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

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

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

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

assuntos internacionais. 

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

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

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

efeito o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

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

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento  
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POBREZA E DESIGUALDADES EM ZONAS DE PENETRAÇÃO DE GRANDES 

PROJECTOS: ESTUDO DE CASO EM NAMANHUMBIR - CABO DELGADO  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em Moçambique, a extracção de recursos naturais constitui uma importante estratégia de 

desenvolvimento do Governo de Moçambique. Desde a década de 2000, o governo tem 

privilegiado e atribuído inúmeros benefícios (por exemplo fiscais) a grandes empresas com vista 

a atrair o investimento. No entanto, a extracção destes recursos não tem contribuído para o 

aumento do nível de bem-estar da maioria das populações locais. Este fenómeno é observável 

na zona Norte de Moçambique, em particular na província de Cabo Delgado onde, nos últimos 

anos, foi anunciada a descoberta de importantes recursos naturais. De acordo com dados do 

APIEX, na província de Cabo Delgado o volume de investimentos ultrapassou, em 2014, os 600 

milhões de dólares. Este fenómeno não foi suficiente para diminuir a pobreza na província, que 

registou, na verdade, um aumento (INE, 2015). 

No distrito de Montepuez assiste-se a um grande interesse por recursos florestais e minerais, 

originando inúmeras conflitualidades entre a população local e as empresas detentoras de 

concessões de vastas áreas de terras. A persistência de fenómenos de expropriação de terras e de 

violência e repressão policial relativamente a mineradores provoca obstáculos à produção 

agrícola e à diversificação das fontes de rendimento. 

 

Neste âmbito, o estudo procura explicar e demonstrar como os grandes projectos de mineração 

afectam as condições socioeconómicas das famílias nas regiões de extracção mineira. Ao longo 

deste texto pretende-se analisar como é que evoluíram, ao longo dos últimos 10 anos, um 

conjunto de indicadores sociais, como o acesso a água e saneamento seguro; à educação, à 

saúde, à electricidade, condições habitacionais, posse de bens e de gado, posse de instrumentos 

de trabalho e fontes de rendimento dos agregados familiares no povoado de Nanhupo-A, 

localizado no posto administrativo de Namanhumbir, distrito de Montepuez.   

 

 

2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DE 

ESTUDO 

 

O estudo foi concretizado a partir da conjugação de abordagens qualitativas e quantitativas, 

nomeadamente, a análise de estatísticas, aplicação de 70 inquéritos por questionário1 e 

realização de 8 entrevistas informais, designadamente a líderes comunitários, directores de 

escolas primárias e seguranças da Montepuez Ruby Mining (MRM). Durante a presença nos 

povoados de Ntoro e Nacimoja, posto administrativo de Namanhumbir, foram realizados dois 

grupos focais com a população local, com a duração aproximada de 60 minutos, envolvendo no 

total 92 indivíduos. Os dados foram complementados com observação no terreno.  

A recolha de dados registou-se durante o mês de Abril de 2019 nos povoados de Nanhupo, 

Ntoro e Nacimoja, que distam, respectivamente, 8 km, 10 km e 20 km do posto administrativo 

de Namanhumbir (ver mapa 1). O motivo de escolha destes povoados prende-se, 

essencialmente, com quatro aspectos: em primeiro lugar, porque Ntoro constitui o local de 

exploração de rubis e de implementação da Montepuez Ruby Mining. Em segundo lugar, 

porque a maioria da população que se dedicou à mineração artesanal era inicialmente originária 

                                                           
1 Os questionários foram aplicados com a ajuda de professores da escola primária local. Como referido 

mais à frente, a opção pelo recrutamento de professores primários não deixou de ter interferência sobre a 

forma como a investigação foi percebida pelos inquiridos. Representados localmente como membros do 

Estado e próximos do partido Frelimo, uma das professoras foi questionada pelos participantes se o 

questionário constituía, na verdade, uma acção de campanha eleitoral do partido no poder. 
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de Nanhupo e de Ntoro. Em terceiro lugar porque Nanhupo constituiu o povoado que a chefe do 

posto administrativo de Namanhumbir escolheu para prestar os primeiros esclarecimentos 

públicos sobre o processo de concessão da área à Mwiriti (actual participante de 25% das acções 

da MRM), o que demonstra o grande envolvimento da população deste povoado no processo de 

mineração artesanal. Em quarto lugar, porque grande parte dos indivíduos violentados pelas 

forças de segurança e com direito a receber indemnização, conforme sentença do tribunal de 

Londres (HANLON, 29.01.2019), são originários de Ntoro e Nacimoja. 

 

Mapa 1: Posto administrativo de Namanhumbir e povoados de Nanhupo, Ntoro e Nacimoja 

 
Legenda:  
A: área de mineração em exploração; B: povoado de Ntoro; C: Nanhupo; D: Nacimoja 

 

Os dados secundários foram obtidos através dos relatórios anuais do PESOD (Plano Económico 

e Social e Orçamento do Distrito), Banco de Moçambique (BdM), Banco Mundial (BM), 

Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério de Economia e Finanças (MEF), relatórios 

anuais do Grupo Gemfields e da Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva (ITIE). 

Foram utilizados, igualmente, diversos textos sobre o fenómeno de extractivismo, pobreza e 

desigualdades em Moçambique. 

 

 

3. POBREZA E MEGA-PROJECTOS EM MOÇAMBIQUE 

 

3.1. Indústria extractiva, mega-projectos e crescimento económico  

 

O desenvolvimento da indústria extractiva em Moçambique tem contribuído para o aumento do 

Produto Interno Bruto (gráfico 1). A contribuição da indústria extractiva para o PIB cresceu no 

período entre 2014 a 2017, ainda que esta contribuição se situe abaixo de 6%.  
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Gráfico 1: Evolução do PIB e do PIB da indústria extractiva, ano base 2010=100.  

 
Fonte: INE (vários anos) 

 

Na verdade, nos últimos anos, o sector da indústria extractiva tem contribuído com uma 

percentagem significativa sobre o total das exportações (FOB) de Moçambique. Os dados 

oficiais apontam que, em 2011, o peso deste sector sobre as exportações totais foi cerca de 

11,5%, tendo passado para 46,6% em 2018 (BANCO DE MOÇAMBIQUE, Vários anos) (ver 

gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Evolução das exportações totais e das exportações provenientes da indústria 

extractiva (2011-2018) 

 
Fonte: Banco de Moçambique (vários anos) 

 

A partir de 2010, os sectores de carvão, gás e minerais registaram maior influxo de IDE. Se em 

2010, o país recebeu cerca de 862,9 milhões de dólares de investimento directo estrangeiro, este 

valor atingiu os 5.469,8 milhões em 2013, sendo a maioria desse investimento canalizado para a 

indústria extractiva (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3: Evolução do Investimento Directo Estrangeiro Total e na Indústria Extractiva 

(2011-2018) 

 
Fonte: Banco de Moçambique (vários anos) 

 

Observou-se igualmente que, a partir de 2011, as exportações dos mega-projectos (MP) foram 

cada vez maiores relativamente às exportações excluindo os mega-projectos (EMP). Por 

exemplo, em 2011, as exportações totais eram de cerca de 3.120 milhões de dólares e dos mega-

projectos eram de cerca de 2.015 milhões de dólares. Este facto demonstra quão os mega-

projectos têm um grande contributo sobre as exportações moçambicanas (ver gráfico 4). 

Contudo, Castel-Branco (2003, p. 11) sublinha que, embora os mega-projectos contribuam para 

o PIB, eles exportam somente matérias-primas semi-processadas, ou seja, exportam produtos 

sem agregar valor económico. Por outro lado, as receitas das exportações do país dependem das 

oscilações dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais, ficando o país 

dependente de variáveis externas que não controla. 

 

Gráfico 4: Exportações totais (FOB), dos mega-projectos e sem (excluindo) mega-projectos 

 
Fonte: Banco de Moçambique (vários anos)   
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Ao nível do contributo da indústria extractiva para as receitas fiscais, constata-se que as receitas 

atingiram um ponto máximo em 2014, atingindo 31 mil milhões de meticais, ano em que 

representou cerca de 23% das receitas fiscais. Nos restantes anos a proporção foi quase sempre 

inferior a 5%. (ver gráfico 5). Importa referir que o boom das receitas arrecadadas nos anos de 

2013 e 2014 foi dos impostos sobre os rendimentos de pessoas colectivas, singulares e, 

incluindo de mais-valias2, oriundas da venda de acções, sobretudo por parte da Anadarko, da 

ENI, da Vale do Rio Doce e da Rio Tinto. 

 

Gráfico 5: Evolução das Receitas Fiscais Totais e da Indústria Extractiva (2008-2016) 

 
Fonte: ITIE (2018) e INE (2011 e 2016). 

 

A contribuição fiscal dos mega-projectos para o Estado moçambicano tem sido questionada, 

uma vez que esses grandes projectos beneficiam, frequentemente, de benefícios e isenções 

fiscais. Castel-Branco (2010, p. 10) pergunta se a “aceleração do crescimento económico com 

base na exportação em bruto de recursos naturais e na construção de infra-estruturas de apoio 

à economia extractiva, associado com incentivos fiscais enormes e redundantes, não é uma das 

premissas que gera mais pobreza (e mais riqueza ao mesmo tempo), que aumenta os preços dos 

bens básicos de consumo, que reduz as oportunidades e opções para o desenvolvimento 

articulado e diversificado do País?”. 

 

3.2. Indústria extractiva e diminuição da pobreza – uma relação difícil 

 

Com a descoberta de grandes jazigos minerais em Moçambique, vários investidores têm 

direccionado as suas atenções de investimento para o país. No entanto, têm-se levantado 

questões relacionadas com os impactos socioeconómicos e ambientais, assim como benefícios 

para as comunidades residentes nas áreas de implementação dos projectos. 

 

Ainda que ao longo da última década as províncias do Norte do país tenham sido o palco de 

grandes investimentos no sector extractivo (areias pesadas, pedras preciosas, gás, etc.), os dados 

do IOF revelam um aumento do fenómeno de pobreza nesta região entre 2008 e 2014 (ver 

gráfico 6). 

  

                                                           
2 As fontes das receitas (IRPC, IRPS e MAIS-VALIAS) arrecadadas do sector da indústria extractiva são 

apresentadas no 7º relatório de ITIE (2018). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receitas Fiscais Totais (MZN milhões) Receitas Fiscais, Indústria Extractiva (MZN milhões)

Receitas Fiscais, Indústria Extractiva (% Receitas Fiscais Totais)



8 
 

Gráfico 6: Incidência da pobreza nacional e por região em Moçambique 

 
 Fonte: MEF (2016, p. 10) 

 

Na verdade, o Banco Mundial cf. Lundell (21.12.2016) vem afirmando que o crescimento 

robusto que o país registou nos últimos tempos beneficiou principalmente os não-pobres, 

assinalando uma fraca inclusão no modelo de crescimento económico actual. Por outro lado, 

Moçambique apresenta grandes assimetrias económicas. De facto, os relatórios do IOF fazem 

referência a um aumento dos níveis de desigualdades3 com índices de 0,42 e 0,47, entre 2008 e 

2014. Estes fenómenos tendem a reduzir o impacto do crescimento económico para os que estão 

no fundo da escala de distribuição. 

 

Os investimentos realizados no sector da indústria extractiva (em particular de mineração) têm 

contribuído para a secundarização de outros sectores da economia (Castel-Branco, 2010) e 

(MOSCA & ABBAS, 2016), nomeadamente agricultura e indústria transformadora, 

perpetuando o desemprego, a pobreza rural, desigualdades rural-urbanas, gerando tensões 

sociais (FEIJÓ, 2016). No processo de implementação dos projectos, as multinacionais e o 

Governo vêm defendendo a ideia que os projectos trarão benefícios para as populações locais, 

através da geração de emprego e outros benefícios. Contudo, trata-se de um investimento em 

capital intensivo. Ou seja, cada emprego criado neste contexto requer investimentos no valor de 

USD 100 mil4 (BANCO MUNDIAL, 18.10.2017), sendo o emprego local criado constituído 

sobretudo por trabalhadores não qualificados. O próprio Banco Mundial (18.10.2017) reconhece 

que os grandes projectos não vão resolver o problema da pobreza, das desigualdades sociais e 

do desemprego no país.  

  

                                                           
3 Medido através do coeficiente de GINI. 
4 Não é no sector mineiro que Moçambique vai encontrar resposta a um desenvolvimento sustentável para 

os próximos 50-100 anos. Não é nesse sector que Moçambique vai encontrar as grandes soluções de 

desenvolvimento sustentável do país. O combate à pobreza não pode tornar-se efectivo sem investimento 

massivo na agricultura e agro-indústria, sectores que podem ajudar a viabilizar a indústria (Banco 

Mundial, 18.10.2017). 
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4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO DISTRITO DE MONTEPUEZ 

 

Ao longo da última década, o distrito de Montepuez constituiu o palco de uma grande euforia 

em torno da exploração de recursos naturais, nomeadamente, madeira, marfim e, mais 

recentemente, de pedras preciosas e semi-preciosas. O distrito de Montepuez constitui, por isso, 

um local privilegiado para a realização de diagnósticos sobre pobreza e bem-estar e de 

relacionamento deste fenómeno social com a indústria extractiva. Neste capítulo procura-se 

realizar uma caracterização socio-económica do distrito, nomeadamente ao nível do acesso a 

água e saneamento, energia, educação e saúde, transporte e telecomunicações, assim como 

actividades económicas e serviços de apoio. 

 

4.1. Acesso a água 

 

De 2011 a 2017 registou-se um aumento considerável do número de furos de água existentes no 

distrito, aumentando de cerca de 50 para cerca de 220, constatando-se um aumento do acesso a 

estes serviços (ver gráfico 7). A partir do ano de 2014, os relatórios do PESOD começaram a 

fornecer informações sobre furos de água avariados (fenómeno que já se vinha verificando mas 

que não era oficialmente registado), contribuindo para a diminuição do rácio de furos de água 

por habitante. O município de Montepuez dispõe de um sistema de abastecimento público de 

água (Águas de Montepuez), mas que enfrenta sérios problemas técnicos e financeiros. De 

acordo com os relatórios do PESOD, a Águas de Montepuez, possui uma carteira de 1.889 

clientes, mas 1.310 não têm acesso a água. 

 

Gráfico 7: % Agregados Familiares do Distrito de Montepuez com acesso a água através  

de fontes seguras (2011 a 2017). 

 
 Fonte: Relatórios do PESOD (GDM, vários anos) 

 

Na sede do posto administrativo de Namanhumbir existe um sistema de abastecimento de água, 

designado oficialmente por PRONASAR (Programa Nacional de Água e Saneamento Rural), 

gerido pelo governo local. No entanto, os custos contratuais condicionam o acesso a este serviço 

por parte dos habitantes com menos rendimentos, pelo que os clientes constituem os grupos 

economicamente mais favorecidos, em grande parte composto por funcionários do Estado.  
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4.2. Acesso ao saneamento 

 

Dados disponíveis de saneamento mostram que em 2011 cerca de 10,5% dos agregados 

familiares tinham latrina melhorada em suas casas (ver quadro 1).  

 

Quadro 1: Agregados familiares e acesso a latrinas melhoradas, por distrito de Montepuez 

em 2011 

Distrito de Montepuez 
Agregados 

familiares (1) 

Agregado familiar 

com latrinas 

melhoradas (2) 

% de AFs com 

latrinas 

melhoradas 

P. A. Sede 21.422 2.000 9.3% 

P. A. de Mapupulo 13.444 1.500 11.2% 

P. A. de Mirate 10.901 1.200 11.0% 

P. A. de Namanhumbir 6.255 800 12.8% 

P. A. de Nairoto 2.412 200 8.3% 

Total do Distrito 54.434 5.700 10.5% 

 Fonte: 1) Estatísticas distritais do INE (2013); 2) GDM (2011) 

 

4.3. Acesso à energia 

 

Até 2006, o acesso a energia eléctrica era restrito ao município de Montepuez, fornecida por um 

grupo gerador (Central Térmica), traduzindo-se numa taxa de acesso a energia na ordem dos 

2%. A partir do ano de 2007, com a chegada da rede nacional de energia eléctrica, assistiu-se ao 

aumento do número de agregados familiares com acesso a energia, aproximando-se em 2017 de 

14% (ver gráfico 8). De acordo com os relatórios do PESOD, a Electricidade de Moçambique 

(Delegação de Montepuez) tem feito em média 760 novas ligações por ano (correspondente a 

duas ligações diárias) ao nível do distrito. Contudo, a maioria das ligações de energia continua a 

concentrar-se na sede do distrito de Montepuez, sendo a taxa de electrificação muito inferior nos 

diversos postos administrativos.   

  

Gráfico 8: % de Agregados familiares com acesso a energia no Distrito de Montepuez 

(2007-2017) 

 
Fonte: INE (2013); GDM (vários anos) 
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4.4. Acesso à educação 

 

De acordo com os dados do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), 

no ano de 2008 o distrito de Montepuez dispunha de cerca de 105 escolas primárias e uma 

escola secundária. O rácio médio professor/aluno era de 1/56 no ensino primário (1º e 2º ciclo) e 

1/39 no ensino secundário (1º e 2º ciclo) (ver quadro 2). Dez anos mais tarde, o sector da 

educação passou a operar com menos uma escola primária (passando a ter 104) e com mais uma 

escola secundária (passaram a duas no total). O aumento do número de alunos foi compensado 

com a contratação relativamente proporcional de novos docentes. Por sua vez, o aumento da 

lotação das escolas foi gerido através da criação de novos turnos para funcionamento das 

turmas. 

 

Quadro 2: Número de escolas, de professores, de alunos e rácio aluno/professor no distrito de 

Montepuez em 2008 e em 2018 

Instituições de 

ensino 

Nº de escolas Nº de Alunos Nº de professores 
Rácio 

aluno/prof. 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Escola primária 

(1º e 2º ciclo) 
105 104 46.713 57.478 829 1.085 56 53 

Escola 

Secundária (1º e 

2º ciclo) 

1 2 3.424 4.368 88 186 39 23 

Fonte: MINEDH (vários anos) 

 

4.5. Acesso à saúde 

 

A rede de saúde em Montepuez é composta por 10 centros de saúde (GDM, 2017), distribuídos 

pelos cinco postos administrativos e um hospital rural (localizado na cidade de Montepuez). 

Desde 2011, o distrito dispõe de dois médicos do serviço nacional de saúde. Neste cenário, o 

aumento populacional vem-se traduzindo numa deterioração do rácio de médico por habitante, 

nomeadamente de 1 para 70.403 (em 2011), para 1 para 133.834 (em 2017) (GDM, 2017: 25). 

Das 11 unidades sanitárias existentes, 10 têm acesso a energia eléctrica. Apenas duas unidades 

de saúde são servidas por um sistema de abastecimento de água canalizada. A malária, diarreias, 

disenteria, sarampo continuam a constituir as principais enfermidades. 

 

4.6. Infra-estruturas de transporte e de telecomunicações   

 

As sedes dos postos administrativos de Namanhumbir e Mapupulo (que distam cerca de 32 e 18 

km de Montepuez, respectivamente) constituem aquelas com melhores condições de 

transitabilidade em relação à sede do distrito, nomeadamente através de estrada asfaltada. Os 

restantes postos administrativos (Mirate e Nairoto) são servidos por estradas terciárias, que não 

são transitáveis todo o ano, particularmente na época chuvosa. Os serviços de transporte são 

prestados por operadores locais, que fazem as rotas Montepuez-Namuno, Montepuez-Balama, 

Montepuez-Nanhupo, Montepuez-Nairoto. Desde o início da década, os serviços de telefonia 

móvel são oferecidos por 3 operadores, nomeadamente, Mcel (actual TMcel), Vodacom e 

Movitel, ainda que a cobertura esteja sobretudo concentrada ao longo das principais vias de 

acesso. O distrito possui igualmente uma Rádio comunitária e um sinal de televisão (TVM).  
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4.7. Actividades Económicas e Serviços Públicos Existentes  

 

4.7.1. Actividades Agro-pecuárias 

 

a) Produção agrícola  

 

A produção alimentar no distrito de Montepuez é assegurada pelo sector familiar, 

maioritariamente com recurso a tecnologia rudimentar de produção (enxada de cabo curto e 

insumos não melhorados). A baixa penetração de tecnologia de produção (regadios, máquinas, 

adubos) e de um abrangente apoio institucional não permite um aumento da produtividade. Na 

verdade, o aumento da produção que se verificou ao longo dos últimos anos resultou de um 

aumento da área cultivada, em virtude do aumento populacional. O gráfico 9, mostra a relação 

entre o crescimento demográfico e a produção alimentar, permitindo demonstrar que se registou 

um aumento da população (que disparou após a descoberta de rubis em Namanhumbir entre 

2011 e 20175) a um ritmo superior ao da produção alimentar.  

 

O gráfico mostra que, ao longo do período entre 2011 a 2013, que coincidiu com a forte vaga 

migratória para exploração de rubis ao nível do distrito, constatou-se uma redução da produção 

alimentar, de 248,5 mil para 211,1 mil toneladas. Os dados dão conta de um forte aumento da 

produção alimentar entre os anos de 2016 e de 2017, permitindo admitir a hipótese de que esse 

crescimento tenha sido influenciado pelo processo de repatriamento dos mineradores artesanais 

ilegais para os locais de origem e consequente regresso a actividades agrícolas. 

 

Gráfico 9: Taxa de Crescimento da População e da Produção Alimentar, e evolução da 

Produção Alimentar (em toneladas) (2011 a 2017) 

 
Fonte: GDM (vários anos); INE (2013 e 2017) 

 

b) Produção pecuária  

 

Em relação à produção pecuária, os dados mostram uma estabilização da produção no distrito 

entre os anos de 2011 e 2017, portanto durante o período de grande euforia em torno da 

extracção de rubis. O quadro 3 mostra que o efectivo pecuário reduziu, de 78.278 animais, em 

2011, para 71.952 em 2017. 

                                                           
5 De facto, desde a descoberta dos rubis, a população aumentou acentuadamente, fenómeno que só foi 
captado pelo INE no censo de 2017 
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Quadro 3: Evolução do efectivo pecuário, Distrito de Montepuez. 

Gado 2011 2017 

Bovino 2924 2626 

Suíno 5820 5930 

Caprino 8324 8300 

Ovino 1897 1800 

Coelho 876 800 

Aves 

  Patos 823 796 

Galinhas 56924 50900 

Galinhas do mato 690 800 

Total 78.278 71.952 

                          Fonte: GDM (2011 e 2017). 

 

4.7.2. Exploração Florestal e Recursos Minerais  

 

4.7.2.1.  Exploração Florestal 

 

A exploração de madeira constitui uma actividade atractiva e é desenvolvida maioritariamente 

por operadores não licenciados, portanto ilegais. Da observação no terreno, foi possível 

perceber que esta actividade furtiva tem atraído muitos jovens para o processo de abate e 

comercialização de madeiras com valor comercial e fornecidas a operadores chineses 

(detentores de licenças).  

 

Até 2017, o distrito de Montepuez dispunha de cerca de 6 empresas exploradoras e exportadoras 

de madeira em toros e processada, nomeadamente, Guo Mao, Yafei Comércio Internacional, 

Sinhenhe Import-Export, Mpingo, Lda, Mofid, Lda e Ma Internacional. 

 

A exploração de madeira em toros registou uma subida acentuada nos primeiros quatros anos e 

caiu subitamente para os últimos dois anos da série (2015 e 2016). Não foram apresentados nos 

relatórios do PESOD os factores que contribuíram para a redução dos níveis de exploração de 

madeira nos dois últimos anos (ver gráfico 10). Assume-se que as dificuldades de fiscalização, 

e, inclusivamente, o próprio envolvimento dos fiscais florestais em negócios da madeira, 

tenham conduzido ao registo de madeira cortada em quantidades inferiores às efectivamente 

exploradas.  
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Gráfico 10: Exploração de umbila, jambire, chanfuta, pau-preto, messinge, monzo, metonha  

e pau-ferro, no distrito de Montepuez de 2011 a 2016 (em m3) 

 
 Fonte: GDM (vários anos) 

 

4.7.2.2.  Exploração de Recursos Minerais 

 

Ao longo da última década, a exploração de pedras preciosas (como rubis e de corundo) foi 

realizada pelas empresas Montepuez Ruby Mining - MRM (Mwiriti até 2011), pela Mustang 

Resources e por dezenas de milhares de operadores artesanais, em regime de clandestinidade. A 

partir de 2015 intensificou-se o processo de repressão e expulsão de grande parte destes 

operadores ilegais, passando a MRM a concentrar o processo de exploração de pedras preciosas 

(MAQUENZI e FEIJÓ, 2019). 

 

Nos primeiros 5 anos, a MRM explorou rubis em duas áreas, nomeadamente, Maning Nice com 

4 km2 e Mugloto com 32 km2. Em cada área são extraídos rubis em duas subáreas (primária e 

secundária), que oferecem qualidades distintas de rubis e corundo (GEMFIELDS, 2015, P. 15). 

No ano de 2018, a MRM acrescentou uma terceira área de exploração, designada Glass que 

também possui duas subáreas.  

 

De acordo com o relatório anual da GEMFIELDS (2015, p. 27), o valor actual líquido (VAL) do 

projecto é estimado em cerca de 996 milhões de dólares com uma taxa de desconto (custo do 

capital) de 10%, com uma vida útil de 21 anos, e uma taxa interna de rentabilidade (TIR)6 de 

311.7%. Representando um dos mais importantes projectos de mineração do grupo Gemfields e 

da própria Mwiriti, Lda (os dois accionistas da MRM), em Moçambique.       

                                                           
6 É a taxa de actualização para a qual o valor actual líquido (VAL) do investimento é nulo. Em outras 

palavras, representa o rendimento anual produzido por unidade de capital aplicado durante o período de 

vida útil do investimento, depois de recuperados os respectivos custos (de investimento e de exploração) 

(https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/6309/11/BLOCO9.pdf). 
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O quadro 4 reporta os resultados dos leilões efectuados pela MRM nos anos de 2014 a 2018. Os resultados demonstram que os rubis de sangue 

extraídos em Montepuez geraram, ao longo desses 5 anos, receitas cumulativas de cerca de 363,6 milhões de dólares norte-americanos (ver tabela 2)7, 

constatando-se variações significativas do preço médio de venda nos sucessivos leilões.  

 

Quadro 4: Custos Operacionais, Vendas e Preços Médios/Quilate 

RESULTADOS DO 

LEILÃO  

(RUBY E CORUNDO) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Data 
12-17 de 

Junho 

3-8 de 

Dezembro 

17-22 de 

Abril 

16-21 de 

Junho 

14-18 de 

Dezembro 

12-16 de 

Dezembro 

6-10 de 

Novembro 
Junho Dezembro 

Local de Leilões Singapura Singapura Jaipur, Índia Singapura Singapura Singapura Singapura Singapura Singapura 

Total de Custos 

Operacionais anuais 

(milhões de U$D) 

10.0 13.0 12.4 27.7 33.3 

Total de Vendas 

(milhões de U$D) 
33.5 43.3 16.1 29.3 28.8 30.5 55.0 71.8 55.3 

Preço médio de venda 

(U$D/Quilate) 
18.43 688.64 4.03 617.42 317.92 27.88 90.81 122.03 84.32 

Fonte: GEMFIELDS plc (vários anos) 

Nota: os custos operacionais incluem: custos de mineração e produção, custos capitalizados, despesas com vendas, gerais e administrativas, e excluem 

despesas de capital, activo imobilizado, depreciação, amortização e royalties de minerais. 

 

                                                           
7 É importante referir que os relatórios a que tivemos acesso dos anos de 2016 e 2017 apresentam somente leilões realizados nos meses de Dezembro e Novembro, 

respectivamente. Sendo assim, os valores dos respectivos anos (2016 e 2017) podem não corresponder ao total de custos, receitas obtidos naquele período.  
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O gráfico 11 mostra que nos primeiros dois anos (2014 e 2015) a empresa teve receitas 

significativas. Contudo, em 2016, após os garimpeiros ilegais, que exploram rubis em 

Montepuez, terem inundado o mercado asiático de rubis, a MRM viu as suas receitas anuais 

reduzir de 76,8 milhões (em 2014) para 30,5 milhões de dólares (em 2016). Esta situação 

obrigou a empresa a solicitar a intervenção do governo provincial para, através das forças de 

segurança, expulsar os garimpeiros ilegais. Após a respectiva retirada, as receitas da MRM 

aumentaram substancialmente, para 127,1 milhões de dólares em 2018.   

 

Gráfico 11: Resultados de Leilões da Montepuez Ruby Mining, 2014-2018 

 
Fonte: GEMFIELDS plc (vários anos) 

 

a) Os impostos pagos pela MRM sob a forma de royalties de produção  

 

Os leilões efectuados pela MRM nos últimos 5 anos foram geradores de “impostos sob a forma 

de royalties de produção”. O gráfico 12 mostra os impostos pagos ao Governo em meticais entre 

os anos de 2014 e 2017. Como se pode observar, ao longo dos 4 anos os impostos pagos ao 

Estado passaram de 240 milhões de meticais, em 2014, para 702 milhões de meticais no ano de 

2017 (MRM, 2018). Durante este período o Estado moçambicano arrecadou um valor 

cumulativo de tributo de cerca de 1.737 milhões de meticais. De acordo com as informações 

recolhidas junto da secretaria distrital, foram transferidos, ao longo deste período, um total de 

25 milhões meticais para as contas do distrito. Através do chefe do povoado de Nanhupo foi 

possível saber que, até o primeiro trimestre de 2019 já tinha sido transferido um total de 20 

milhões de meticais, o que totaliza cerca de 45 milhões de meticais, correspondendo 

precisamente aos 2,75% das receitas do Estado, conforme definido na Lei de Minas e na Lei do 

Orçamento do Estado, com vista ao desenvolvimento das comunidades afectadas pelos 

respectivos empreendimentos mineiros. 
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Gráfico 12: Impostos pagos pela MRM, sob a forma de royalties de produção. 

 
Fonte: Montepuez Ruby Mining (2018, p. 2) 

 

No entanto, a gestão destes recursos não é transparente. De acordo com as informações 

recolhidas junto de o chefe do povoado de Nanhupo A, os recursos foram utilizados na 

construção de um mercado local, na electrificação do povoado de Nsempia, na construção de 

fontes de água e na construção de um total de 6 salas de aulas. Contudo, nos locais das infra-

estruturas não foram colocadas placas informativas dos custos envolvidos e do âmbito do 

projecto e o próprio líder do povoado de Nanhupo-A desconhece o valor real gasto para a 

construção de um mercado local. De acordo com líder, o mercado foi construído num local 

inapropriado, sujeito a inundações, pelo que a infra-estrutura se encontra sem utilização. 

 

Figura 1: Salas de aula construídas com o valor dos 2.75% 

 
    Fonte: Foto do autor 

    Legenda: salas de aula usadas até 2017 (esquerda) e salas de aula usadas a partir de 2018 

(direita) 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017

M
et

ic
ai

s 
(e

m
 m

il
h
õ

es
)



18 
 

Figura 2: Escola primária de Nanune, resultante da responsabilidade social da MRM 

 
 Fonte: Foto do autor 

 

Além da escola primária da figura 2, a MRM construiu mais salas de aulas nos povoados de 

Mpene, Ntoro e N´seue, no âmbito das iniciativas de responsabilidade social da empresa. A 

MRM financiou 9 projectos de produção agrícola (que beneficiam cerca de 290 agricultores) e 2 

projectos de criação de frangos no povoado de Nanune e posto administrativo sede.  

 

b) Impactos da MRM no mercado de emprego 

 

A MRM teve algum impacto no mercado de emprego. De acordo com os relatórios do PESOD, 

a MRM foi responsável pela criação de 45 postos de trabalho, ou seja cerca de 3,9% do total de 

emprego formal anualmente gerado. Os empregos indirectos são gerados nos sectores de 

construção civil, hotelaria, comércio a retalho e prestação de serviços.  

 

Se analisarmos a evolução da população activa no distrito, que evoluiu de 104.893, em 2012, 

para 115.159, em 2016, constata-se que os 5.280 postos de trabalhos criados pelo sector formal 

ao longo deste período foram insuficientes para absorver o aumento populacional (ver gráfico 

13). 

  
Neste cenário, a reduzida rentabilidade da agricultura, aliada à falta de empregos no sector 

formal, continuam a precipitar muitos jovens para práticas de extracção de recursos minerais 

(em particular pedras preciosas e semipreciosas) de formas ilegais, perpetuando situações de 

conflitualidade com a MRM e as forças de segurança. 

  



19 
 

Gráfico 13: Empregos gerados e população activa no Distrito de Montepuez (2012-2016) 

 
Fonte: GDM (vários anos) e INE (2013) 

 

4.7.3. Unidades industriais, turísticas e comerciais  

 

Em termos de unidades industriais, o distrito de Montepuez dispunha, em 2011, de cerca de 174 

unidades, tendo aumentado para 240 unidades em 2017. Foi igualmente registado aumento nos 

estabelecimentos turísticos e de comércio a grosso e retalho. O aumento demográfico, que se 

registou após a descoberta de recursos minerais no posto administrativo de Namanhumbir, 

despoletou um aumento de estabelecimentos hoteleiros e de restauração, com vista a servir uma 

população crescente que chegou ao distrito, aumentando de 25 para 92 unidades económicas 

entre 2011 e 2017. Importa salientar que os relatórios do GDM não fazem referência às 

unidades económicas entretanto encerradas, em virtude da diminuição da mineração artesanal. 

Ao nível do aumento de unidades de pequeno comércio (barracas, bancas, lojas e armazéns), o 

crescimento foi bem menos significativo (ver quadro 5). Da observação no terreno, constatou-se 

que o grosso das unidades comerciais (barracas e bancas) encontrava-se concentrado na cidade 

de Montepuez e no povoado de Nanhupo.   

 

Quadro 5: Unidades Industriais, Turísticas e Comerciais Existentes no Distrito de Montepuez 

(2011 e 2017) 

Unidades industriais 2011 2017 

Fábricas (farinação) 4 4 

Unidades de Produção de Blocos 1 16 

Carpintarias 5 25 

Padarias 1 4 

Serrações 7 14 

Moageiras 156 177 

Subtotal de Indústrias 174 240 

                          Turismo  

Restauração e bar 13 71 

Alojamento 12 21 

Subtotal Turismo 25 92 

                         Comércio  

Barracas 756 821 

Bancas 671 690 

Lojas 25 44 

Armazéns 5 8 

Subtotal de Comércio 1457 1563 

               Fonte: GDM (vários anos) 
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4.7.4. Serviços Públicos de Apoio às Actividades Económicas  

 

a) Rede de Extensão Agrária 

 

O distrito de Montepuez é servido por uma rede de extensão agrária pública e uma outra 

privada. A rede pública oferece assistência técnica aos agricultores associados e não associados 

ao longo de 78 povoados. A rede privada é constituída por 4 empresas ou organização não-

governamentais (nomeadamente AMA, PLEXUS, OIKOS e MUNDUKIDE), que apoiam no 

fomento da cultura do algodão, de hortícolas e de castanha de caju, promovendo o 

associativismo e a disseminação de tecnologias de produção agrícola.  

 

O gráfico 14 mostra a evolução de número de técnicos extensionistas do sector público e 

privado no período entre 2011 a 2017. A rede de extensão pública manteve-se estável ao longo 

dos últimos 6 anos, rondando entre 13 e 14 extensionistas, baixando para 11 no ano de 2017. 

Paralelamente, o sector privado teve maior número de extensionistas desde o primeiro ano da 

série, excepto nos anos de 2012 e 2013, onde o número de técnicos era igual aos do sector 

público. Até o último ano da série, o distrito dispunha um total de 37 extensionistas públicos e 

privados. 

 

Gráfico 14: Evolução de Número de Extensionistas, Públicos e Privados (2011 a 2017) 

 
Fonte: GDM (vários anos). 

 

A estabilização e redução de extensionistas agrários concorrem para uma baixa taxa de 

assistência de agricultores. De acordo com os dados do PESOD, o número de produtores 

assistidos foi bastante reduzido, atendendo ao número de explorações agrícolas. 
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Gráfico 15: Evolução de camponeses assistidos e número de explorações 

 
Fonte: GDM (vários anos) e MASA (2013, p. 15). 

 

 

5. O POVOADO DE NANHUPO-A 

 

O povoado de Nanhupo está localizado no posto administrativo de Namanhumbir, que dista 

cerca de 8 km do posto administrativo sede e 40 km da sede do distrito de Montepuez. Este 

povoado está subdividido em duas zonas (A e B), separados pela estrada nacional (EN 14): a 

Norte da estrada reside maioritariamente um grupo etnolinguístico Macua (em Nanhupo-A) e a 

Sul predomina um grupo etnolinguístico Maconde (em Nanhupo-B). Cada zona tem o seu 

respectivo líder comunitário. Na sequência da descoberta e mineração de pedras preciosas, 

registou-se um grande crescimento da população em Nanhupo, em resultado de vagas 

migratórias. Em virtude da proximidade linguística, cidadãos tanzanianos instalaram-se 

maioritariamente em Nanhupo-B (junto de população Maconde), enquanto cidadãos nigerianos 

e somalis ou oriundos das províncias de Nampula e de Niassa fixaram-se sobretudo em 

Nanhupo-A (junto da população predominantemente macua). 

 

Os questionários foram aplicados à população residente em Nanhupo-A essencialmente por dois 

motivos. Por um lado, porque a maioria da população que se envolveu em actividades de 

mineração artesanal era oriunda desta zona. Por outro lado, porque Nanhupo-A constitui uma 

zona com infra-estruturas coloniais, nomeadamente escola primária, lojas, cantinas e 

residências, deixadas por agricultores goeses. 

 

5.1. Caracterização Socioeconómica do povoado de Nanhupo A 

 

5.1.1. Acesso a água e saneamento 

 

De acordo com os resultados do inquérito aplicado no povoado de Nanhupo-A constata-se que, 

ao longo dos últimos 10 anos, a população inquirida não revelou grandes mudanças na forma de 

acesso à água: somente 10% dos agregados familiares inquiridos bebem água de fontes seguras 

e 90% destes agregados familiares estão privados deste serviço (ver gráfico 16).     
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Gráfico 16: Principal fonte de abastecimento de água para beber (2010 e 2019) 

 
 Fonte: Inquérito (2019)  

 

Da mesma forma, com base nos dados recolhidos por questionário, ao longo dos últimos 10 

anos, não se registaram variações significativas em termos de saneamento. Ainda que as 

famílias tenham latrinas nas suas residências, mais de 90% possuem latrinas não melhoradas 

(ver gráfico 17).  

 

Gráfico 17: Lugar onde o agregado familiar faz as necessidades maiores (2010 e 2019) 

 
 Fonte: Inquérito (2019) 

 

5.1.2. Acesso a energia 
 

Acompanhando a extensão da rede ao longo da EN 14 entre Pemba e Montepuez, a rede 

nacional de energia eléctrica chegou ao povoado de Nanhupo entre os anos de 2007 e 2008. 

Neste período, apenas um número reduzido de famílias tinha acesso a energia nas suas casas 

(maioritariamente comerciantes, funcionários públicos e antigos combatentes). Com o aumento 

da exploração de madeira, nos anos de 2007 a 2009 algumas famílias conseguiram assinar 

contratos com a EDM para acesso a energia. Na sequência da descoberta de pedras preciosas na 

zona, assistiu-se a um novo incremento de número de famílias com acesso a energia eléctrica da 

rede nacional. 
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Desta forma, no primeiro trimestre de 2019, cerca de 53% das famílias inquiridas tinham 

energia eléctrica nas suas residências. Contudo, ainda existem famílias que usam pilha ou lenha 

como fonte de energia para iluminação (23%) (ver gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Fonte de energia utilizada para iluminação (2010 e 2019) 

 
Fonte: Inquérito (2019) 

 

5.1.3. Acesso a saúde 
 

Os problemas de acesso à saúde são notórios no povoado de Nanhupo-A. A população local 

percorre cerca de 8 km, frequentemente a pé, para chegar até à unidade sanitária mais próxima, 

neste caso, o centro de saúde do posto administrativo sede. Da observação no terreno, 

constatou-se que o centro de saúde do posto administrativo de Namanhumbir beneficia poucos 

residentes (dista cerca de 8 a 10 km entre os povoados mais próximos).  

Existe uma clínica móvel, constituída por uma carrinha Toyota Hilux de mono cabine com caixa 

fechada, com símbolo da MRM e actuando no âmbito da responsabilidade social desta empresa. 

Os técnicos médios afectos à clínica móvel são funcionários do Estado e fazem diagnósticos 

simples, por exemplo, de malária. Pela observação no terreno, a clínica móvel nem sempre tem 

medicamentos. 

 

5.1.4. Acesso a educação  

 

O povoado de Nanhupo-A possui 7 salas de aulas (ver figura 3), duas herdadas do tempo 

colonial e as restantes 5 construídas entre os anos de 2008 e 2009 com fundos governamentais. 

A escola lecciona da 1ª à 7ª classe. 

O corpo docente da escola é constituído por 12 professores, estando em Abril de 2019 1.215 

alunos matriculados: 993 da 1ª à 5ª classe (dos quais 45% do sexo masculino) e 222 na 6ª e 7ª 

classes (53,2% do sexo masculino). O rácio aluno/professor é de 110,3 para o primeiro grau (1ª 

e 5ª classes) e 74 para o segundo grau (6ª e 7ª classes). A escola possui uma sala de professores 

e um gabinete do director. A sala dos professores regista insuficiência de mesas e cadeiras.  

 

Em 2017, a MRM fez um restauro de pintura, substituindo chapas de zinco da escola (figura 3), 

projecto inserido no âmbito da responsabilidade social da empresa. 
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     Figura 3: Escola primária do 1º e 2º grau de Nanhupo-A 

    Fonte: Foto do autor 

 

5.1.5. Condições Habitacionais  

 

Os resultados do inquérito mostram que, ao longo da última década, não se registou uma 

melhoria das condições de habitação dos moradores. A maior parte das famílias (67%) possui 

casas cobertas com material convencional (chapas de zinco). Verificou-se igualmente que, 

durante os últimos dez anos, a localidade de Nanhupo-A não registou uma melhoria percentual 

de casas cobertas com chapas de zinco (ver gráfico 19).  

Da observação no terreno, constatou-se uma redução das actividades que anteriormente eram 

desenvolvidas, como por exemplo, de venda de produtos alimentares em barracas, venda de 

material de construção (estacas, blocos de fabrico local, barrotes e bambus), prestação de 

serviços de transporte (motociclistas e reparação de motorizadas). Permanece no local um grupo 

restrito de comerciantes locais e estrangeiros, frequentemente alvo de extorsão pela Polícia da 

República de Moçambique. A diminuição das actividades comerciais está associada à 

diminuição de garimpeiros, fortemente perseguidos pelas forças de segurança. Na altura do 

trabalho de campo, estimava-se a existência de cerca de 4 centenas de barracas mas, após a 

repressão policial, este número reduziu para apenas 5 dezenas. Os dados recolhidos no terreno 

permitem concluir que o cenário de abrandamento das actividades económicas reflectiu-se no 

processo de melhoria das condições habitacionais. 

 

Gráfico 19: Material utilizado para cobertura da casa (2010 e 2019) 

 
Fonte: Inquérito (2019) 
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5.1.6. Infra-estruturas de transporte e de telecomunicações  

 

Como referido, o povoado de Nanhupo (A e B) é atravessado pela estrada nacional número 14 

(EN 14) que liga a cidade capital de Cabo Delgado (Pemba) à cidade de Montepuez, com cerca 

de 210 km. A estrada apresenta boas condições de transitabilidade, com uma circulação média 

diária de aproximadamente 15 viaturas de transporte semicolectivo de passageiros. Para além de 

viaturas em trânsito, que maioritariamente se dirigem para outros distritos da província de Cabo 

Delgado, existem igualmente outras viaturas semicolectivas que fazem o trajecto Montepuez-

Nanhupo e vice-versa.  

 

5.1.7. Actividades económicas 

 

a) Fontes de rendimento 

 

Na província de Cabo Delgado, tal como na maior parte do país, as populações residentes no 

meio rural dependem, essencialmente, da agricultura, nomeadamente mais de 70% (MASA, 

2014, p. 8). Das respostas ao questionário, conclui-se que cerca de 86% dos agregados 

familiares inquiridos praticam, em 2019, a agricultura como a principal fonte de rendimento. No 

quadro 6 é possível observar que, dez anos após o início do processo de mineração artesanal não 

se registaram alterações significativas na estrutura das fontes de rendimento das famílias.  

 

Quadro 6: Fontes de rendimento dos agregados familiares (em percentagem) – 2010 e 2019 

Fonte de Rendimento (%) 2010 2019 

Agricultura 85.7 85.7 

Pecuária 1.4 0.0 

Pesca 0.0 0.0 

Confecção de alimentos e bebidas 10.0 0.0 

Confecção e venda de vestuário 2.9 2.9 

Produtos de artesanato (esteiras, cestas …) 0.0 0.0 

Material de construção (blocos, etc.) 11.4 5.7 

Mel e produtos de caça 0.0 0.0 

Lenha/carvão 14.3 10.0 

Comércio (compra e venda de produtos) /barraca 8.6 4.3 

Transporte 0.0 0.0 

Trabalho por conta de outrem 10.0 10.0 

Extracção mineira (garimpo) 1.4 0.0 

Pensão 0.0 0.0 

Remessas e doações 0.0 0.0 

  Fonte: Inquérito (2019) 

 

Algumas circunstâncias obrigam a considerar os resultados do questionário com alguma 

reserva. Em primeiro lugar, apenas 1,4% dos inquiridos referiu que realizou actividades de 

extracção mineira durante o ano de 2010, o que não é coerente com a observação no terreno, 

realizada no mesmo período (MAQUENZI e FEIJÓ, 2019). Esta contradição de informações 

contém um significado sociológico que importa considerar, traduzindo, na verdade, o receio das 

populações em revelar a obtenção desses rendimentos num contexto de forte repressão e 

perseguição policial relativamente a mineradores artesanais. O facto de o questionário ter sido 

aplicado por professores da escola primária, localmente associados ao Estado e, por essa via, ao 

partido Frelimo, poderá ter aumentado a desconfiança das populações. O mesmo raciocínio 

pode ser realizado relativamente a actividades de transporte, nomeadamente táxi-motas, que 

transportavam garimpeiros para a mina, sendo grande parte desses meios de transporte 

confiscados pelas forças de segurança (MAQUENZI e FEIJÓ, 2019). 
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Em relação a emprego assalariado (actividades por conta de outrem), constata-se que apenas 

10% continuam nessa situação, pelo que a MRM não teve um efeito no aumento da 

percentagem da população empregada. 

 

Se aquando do boom da mineração artesanal foram dinamizadas inúmeras actividades 

comerciais, em virtude do aumento populacional, com o início das acções repressivas 

relativamente à população garimpeira e respectiva partida do povoado, assistiu-se a nova 

mudança das estruturas das actividades económicas, sobretudo ao nível do pequeno comércio e 

prestação de serviços alimentares. O grosso das famílias da localidade deixou de desenvolver as 

actividades complementares do garimpo, recorrendo a actividades agrícolas como forma de 

garantir a segurança alimentar. 

 

Determinadas zonas de produção foram reivindicadas pela MRM, alegando que as áreas 

produtivas se encontravam dentro da sua área de concessão. As populações receberam 

compensações variáveis, entre os 600 meticais a 12.000 meticais.  

 

No portal de cadastro mineiro é possível observar as grandes extensões de terras ocupadas (ver 

mapa 2). A título de exemplo, a Montepuez Ruby Mining (MRM) possui uma área igual a 35 

mil hectares, Megaruma Mining com 15,5 mil hectares e Ibra Moz, SA com 2 mil hectares 

(PORTAL DO CADASTRO MINEIRO, s.d.). 

 

Mapa 2: Áreas com licenças de concessão mineira 

 
Fonte: (http://portals.flexicadastre.com/mozambique/pt/) 

 

b) Instrumentos de Trabalho 

 

As populações residentes no povoado de Nanhupo têm um reduzido acesso a tecnologias 

modernas de produção (charrua, tractor e motobomba). O gráfico 20 mostra os principais 

instrumentos de trabalho utilizados pelas famílias durante os últimos dez anos, podendo-se 

observar a quase omnipresença de técnicas rudimentares e manuais, assentes no uso da enxada e 

da catana. 
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Gráfico 20: Instrumentos de trabalho utilizados pelas famílias de Nanhupo-A (2010 e 2019). 

 
 Fonte: Inquérito (2019) 

 

Dez anos após o início da actividade mineira em Namanhumbir continua-se a desenvolver uma 

agricultura de rotação, caracterizada pelo baixo uso de tecnologias de produção, baixo uso de 

insumos (fertilizantes, sementes melhoradas), baixo acesso aos mercados e ao crédito. 

 

c) Posse de Animais 

 

Os resultados do inquérito mostram que um número reduzido de famílias possui gado caprino 

(7,1%) e suíno (4,3%). Em termos de aves, verifica-se que menos de metade da população tem 

acesso a galinhas (48,6%) e patos (18,6%).  

 

Gráfico 21: Agregados familiares que possuem gados e aves 

 
 Fonte: Inquérito (2019)  

 

Entre as dificuldades de criação pecuária foi referida a insegurança. As vagas migratórias 
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anos o preço de um cabrito aumentou de cerca de 800 meticais para cerca de 4.000 meticais. O 

aumento do preço dos produtos e a presença de populações de fora do povoado desencadearam 

fenómenos de roubos de bens alimentares. Inúmeros indivíduos referiram a relutância de 

investimento na produção agrícola com receio de não vir a colher os produtos em virtude de 

roubos da produção. 

 

d) Posse de Bens 

 

Relativamente à posse de bens duráveis, os resultados mostram a inexistência de mudanças 

significativas ao longo dos últimos 10 anos. De facto, o gráfico 22 mostrar que determinados 

artigos, como camas (68.6%) e celulares (58,6%), continuam a constituir os únicos que são 

detidos por mais de metade da população, não tendo apresentado variações na última década. Da 

mesma forma, a frequência de posse diminui consideravelmente para meios de transporte (como 

mota, bicicleta, automóvel), para electrodomésticos (geleira e aparelhagem) ou painel solar. 

 

Gráfico 22: Agregados familiares com posse de bens 

 
Fonte: inquérito (2019) 

 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

A partir da década de 2000, o distrito de Montepuez conheceu um processo de exploração 

intensiva de recursos naturais (madeira e marfim) por operadores nacionais e estrangeiros 

(maioritariamente de origem asiática), que introduziram uma exploração em bruto destes 

recursos. A partir de 2008, com a descoberta de pedras preciosas e semi-preciosas, grande parte 

da população precipitou-se para actividades de mineração artesanal, num cenário marcado por 

extrema violência e insegurança, sem que a actividade tenha tido um impacto significativo sobre 

o tecido económico local. 

 

Este texto mostra como uma zona de forte extracção de recursos minerais, inicialmente 

desencadeada num cenário far west e posteriormente através de uma grande empresa, não 

obteve relevantes benefícios em termos de bem-estar social, particularmente ao nível de acesso 

a água, saneamento, saúde, educação (melhorando infra-estruturas, mas mantendo-se o rácio 

aluno professor), condições habitacionais e posse de bens. Dez anos após a descoberta de pedras 

preciosas em Namanhumbir não se assiste a uma maior variedade de actividades económicas, 

continuando as populações a recorrer maioritariamente a uma agricultura de subsistência, de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ano de 2010 Ano de 2019



29 
 

carácter itinerante, assente na utilização de baixa tecnologia e com baixa produtividade, 

reproduzindo-se desta forma situações de pobreza. 

 

O reduzido contributo da MRM na geração de emprego ao nível do distrito e a respectiva acção 

repressiva com vista a afastar mineradores ilegais, aumenta a tensão conflitual entre a empresa e 

jovens locais 

 

As receitas da exploração de rubis, que atingiram centenas de milhões dólares, ao longo dos 

últimos 5 anos, beneficiaram sobretudo o grande capital estrangeiro, assim como um grupo 

restrito de nacionais com ligações privilegiadas com o poder central e que opera em moldes 

rendeiros. Por sua vez, uma parte da população perdeu as suas terras de produção e sentiu-se 

obrigada a produzir em zonas mais distantes. A incerteza sobre as condições de vida continua a 

afectar muitas famílias, atormentadas com sucessivas agressões das forças de defesa e 

segurança.  

 

Para tornar este modelo social mais inclusivo, será fundamental aumentar o acesso das 

populações locais a serviços básicos (ao nível da saúde, educação, água, saneamento e energia), 

mas também criar serviços de apoio a actividades económicas locais, não só ao nível da 

agricultura, mas também da agro-indústria e de pequenos serviços. 
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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 
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Nº Título Autor(es) Ano 

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 

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 e Jessica Lindkvist Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João Mosca 

e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 
Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil 

e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola João Mosca e Yasser Arafat Dadá Abril de 2013 

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

Arafat Dadá 
Março de 2013 

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

2 
Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de 

substituição de importações? 
João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

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

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

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

recepção da proposta.  

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

publicar os trabalhos recebidos. 

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

90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

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

contiver o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

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

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

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

proposta de artigo pelo autor. 

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

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

proposta. 

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

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

e observações sugeridas pelo(s) 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. 


