
1 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM PROJECTOS DE 
INVESTIMENTO AGRÁRIO NO DISTRITO DE MONAPO 

  

Aleia Rachide Agy 

 

 

 

 

  

Nº 63 

 

Junho 

2018 

D
o

cu
m

en
to

 d
e 

T
ra

b
al

h
o

 

 

O
b

se
rv

ad
o
r 

R
u

ra
l 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 final.
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Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo 

Aleia Rachide Agy1 

 

Resumo 

Em contextos rurais, o papel da mulher está, sobretudo, direccionado para a produção agrícola, 

virada para culturas de subsistência, cabendo-lhe também um conjunto de responsabilidades 

relacionadas com tarefas domésticas e com a prestação de cuidados à família. Com o seu trabalho, 

a mulher contribui para o processo de desenvolvimentos de Moçambique, embora a sua prestação 

seja subvalorizada e, em alguns casos, discriminada. 

A Província de Nampula tem estado a absorver um conjunto de projectos de investimentos nos 

últimos dez anos. O Distrito de Monapo, localizado nesta província, caracteriza-se pela presença 

de investimentos no sector agrário, em virtude da fertilidade dos seus solos e da sua localização 

estratégica no corredor de Nacala. Os projectos de investimento no sector agrário, para além de 

proporcionarem o desenvolvimento de infra-estruturas, promovem o mercado de emprego. Desta 

forma, procurou-se descrever de que forma as mulheres participam em projectos de investimento 

agrário, particularmente no sector do agro-negócio. 

A reflexão que se segue baseou-se na conciliação de abordagens qualitativas e quantitativas, 

assentes na análise de dados secundários, assim como na realização de entrevistas e observação 

no terreno. 

Os dados recolhidos demonstram queas mulheres que participam em projectos de 

investimentoagrário encontram-se envolvidas, na sua maioria, no processamento de culturas 

alimentares. Parte das mulheres apresenta dificuldades em conjugar o trabalho doméstico com o 

trabalho produtivo e a sua participação socio política é quase que inexistente, perpetuando-se, 

desta forma, a precariedade no trabalho e a segregação horizontal por género. 

Palavras-chave: Mulheres, desigualdades de género, investimento agrário, Nampula, Monapo.  

  

                                                           
1Aleia Rachide Agy, Mestre em Gestão de Empresas, pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 

É Pesquisadora Assistente no Observatório do Meio Rural.  



4 

1. INTRODUÇÃO  

Na África Austral, em geral, e em Moçambique, em particular, a participação das mulheres em 

projectos de investimento que envolvem a produção agrícola é reduzida. Por um lado, o problema 

está relacionado com o facto dos projectos que envolvem as mulheres produtoras ignorarem os 

constrangimentos em torno da sua participação efectiva na vida económica, designadamente as 

obrigações familiares. Por outro lado, e como revelam as abordagens sobre as desigualdades 

sociais de género em Moçambique, a mulher constituium actor enfraquecido, particularmente no 

que respeita ao acesso aos recursos, como terra, rendimento ou ao nível da participação cívica e 

comunitária. 

No meio rural moçambicano,as mulheres constituem a maioria (52,0%)2 e realizam muitas horas 

de trabalho na actividade agrícola, sendo a sua participação em projectos de investimento agrário 

realizada tendo em conta a segregação de funções por género. Os motivos estão relacionados com 

factores socioculturais que colocam a mulher em posição subalterna em actividades provedoras 

de rendimento. 

A Província de Nampula tem verificado nos últimos dez anos a implementação de grandes 

investimentos, com destaque para os sectores da indústria extractiva e de agro-processamento, 

mas também agrícola e serviços. O Distrito de Monapo, em particular, caracteriza-se pela 

presença de investimento rural no sector do agro-negócio, em virtude da sua localização 

estratégica no corredor de Nacala. 

O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura: no primeiro capítulo, a introdução onde se 

apresenta de forma breve o assunto em discussão. O segundo capítulo faz os apontamentos sobre 

a participação das mulheres em projectos de investimento agrícola. No capítulo terceiro, 

apresenta-se uma análise sobre os investimentos na Província de Nampula. No quarto capítulo 

entramos na essência dos objectivos do estudo e da respectiva metodologia. No quinto capítulo 

apresenta-se a caracterização da amostra, e, no sexto capitulo, os investimentos no distrito de 

Monapo e as diferentes formas pelas quais as mulheres são integradas nos investimentos 

direccionados para o agro-negócio, bem como as suas condições de trabalho. 

 

2. APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 

NO MERCADO DE TRABALHO 

Em finais do séc. XIX, com a penetração do regime colonial e num cenário de falta de capitalpara 

desenvolvimento da economia, Moçambique transformou-se numa reserva de mão-de-obra das 

colónias vizinhas, particularmente da África do Sul e da Rodésia do Sul. A zona a norte do rio 

Save estava concessionada a Companhias Majestáticas e outras com capital não português, como 

a Companhia da Zambézia, Companhia do Boror, Colonial de Angoche, Companhia do Niassa, 

Sociedade Agrícola da Madal, Sena Sugar Estates. Estas companhias exploravam chá, cana-de-

açúcar, oleaginosas (caju e copra), sisal, algodão, arroz, sal, bem como faziam a criação de gado. 

Estas companhias contratavam mão-de-obra barata para o trabalho assalariado nas grandes 

plantações (Serra, 1980:35). 

O Estado colonial em Moçambique manteve um controlo sobre todos os trabalhadores 

assalariados através dum conjunto de leis. A efectividade deste controlo baseava-se, muitas vezes, 

na exploração sobre-humana da mão-de-obra masculina e feminina. As leis existentes eram 

discriminatórias e não protegiam ao trabalhador (Casimiro, 1986:31). Com a participação 

                                                           
2Ver Manjate, Carlota et al. (2015). “Homens e mulheres em Moçambique 2015. Maputo: Instituto 

Nacional de Estatística.  
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masculina no trabalho migratório na África do Sul (RSA)3, Rodésia e Niassalândia, e também em 

grandes projectos coloniais nos centros urbanos ou no vale do Zambeze, num sistema de trabalho 

sazonal e migratório, assistiu-se a uma maior responsabilização da mulher na produção alimentar 

na família. Este fenómeno foi mais evidente no Sul de Moçambique, onde os efeitos da migração 

masculina para a RSA mais se sentiram. As mulheres viram-se obrigadas a realizar, para além das 

tarefas agrícolas e domésticas (produzir na machamba, buscar água e lenha, cozinhar, cuidar dos 

filhos), outras tradicionalmente reservadas aos homens (Casimiro, 1986:27). 

Após a II Guerra Mundial, com a intensificação da administração colonial e incremento de 

projectos de produção agrícola, assiste-se a um maior envolvimento das mulheres em culturas de 

rendimento, por exemplo na cultura da cana-de-açúcar, na zona centro e sul do país, algodão, sisal 

e do arroz, na região centro e norte, e chá e tabaco, no centro e norte de Moçambique. 

Em relação ao cultivo da cana-de-açúcar existem registos, sobretudo nos estudos realizados por 

Head (1980) e Manghezi (1981), de recrutamento de mulheres para o trabalho nas plantações de 

açúcar. Estes autores explicam que,no período entre 1930 a 1940, as regiões centro e sul do país 

receberam mulheres (principalmente viúvas e divorciadas) para trabalhar nas plantações de açúcar 

na Zambézia4 e em Maputo5. O trabalho das mulheres nas plantações era, sobretudo, a sacha, mas 

algumas mulheres também realizavam tarefas como cortar e carregar a cana, tarefas conferidas, 

tradicionalmente, aos homens6. Caso não fossem cumpridas as metas estipuladas pelo patrão, 

existiam castigos (Manghezi, 1981). O trabalho de mulheres e homens assalariados não era pago 

em moeda, mas, sim,em vestuário no valor equivalente ao que tinham direito a receber.  

O algodão foi introduzido em todo o país, mas principalmente no Norte. Após a II Guerra Mundial 

intensifica-se o processo de cultura obrigatória de algodão, por forma abastecera indústria têxtil 

metropolitana. Para atingir esse propósito importava expandir geograficamente o número de 

camponeses obrigados a cultivar algodão, maximizando o número de horas dedicado a essa 

cultura. Embora cultivada forçadamente por todos os membros do agregado familiar (homens, 

mulheres e crianças), a presença da mulher no cultivo desta cultura está patente em estudos 

realizados por Chilundo (1999); Isaacman (1996); Isaacman (1991) particularmente na região 

norte de Moçambique. Na Província de Nampula,a emigração sazonal do homem, para a 

construção da linha férrea e estradas, alterou a economia de pequena escala e a divisão social do 

trabalho no seio das famílias, forçando a participação da mulher em tarefas na produção forçada 

do algodão. Em causa estava também a obtenção de rendimentos monetários para o pagamento 

do imposto de palhota que era cobrado pelo governo colonial. Através da produção e vendade 

algodão, as mulheres conseguiam pagar o imposto e o resto dos artigos (roupa, sal e produtos 

alimentares) era através de troca directa com bens agrícolas produzidos nas suas parcelas 

familiares (Chilundo, 1999).  

De acordo com Hedges et al. (1993), a presença da mulher nas plantações de sisal foi notória, 

sobretudo entre 1932 e 1933. 

                                                           
3First (1998:22) refere que, nessa altura, os trabalhadores moçambicanos trabalhavam nas minas sul-

africanas um tempo médio de 12 meses podendo ser prolongados para 18 meses, facto que impulsionou a 

utilização de mão-de-obra feminina nas grandes plantações. 
4A Sena Sugar Estates começou a trabalhar na Zambézia, no século XIX com o objectivo inicial de produzir 

ópio na região centro do país. Depois de algumas falhas na produção de ópio, a companhia virou a sua 

atenção para a produção do açúcar e estabeleceu a primeira plantação em Mopeia (Head, 1980:53) 
5A empresa estava localizada em Xinavane e denominava-se Incomati Sugar Estates fundada por volta de 

1913/14 sendo propriedade de capitais britânicos (Manghezi, 1981; 52). 
6Estudos de Manghezi (1981:55-56) relatam que os homens e as mulheres partilhavam a mesma luta contra 

os patrões em relação à carga diária de trabalho. Contudo, quando se tratava da mulher trabalhar no sector 

“reservado” ao homem, essa solidariedade quebrava-se. O autor conta que os homens chegaram a fazer 

greve porque existia a possibilidade das mulheres trabalharem nos mesmos sectores que eles, onde o salário 

mensal estava estipulado em 500 escudos. 
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De maneira a reduzir a importação do arroz, o Governo colonial decidiu introduzir a produção 

obrigatória do arroz. A Divisão de Fomento Orizícola, criada em 1942, fazia a administração dos 

trabalhos e da produção nas regiões sul, centro e norte do país7. As mulheres estavam encarregues 

de cultivar meio hectare de terra, tendo a responsabilidade por todas as tarefas: limpeza, 

sementeira, adubação e outros cuidados a ter com o plantio. Existem registos de mulheres que 

eram obrigadas a trabalhar gratuitamente nas machambas de arroz dos régulos, num cenário de 

total descriminação e abuso de poder contra as mulheres, pois realizavam esse tipo de tarefas, 

sobretudo, as mulheres cujos maridos se encontravam ausentes ou as que eram solteiras8 (Hedges, 

et al., 1993). 

O cultivo do chá e do tabaco (entre 1938-1944) foram responsáveis por uma movimentação 

massiva de mão-de-obra nacional e estrangeira. Nota-se, por exemplo, a presença de homens, 

mulheres e crianças nas plantações de tabaco na província de Tete e de chá na Zambézia (Hedges, 

et al., 1993; Sutton, 2014). 

A partir dos anos 50 inicia-se a industrialização em Moçambique, embora de forma incipiente. 

As mulheres são recrutadas para trabalhar nas indústrias do ramo têxtil, alimentar, caju e borracha. 

Este recrutamento era resultado da necessidade do sistema económico, que se via obrigado a 

empregar uma mão-de-obra mais barata e dócil, que ocupava postos de trabalho mal pagos 

(Casimiro, 1986:33). Fora o salário, a mulher trabalhadora vivia uma forte tensão entre o seu 

papel na esfera da produção e da reprodução. Ela era obrigada a manter todas as suas tarefas 

domésticas conjugando-as com as funções do local de trabalho. Por outro lado,a maior parte 

destes locais não reunia condições sociais para deixar as crianças menores (Casimiro, 1986:33). 

Durante a guerra de libertação nacional, a mulher participou na luta o que lhe conferiu a 

possibilidade de negociar as relações e os papéis na esfera doméstica. Com a criação do 

movimento nacionalista, durante o processo de libertação do país, mulheres e homens foram 

mobilizados para participar. Numa fase inicial, a participação da mulher foi para intensificar o 

movimento da luta de libertação nacional. Num segundo momento, o seu envolvimento foi mais 

activo nos campos de guerra, sobretudo nas zonas libertadas, factor que lhe conferiu uma melhor 

posição para iniciar a negociação das relações de género baseada na igualdade de direitos e 

deveres (Casimiro, 2004: 137-139). Contudo, Casimiro (2004:141) refere que as mudanças 

verificadas nas relações de género não alteraram as percepções de mulheres e homens sobre as 

relações sociais de género. A divisão sexual do trabalho não sofreu alterações significativas nas 

zonas libertadas (onde viviam sobretudo mulheres e crianças) e as mulheres continuavam a 

desempenhar actividades domésticas. O trabalho das mulheres foi acrescido das tarefas ligadas à 

participação na luta armada (alimentar os guerrilheiros, manter a segurança das zonas libertadas, 

infantários e centros de saúde, treinar e participar em combates). Todavia, não se verificou um 

repensar nas tarefas reprodutivas das mulheres, ou seja, das tarefas invisíveis que já a ocupavam 

e que contribuíam para aumentar o seu tempo de trabalho no âmbito da divisão sexual do 

trabalho9. 

                                                           
7O cultivo do arroz baseava-se no mesmo modelo do cultivo do algodão, onde os concessionários deveriam 

distribuir sementes, fertilizantes e sacos, sendo que depois da produção o arroz devia ser vendido somente 

ao concessionário a um preço baixo fixado pelo Governo colonial (Hedges, et al., 1993). 

8Na qualidade de representante máximo da população, o régulo tinha sempre acesso a informação das 

pessoas que não tinham pago os impostos. Assim, o chefe máximo aproveitava-se dessa informação para 

obrigar as mulheres com os maridos ausentes a trabalharem para si (Hedges, et al., 1993). 
9Estudos de Casimiro (2005:61) revelam que as mulheres no campo de guerra eram vítimas de abuso sexual 

por parte dos guerrilheiros e chefes tradicionais. A autora explica que existiam homens que proibiam as 

mulheres de serem guerrilheiras e impediam a sua participação na luta de libertação nacional. Alegando 

que elas eram facilmente corruptíveis e que, quando ficavam grávidas, não podiam combater. Para provar 

a sua incapacidade, os homens utilizavam as mulheres como suas amantes e obrigavam-nas a realizar 

trabalhos pesados quando não se deixavam aliciar. 
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Em 1973, em virtude da luta de libertação nacional, surge a Organização da Mulher Moçambicana 

(OMM) com o objectivo de integrar as mulheres na vida política, económica e social do país. Esta 

organização pretendia a participação efectiva das mulheres nos processos de tomada de decisão 

(Casimiro, 2004:90-183). 

No período pós-independência (1976-1980), foram tomadas medidas no sentido de garantir a 

integração das mulheres na produção agrícola em moldes colectivos, através das aldeias comunais 

e cooperativas, o que criou condições para a participação da mulher no desenvolvimento do meio 

rural. Contudo, a sua participação era fortemente pressionada pela OMM. Acreditava-se que a sua 

participação ao lado do homem era fundamental para o desenvolvimento da agricultura no meio 

rural (Casimiro, 2004:184). Por outro lado, foi notória a mobilização para a participação das 

mulheres na vida política (através da ocupação de cargos de governação). Embora com presença 

reduzida, as mulheres servem-se da sua posição para influenciar as políticas sociais de 

desenvolvimento do país. Os seus objectivos passavam porcriar e introduzir a mulher e o conceito 

de género nos programas governamentais (Loforte, 2000). 

Em 1983, surge a Operação Produção10 que tinha como objectivo retirar os homens e as mulheres 

considerados “improdutivos” das zonas urbanas para o meio rural. As mulheres que eram 

enviadas para o meio rural eram as consideradas como solteiras, prostitutas e vendedoras 

informais. Contudo, as operações de evacuação de homens e mulheres eram baseadas na força e 

sem confirmação prévia sobre o seu estado improdutivo. Os estudos realizados por Quembo 

(2017: 80) descrevem que eram enviadas pessoas com menos de 18 anos e mais de 60 anos e 

mulheres injustamente acusadas de prostitutas ou de mães solteiras. Esta operação durou cinco 

anos (1983-1988) e foi marcada por injustiças sociais, agressões, abusos contra a igualdade de 

género e dos direitos humanos, em geral. Após o término da Operação Produção as vítimas 

recrutadas não tiveram qualquer enquadramento profissional e muito menos apoio para 

reencontrar as suas famílias (Quembo, 2017: 91-92). 

Os processos de globalização e de restruturação económica ocorridos entre os anos 1980 e 1990, 

com modelos neo-liberais, produziram impactos desiguais à escala local e individual e com 

consequências diferenciadas para homens e mulheres. Particularmente, as mudanças ocorridas 

desencadearam o aumento do trabalho realizado pela mulher, o aparecimento de novas divisões 

de trabalho bem como uma distribuição mais desequilibrada de todas as formas de trabalho ao 

nível dos agregados familiares (Casimiro, 2009:11). 

A introdução do Programa de Reabilitação Económica (PRE) em 1987 teve efeitos de diminuição 

de empregos assalariados, encarecimento do custo de vidanas cidades e desemprego do homem 

num contexto de fome, o que obrigou muitas mulheres urbanas a ter de arranjar fontes de 

rendimento através da confecção e venda de alimentos, frequentemente em dumbanengues ou 

através de comércio informal. A entrada da mulher no mercado de trabalho significou o acumular 

de uma nova função, uma vez que a actividade doméstica continuou sob a sua responsabilidade. 

Como explica Piepoli (2008), a crise vivida contribuiu para que muitas mulheres tomassem a 

decisão de procurar, por si próprias, uma solução para os problemas económicos das suas famílias. 

Numa primeira fase, foi precisamente no sector alimentar que, fazendo uso de um conjunto de 

competências nesse domínio, as mulheres apostaram na preparação de alimentos cozinhados para 

                                                           
10Este processo estava assente, numa primeira fase, na apresentação voluntária das pessoas (homens, 

mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos) em situação “irregular” ou de “improdutivo urbano”, 

(faziam parte deste grupo os desempregados ou pessoas que não conseguissem provar a sua condição formal 

de trabalhador), a residir nas cidades, para serem evacuados para desenvolver actividades produtivas nas 

zonas rurais, com destaque para a região norte do país (Niassa e Cabo Delgado). Na segunda fase, de forma 

coerciva, todos os improdutivos urbanos deviam ser detidos e evacuados, com ou sem o seu consentimento, 

para os locais supramencionados. A OMM fazia parte das autoridades que colaborava com o Estado, 

juntamente com os Grupos Dinamizadores, chefes dos bairros, Organização da Juventude Moçambicana, 

entre outros (Quembo, 2017:14-15). 
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vender. Apesar de todos os esforços da Frelimo para promover a emancipação da mulher, “no 

campo das relações e lugares sociais de homens e mulheres pouco tinha mudado” (Piepoli, 2008: 

261), pelo que os primeiros esforços das mulheres foram realizados de uma forma muito discreta, 

escondendo o papel de negociantes por detrás da imagem de dona de casa. Numa segunda fase, 

as mulheres começaram a ponderar a possibilidade de se especializarem no tráfego de produtos 

agrícolas, que seriam fornecidos às mulheres cozinheiras. Como explica a autora, é neste contexto 

que se verificou um aumento substancial do número de dumbanengues (mercados informais 

insalubres), sobretudo na região sul de Moçambique. 

Em 1992, aquando da assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) com a Renamo, é declarada a 

importância das dimensões locais e iniciado o Programa de Reforma dos Órgãos Locais (PROL), 

que criou os órgãos do poder local. Em 1994 foram realizadas as primeiras eleições 

multipartidárias e reconhecidas as autoridades tradicionais no meio rural. (lei 3\94), o que 

permitiu que as mulheres ocupassem lugares de líderes tradicionais, como Rainhas, crescendo o 

número de mulheres deputadas na Assembleia da República (25%), o que lhes proporcionava uma 

maior presença nos processos de tomada de decisão (Casimiro, 2004). Porém, a presença, tanto 

das mulheres, como dos homens, foi marcada por um período em que a prioridade era a ideologia 

do poder partidário centralizado, onde a sua participação no processo de tomada de decisão estava 

assente em autorização prévia. Este facto retirava à mulher a autonomia e competência na 

resolução dos problemas (Mejiaet al., 2005:47). 

Após o AGP, Moçambique incorpora, efectivamente, a mulher e as relações de género nos seus 

planos estratégicos de forma a promover a igualdade entre mulheres e homens nos seus 

programas. São exemplos nacionais a Constituição da República elaborada em 1975 e as 

constituições de 1990 e 2004. Concretamente os artigos 67 e 36 estipulam que o homem e a 

mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural. 

O PARPA I, II (2001-2006), Agenda 2025 (2003), os diferentes Planos Estratégicos do Governo 

de Moçambique e, mais recentemente, o Perfil de Género (2016) são programas que incluem nos 

seus objectivos a promoção da educação, saúde, emprego e redução da pobreza e das assimetrias 

de género. 

Moçambique ratificou instrumentos de leis e convenções que garantem os direitos humanos e a 

participação igualitária entre homens e mulheres em todos os campos de actuação, com vista ao 

empoderamento da mulher e da rapariga. Dos principais instrumentos, fazem parte a Carta das 

Nações Unidas de 1945, a Declaração das Nações Unidas de 1948, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW, ratificada pelo 

Governo de Moçambique em 1993), a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (1993), a 

Plataforma de Acção de Pequim (1995), a Declaração de Género e Desenvolvimento da SADC 

(1997), Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM adoptada por Moçambique em 2000), 

a Carta Africana sobre dos Direitos Humanos e das Pessoas e Direitos das Mulheres 

(2005),convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT)11, mais recente, a Agenda 

2030 que integra 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015). 

De uma forma geral, pode-se dizer que existem mudanças graduais na participação da mulher no 

mercado de trabalho. Esta é uma consequência directa da influência das organizações de mulheres 

através do seu trabalho, troca de informação, rede de intercâmbio e pressão sobre a inclusão dos 

assuntos de género nos programas governamentais. Nota-se, através das estatísticas de género 

(INE, 2015 e 2016), que existe uma maior diversificação do trabalho que é realizado pelas 

mulheres ao nível das zonas urbanas e rurais. Os avanços são notórios ao nível da ocupação de 

                                                           
11Moçambique assinou um conjunto de convenções tais como, a Convenção (Nº. 122) da OIT, 1964, sobre 

política de emprego, a Declaração da OIT sobre a justiça social para uma globalização justa, 2008, o Pacto 

Mundial sobre o Emprego de 2009; a Convenção (Nº. 29) da OIT, 1930, sobre o trabalho forçado, a 

Convenção (Nº. 81) da OIT, 1947 sobre a inspecção do trabalho, a Convenção (Nº. 138) da OIT 1973 sobre 

a idade mínima de admissão ao emprego, a Convenção (Nº. 182) da OIT, 1999 sobre as formas de trabalho 

infantil e a Convenção (Nº. 102) sobre Segurança Social. 
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postos de maior hierarquia de poder e de tomada de decisão, tais como deputados da Assembleia 

da República (40%) e de assembleia provincial (35%), ministros (28,6), governadores provinciais 

(36%), administradores distritais (20%), secretários permanentes provinciais (54,5%), directores 

distritais (41%), chefes de posto (15%). O mesmo se verifica ao nível dos serviços (24,0%) e 

criação do auto-emprego no sector agrícola (82,4%) e não-agrícola (59,3%).Porém, existem 

desafios em relação à educação da rapariga, pois a taxa líquida de escolarizaçãono ensino 

secundário (13,8%) não atinge um quinto da população feminina em idade escolar. Este facto 

influencia o acesso a melhores postos de emprego por parte da mulher e, consequentemente, 

contribui para a sua invisibilidade no mercado de trabalho. 

 

3. INVESTIMENTOS E EMPREGO EM NAMPULA 

A Província de Nampula tem sido palco de grandes investimentos direccionados para os sectores 

da indústria, agricultura e agro-indústria. Os factores motivadores deste investimento prendem-se 

com o facto de aprovíncia dispor de terra arável, mão-de-obra abundante e barata e de vias para 

o escoamento da produção, sobretudo, através do porto de Nacala. Com o desenvolvimento das 

infra-estruturas (estradas, linhas férreas, energia, água, saúde, educação), a Província de Nampula 

passou a atrair cerca de 20% do total de valor do investimento nacional aprovado pelo Centro de 

Promoção de Investimento (CPI)12, posicionando-se, deste modo,em segundo lugar e depois da 

província de Maputo (31,0%).   

O Gráfico 1 mostra o número de projectos de investimentos aprovados para a Província de 

Nampula por sector de actividade nos últimos 10 anos (2007-2016). De um total de 214 projectos, 

a maioria dos projectos está direccionada para os sectores da indústria (38,0%), agricultura e agro-

indústria (18,0%). 

Gráfico 1: Projectos de investimentos aprovados para a Província de Nampula, por sector de 

actividade (2007-2016). 

Fonte: Centro de Promoção de Investimento 

 

 

                                                           
12Os dados do CPI só referem projectos aprovados pelo CPI (e não necessariamente concretizados) e ignora 

os projectos que não passaram pelo CPI. 
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3.1.  Investimentos na agricultura e no agro-negócio 

Os projectos de investimento no agro-negócio na Província de Nampula registaram fortes 

assimetrias em termos espaciais, sendo que cerca de dois quintos dos projectos aprovados 

concentram-se na cidade de Nampula e no Distrito de Monapo. Os distritos de Malema e de 

Ribaué absorveram um quinto de todos os projectos da província. Nos restantes distritos o número 

de projectos de investimento foi residual. 

Mapa1: Número deprojectos de agro-negócioaprovados para a Província de Nampula, por 

distrito (2007-2016) 

 

 

O investimento na agricultura registou um ritmo irregular. O investimento no sector agrícola (ver 

gráfico 2) atingiu o valor mais elevado nos anos de 2008, com a Matanuska, e em 2009, com a 

Green Resources. Nos anos seguintes o valor do investimento reduziu, tendo voltado a aumentar 

em 2013 com pequenos investimentos realizados por diferentes empresas, com destaque para a 

Nitor Moçambique Agricultura e a Miranda Agrícola. 
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Gráfico 2: Valor do investimento total aprovado para a Agricultura e Agro-negócio na Província de 

Nampula (2005-2015), em USD 

 

Fonte: Centro de Promoção de Investimento 

Em termos espaciais (mapa 2), o investimento encontra-se concentrado em dois distritos, 

nomeadamente no distrito de Ribaué (48,0%) e no distrito de Eráti. Por sua vez, os distritos de 

Monapo (3,0%) e de Malema (1,0%) concentram o restante capital investido na província. 
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Mapa  2: Valor do investimento na Agricultura e no Agro-negócio na Província de Nampula, por 

distrito (2005-2015), em USD 
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3.2. Emprego, higiene e segurança no trabalho 

De acordo com a Direcção Provincial do Trabalho de Nampula (2017), o sector privado contrata 

60% da população activa da província. Dominado pela indústria e pelo agro-negócio, sectores que 

contribuíram, nos últimos dez anos, com mais da metade dos projectos de investimento privado 

da província de Nampula13.  

O sector público é a segunda entidade que mais emprega na província, num total de 4.617 

funcionários, o que corresponde a 14%, do total dos trabalhadores empregues da província.Os 

outros empregadores são as associações(18%) e o auto-emprego(9%). 

Em relação ao emprego, este é dominado pelos homens (69,3%). Porém, ainda que em minoria, 

nota-se, em comparação com os outros sectores, uma maior presença feminina nas empresas 

privadas (ver gráfico 3).A representação da mulher no emprego no sector privado é maior na 

actividade agrícola (65%), na realização de trabalhos sazonais14. 

Gráfico 3: Emprego registado segundo área de trabalho, por género. 

 

Fonte: Adaptação do autor com base nos dados da DPTESS, Nampula-2017. 

No domínio da higiene e segurança no trabalho, a Inspecção do Trabalhona Província de Nampula 

detectou cerca de 429 infracções, das quais 67 com medidas punitivas e encerramento de 

estabelecimentos e 362 com advertências. Estas infracções foram constatadas em 324 empresas 

privadas, abrangendo um total de 13.063 trabalhadores, sendo 9.715 homens e 3.348 mulheres. 

As principais infracções estão relacionadas com a lei de protecção social (Lei nº. 4/07), lei do 

trabalho (Lei nº. 23/07), regulamento de segurança e higiene dos trabalhadores aplicável, 

sobretudo as obras de engenharia civil (DL nº. 120/71), processos individuais dos trabalhadores 

(DL nº. 32749) e alteração do mapa da relação nominal dos trabalhadores (DM nº 1/89). Em 

relação à segurança social, os contribuintes inscritos (6.204) representam quase o dobro dos que 

realmente efectuam os pagamentos mensais (3.199), abrangendo homens e mulheres. De acordo 

com o Instituto Nacional de Segurança Social, as empresas não canalizam as contribuições dos 

seus trabalhadores e existem muitas desistências de trabalhadores por conta própria. Esses 

                                                           
13De acordo com os dados do CPI (2017), os distritos onde os projectos aprovados que planeavam maior 

criação de emprego foram o distrito de Eráti (26,0%), Ribaué (25,0%) e Monapo (20,0%), com projectos 

direccionados para a exploração florestal e produção/processamento de sisal, castanha de caju e algodão, 

respectivamente. 
14Considera-se trabalhador sazonal, aquele com contrato a termo, cujo trabalho é exercido em determinadas 

épocas do ano, sempre no mesmo período ao longo dos anos (Zacarias, 2006:11). 
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factores prejudicam os trabalhadores que ficam impedidos de usufruir dos seus benefícios de 

segurança social apesar de descontar 3% dos salários. 

 

4. OBJECTIVO DA INVESTIGAÇÃO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

A presente pesquisa pretende compreender em que condições as mulheres participam em 

projectos de investimento no sector agrário rural no Distrito de Monapo, Província de Nampula. 

Em particular procura-se identificar i) os sectores de actividade que empregam mais mulheres; ii) 

tipos de trabalho que as mulheres realizam; e,iii) experiências de mulheres em projectos de 

investimento no sector agrário. 

A escolha do Distrito de Monapo, como estudo de caso, justifica-se pelo facto de concentrar uma 

importante fatia de investimento, pelo número de projectos que absorveu e pelo número de postos 

de trabalho criados. 

Em termos metodológicos, a pesquisa conciliou abordagens quantitativas e qualitativas. Por um 

lado, assentou na análise de dados secundários para mapear os investimentos na Província de 

Nampula em ambientes de sistemas de informação geográfica e cartomática (ArcGis). Por outro 

lado, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, e a observação no terreno. 

Os dados estatísticos foram recolhidos junto do CPI e do Serviço Distrital das Actividades 

Económicas (SDAE) de Monapo, Direcção Provincial do Trabalho Emprego e Segurança Social 

(DPTESS) de Nampula. Foram realizadas entrevistas sobre as condições de trabalho das mulheres 

a informantes-chave, como responsáveis pelo Instituto Nacional de Segurança Social e Inspecção 

doTrabalho, ao nível provincial, bem como à Organização da Mulher Moçambicana em Monapo, 

de maneira a perceber como as mulheres estão organizadas, que mecanismos de protecção das 

mulheres existem, em que tipo de funções a mulher é absorvida, assim como as políticas que as 

organizações desenvolvem para incluir a mulher no mercado de trabalho. Igualmente foram 

realizadas 12 entrevistas a mulheres (4 solteiras, 5 casadas e 3 viúvas) com o objectivo de aferir: 

i) as suas experiências no mercado de trabalho; ii) formas de integração; iii) condições de trabalho; 

iv) tipo de actividade realizada; e, v) salários auferidos. As entrevistas foram realizadas em duas 

indústrias distintas: uma que emprega mais mulheres e outra que emprega mais homens ou em 

que a presença das mulheres é quase que inexistente.  

Esta opção foi justificada por dois motivos: em primeiro lugar, nas estatísticas económicas do 

Distrito de Monapo torna-se evidente que a participação da mulher encontra-se concentrada em 

sectores cuja actividade envolve o processamento de produtos alimentares. Por outro lado, porque 

a inexistência da mulher em alguns sectores de actividade permite avaliar até que ponto a mulher 

está integrada no mercado de trabalho. 

5. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO DE MONAPO 

5.1. Localização geográfica 

O Distrito de Monapo dista 125 km da cidade de Nampula pela EN12, sendo atravessado pela 

linha férrea que integra o corredor de desenvolvimento de Nacala, ligando o porto de Nacala ao 

Malawi15. O distrito possui três postos administrativos (Netia, Itoculo e Monapo-sede) e nove 

                                                           
15Do ponto de vista de acesso, o distrito é servido pelas estradas EN8, EN105, EN 106, EN236, EN567 e 

EN514. Monapo possui uma rede de 103 km de estradas asfaltadas (ligando-o aos diferentes distritos 

vizinhos), 187 km de estradas secundárias (que ligam a sede do distrito às diferentes localidades) e 933 Km 

de estradas vicinais, que fazem a ligação entre as localidades e os povoados (SDPI, 2017). O distrito é 

atravessado pela linha férrea que liga as cidades de Nacala-Porto e Nampula, e daí a Malema e Cuamba, 
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localidades (Monapo sede, Nacololo, Canacuè, Mucujua, Netia-sede, Naculuè, Muatuca, 

Intoculo-sede, Chihíri e Murruto). 

5.2. Superfície e População 

Com uma superfície de 3.564 km² e uma população recenseada em 2017 de 413.694 habitantes, 

sendo 211.824 mulheres e 201.870 homens, o distrito de Monapo apresenta uma densidade 

populacional de 116.08 hab./km² (INE, 2018). 

5.3. População economicamente activa 

De acordo com a projecção da população economicamente activa (INE, 2007-2017), nota-se que, 

nos últimos dez anos, a população activa aumentou (um crescimento de 12%), sendo que a 

população activa feminina aumentou em 3% comparativamente com a população activa 

masculina. Este facto pressiona as estruturas do Governo local para a criação de postos de trabalho 

para atender a demanda populacional (ver gráfico 4).  

Gráfico 4: Projecção da população economicamente activa no distrito de Monapo, por género (2008-

2017). 

 

Fonte: Adaptação do autor com base nos dados do INE, 2007. 

A maioria (75,3%) da população no distrito de Monapo está em idade economicamente activa.O 

gráfico 5 revela que 95% da mulher trabalha no sector agrícola familiar, sendo que apenas 1,6% 

são assalariadas. Comparativamente, 12,2% dos homens estão assalariados, portanto mais 

inseridos no mercado de trabalho.Os restantes sectores de emprego empregam 5%, sendo 1,8% 

composto pelas mulheres e 3,2% de homens. 

                                                           
até ao Malawi. O distrito dispõe de um aeródromo situado na vila-sede. No caso específico dos transportes 

de passageiros, estes cobrem as rotas Monapo-Nampula, Monapo-Ilha, Monapo-Mogincual, Monapo-

Namialo, Monapo-Nacala, Netia-Namialo, Itoculo-Monapo e Malema-Nicane, numa frequência diária de 

ida e volta. Contudo, existem desafios em relação à expansão da frota que liga as localidades, bem como 

entre as localidades e o distrito, devido à degradação das estradas e à falta de financiamento para a 

reabilitação (DNAL, 2012). 
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Gráfico 5: População economicamente activa por posição de trabalho, por género. 

 

 Fonte: DNAL, 2012 

A população não-activa (ver gráfico 6) corresponde a cerca de um quarto da população total de 

Monapo (24,7%), sendo 20,9% de homens não activos, aumentado essa percentagem para 28,2% 

entre as mulheres. Dentre estas, 72% participam em actividades domesticas16. Os motivos 

relacionam-se com o baixo nível de escolaridade que é menor entre as mulheres, bem comoa 

cultura patriarcal predominante que perpetua a posição subalterna da mulher(ver capítulo 6). 

Gráfico 6: População não-activa por posição principal, por género. 

 

Fonte: DNAL, 2012. 

 

 

                                                           
16De acordo com Andrade (1998:31) e Zimba (2002:42) é pela divisão do trabalho que as relações de poder 

de género ganham a sua dimensão num sistema desigual (sexo/género) construído socialmente. Agy (no 

prelo) refere que a relação entre o sistema de actividades provedoras de rendimento, actividade agrícola e 

o trabalho doméstico permite analisar a divisão do trabalho dentro do agregado familiar no Distrito de 

Monapo, onde as mulheres são responsabilizadas pela prestação de cuidados domésticos no “lar”. 
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5.4. Sector económico  

Os sectores de desenvolvimento económico no distrito de Monapo compreendem a actividade 

agrícola, a indústria de agro-processamento eo comércio. 

O sector agrário é o que envolve a maioria dos agregados familiares de Monapo (88,1%). Os 

restantes sectores compreendem o sector do comércio, transporte e serviços (7,5%) e o sector da 

indústria, energia e construção (4,4%).  

De acordo com o SDAE (2017), destacam-se dois tipos de agricultura17, a de subsistência, onde 

predomina a mão-de-obra feminina (54,2%),e a de rendimento,com presença sobretudo de 

homens. As principais culturas alimentares no sector familiar são a mandioca, o milho e o 

amendoim. A agricultura de rendimento é praticada, principalmente, em moldes empresariais, 

sendo o algodão, o sisal e a banana as culturas mais produzidas. A participação do sector familiar 

na produção de culturas de rendimento acontece, sobretudo, através das culturas de gergelim, 

algodão, soja e caju (como demonstra o quadro 1). 

Nota-se, no quadro 1, que as culturas de rendimento são sobretudo produzidas pelo sector familiar. 

De acordo com estudos realizados nos distritos de Mogincual, Meconta e cidade de Nampula por 

Zimba (2002: 43), em mais de metade dos agregados familiares que são chefiados por homens, a 

mulher é responsável pela produção agrícola de mais de 50% das culturas de rendimento, embora 

a sua presença seja, poucas vezes, perceptível. Este facto é comprovado em estudos realizados 

por Agy (no prelo) no Distrito de Monapoque constata que as mulheres estão presentes em toda 

a cadeia produtiva, desde a sementeira até à colheita18. 

Quadro 1: Plano de produção da campanha agrícola 2016/2017 

Cultura 

Área Planificada (ha) Produção (ton) 

2016/2017 2016/2017 

Planeada Semeada Planeada Produzida 

Culturas de rendimento no sector familiar 

Algodão 22.736 25.633 177.341 199.937 

Gergelim 18.439 221.486 16.591 199.337 

Soja 720 0 720 0 

Caju 21.518 21.517,8 9.683,1 9683 

Culturas de rendimento no sector empresarial 

Banana 1500 750 61.500 30.750 

Gergelim 198,8 139 125,2 87,6 

Sisal 2.291,8 2225 1604,3 1.557,5 

Hortícolas 59,7 58 453,7 440,8 

Total 67.463,3 271.808,8 266.414 441.792,9 

Fonte: SDAE, 2017. 

                                                           
17De acordo com o SDAE (2017), a maior parte dos produtos é comercializada ao nível de Moçambique e 

do estrangeiro. As culturas que mais são exportadas são o gergelim, o caju, algodão e o sisal. 
18A mulher não participa na venda dos produtos, pois a maior parte das culturas de rendimento, bem como 

a economia familiar, são tradicionalmente do domínio do homem, incluindo as decisões sobre as despesas 

gerais (uso da terra, gado, etc). Mesmo onde a mulher contribui em rendimento monetário, a tendência tem 

sido de entregar o dinheiro ao marido (Waterhouse e Vijhuizen, 2001). 
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5.5. Projectos de investimento em Monapo 

O Distrito de Monapotem beneficiado de projectos de investimento (ver gráfico 7) que estão 

direccionados na sua maioria para os sectores de agricultura e agro-negócio (61%). Os sectores 

de transporte e comunicações (11%), construção (11%) e bancos, seguros e leasing (11%) fazem 

parte da segunda aposta do distrito em termos de investimento, e, em terceiro lugar, encontra-se 

o sector de recursos minerais e energia (6%). 

Gráfico 7: Investimentos no Distrito de Monapo, por sectores de actividade (2008-2016). 

 

Fonte: CPI e SDAE, 2017. 

As actividades no sector agrário compreendem a produção, processamento, descaroçamento e 

outros pequenos investimentos na agricultura através do Fundo de Desenvolvimento dos Distritos. 

Concretamente, a OLAM, ADPP, a Maziotela e a Alfa Agricultura actuam na área da 

comercialização e processamento da castanha de caju. A CIM faz a produção de óleo, soda e 

sabão. Existem três fábricas de sisal, pertencentes a três sisaleiras: uma em Ramiane, com uma 

unidade de processamento, e as outras fábricas, somente de produção e desfibramento,em Mecuco 

e Jagaia. A San-Oil faz o descaroçamento do algodão e, a partir da sua semente, óleo e sabão. A 

Corridor-Agro faz a produção de milho, soja, gergelim, mandioca e banana. A Quinta Golden 

Crest dedica-se à agro-pecuária e a Amarula Farms produz hortícolas. 

Em relação ao valor de investimento (gráfico 8), o distrito atingiu o valor máximo em 2008, com 

a implantação de 3.000 hectares de bananeiras da empresa Matanuska19, um investimento de 

capital estrangeiro destinado à produção e exportação de banana. Em 2012, a maioria do 

investimento foi direccionada para a produção do milho e soja e, em 2015/16, para o 

processamento da castanha de cajú. 

  

                                                           
19A Matanuska iniciou o seu processo de encerramento em Março de 2018, devido à crise provocada pela 

"doença do panamá", que arrasou a totalidade da plantação de banana (ver Dadá e Nova, 2018). Em relação 

à promoção do emprego, a Matanuska contribuía com 2.952 postos de trabalho, onde a representação dos 

homens era cerca de quatro vezes maior que a das mulheres 
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Gráfico 8: Valor de investimento na Agricultura e no Agro-negócio. 

 

Fonte: CPI, 2017. 

Em relação aos projectos financiados pelo FDD, realizaram-se 1.252 pequenos projectos no 

distrito de Monapo, cuja maioria está direccionada para o comércio de produtos agrícolas e não-

agrícolas, compra de insumos agrícolas, indústria moageira, entre outros.  

6. DESIGUALDADES DE GÉNERO E PARTICIPAÇÃO DA MULHER EM 

PROJECTOS DE INVESTIMENTO NO SECTOR AGRÁRIO 

Neste capítulo pretende-se apresentar as desigualdades de género e a participação das mulheres 

em projectos de investimento no sector agrário no distrito de Monapo, o que conduzà discussão 

sobre o modo como se efectivam as relações sociais de género neste contexto. Assim, a categoria 

género é utilizada como um conceito que permite analisar as hierarquias de poder subjacentes à 

convivência de homens e mulheres no emprego, nos sectores de actividade e nas condições de 

trabalho. O uso deste conceito permite identificar os efeitos de posições diferenciadas 

configuradas por estruturas de poder marcadas pela dominação masculina, conforme descrita 

porBourdieu (1998). 

A diferenciação de género é apresentada através da presença das mulheres no sistema de ensino 

e ao nível do seu trabalho por sector de actividade. A participação das mulheres é explicada em 

dois pontos: o primeiro, refere a posição hierárquica das mulheres nas agro-indústrias e,o 

segundo, apresentam-se as experiências de mulheres que realizam as suas actividades no sector 

de processamento da castanha de caju e do sisal, com o objectivo de aferir os tipos de trabalho 

realizados, as condições e as assimetrias laborais. 

6.1. Educação e nível de escolaridade 

Para analisar o acesso aos serviços de educação, considerou-se, sobretudo, o acesso ao ensino 

secundário,cujo acesso é menos generalizado por parte da população do distrito20. 

Em análises anteriores realizadas no distrito de Monapo (Agy, no prelo), constatou-se que a 

educação constitui um espaço de desigualdades, por um lado, pela carência de infra-estruturas 

escolares, professores e promoção da aprendizagem, e, por outro lado, pelo facto de existirem 

diferenças dentro dos agregados familiares em relação à escolha da pessoa que deve prosseguir 

                                                           
20O Distrito de Monapo conta com 3 escolas secundárias, das quais 1 lecciona da 8ª a 10ª classe e 2 

leccionam da 11ª a 12ª classe.  
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os estudos (em muitos casos o homem). O número total de alunos matriculados no ano de 2017 

em Monapo foi de 67.912, dos quais 45,2%mulheres e 54,8% homens. Sendo que o ensino 

secundário corresponde a cerca de 12% do total do efectivo inscrito, sendo 4% composto por 

mulheres. 

O acesso aos serviços de educação é entendido pelos agregados familiares como algo que deve 

estar ao seu alcance, em termos de recursos “dinheiro”, “tempo” e “mão-de-obra”. Em Monapo, 

os agregados familiares que têm os seus filhos a frequentar o ensino secundário reúnem, em geral, 

um conjunto de condições financeiras e de produção que permitem que os filhos sejam 

dispensados das suas tarefas domésticas para se dedicarem aos estudos (Agy, no prelo). Contudo, 

nota-se nos agregados familiares que as meninas são as que menos conseguem atingir e/ou 

concluir o ensino secundário, facto que é justificado pelo que Osório e Silva (2008:109) chamam 

de “determinantes culturais”. Quando a rapariga atinge a puberdade, o casamento passa a ser a 

sua prioridade em detrimento da escola. Este facto é comprovado pelo crescimento a desistência 

escolar da rapariga (em 2017, no Distrito de Monapo, 58,5% das desistências do ensino 

secundário eram raparigas). Por outro lado, os rapazes, depois do casamento, são pressionados a 

adquirir rendimentos, pois tornam-se responsáveis por garantir o sustento e a continuidade do seu 

agregado familiar. Assim, os homens (41,5%) igualmente concorrem para o aumento do 

abandono escolar, embora a sua incidência seja mais reduzida que a das mulheres. 

6.2. Género e trabalho no sector agrário 

O agro-negócio criou cerca de 3.636 novos postos de trabalho21, sendo 52,4% ocupados por 

homens e 47,6% por mulheres (ver quadro 2). A maioria das empresas do distrito emprega 

sobretudo homens. Contudo, a empresa de processamento de cajú (OLAM) tem sido reconhecida 

pelo Governo distrital como a que mais emprega trabalhadores e, sobretudo, do sexo feminino 

(69,6%), adquirindo, desta forma, notoriedade dentro das estatísticas do distrito, fazendo com que 

a participação total das mulheres no mercado de trabalho se aproxime da participação do homem. 

Porém, existem outros sectores de actividade onde as mulheres estão representadas, mas de forma 

reduzida, como, por exemplo no sector sisaleiro (em Ramiane e Mecuco). De um total de 554 

trabalhadores, as mulheres ocupam 24 postos de trabalho (portanto apenas 4,3%). Caso similar 

verifica-se na CIM (produção de óleo, soda e sabão) e ADPP (produção de castanha de cajú e 

prestação de serviços), onde as mulheres se encontram em minoria, ocupando 5,4% e 21,4% dos 

postos de trabalho, respectivamente. Por outro lado,existem sectores que não contratam 

trabalhadoras, como é o caso da San-Oil, Maziotela, e Sisaleira de Jagaia. 
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Quadro 2: Empresas com investimento na agricultura e no agro-negócio, por género. 

No Nome da empresa No de trabalhadores 

Homens Mulheres Total 

1 OLAM  735 1.686 2.421 

2 CIM 105 6 111 

3 Sisaleira de Ramiane  155 12 167 

4 Sisaleira de Jagaia  125 0 125 

5 Sisaleira de Mecuco 250 12 262 

6 San – Oil   244 0 244 

7 ADPP-Nicane 55 15 70 

8 Maziotela  21 0 21 

9 Corridor Agro 130 0 130 

10 Amarula Farms 10 0 10 

11 Quinta Golden Crest 50 0 50 

13 Alfa Agricultura, Sociedade Unipessoal 25 0 25 

Total 1.905 1.731 3.636 

Fonte: SDAE, 2017. 

No que respeita aos beneficiários do FDD (gráfico 9), nota-se que, desde o início do projecto, o 

número de mulheres beneficiárias é reduzido, traduzindo a existência de uma desigualdade de 

oportunidades. Estes dados ilustram as dificuldades das mulheres de acederem a oportunidades, 

perpetuando situações de dependência em relação aos homens22. 

 

  

                                                           
22Segundo Capaina (2017:25), existe uma preocupação com aspectos de género na atribuição do FDD, mas 

permanece uma relativa descriminação sexual em relação ao valor que é atribuído às mulheres, bem como 

em relação ao tipo de actividade dos projectos que as mulheres submetem. O autor constata uma tendência 

dos governos distritais de discriminar as capacidades das mulheres, citando: “nós temos estado a apostar 

em actividades em que sabemos que a mulher pode realizar, daí que, então, disponibilizamos o empréstimo 

em função disso”. 
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Gráfico 9: Número de projectos financiados pelo FDD, por género. 

 

Fonte: Adaptação da autora com base nos dados do Governo distrital. 

6.2.1. Participação das mulheres por sectores de actividade 

A participação das mulheres no mercado de trabalho concentra-se no sector da produção 

alimentar. De facto, no gráfico 10 nota-se que 67,0% da massa laboral do sector de produção da 

amêndoa de caju é composta por mulheres. A presença laboral das mulheres noutros sectores de 

actividade, como descaroçamento do algodão (0,0%), produção e desfibramento do sisal (4,3%) 

e produção de óleo e sabão (2,3%) é reduzida ou inexistente. Estes dados reforçam a ideia da 

segregação23 horizontal definida por Catherine Hakim (citada por Casaca, 2005:113). Gráfico 10: 

Emprego por sectores de actividade e género. 

 

Fonte: Adaptação do autor com base nos dados do SDAE, 2017. 

                                                           
23O conceito de segregação sexual surgiu nos finais da década de 1970 para designar as desigualdades entre 

mulheres e homens na esfera do emprego. Foram definidos dois tipos de fenómeno, o de segregação 

horizontal e o de segregação vertical. O primeiro, reporta a segregação verificada quando existem 

diferenças de género na ocupação laboral, seja ela por profissão e/ou por sector de actividade. O segundo, 

exprime as desigualdades hierárquicas dentro das organizações (Casaca, 2005). Por sua vez, Ferreira (2003) 

faz referência à segregação transversal para descrever a concentração feminina nas empresas menos 

remuneradoras de todos os sectores de actividade e em todos os níveis de qualificação. 
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O nível de educação e a divisão social do trabalho têm sido apontados como factores que 

contribuem para a participação desigual das mulheres em actividades profissionais (Andrade, 

1998; Casaca, 2005; Araújo 2008). Em Monapo, verifica-se, através das estatísticas disponíveis 

sobre o sector da educação, que as mulheres, particularmente, as não-activas (34,2%), continuam 

a apresentar percentagens baixas de frequência escolar quando comparadas com os homens 

(65,8%). Situação inversa verifica-se na distribuição social do trabalho onde as mulheres 

constituem a maioria (72,0%). Pode-se inferir, a partir dos dados, que, quando a mulher atinge a 

idade activa, a sua condição apresentará o mesmo cenário de segregação no sector agrícola. 

6.3. Participação por profissão e nível hierárquico 

Em geral, existe a tendência das mulheres estarem sub-representadas nos lugares cimeiros em 

empresas do sector agrário. Na maior parte dos sectores de actividade, as mulheres realizam 

actividades de carácter sazonal, facto que, à partida, não lhes garante uma posição directiva e/ou 

estratégica na agro-indústria. 

O trabalho sazonal realizado pela maioria das mulheres, principalmente nas indústrias de agro-

processamento, assenta em tarefas ao nível da produção, particularmente na repetição mecânica 

e de simples execução, contribuindo, desta forma, para reforçar os mecanismos geradores de 

segregação sexual. 

Nas agro-indústrias, principalmente, a de processamento da castanha de caju, existem barreiras 

de ordem social e cultural que dificultam o acesso das mulheres aos lugares de topo. Como refere 

Casaca (2014), existe a tendência dicotómica no pensamento dos gestores, no sentido de deixarem 

transparecer que as mulheres são “pouco disponíveis” e os homens “totalmente disponíveis”. 

6.4. Desigualdades laborais: partilhando experiências de trabalho das mulheres  

As indústrias escolhidas para a realização das entrevistas foram a de processamento da castanha 

de cajú e de desfibramento de sisal. Os critérios para selecção tiveram em conta i) a presença da 

mulher como a figura que contribui com a maior parte da massa laboral (ver gráfico 10), ii) a 

participação das mulheres em cargos intermédios, iii) a ocupação das mulheres em cargos 

reservados a homens. Assim foram recolhidos depoimentos de mulheres que têm participado 

activamente nestas indústrias. Procurou-se perceber se existem igualdade de oportunidades e de 

tratamento, através dos tipos de trabalho e critérios de selecção de trabalhadores, condições de 

trabalho, salários auferidos e a gestão dos tempos de trabalho pago e doméstico. 

a) Critérios de selecção do trabalhador e tipos de trabalho 

As respostas sugerem que na indústria de processamento de caju os critérios de selecção não são 

discriminatórios, sendo que homens e mulheres têm oportunidades iguais de concorrer para a vaga 

de trabalho disponível. As respostas do responsável pelo Recursos Humanos sugerem que a 

contratação de cerca de 80% dos trabalhadoressazonais (70% mulheres) é realizada diariamente, 

onde são acordadas pequenas regras de conduta e de trabalho (tais como metas diárias, condições 

de trabalho, intervalos e modalidades de pagamento); 10% da massa laboralé recrutada com 

baseem entrevistas; os restantes 10% são recrutados com base na experiência de trabalho. 
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O contrato de trabalho neste sector é instável24, sobretudo para os trabalhadores sazonais, pois o 

seu contrato de trabalho não é escrito, não existindo, uma formalidade que garante ao trabalhador 

o direito de reclamar em caso de incumprimento de direitos e deveres25.  

Por outro lado, as mulheres realizam tarefas distintas das dos homens no sector de processamento 

da castanha de cajú. As etapas do processamento são divididas em várias secções, sendo que, 

numa primeira fase, a mulher é encarregue de realizar a cozedura da castanha (seguida de 

arrefecimento), o corte para separar a casca da amêndoa, a secagem da amêndoa, a 

despeliculagem, a separação (de pedaços partidos) e a selecção. Tarefas como carregamento e 

embalagem são realizadas pelos homens. Contudo, nota-se que existem mulheres que, na ausência 

de homens, começam a experimentar o serviço de empacotamento.  

As mulheres ocupam posições de chefia e de controlo dentro da fábrica de cajú, sendo que este 

tipo de cargo tende a ser-lhes concedido por duas razões. A primeira, está relacionada com o grau 

de instrução e, a segunda, com a experiência acumulada durante anos de trabalho. 

“ Eu estou a trabalhar aqui desde que os primeiros donos estiveram aqui em 2005 […] eu conheço tudo 

aqui. Hoje sou chefe de controlo de qualidade. (Mulher, chefe de controlo de qualidade, 39 anos). 

O sector sisaleiro é o segundo na lista dos investimentos que mais emprega mulheres apesar de 

serem a minoria. De acordo com o responsável pelo sector, as trabalhadoras correspondem a 

apenas a 1% da mão-de-obra que é contratada para a realização de trabalhos sazonais (6 meses 

por ano).Os trabalhos compreendem a limpeza da exploração, o corte, a colheita, o transporte e o 

desfibramento, a lavagem, secagem, selecção e classificação da fibra, enfardamento e, por fim, o 

armazenamento. As mulheres não participam na maior parte da cadeia produtiva, ficando apenas 

com a selecção e classificação da fibra. 

- “As mulheres que estão a trabalhar aqui na empresa estão há muito tempo aqui […] as outras mulheres 

que tivemos não aguentavam com as actividades da cadeia produtiva do sisal”. (Responsável pelo sector 

de produção de sisal em Monapo). 

- “Nós, quando começámos a trabalhar aqui, pensávamos que o trabalho seria pesado, mas, quando o 

tempo foi passando, vimos que era possível fazer o trabalho lado a lado com os homens[…], alguns dos 

nossos colegas (homens) diziam que não iríamos conseguir e, hoje, estamos a trabalhar aqui há 6 anos 

[…]”.(Representante das mulheres que trabalham na sisaleira em Monapo). 

b) Salários auferidos 

No sector do processamento da castanha de cajú, os salários são pagos de acordo com as metas 

que são estipuladas diariamentepor trabalhador, dependendo da sua capacidade de trabalho. Por 

exemplo, na actividade de despeliculagem da castanha de cajú, os trabalhadores cumprem 

diariamente entre 12 a 15 kg, sendo a remuneração por quilo (1kg de castanha por despelicular é 

pago ao valor de 14,82 meticais) e paga no fim do mês. Em média, as mulheres processam 8kg 

diários, o que lhes permite, num ritmo constante, auferir, por mês, cerca de 3.540 meticais. Porém, 

                                                           
24Estudos realizados por O`Laughlin (2016) relatam exemplos de trabalhos no sector de açúcar onde os 

trabalhadores manuais eventuais, contratados localmente nas plantações (muitos deles mulheres), tinham 

de se apresentar ao trabalho de manhã cedo e esperar para ver se eram contratados. Era usado um sistema 

semelhante praticado por produtores comerciais de arroz no Chokwé, que iam de camião buscar mulheres 

a locais de recrutamento e as levavam para machambas onde se decidia, então, quantas eram necessárias. 

Esta prática de “contrato de zero horas” transfere dos empregadores para os trabalhadores todas as 

consequências em termos de custo da gestão irregular do trabalho: levantam-se antes do nascer do dia, vão 

até ao local de recrutamento e voltam ao fim do dia, às vezes sem terem recebido qualquer remuneração. 
25A lei do trabalho,no seu artigo 38, alínea 1, explica que o contrato individual de trabalho está sujeito à 

forma escrita, devendo ser datado e assinado por ambas as partes. 



24 

nem sempre é possível cumprir todos os dias as metas26 da fábrica, como relata a nossa 

entrevistada:  

“Aqui trabalhamos de acordo com a nossa força (física) de trabalho; tem dias que eu consigo 6kg e tem 

outros dias que consigo 8kg[…],tem dias que não posso vir, […];sou mulher, tenho que responder outras 

actividades do lar”(Mulher que trabalha na despeliculagem na indústria de processamento da castanha de 

caju, 45 anos). 

Os homens processam em média 15 kg diários e conseguem auferir mensalmente, na mesma 

lógica acima apresentada, o valor de 6.660 meticais. Facto que é justificado pela sua resistência 

no trabalho e “interesse” em querer ter dinheiro rápido para investir noutros negócios ou para a 

compra de um bem de consumo. 

“ Os homens que temos aqui na fábrica são poucos, pois os homens, depois de receber o salário mensal, 

muitos desistem do trabalho […].Quando pesquisamos os motivos, a justificação foi «trabalho para 

conseguir dinheiro para alcançar um objectivo pessoal».” (Responsável pelos recursos humanos na 

indústria de processamento da castanha de cajú, 42 anos). 

“O meu marido foi trabalhar na fábrica porque queria comprar uma bicicleta […] para fazer o seu negócio 

de peixe.” (Mulher, que trabalha no sector da despeliculagem na indústria de processamento da castanha 

de cajú, 29 anos).  

c) Segregação laboral 

As irregularidades verificadas encontram-se ao nível do cumprimento do horário de trabalho. De 

uma forma geral, os trabalhadores, tanto no sector do cajú como no sisal, trabalham oito horas 

diárias. A descriminação no trabalho verifica-se, por exemplo, no sector do cajú, em particular, 

onde as respostas sugerem a existência de mais do que um horário de trabalho, sobretudo em 

sectores onde predomina a mão-de-obra feminina. Especificamente, no sector de pesagem e de 

controlo de qualidade, onde as mulheres despendem entre 10 a 11 horas diárias, e no sector de 

secagem e despeliculagem, entre 9 a 10 horas27. 

As mulheres que trabalham nesses sectores encontram-se em situação vulnerável na medida em 

que não são respeitados os seus direitos de trabalhadora-mãe28. Por um lado, pelo facto de 

desconhecerem os seus direitos como trabalhadoras, e, por outro lado, a sua situação de mulher 

pobre, de baixa renda e com baixo nível de escolaridade não contribui para que ela exija o 

cumprimento dos seus direitos. 

“ […] Nós já pedimos, como entidade que vela pelos direitos das mulheres, que os horários e as condições 

de trabalho não são favoráveis para as mulheres[…]; submetemos o pedido em 2016 à administração do 

distrito e, até hoje, ainda não nos responderam”.(Responsável pela organização das mulheres 

trabalhadoras na indústria de processamento da castanha de cajú, 42 anos). 

                                                           
26Quando os trabalhadores ficam doentes e faltam 1 ou 2 dias, a empresa recomenda ao trabalhador a 

receber via INSS, sendo que a lei do trabalho, artigo nº.104, alínea 2, refere que “o empregador pode, por 

sua iniciativa ou a pedido do trabalhador, submeter à Junta de Saúde ou a outras entidades devidamente 

licenciadas, os trabalhadores que, por razões de saúde, tenham a sua rentabilidade de trabalho afectada ou 

que cometam faltas por doença, interpoladas, num total superior a cinco dias por trimestre.” 
27A lei do trabalho, no seu artigo 85, alínea 1, estípula que o período normal de trabalho não pode ser 

superior a 48 horas por semana e 8 horas por dia. No artigo 115 alínea 2 estipula-se que “o trabalho 

excepcional deve ser pago com uma importância correspondente à remuneração do trabalho normal, 

acrescida de cem por cento”. 
28A lei do trabalho, no artigo 10, alínea 1, refere que “o Estado garante a protecção aos pais ou tutores no 

exercício da sua função social de manutenção, educação e cuidados de saúde dos filhos, sem prejuízo da 

sua realização profissional. Na alínea 2, menciona-se que são garantidos à mãe trabalhadora, ao pai ou 

tutor, direitos especiais relacionados com a maternidade, a paternidade e o cuidado dos filhos na sua 

infância”. 
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Para além de trabalhadora, a mulher é igualmente a figura que responde pela subsistência 

alimentar do seu agregado familiar, cuida dos filhos, cozinha e faz a maior parte das tarefas 

domésticas, facto que, muitas vezes, é difícil de conciliar com o horário de trabalho que é 

instituído pelas empresas. 

“Às vezes brigamos com o marido em casa por causa da hora que regresso a casa”. (Mulher, trabalhadora 

do sector de controlo, na indústria de processamento da castanha de cajú, 38 anos). 

Um outro factor mencionado relaciona-se com a protecção da saúde e higiene29 no trabalho. Tanto 

as mulheres, como os homens, se queixam de falta de luvas para o sector de despeliculagem, bem 

como de botas e uniforme. A experiência, sobretudo, das mulheres, é de que certos equipamentos 

de trabalho garantem uma maior higiene, segurança e flexibilidade no trabalho. Adiccionalmente, 

a falta de água nos sanitários condiciona a higiene no trabalho e proporciona a transmissão de 

doenças endémicas30. 

“ […] Temos problemas de água para fazer a nossa higiene pessoal […]; nos nossos lavatórios não sai 

água”. (Mulher, trabalhadora no sector de qualidade na indústria de processamento da castanha de cajú, 39 

anos). 

“Este ano não nos deram luvas; os nossos dedos estão todos desfeitos. Para conseguir despelicular muita 

castanha torna-se difícil”. (Mulher, trabalhadora do sector de despeliculagem da castanha de cajú, 40 anos). 

As desigualdades apresentadas no sector sisaleiro estão relacionadas com o número de mulheres 

que actuam neste sector. De facto, existem relatos de que as mulheres, muitas vezes, não são 

escolhidas para trabalhar no sector por demonstrarem “fraqueza no trabalho”31.Isto é, persiste a 

ideia da distribuição do trabalho com base em diferenças físicas e biológicas apresentadas pelas 

mulheres32.  

Por outro lado, a qualificação da mulher para efectuar determinadas tarefas no sector sisaleiro é 

colocada em causa, pois considera-se que ela não reúne conhecimentos suficientes para lidar com 

trabalhos técnicos, como o manuseamento de máquinas. 

 

 

                                                           
29O emprego em Nampula é marcado por diferentes tipos de infracções. De acordo com o boletim de 

estatística do trabalho (2015), a província de Nampula regista transgressões em relação à higiene e 

segurança no trabalho, sobretudo nas indústrias de cajú, no que respeita à alteração da relação nominal dos 

trabalhadores (DM nº. 1/89, de 4 de Janeiro), bem como no processo indivídual dos trabalhadores (DL 

32749 de 15 de Abril). 
30Estudos realizados por Ali e Muianga (2016) trazem exemplos do sector do açúcar e de florestas, onde as 

empresas não respeitam as normas de protecção de saúde, por um lado, pelo facto dos custos associados à 

compra do material serem elevados para abranger os homens e as mulheres, e, por outro lado, pelo facto de 

alguns trabalhadores, sobretudo do sexo masculino, não fazerem o devido uso dos materiais que são 

comprados, optando, em alguns casos, pela venda dos equipamentos nos mercados informais.  
31Estudos realizados por Zimba (2003:117) demonstram que o atributo físico da mulher era, muitas vezes, 

procurado pelos comerciantes quando escolhiam transportadores de mercadoria. Os mercadores 

empregavam carregadores do sexo feminino, pois sabiam que as mulheres carregavam carga pesada por 

distâncias muito longas, enquanto os homens, normalmente, abandonavam a mercadoria durante as 

jornadas.  
32Estudos realizados por Bock (1989) revelam que as questões biológicas são utilizadas como abordagem 

para inferiorizar o trabalho e as acções das mulheres, como se, pelo facto de ela ser diferente do homem em 

termos biológicos contribuísse para a sua fraqueza. Deste modo, a vulnerabilidade feminina passa a ser 

descrita através do seu corpo e não pelas acções que ela executa (Beauvoir, 1970; Scott, 1994). 
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7. REFLEXÕES FINAIS 

Resumindo, pode-se concluir que, no período colonial, a presença das mulheres nas diferentes 

fases de participação no mercado de trabalho, quer por contrato, quer por trabalho forçado, esteve 

sempre condicionada à ausência do homem, (ou em períodos de falta de mão-de-obra ou por 

necessidade de mão-de-obra barata). A presença masculina era predominante, pois às mulheres 

cabia a função de ficar a produzir culturas alimentares na família, de forma a garantir o sustento 

do homem (marido) durante o período em que não estivessem sob contrato, ou sob o trabalho 

forçado. Por outro lado, a mulher intervinha nas culturas obrigatórias, mas lado a lado com o 

homem (marido) e com os seus filhos, conciliando esta actividade com os trabalhos domésticos, 

o que contribuía para aumentar a presença masculina. 

A participação da mulher na luta de libertação nacional, por um lado, conferiu à mulher maior 

envolvimento no campo político e social do país, e, por outro lado, a sua presença foi marcada 

por violência e abuso dos seus direitos cívicos, o que conduziu para que o seu papel na luta fosse, 

muitas vezes, associado ao trabalho doméstico.  

Com a introdução do Programa de Reabilitação Económica, a mulher iniciou a sua participação 

efectiva na vida económica, inicialmente em trabalhos estavam relacionados com a venda de 

produtos alimentares, entre outros. A estratégia das mulheres era conseguir conciliar as tarefas 

domésticas e as profissionais, pelo que realizavam actividades possíveis de serem realizadas 

dentro do agregado familiar. 

Com o desenvolvimento e implementação de políticas de género, baseadas na igualdade de 

direitos e deveres, com mais incidência após o Acordo Geral de Paz, o papel da mulher no 

mercado de trabalho fez-se sentir em diferentes sectores de actividade. Particularmente, verifica-

se uma crescente presença das mulheres em cargos administrativos e de tomada de decisão, em 

posições anteriormente consideradas masculinas. Porém, essa presença é marcada por desafios 

relacionados com a pobreza, educação e divisão social do trabalho que, por tendência, colocam a 

mulher como a responsável pela actividade doméstica e de cuidar, bem como, pelo facto de se 

associar a figura da mulher a alguém “fraco” e com “tempo limitado” para assumir posições de 

chefia. 

A Província de Nampula, particularmente o Distrito de Monapo, beneficiou, nos últimos dez anos, 

de investimentos na agricultura e no agro-negócio, o que se reflectiu na criação de milhares de 

postos de trabalho, ainda que insuficientes para a procura de emprego. 

O estudo revela que persistem assimetrias de género, no respeitante à participação das mulheres 

em determinadas actividades, horas de trabalho, assim como nos salários obtidos. 

De forma resumida, a participação das mulheres em projectos de investimento na agricultura e no 

agro-negócio é marcada pelos seguintes factores: 

 Segregação por sector de actividade e por profissão e tarefa, assim como discriminação 

hierárquica; 

 Distribuição de tarefas com base em questões biológicas, onde as mulheres desempenham 

funções de descasque e empacotamento e os homens de carregamento e corte; 

 Contratos precários de trabalho; 

 Falta de controlo sobre a saúde, protecção e higiene no trabalho; 

 Fraco conhecimento dos direitos e deveres da entidade empregadora e da mulher 

trabalhadora patentes na lei do trabalho (2007). 
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Assim, são sugeridas medidas para reduzir a desigualdade com base no sexo que as mulheres 

trabalhadoras enfrentam nas empresas do sector agrícola: 

 A redução da segregação laboral em função de género depende, em larga medida, da 

intervenção deliberada de diferentes instituições envolvidas na política da promoção do 

emprego; 

 Reforçar a inspecção do trabalho, de forma que as empresas cumpram a lei do trabalho; 

 Promover mais a figura da mulher trabalhadora, através da sua integração em lugares de 

chefia e de tomada de decisão; 

 Determinar, em todos os projectos do sector agrário, quotas que garantam uma maior 

igualdade de género. 
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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 
Outubro de 2013 

9  

Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João 

Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 Agricultural Intensification in Mozambique. 

Opportunities and Obstacles—Lessons from  

Ten Villages 

 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do 

ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato  

no Brasil e em Moçambique 
Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes 

da produção agrícola                  João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
          Março de 2013 

 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. 
João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

 

2 

 

Balança Comercial Agrícola. 

Para uma estratégia de substituição de importações? 

João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é prioritária? 
João Mosca Setembro de 2012 
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Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

           

 

 

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

 www.omrmz.org  

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


