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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 final.
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INDICADORES DE MOÇAMBIQUE, DA ÁFRICA SUBSAARIANA E DO MUNDO 

 
Rabia Aiuba e Yara Nova1 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A África Subsaariana (ASS) corresponde à região a sul do deserto do Saara, constituída por 48 países. 

É considerada a região mais pobre do mundo, cujas economias são dependentes do sector externo, o 

mercado informal tem uma elevada importância na geração de rendimentos e o sector primário é a 

base das economias da região. Apresenta elevados níveis de insegurança alimentar, problemas de 

saúde pública, sendo a esperança de vida à nascença muito baixa, com elevada incidência de doenças 

infecciosas e elevadas taxas de mortalidade infantil. É palco de instabilidades políticas e apresenta 

elevadas taxas de corrupção. Moçambique, sendo um país parte da ASS, compartilha dos problemas 

que a região enfrenta.  

 

Este trabalho pretende apresentar um conjunto de indicadores (económicos, políticos, sociais e 

ambientais), como forma de comparar o desempenho de Moçambique com a região da ASS e desta 

com o nível mundial. Baseou-se em dados secundários e estudos de vários organismos internacionais 

especializados em cada um dos indicadores. Os indicadores foram seleccionados por serem aqueles 

que mais se utilizam para o estudo das realidades políticas, económicas e sociais. As séries 

estatísticas consideram períodos diferentes devido à disponibilidade de dados nas diferentes fontes 

utilizadas. 

 

Foram analisados os seguintes indicadores: (1) económicos (PIB, investimento, importação, 

exportação, dívida externa e ajuda externa); (2) terra (países compradores e países alvo de compra); 

(3) indicadores demográficos (população, taxa de crescimento e densidade populacional); (4) 

indicadores sociais (índice de desenvolvimento humano, pobreza, desigualdade de rendimento, 

saúde, educação e inovação); (5) indicadores políticos (democracia, conflitualidades e índice de 

percepção de corrupção); (6) indicador climático.  

 

Embora este texto não se enquadre nas áreas de trabalho do Observatório do Meio Rural, foi 

elaborado com o objectivo de deixar aos destinatários das comunicações do OMR e do público, em 

geral, um conjunto de dados que permita a cada um tecer as suas próprias observações sobre a 

situação e evolução da ASS e de Moçambique. 

  

                                                      
1 Rabia Aiuba é licenciada em Economia pela Universidade Politécnica, em Maputo. Estagiária de investigação 

no OMR. 

Yara Nova é licenciada em Economia pela Universidade Politécnica, em Maputo. Monitora de investigação no 

OMR.  
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Lista de siglas 
 

ASS   África Subsaariana 

EUA   Estados Unidos da América 

IDE   Investimento Directo Estrangeiro  

IDH   Índice de Desenvolvimento Humano  

ODA   Official Development Aid  

OECD   Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
PIB   Produto Interno Bruto 

PNUD   Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

USD   Dólar dos Estados Unidos da América 

WB   World Bank 

WTO   World Trade Organization 
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2. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES 
 

2.1. Indicadores económicos 

 

2.1.1. Produto Interno Bruto (PIB)  

 

Gráfico 1 

Evolução do PIB do Mundo e ASS 

 
Nota: Escala à direita para ASS. 

Fonte: World Bank –WB (2018a). 

 

Gráfico 2 

Evolução do PIB da ASS e de Moçambique 

 
Nota: Escala à direita para Moçambique. 

Fonte: WB (2018a). 

 

O PIB mundial foi crescente em todos anos, sendo que no primeiro ano analisado o valor foi de 2,94 

biliões de USD e, em 2016, 75,94 biliões de USD, um crescimento de mais de 25 vezes. 

 

O PIB da ASS e moçambicano apresentaram o maior valor da série em 2015 (1.610 e 14,8 mil 

milhões de USD, respectivamente) e, no ano seguinte, decresceram (em, aproximadamente, 6,1% e 

25,6%, respectivamente). O PIB da ASS cresceu em mais de 25 vezes e o PIB moçambicano 

aumentou em 3,1 vezes, comparando o primeiro e último ano analisados. 
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Gráfico 3 

Taxas de crescimento anual do PIB do Mundo, ASS e de Moçambique 

 
Fonte: WB (2018a). 

 

Ao longo da série analisada, a taxa de crescimento do PIB mundial esteve abaixo de 5%, tendo tido 

maiores taxas de crescimento em 1970 e 2010. Em 1975, apresentou a menor taxa de crescimento 

(0,8%). 

 

Verifica-se que, no início da série, o PIB da ASS cresceu em quase 10%. Nos anos subsequentes, 

cresceu a taxas abaixo de 6%. Em 1975, teve um crescimento negativo de 0,03% que, de acordo com 

Estevão (2005), dentre outros factores, reflecte a redução dos preços das matérias-primas nos 

mercados internacionais.  

 

O PIB moçambicano, nos primeiros 15 anos em análise, cresceu a taxas abaixo de 3%. De 2000 a 

2005, verificou-se um incremento de 7 pontos percentuais, apresentando a maior taxa de crescimento 

em 2005 (8,7%). De 2005 a 2015, a taxa média de crescimento do PIB de Moçambique foi de 6,6%.  

 

De notar que, nas três séries, a taxa de crescimento do PIB, a partir de 2015, apresentou uma 

tendência decrescente. 

 

Gráfico 4 

Percentagem do PIB de Moçambique no PIB da ASS e do PIB da ASS no PIB do Mundo 

 
Fonte: WB (2018a). 
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O peso da produção de Moçambique na ASS e da ASS no mundo é pequeno, não chegando a 3%. 

Na maioria dos anos, o PIB de Moçambique não chegou a 1% de toda a produção da ASS e tem tido 

uma tendência decrescente. 

 

Gráfico 5 

Percentagem do PIB da Nigéria+África do Sul no PIB da ASS 

 
Fonte: WB (2018a). 

 

Analisando o gráfico acima, verifica-se que o somatório da contribuição do PIB dos dois países 

(África do Sul e Nigéria), em vários anos, representou mais da metade do PIB da ASS, ou seja, igual 

ou superior ao somatório da contribuição dos restantes 45 países pertencentes a esta região. 

 

Gráfico 6 

PIB per capita no Mundo, ASS e Moçambique 

 
Nota: Escala à direita para o PIB per capita de Moçambique e ASS. 

Fonte: WB (2018a). 

 

A produção per capita mundial foi crescente nos anos analisados, sendo em 2016 aproximadamente 

13 vezes maior que a produção por habitante em 1970. 

 

O PIB per capita da ASS, no período analisado, cresceu em, aproximadamente 5,6 vezes. Em 2015, 

apresentou o maior valor da série, 1.592,2 USD. 

 

O PIB per capita moçambicano, no ano 2000, incrementou em cerca de 74%, depois do decréscimo 

(de 45% em 1990 e 16% em 1995). Comparando os anos 1980 e 2016, o crescimento foi de 28%. 
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Gráfico 7 

Comparação do PIB per capita da ASS com o do mundo e do PIB per capita de Moçambique com 

o da ASS e o do Mundo 

 
Nota: Escala à direita para o PIB per capita de Moçambique no mundo. 

Fonte: WB (2018a). 

 

A proporção do PIB per capita de Moçambique no PIB per capita da ASS e do Mundo foi 

tendencialmente decrescente, apresentando o maior valor da série em 1985 (71% e 13%, 

respectivamente). Comparando os anos 1980 e 2016, houve redução de cerca de 15 e 8 pontos 

percentuais, respectivamente.  

 

A proporção do PIB por habitante da ASS no PIB por habitante do Mundo teve maiores valores no 

primeiro ano analisado (29%) e nos anos subsequentes esteve abaixo de 20%. 

 

Gráfico 8 

Top 5 países com maior PIB per capita na ASS 

 
Fonte: WB (2018a). 
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O PIB per capita da ASS encontrou-se abaixo da produção por habitante dos 5 países com maior 

produção por habitante na região. Seicheles e Gabão são os países que apresentaram maiores valores. 

O PIB per capita da Guiné Equatorial, de 1995 a 2010, incrementou em cerca de 60 vezes e 

representou cerca de 11 vezes o valor de ASS no mesmo ano. 

De notar que, em 2016, houve redução da produção por habitante na Guiné Equatorial (19%), África 

do Sul (9%), Gabão (3%) e Seicheles (2%), mas continuaram acima do valor do PIB por habitante 

da ASS. 

 

2.1.2. Investimento Directo Estrangeiro - IDE (entradas e saídas) 

 

Gráfico 9 

Investimento Directo Estrangeiro na ASS 

 
Fonte: WB (2018a). 

 

As entradas de capital em forma de IDE, a partir do ano 2000, passaram a apresentar valores muito 

mais elevados que as saídas, como resultado da criação de um novo ambiente económico, na 

sequência dos programas de ajustamento estrutural e de algumas transformações no âmbito do 

mercado (Estevão, 2005). Em 2015, verificou-se o maior valor das entradas da série (46,3 mil 

milhões USD), tendo decrescido no ano subsequente, mas mantendo-se muito acima do valor das 

saídas.  

 

Os cinco países principais alvo deste capital foram a Nigéria, África do Sul, Congo, Gana e 

Moçambique (WB, 2018b). 

 

A saída de capital para investimento no exterior foi crescente ao longo da série analisada. De 2005 a 

2015, as saídas de capital aumentaram cerca de 2,6 vezes e apresentou maior valor da série em 2016. 
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Gráfico 10  

Investimento Directo Estrangeiro em Moçambique 

Nota: Escala à direita para saídas. 

Fonte: WB (2018a). 

 

Os valores das entradas do IDE, a partir de 2010, passaram a estar em mil milhões de USD, 

aumentando em cerca de 928%, relativamente ao quinquénio anterior. Em 2015, o IDE que entrou 

no país, atingiu 3.868,4 mil milhões USD, mas verificou-se uma ligeira redução no ano seguinte. 

 

Os registos do início da saída de capital na forma de IDE datam de 1989. Em 2010 verificou-se o 

maior volume de investimento fora do país da série, no valor de 237,9 milhões de USD, registando 

também uma, mas significativa, redução no ano subsequente. 

 

Gráfico 11 

Proporção do Investimento Directo Estrangeiro de Moçambique na ASS e no Mundo e da ASS no 

Mundo (entradas) 

 
Fonte: WB (2018a). 
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percentagem das entradas do IDE em Moçambique relativamenrte às entradas no Mundo 

apresentaram valores abaixo de 0,2% ao longo da série analisada.  
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A proporção do IDE da ASS no Mundo decresceu na primeira década analisada, em 

aproximadamente 6,5 pontos percentuais, tendo a partir daí apresentado valores abaixo dos 2%. 

 

Gráfico 12 

Proporção do Investimento Directo Estrangeiro de Moçambique na ASS e no Mundo e da ASS no 

Mundo (saídas) 

 
Fonte: WB (2018a). 

 

As proporções das saídas do IDE de Moçambique relativamente à ASS e ao Mundo, apresentaram 

valores abaixo de 1%, exceptuando o ano de 2010. Exceptua-se o ano de 2010 em que a percentagem 

das saídas de capital de Moçambique com destino ao total do Mundo, incluindo a ASS, foi de cerca 

de 3,9%. As saídas do IDE de Moçambique relativamente as saídas da ASS, apresentaram o maior 

valor em 2010 (0,014%). 

 

As percentagens das saídas do IDE da ASS comparativamente às saídas do Mundo, apresentaram 

valores abaixo de 1%, em muitos anos analisados. Em 1980, este rácio representou aproximadamente 

2%. Verifica-se que a partir de 2010 uma tendência de aumento. 

 

2.1.3. Exportações e importações de bens e serviços  

 

Gráfico 13 

Exportações e Importações de bens e serviços na ASS 

 
Fonte: WB (2018a). 
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Ambas séries em análise evoluíram de modo semelhante. As exportações e importações de bens e 

serviços apresentaram uma tendência crescente até o ano de 2010, atingindo cerca de 424,73 mil 

milhões de USD.  

A tendência crescente para as importações foi até 2015, com cerca de 473,06 mil milhões de USD, 

enquanto as exportações começaram a reduzir no quinquénio anterior. A tendência de redução 

verifica-se em nas exportações e importações após esse pico. 

 

A balança comercial foi positiva de 1980 a 2010, tendo a partir do quinquénio seguinte apresentando-

se nagativa. 

 

Gráfico 14 

Exportações e Importações de bens e serviços em Moçambique 

 
Fonte: WB (2018a). 

 

A balança comercial foi negativa em todos anos analisados. Verifica-se uma tendência de aumento 

do défice.  

 

Ambas séries evoluíram de modo semelhante, atingindo o maior valor no ano de 2015 e reduzindo 

em 2016 (em 20,2% nas importações e 19,7% nas exportações), relativamente ao ano anterior.  

 

Gráfico 15 

Composição das Exportações da África por grupo de produtos  

Fonte: World Trade Organization – WTO (s/d).  
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Gráfico 16 

Composição das Importações da África por grupo de produtos  

 
Fonte: WTO (s/d). 

 

A estrutura das exportações do continente africano sofreu alterações importantes: reduziu a 

participação da agricultura em cerca de 40% e dos produtos manufacturados, em cerca de 9% mas, 

em contrapartida, aumentou a participação dos produtos mineiros em cerca de 34%, aprofundando-

se a primarização das exportações africanas, isto é, o continente africano tem a tendência para uma 

economia cada vez mais assente na produção primária. 

 

As importações do continente africano são constituídas, maioritariamente, por produtos 

manufacturados (maquinaria, têxteis, produtos químicos, papel, borracha, entre outros), que reduziu 

em cerca de 9% em 2014, comparativamente a 1999. Entretanto, registou-se aumento da importação 

de produtos de mineração em 8 pontos percentuais e quase que manteve-se peso da importação de 

produtos agrícolas. 

 

Gráfico 17 

Composição das Exportações de Moçambique por grupo de produtos 

 
Fonte: WTO (s/d). 
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Gráfico 18 

Composição das Importações de Moçambique por grupo de produtos 

 
Fonte: WTO (s/d). 

 

Em Moçambique, relativamente às exportações, verifica-se que houve: redução da proporção das 

exportações de produtos de origem agrícola e manufacturados e aumento do peso dos produtos 

mineiros (gás, carvão e areias pesadas, principalmente).  

 

Persiste ainda o elevado peso dos produtos manufacturados nas importações moçambicanas, apesar 

da redução de 12 pontos percentuais, comparando os dois anos analisados. Assim como em África, 

em Moçambique a proporção dos produtos de mineração no total de produtos importados aumentou, 

em cerca de 79%. 

 

Gráfico 19 

Proporção das importações e exportações da ASS no mundo e de Moçambique na ASS  

 
Fonte: WB (2018a). 
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As importações moçambicanas tiveram maior peso na ASS do que as exportações (estiveram abaixo 

dos 2%). Em 2010, ambas as séries apresentaram uma redução, de 30,5% (para as importações) e 

27,9% (para as exportações), tornando a crescer no quinquénio seguinte.  
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2.1.4. Dívida externa 

 

Gráfico 20 

Dívida Externa e Proporção da Dívida Externa nas Exportações de bens e serviços da ASS  

Nota: A escala à direita para a proporção da dívida externa na exportação . 

Fonte: WB (2018a). 

 

A dívida externa da ASS foi tendencialmente crescente, tendo reduzido em 2000. Verificou-se o 

maior valor da série no ano de 2016. Comparando o valor da dívida no início e final da série, houve 

um crescimento de cerca de 65,7 vezes. 

 

A proporção da dívida da ASS nas exportações apresentou o menor valor em 1970 (57%), tendo 

crescido a partir do ano subsequente até 1995 (250%). A partir de 2000 passou a apresentar tendência 

decrescente até 2010 (66%), tornando a crescer no ano seguinte. 

 

Gráfico 21 

Dívida Externa e Proporção da Dívida Externa nas Exportações de bens e serviços de Moçambique  

Nota: Escala à direita para a proporção da dívida externa na exportação. 

Fonte: WB (2018a). 

O valor da dívida externa moçambicana foi crescente, exceptuando a década de 2000 a 2010, tendo 
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A proporção das dívida externa nas exportações moçambicanas apresentou maior valor da série em 

1985 (1530%), passando a decrescer a partir do ano seguinte ate 2010 (152%). A partir do quinquénio 

subsequente tornou a crescer. 

 

Gráfico 22 

Proporção do Serviço da Dívida Externa de Moçambique e da ASS no PIB  

 
Fonte: WB (2018a). 

 

Gráfico 23 

Proporção do Serviço da Dívida Externa de Moçambique e da ASS nas Exportações de bens, 

serviços e Rendimentos Primários  

 
Fonte: WB (2018a). 

 

A proporção do serviço da dívida externa no PIB e nas exportações da ASS evoluiu de modo 

semelhante, apresentando o menor valor em 2010 (1,1% e 3,8%, respectivamente) e passando a 

crescer nos anos subsequentes. 

 

O serviço da dívida externa moçambicana, tanto em relação ao PIB como às exportações, também 

evoluiu de modo semelhante, à excepção do primeiro quinquénio em análise e das reduções 

verificadas nos anos 2005 (para as exportações, 66%) e 2010 (para o PIB, 5%). Ambas as séries, no 

ano de 1995, apresentaram o maior valor (34%, para exportações e 6,3%, para o PIB).  
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Mapa 1 

Crise da dívida no Mundo, média de 2015 a 2017 

Nota: Os países a cinzento não foram avaliados. 

Fonte: Jubilee Campaingn Debt (2018). 

 

A maior parte dos 31 países que estão em crise da dívida e em situação de incumprimento, localizam-

se em África (incluindo Moçambique). Nas regiões da África Oriental e Ocidental, grande parte dos 

países está em risco de crise da dívida pública (47 países). Os países da Oceânia, América e Europa 

(somando 82 países) encontram-se em risco de crise da dívida privada e ou pública. 

 

2.1.5. Ajuda oficial para o desenvolvimento (ODA2) 

 

Gráfico 24 

Aplicação da Ajuda Oficial para o Desenvolvimento por sector (Moçambique e ASS) em 2016  

 

Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OECD (2018). 

  

                                                      
2  Sigla da designação em inglês – Overseas Development Aid. 
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Verifica-se que, tanto na ASS como em Moçambique, a ajuda ao desenvolvimento teve como 

principal sector de destino o social (48% em Moçambique e 62% na ASS) e não existe ajuda para a 

dívida para questões relacionadas com as dívidas. 

 

O segundo principal sector de destino da ajuda ao desenvolvimento na ASS é o de produção (13%). 

Em seguida, verificam-se as ajudas multi-sectoriais (6%), à economia (6%), de apoio geral (5%) e 

humanitária (5%). 

 

Os sectores relacionados à produção, à economia e multi-sectorial em Moçambique representaram 

13%, 6% e 6%, respectivamente, do total da ajuda ao desenvolvimento no ano em análise; a ajuda 

humanitária e geral corresponderam a 5% cada.  

 

2.2. Terra (2000 a 2017) 

 

Mapa 2 

 Top 10 países compradores de terra no mundo  

 
Nota: Informação referente aos contratos transnacionais, firmados de forma oral e escrita, de 2000 a 2017 

(somatório).  

Fonte: Landmatrix (s/d). 

 

Os 10 países que mais compram terra no mundo representam cerca de 65% do total da terra adquirida 

no período em análise. Por continente, as proporções são os seguintes: Américas (25%), Ásia (23%), 

Europa (8%) e Oceânia (6%). 

 

De notar que nenhum país do continente africano se encontra entre os mais compradores de terra no 

mundo. 
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Mapa 3 

Top 10 países alvo de compra de terra no mundo  

 
Nota: Informação referente aos contratos transnacionais, firmados de forma oral e escrita, de 2000 a 2017 

(somatório).  

Fonte: Landmatrix (s/d). 

 

Os 10 países mais alvo de compra de terra no mundo correspondem a cerca de 62% do total da terra 

adquirida, distribuídos em todos continentes: ASS (33%); no continente europeu, os países do Norte 

(10%); na América, o Brasil (6%); na Oceânia, a Papua Nova Guiné (8%); e, no continente asiático, 

a Indonésia (6%). 
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Mapa 4 

Proporção da área adquirida de terra (ha) por continente  

 
Notas: Informação referente aos contratos transnacionais, firmados de forma oral e escrita, de 2000 a 2017 

(somatório). 

Fonte: Landmatrix (s/d). 

 

O continente africano foi o principal alvo de compra de terra (cerca de 51% d total de hectares), para 

a produção, principalmente, de commodities não alimentares. O segundo continente alvo de compra 

de terra foi o americano (18%), com destaque para os países da América Latina. Os restantes três 

continentes corresponderam a 32% de toda a compra de terra no mundo.  

 

Mapa 25 

Top 10 países africanos compradores de terra 

 
Nota: Informação referente aos contratos transnacionais, firmados de forma oral e escrita, de 2000 a 2017 

(somatório).  

Fonte: Landmatrix (s/d). 
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A proporção dos 10 países representados no gráfico acima corresponde à quase totalidade da compra 

de terra no continente africano (99%). A África do Sul, a Mauritânia e o Egipto foram os principais 

compradores (somam 77% da área comprada).  

 

Moçambique encontra-se na lista como o 4º maior comprador de terra (6% da área comprada), sendo 

a aquisição correspondente ao projecto do grupo Maeva para a produção do óleo de palma, na Costa 

de Marfim. A República do Djibuti está em 5º lugar (4%). A Costa de Marfim, o Quénia e a Nigéria 

representaram 3% cada; a Líbia e os Camarões (2% e 1%, respectivamente). 

 

Gráfico 26 

Utilização da terra (ha) adquirida para agricultura em África  

 
Fonte: Landmatrix (s/d). 

 

A compra de terra para a prática da agricultura no continente africano teve como objectivo principal 

a produção de culturas não alimentares (cerca de 62%, como, por exemplo, jatrofa).  

 

A compra de terra para a produção de culturas com diferentes categorias (representaram 22%), 

culturas com múltiplas utilidades (9%, como, por exemplo, a soja) e commodities para alimentação 

(somente 7%, por exemplo, hortícolas). 

 

2.3.  Indicadores demográficos 
 

Gráfico 27 

 População - Número de habitantes no Mundo, ASS e Moçambique 

Nota: Escala à direita para ASS e Moçambique. 

Fonte: WB (2018a). 
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Mapa 5 

 Densidade populacional em 2018 

Fonte: Population Pyramid (s/d).  

 

Mapa 6 

 Taxa anual de crescimento da população em 2015

 
Fonte: Population Pyramid (s/d).  

 

Os países mais populosos em 2017 estavam localizados na: Ásia (China, 1ª posição, Índia, 2ª, 

Indonésia, 4ª, Paquistão, 6ª e Bangladesh, 8ª posição), América (EUA, 3ª posição, Brasil, 5ª e 

México, 10ª), África (Nigéria, 7ª posição) e Europa (Federação Russa, 9ª posição). 

 

Comparando os anos 1960 e 2016, a população mundial cresceu em cerca de 2,4 vezes, na África 

Subsaariana, 4,5 vezes e, em Moçambique, cerca de 3,9 vezes. Ainda de acordo com os dados do 



 

21 

 

Banco Mundial, verifica-se que no mundo, em geral, mais da metade da população vive nas zonas 

urbanas enquanto, na África e Moçambique, mais de 60% da população vive no meio rural. 

 

Os países com elevada densidade populacional a nível mundial concentram-se na Europa e Ásia. Os 

países com maior população por habitante em África são: Maurícias (627,5 p/km2), Burundi (443 

p/km2) e Ruanda (472 p/km2). Parte considerável dos países com elevada densidade populacional 

apresentam baixas taxas de crescimento. 

 

Os países dos continentes asiático, americano e europeu cresceram, na sua maioria, a taxas 

compreendidas entre 0,0% a 2% por ano. Na Europa, houve vários países com decréscimo 

populacional, como, por exemplo, a Croácia e Látvia. Os países da região subsaariana apresentaram 

maiores taxas de crescimento demográfico no Mundo, acima de 1,5%. 

 

Mapa 7 

Evolução dos Fluxos migratórios no mundo entre os séculos XVI e XX  

Fonte: Martins-Coelho (2015). 

 

As principais correntes migratórias, entre os séculos XVI e XIX, foram do continente europeu para 

as Américas, África e Ásia e estavam relacionadas com a conquista de novos territórios. 

 

Nos séculos XVIII e XIX, havia ainda um fluxo migratório de África para as Américas ligado, 

principalmente, ao tráfico de escravos. 

 

Com a abolição da escravatura, no século XIX, o processo de migração passou a ser da Europa (das 

regiões menos favorecidas) para a Ásia e para o resto do mundo, na tentativa de procura de emprego 

e melhores condições de vida pela população. 

Depois de 1945, o movimento migratório teve como principais razões: económicas (procura de 

oportunidades de trabalho, possíveis melhorias nas condições de vida, realização profissional, etc.) 

e políticas (refugiados de guerra, perseguições, asilo, etc.).  
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Recentemente, em 2015, estima-se que 3,3% da população mundial tenha migrado (migração 

internacional), por razões de ordem política (conflitos e violência), económica, demográfica e 

mudanças climáticas. As principais regiões de residência dos migrantes, em 2015, foram a Europa e 

Ásia, representando, cada, cerca de 31% dos migrantes. A seguir encontram-se a América do Norte 

(22%), África (9%), América Latina e Caraíbas (4%) e Oceânia (3%), como residência dos migrantes 

(Organização Mundial para as Migrações, 2018). 

 

2.4.  Indicadores sociais 
 

2.4.1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

Mapa 8 

Índice de Desenvolvimento Humano em 2015 

Nota: Quando o IDH é 0 significa que não há desenvolvimento humano e 1 significa desenvolvimento humano 

perfeito.  
Fonte: Observatório das desigualdades (2017). 
 

Analisando o mapa acima, é possível verificar que o IDH está mais próximo de 1 nos países da 

Europa Ocidental, do Leste, do Norte da América e Oceânia. 

 

Na maioria dos países nas regiões da África Subsaariana e da Ásia Meridional o IDH é relativamente 

baixo, encontrando-se mais próximo de 0. 
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Gráfico 28 

Evolução dos Top 5 países com melhor IDH no mundo  

 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (s/d). 

 

Os cinco países com melhor IDH no mundo encontram-se entre os mais desenvolvidos.  Verifica-se 

que, na década de 1990, o IDH destes países encontrava-se em 0,80 e com tendência crescente. Nos 

primeiros 20 anos em análise, o IDH cresceu, em média, 12%, situando-se em pouco mais de 0,9.  

 

A Noruega apresentou, em toda a série em análise, o melhor índice, que cresceu a uma taxa média 

de 2%.  

 

Gráfico 29 

Evolução dos Top 5 países com melhor IDH na ASS  

 
Fonte: PNUD (s/d). 
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Gráfico 30 

Evolução dos Top 5 países com pior IDH na ASS  

 
Fonte: PNUD (s/d). 

 

O gráfico 24 indica que as Seicheles e as Maurícias apresentaram maiores índices ao longo da série, 

acima de 0,70 (à excepção dos dois primeiros anos em análise para as Maurícias). Verifica-se ainda 

que, os países com maior IDH, apresentaram índices com tendências crescentes, situando-se nos 0,70 

no último ano em análise (à excepção da África do Sul e Cabo Verde). Estes cinco países, à escala 

mundial, em 2015, situaram-se entre os países com um IDH alto (Seicheles e Maurícias) e médio (os 

restantes três). 

 

O IDH dos países com menor índice na ASS esteve abaixo de 0,40. De referir que, em 2015, estes 

cinco países apresentaram o pior índice a nível mundial. 

 

O Níger é o país com menor desenvolvimento humano. Nos 25 anos em análise cresceu em 0,14 

pontos, situando-se nos 0,35 em 2015. 

Gráfico 31 

 Evolução do IDH de Moçambique 

Fonte: PNUD (s/d). 
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Moçambique está entre os países com menor IDH do mundo. O IDH de Moçambique foi crescente 

em  todos os anos analisados. Em 1990 o valor do índice foi de 0,209 e em 2015, 0,418. De 2000 a 

2010, o índice cresceu em mais de 33%. 

2.4.2. Pobreza 

Mapa 9 

Percentagem da população abaixo da linha de pobreza entre os anos 1993 a 2015 

 
Nota: Os dados variam de 1993 a 2015. 

Fonte: Actualitix (2016). 

 

Analisando o mapa acima, constata-se que a proporção da população abaixo da linha da pobreza é 

baixa na maioria dos países da Europa e da Oceânia.  

 

Em vários países da África Subsaariana (Madagáscar, Zâmbia, Zimbabué, República D. do Congo, 

entre outros), mais de 50% da população vive abaixo da linha da pobreza.  

 

2.4.3. Desigualdade de rendimento, índice de GINI  

 

Mapa 10 

Índice de GINI em 2014 
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Nota: O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente multiplicado por 

100). 0 significa completa igualdade e 1 completa desigualdade de rendimento. 

Fonte: Hunter (2014). 

A desigualdade de rendimento é maior nos países da ASS (Austral, principalmente) e da América 

Latina, com o índice, na maioria destes países, acima de 40%. 

 

Em parte dos países da Europa, Oceânia, Ásia (Central e Meridional) e Canadá, o índice de 

desigualdade de rendimentos encontra-se abaixo de 40%, estando mais próximo da igualdade de 

rendimentos entre a população. 

 

2.4.4. Saúde 

 

Índice de médicos3 

 

Relativamente à média de médicos por mil habitantes na ASS, o país melhor posicionado no ranking 

é Seicheles (80ª posição), seguindo a África do Sul (108ª posição), São Tomé (118ª posição), Nigéria 

(123ª posição), Namíbia (127ª posição) e Botswana (129ª posição) (Central Inteligence Agency, 

2018). 

 

Mapa 11 

Áreas de risco de infecção pela malária em 2014 

 

                                                      
3 Os dados variam de 2008 a 2016. 
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Notas: As regiões em vermelho têm elevada incidência da doença e as regiões em branco representam onde 

não há incidência da doença.  

Fonte: Insektenstiche.behandeln.de (s/d). 

 

A malária é uma doença, geralmente, das regiões tropicais e subtropicais. Existe maior risco de 

infecção pela doença na maioria dos países da África Subsaariana e alguns países da Oceânia. 

Verifica-se que na África do Sul, Lesoto e partes da Botswana, Namíbia e Mauritânia, o risco de 

infecção pela doença é quase nulo. 

 

Os países da Europa, América do Norte e Oceânia são pouco susceptíveis à infecção pela doença. 

 

Mapa 12 

Incidência de HIV/SIDA em adultos (15 aos 49 anos) em 2017 

  

  
Fonte: The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (s/d). 

 

A maioria dos países da região da África Subsaariana (e todos da África Austral) apresenta elevada 

percentagem da população adulta infectada pelo vírus do HIV/SIDA (mais de 1,5%). 

 

No continente americano, os países com maior proporção de adultos infectados pelo vírus, localizam-

se na região Central: Antilhas (Barbados, Haiti, e Jamaica), Bahamas e Belize; na América do Sul, 

apenas a Guiana. 

 

Os países com menor proporção de adultos infectados no mundo estão nas regiões da Europa Central, 

do Sul e do Sudeste; Ásia Central, do Sudeste e Oriental (Japão e Mongólia); África do Norte; e, 

Oceânia (Austrália e Nova Zelândia). 

 

Em Moçambique, cerca de 12,5% da população adulta vive com o vírus do HIV/SIDA. A população 

total infectada é de 2,1 milhões, ou seja, 7,5% da população total. 

  

https://insektenstiche.behandeln.de/index.html
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2.4.5. Educação 

Mapa 13 

Países com representação nas 980 melhores universidades do mundo em 2016 

Fonte: Learncafe (2016) 

 

Mais de 65% das consideradas melhores universidades do mundo (de um conjunto de 980 

universidades avaliadas) estão localizadas na América do Norte, Europa, Ásia Meridional e Oriental. 

Cerca de 37% do total das universidades avaliadas, localizam-se nos EUA (148), Reino Unido (91), 

Japão (69) e China (52). 

 

A América do Sul, a Ásia Central e a África Subsaariana têm pouca representação neste grupo. 

 

De acordo com a Cybermetrics Lab (2018), no início do ano de 2018, a ASS possuía oito 

universidades no ranking das 1.000 melhores universidades do mundo sendo: sete sul-africanas e 

uma angolana. 
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Mapa 14 

Fuga de cérebros em 2010/2011 

 
Fonte: Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas e OECD (2013). 
 

A fuga de cérebros4 na América Central, alguns países da ASS, da  Europa (Central e do Sul, 

principalmente) e Ásia Meridional apresentou elevadas taxas (mais de 10% da população 

qualificada). 

Parte significativa dos países da Ásia e da Oceânia apresentaram baixas taxas de fuga de cérebros 

(menos de 5%). 

 

Na ASS, os países com maior taxa de fuga de cérebros foram: Guiné-Bissau, Serra Leoa, República 

do Congo, Zâmbia e Zimbabwe, mais de 20% da população qualificada. A Zâmbia em 2008, 

Joanguete (2010), apresentava uma taxa de fuga de cérebros 17%. 

 

A taxa de fuga cérebros em Moçambique era de 10% a 20% da população graduada. Em 2008, 

Joanguete (2010), o número era de 45,1% da população qualificada. 

  

                                                      
4 A fuga de cérebros refere-se à emigração de pessoas que concluíram o ensino superior (Departamento de 

Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas e OECD, 2013). 
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Quadro 1 

Proporção da população que frequentava o ensino superior de 2010 a 2015 

Regiões 
Percentagem da população em idade oficial a 

frequentar o ensino superior 

América do Norte (somente EUA) 87 

Europa e Ásia Central 55 

América Latina e as Caraíbas 44 

Ásia do Leste e o Pacífico 37 

Estados Árabes 30 

Ásia do Sul 23 

África Subsaariana 8 

Moçambique 6 

Mundo 35 

Nota: Esta informação corresponde à população em idade de frequentar o ensino superior e que frequentava 

instituições de ensino superior entre os anos 2010 a 2015. Os dados referem-se ao ano mais recente disponível 

durante o período especificado. 

Fonte: PNUD (2017). 

 

A percentagem da população mundial que frequentava o ensino superior era de 35%. A nível das 

regiões, verifica-se que a Europa e Ásia Central apresentaram a maior proporção (55%), América 

Latina e as Caraíbas (44%), Ásia do Leste e o Pacífico (37%) estavam acima da proporção mundial. 

 

A região da África Subsaariana apresentou a menor proporção da população a frequentar o ensino 

superior (8%).  

A percentagem da população moçambicana que frequentava o ensino superior era de 6%, abaixo da 

percentagem da ASS. 

 

2.4.6. Inovação  

Quadro 2 

Os 20 Países com maior número de patentes em vigor em 2016 
Posição País Número de patentes em vigor 

1 EUA 2.763.055 
2 Japão 1.980.985 
3 China  1.772.203 
4 República da Coreia 950.526 
5 Alemanha 617.307 
6 França 535.554 
7 Reino Unido 507.973 
8 Federação Russa 230.870 
9 Suiça 193.883 
10 Canada 175.236 
11 Países Baixos 164.264 
12 Irlanda 147.125 
13 Áustria 142.875 
14 Austrália 132.994 
15 Espanha 115.070 
16 México 109.238 
17 Bélgica 97.639 
18 Suécia  93.545 
19 Mónaco  85.132 
20 Polónia  65.006 

    Fonte: World Intellectual Property Organization (2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3naco
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
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A maior parte dos países, em 2016, que fazia parte do top 20 países com maior número de patentes 

em vigor pertenciam ao continente europeu.  

 

O continente asiático estava representado por três países: Japão, China e Coreia do Sul (estavam 

também no top 10); a Oceânia era representada pela Austrália (na 14ª posição). 

 

Neste ranking, os países da ASS com maior número de patentes em vigor em 2016 eram a África do 

Sul (22ª posição, com 58.232 patentes) e a Argélia (50ª posição, com 5.618 patentes). 

 

2.5.  Indicadores políticos 
 

2.5.1. Democracia  

Mapa 15 

Classificação do grau de liberdade em 2018 

 
Nota: Neste índice da Freedom House, 0 significa muito democrático e 7 significa pouco democrático.  

Fonte: Freedom House (s/d). 

 

A maioria dos países considerados como usufruindo de liberdade localiza-se na Oceânia, Europa e 

América (do Sul e do Norte). 

 

No continente africano, a África do Sul, Benin, Botswana, Cabo Verde, Gana, Maurícias, Namíbia, 

São Tomé e Príncipe e Senegal são considerados países gozando de liberdade. 

 

Na Europa do Leste, África Central e Ásia, diversos países são considerados como sendo não livres 

e parcialmente livres. De referir que estas regiões (África Central e Médio Oriente) ainda se 

encontram em situação de conflito armado. 

 

Moçambique, desde os anos 2000, tem sido considerado como um país parcialmente livre. Até 2017 

apresentava 3,5 pontos. Em 2018, reduziu 0,5 pontos, subindo para 4 pontos (Freedom  House, s/d).
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2.5.2. Conflitualidades 

Mapa 16 

Principais áreas de conflito no final do século XX 

 
Fonte: Ferreira (2012).
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Mapa 17 

Conflitos armados em África a partir de 1990 

 
Fonte: Waldinete e alunos (2010). 

 

Até ao século XX, na região da Europa (País Basco, Irlanda do Norte, Moldávia e Herzegovina) 

predominavam os movimentos de independência e processos de negociação de paz. 

 

Os conflitos verificados na região de Ásia (médio Oriente) tiveram motivações políticas e religiosas. 

 

Parte dos países do Norte e Sul da América, da Oceânia e Europa do Norte (Rússia) não foram palco 

de conflitos de nenhum tipo em seus territórios, mas estiveram envolvidos (EUA e Rússia) em vários 

conflitos. 

 

No final do século XX, a quase totalidade dos países do continente africano e alguns da América 

Central estavam envolvidos em guerras civis, tumultos graves internos e em processo de negociação.  
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2.5.3. Estados Frágeis 

 

Mapa 18 

Índice dos Estados Frágeis em 2018  

Nota: Os países em azul são os mais sustentáveis e os em vermelho são os menos sustentáveis. 

Fonte: Fund For Peace (2018). 

 

Existe maior sustentabilidade/estabilidade (a nível politico, económico, social e coesão) nos países 

do Ocidente europeu, Oceânia e Norte da América. 

 

Em África, principalmente na região Centro-Oeste, os Estados são mais frágeis, encontrando-se em 

estado de alerta. 

 

Os países asiáticos, do leste da Europa e alguns do sul da África estão em estado de aviso de risco de 

entrarem para o estado de alerta. 

  



 

35 

 

2.5.4. Corrupção 

 

Mapa 19  

Índice de Percepção de Corrupção em 2017 

  

 
Fonte: Transparency International (2018). 

 

Os países mais corruptos no mundo estão localizados na África, Ásia, América Latina, Oceânia e 

Europa do Leste; na sua maioria, com menos de 60 pontos. Os países com menor índice de percepção 

de corrupção na ASS são: Somália, Sudão do Sul, Sudão, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Angola, 

com o índice abaixo de 20 pontos. 

 

Os países menos corruptos estão concentrados nas regiões da América do Norte e Europa Ocidental. 

Na Oceânia e no mundo, em 2017, o país menos corrupto foi a Nova Zelândia (89 pontos), seguido 

da Austrália e; em África, o país menos corrupto foi o Botswana (61 pontos). 

 

Existem países com elevadas taxas de transparência no mundo, mas nenhum deles apresenta 100 

pontos. A média global foi de 43,07 pontos. 

 

Existe um ciclo vicioso entre a desigualdade de poder e de rendimentos, o populismo e a corrupção, 

alimentando-se entre si (Transparency International, 2017). 
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2.6. Indicadores ambientais 

 

Mapa 20 

 Países mais vulneráveis às mudanças climáticas em 2010 

Nota: Os avermelhados representam os países mais afectados e os amarelados os menos afectados. 

Fonte: Centre for global development (s/d). 

 

Os países da América Central, África (Meridional e Austral) e da Ásia (Meridional, Oriental e 

Sudeste) são os mais vulneráveis aos riscos de condições climáticas extremas (secas, calor, 

inundações, etc.). De acordo com o estudo realizado por Diffenbaugh et al. (2018), as tendências 

climáticas são de agravamento das condições climáticas extremas, resultado do aquecimento global 

e do aumento do nível das águas. 

 

Em 2016, o Haiti, o Zimbabwe o e Fiji foram os três países mais afectados, a nível mundial, por 

condições climatéricas extremas, resultando em 907 óbitos e cerca de 5.612,18 milhões USD de 

perdas (por paridade do poder de compra).  No ano de 2015, Moçambique foi o país mais afectado 

por condições climatéricas extremas (cheias), a nível mundial, resultando em 351 mortes e mais de 

500 milhões USD de perdas (por paridade do poder de compra) (Kreft, Eckstein e Melchior, 2017 e 

2018). 
 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Considerando a informação analisada, constata-se que: 

 

 Existe pouca participação/contribuição da ASS na economia mundial e de Moçambique na ASS 

e, portanto, no Mundo.  
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 As economias da ASS cresceram, ao longo da série estudada, a um rápido ritmo, mas com 

agravamento da pobreza e das desigualdades sociais. Porém, nos últimos anos (2015 e 2016), a 

ASS registou um declínio económico, não sendo uniforme em todos países, variando conforme a 

estrutura produtiva, o nível de dependência do exterior, o ambiente interno económico e político, 

entre outros, (WB, 2018b). Constatou-se que, ao longo de toda a série, a ASS, registou um 

crescimento espacialmente divergente em relação ao crescimento do mundo, o que não significa 

que, em termos absolutos, alguns indicadores não tenham melhorado.  

 

 Existe um aprofundamento do carácter primário das exportações da ASS e de Moçambique, uma 

vez que o investimento em terra tem como objectivo principal a agricultura e a extracção de 

recursos naturais, assentando as economias, cada vez mais, numa base extractivista (recursos 

naturais e commodities) para exportação, e importadora de produtos primários e manufacturados, 

afectando negativamente a balança comercial e comprometendo os termos de troca. Portanto, 

existe um aprofundamento da natureza subdesenvolvida das economias da ASS e moçambicana. 

 

 A ASS é a região com os piores indicadores económicos (menor IDH e maiores desigualdades de 

rendimento), políticos (elevada taxa de corrupção, Estados com grandes fragilidades e pouco 

livres) e sociais (elevada taxa de população pobre, maior incidência de doenças como o 

HIV/SIDA e malária, pouca população qualificada e elevada fuga de cérebros, afectando 

negativamente a capacidade de inovação), entre outros indicadores apresentados. Não muito 

diferente, Moçambique não possui indicadores e não ocupa posições, em alguns rankings, que o 

coloquem em situação favorável no âmbito da ASS no que respeita a esses indicadores. 

 

 A ajuda para o desenvolvimento, para ASS e para Moçambique, tem como principais destinos os 

sectores sociais e o económico. 

 

 A fraca democracia dos países do continente africano pode estar relacionada com os conflitos, 

nível de pobreza, desigualdades (de rendimento, de acesso aos serviços, entre outros), regimes 

políticos autoritários, qualidade da democracia, corrupção, entre outros factores.  

 

 O endividamento da ASS e de Moçambique foi tendencialmente crescente, sendo os poucos 

períodos de decréscimo, associados, principalmente, a perdões de dívida. 

 

 O elevado crescimento populacional da ASS, as elevadas taxas de desemprego e as desigualdades 

de rendimento agravam a pobreza, a fome e dificultam a cobertura dos serviços básicos aos 

cidadãos. 

 

 A nível ambiental, existe um aumento do risco e previsão de agravamento das condições 

climatéricas extremas, em todo o mundo, com particular incidência nas seguintes zonas costeiras: 

América, África Subsaariana, Oceânia e Ásia Meridional. Os três países mais afectados em 2015 

foram da ASS (Moçambique e Malawi) e Caraíbas (Comunidade Domínica). 
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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 2014 

21 
Associações de pequenos produtores do sul de  

Moçambique: constrangimentos e desafios 

António Júnior,  

Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 

Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique 
Natacha Bruna 

 
Agosto de 2014 

18 

O Impacto da Exploração Florestal no  

Desenvolvimento das Comunidades Locais nas Áreas  

de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província  

de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna,  

Assane Amade e 

 Félix Goia 

Julho de 2014 



 

44 

 

Nº Título Autor(es) Ano 

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 2014 

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 

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. 


