestock 
WSheep 

FS 1 0.016 0.582 0.017 0.003 0.035 0.176 0.598 0.092 0.223 0.082 0.411 0.004 

FS 2 0.032 0.205 0.153 0.030 0.075 0.251 0.884 0.139 0.193 0.081 0.418 0.003 

FS 3 0.065 0.308 0.181 0.033 0.062 0.188 0.553 0.018 0.213 0.032 0.515 0.000 

FS 4 0.040 0.139 0.059 0.018 0.018 0.417 0.204 0.009 0.017 0.015 0.470 0.000 

FS 5 0.077 0.280 0.075 0.083 0.098 0.188 0.140 0.008 0.014 0.004 0.411 0.000 

FS 6 0.090 0.220 0.113 0.051 0.174 0.324 2.400 0.270 0.159 0.053 0.348 0.005 

FS 7 0.081 0.189 0.170 0.032 0.073 0.273 6.124 0.834 0.098 0.022 0.021 0.008 

FS 8 0.227 0.266 0.112 0.162 0.085 0.212 0.784 0.025 0.095 0.023 0.533 0.001 

FS 9 0.274 0.087 0.791 0.033 0.023 0.060 0.183 0.009 0.047 0.014 0.435 0.000 

FS 10 0.170 0.242 0.134 0.242 0.049 0.154 0.757 0.038 0.123 0.024 0.436 0.001 

FS 11 0.142 0.281 0.220 0.090 0.061 0.211 0.320 0.002 0.009 0.004 0.976 0.000 

FS 12 0.179 0.262 0.228 0.101 0.093 0.181 0.872 0.004 0.084 0.537 0.282 0.000 

FS 13 0.199 0.211 0.411 0.074 0.088 0.131 1.455 0.047 0.175 0.037 0.197 0.455 

FS 14 0.122 0.228 0.279 0.038 0.071 0.209 1.279 0.008 0.763 0.033 0.164 0.001 

FS 15 0.271 0.343 0.072 0.057 0.081 0.302 2.949 0.165 0.221 0.063 0.327 0.004 

FS 16 0.880 0.059 0.193 0.516 0.111 0.096 2.538 0.255 0.224 0.212 0.199 0.001 
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Farming 

system 

WGP 

AnBFC 

WGP 

HortC 

WGP 

CashC 

WGP 

Cashew 

WGP 

Coco 

WGP 

Liv 
EconInt WIrrig WPest WFert WManure LabY TLabInt UATBov UMMTTractor 

FS 1 0.306 0.013 0.322 0.001 0.000 0.344 41,284 0.054 0.139 0.546 0.077 15,645  2.815 0.310 0.010 

FS 2 0.345 0.000 0.237 0.007 0.001 0.398 33,230 0.007 0.227 0.047 0.035 11,618  2.909 0.169 0.012 

FS 3 0.321 0.005 0.233 0.011 0.001 0.414 35,544  0.003 0.004 0.028 0.022 11,810  3.195 0.052 0.004 

FS 4 0.676 0.028 0.012 0.004 0.001 0.199 15,055 0.041 0.005 0.051 0.029 4,812  3.081 0.110 0.004 

FS 5 0.821 0.015 0.004 0.006 0.007 0.094 14,391  0.013 0.001 0.011 0.027 3,804  3.602 0.064 0.000 

FS 6 0.279 0.019 0.007 0.007 0.012 0.621 54,913  0.059 0.003 0.031 0.024 15,940  3.544 0.429 0.958 

FS 7 0.176 0.005 0.009 0.017 0.001 0.765 55,705  0.015 0.003 0.030 0.010 16,677  3.531 0.873 0.000 

FS 8 0.539 0.002 0.009 0.009 0.015 0.399 54,339  0.023 0.002 0.010 0.011 12,394  4.630 0.095 0.006 

FS 9 0.668 0.001 0.003 0.238 0.004 0.073 8,953  0.002 0.001 0.007 0.006 3,646  2.752 0.072 0.008 

FS 10 0.498 0.001 0.003 0.009 0.009 0.367 42,408  0.002 0.000 0.000 0.003 9,580  4.145 0.047 0.002 

FS 11 0.131 0.001 0.003 0.003 0.003 0.838 67,254  0.002 0.000 0.014 0.004 19,604  3.334 0.108 0.000 

FS 12 0.449 0.004 0.019 0.016 0.012 0.480 39,716  0.006 0.002 0.021 0.013 12,876  3.268 0.176 0.002 

FS 13 0.417 0.006 0.036 0.039 0.011 0.446 39,187  0.032 0.004 0.038 0.012 12,035  3.596 0.127 0.052 

FS 14 0.356 0.002 0.005 0.012 0.001 0.601 51,319  0.008 0.002 0.022 0.009 15,669  3.293 0.111 0.000 

FS 15 0.295 0.116 0.053 0.010 0.020 0.445 87,190  0.864 0.367 0.435 0.542 13,580  6.739 0.319 0.061 

FS 16 0.124 0.001 0.002 0.031 0.248 0.578 37,771  0.003 0.000 0.003 0.003 17,016  2.127 0.605 0.001 
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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 
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51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

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

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

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

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

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

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

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

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

Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

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

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 
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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. 
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