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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 ao Observatório do Meio Rural. 

 

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.



 
 

 

 

Em 23 de Novembro de 2013, as Nações Unidas lançaram o ano 

internacional da agricultura familiar 2014 (AIAF). Nessa 

ocasião, o Director-Geral da FAO proferiu um discurso, do qual 

se destacam os seguintes extractos: 

 

  

 Necessitamos reposicionar a agricultura familiar de forma que 

ocupe um lugar prioritário nos programas nacionais e 

regionais. 

 

  

…. Os governos desempenham um papel fundamental liderando 

o apoio para que a agricultura familiar possa alcançar o seu 

potencial. 

 

  

… nada se assemelha mais ao paradigma da produção 

alimentar sustentável que a agricultura familiar. Os 

agricultores familiares desenvolvem habitualmente actividades 

agrícolas não especializadas e diversificadas que lhes outorga 

um papel fundamental na garantia da sustentabilidade do meio 

ambiente e na conservação da biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 
Extraído em 21 de Fevereiro de 2014 de http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura representa, para países pobres, a principal fonte de sustento e renda para muitos agregados 

familiares. O aumento dos índices de produção e produtividade, no sector agrário, revelam-se, deste 

modo, de grande impacto na redução da pobreza e na melhoria das condições de vida das populações 

destes países. O crescimento do sector agrário ajuda a reduzir a pobreza, porque ele melhora as rendas dos 

produtores, providencia alimentos mais baratos tanto para as populações vivendo nas zonas rurais como 

nas zonas urbanas, produz recursos que podem gerar ou melhorar oportunidades económicas fora da 

agricultura, ajudando assim, na transição de uma economia dependente da agricultura para uma economia 

mais diversificada. 

 

Um estudo levado a cabo por Cerventes-Gody e Dewbre (2010) que compara as estratégias usadas na 

redução da pobreza em 25 países do mundo, observou que 52% (12 dos países incluídos) reduziu a 

pobreza através de aumentos na produção e produtividade agrária e apenas 13% através de melhorias em 

actividades fora da agricultura. Os autores concluíram que investimentos na agricultura com foco na 

pesquisa, educação e extensão agrárias tendem a reduzir a pobreza de uma forma mais rápida e 

sustentável quando comparado com outras intervenções. Ravillion e Chen (2007) analisaram as medidas 

usadas na China para reduzir a pobreza e concluíram que o crescimento agrário tinha tido um impacto 

quatro vezes maior no combate a pobreza quando comparado com o sector industrial e de serviços.  

 

Em Moçambique, a pobreza absoluta estagnou nos últimos anos, e o HIV e SIDA terão contribuído, de 

alguma forma, para esta conjuntura. O HIV e SIDA reduz a mão-de-obra activa disponível e produz 

elevada morbidade. Nas zonas rurais, o HIV e SIDA resulta sobretudo em redução de áreas de cultivo, na 

troca ou abandono de culturas muito exigentes em mão-de-obra. Mutangadura et al (2001) notam que os 

agregados familiares, que praticam a agricultura de subsistência, são atingidos de forma mais violenta do 

que as famílias urbanas, pois, com a perda de membros activos, há redução da produção e produtividade, 

levando a redução da renda familiar e a subnutrição. Lengkeek (2008) afirma que, a longo prazo, esta 

situação provoca o decréscimo cíclico da capacidade produtiva dos rendimentos e da insegurança 

alimentar e nutricional crónica. Donovan e Mather (2008) estudaram os impactos da mortalidade de 

adultos rurais no rendimento, bens, e pobreza usando dados do painel do TIA (2002-2005) e concluiram 

que a morte do chefe de família na região Norte/Centro resulta, em média, numa redução em 25% do 

rendimento das suas culturas e no Sul, a morte do chefe do agregado é associado a uma redução de 88% 

nos rendimentos não agrícolas. 
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pecuários. Mateus Marassiro, mestre em desenvolvimento rural.  Docente e investigador na Unilurio. Garcia Júnior 
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Apesar do vasto conhecimento da literatura sobre impactos do HIV e SIDA nos produtores e na produção 

agrária, ainda é escassa a informação académica empírica sobre Moçambique. Acredita-se que a 

pandemia do HIV/SIDA continuará, no futuro, a ter impactos socioeconómicos substanciais na Africa 

Subsariana, incluindo Moçambique. Enquanto as implicações da doença para investigação na área da 

saúde são bem estabelecidas, há um crescente entendimento de que o alastramento assim como as 

consequências da doença podem ser influenciadas por políticas e instituições que influenciam o 

comportamento das pessoas. Este conhecimento é pertinente, pois, poderá ajudar no desenho de políticas 

e estratégias mais efectivas para a mitigação dos impactos e proporcionar sustentabilidade agrária. Para 

isso, foram definidos para o presente trabalho os seguintes objectivos.  

 

Objectivos 

 

Geral 

 Avaliar o efeito do HIV e SIDA na produção agrária e no bem-estar das famílias camponesas em 

Tete e Niassa 

 

Específicos 

 Descrever o perfil socioeconómico dos agregados afectados pelo HIV e SIDA nos locais de 

estudo; 

 Descrever o papel da produção agrícola no sustento das famílias afectadas; 

 Analisar o efeito das mortes e doenças no sistema de produção e no bem-estar das famílias 

afectadas e  

 Propor medidas, visando mitigar os efeitos do HIV e SIDA nas áreas de estudo 

 

 

2. CONTEXTO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV) é um retrovírus que infecta células do sistema 

imunológico humano (principalmente as células CD4, componente chave do sistema imunológico celular) 

e destrói ou prejudica as suas funções (UNAIDS, 2009). As infecções com este vírus resultam num 

progressivo esgotamento do sistema imunológico, levando-o à “imunodeficiência”. O sistema 

imunológico é considerado deficiente quando não consegue mais lutar contra infecções e doenças. 

Pessoas imuno-deficientes são muito mais vulneráveis a uma quantidade de infecções, que variam de 

tuberculose, herpes e candidíase a meningite criptocócica. Doenças associadas a severa imunodeficiência 

são conhecidas como doenças oportunistas (MISAU, 2009). 

 

A SIDA é a “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” (alguns países usam a SIDA, referindo-se ao 

síndroma da imunodeficiência adquirida) e descreve o conjunto de sintomas e infecções associadas com a 

imunodeficiência (UNAIDS, 2009). A infecção com HIV é, segundo cientistas, a causa da SIDA. O nível 

de vírus no corpo e o aparecimento de certas infecções oportunistas são usados como indicadores de que a 

infecção de HIV progrediu para a fase da SIDA. Actualmente, os medicamentos anti-retrovirais reduzem 

a reprodução do vírus e, consequentemente, a carga viral no corpo. Além disso, melhoram a saúde, a 

qualidade e a esperança de vida, mas não eliminam a infecção do HIV (MISAU, 2009). 

 

Em Moçambique, a preocupação com o HIV e a SIDA vem desde a década 1980 quando foi 

diagnosticado o primeiro caso em 1986, na província de Cabo Delgado, embora se tratasse de um cidadão 

estrangeiro que já vinha infectado (CNCS, 2009). Até finais de 1992, já tinham sido registados 

oficialmente um total de 662 casos de SIDA; porém, em 2007, terão morrido cerca de 81,000 pessoas em 

Moçambique, vítimas da doença, o que representava um aumento em cerca de 50 % comparado com 2001 

(UNAIDS e WHO, 2008). Estima-se que 440 infecções por HIV estejam a ocorrer por dia e que mais de 
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350 mil crianças sejam órfãs devido a doenças relacionadas ao HIV e à SIDA (UNICEF, 2009). Dados 

mais recentes sobre o HIV e a SIDA, produzidos pelo inquérito nacional sobre a situação actual de HIV e 

comportamentos de risco (MISAU e INE, 2010), apontam que:  

 A prevalência da infecção por HIV, em adultos (15-49 anos), é de 11.5%, sendo superior nas 

mulheres (13.1%), comparativamente aos homens (9.2%). Ela é também mais elevada nas áreas 

urbanas (15.9%) em relação às áreas rurais (9.2%). Pelo menos 1 em cada 7 casais moçambicanos 

(15.2%), tem um parceiro ou ambos com infecção por HIV. 

 A prevalência é mais elevada (11.1%) entre mulheres jovens de 15-24 anos comparativamente aos 

homens da mesma faixa etária (3.7%) e varia também com o nível de escolaridade: 9.8% nas 

mulheres sem qualquer nível de escolaridade contra 15.0% nas mulheres de nível secundário e 

superior; para homens, a prevalência varia de 7.2% com baixa escolaridade e 10.1% para os 

níveis secundário e superior. 

 A prevalência de HIV está igualmente associada ao quintil de riqueza, com 6.0% de adultos que 

vivem em agregados do quintil de riqueza mais baixo infectados por HIV comparativamente a 

17.4% dos indivíduos do quintil de riqueza mais elevado.  

 Geograficamente, a província de Gaza é a mais infectada com 25.1% e a província de Niassa a 

menos infectada com cerca de 3.7%. De um modo geral, nota-se que a sero prevalência é maior 

nas províncias da zona sul quando comparada com as províncias da zona centro e norte (figura 1 

abaixo). 

 

Figura 1: Taxa de sero prevalência em Moçambique por província 

 
Fonte: MISAU e INE (2010) 

 

O HIV e a SIDA estão directamente ligados com o combate a pobreza e a fome. Pessoas mal nutridas são 

mais susceptíveis de serem infectados pelo HIV enquanto a SIDA e doenças oportunistas levam à 

malnutrição e à baixa produtividade, pondo em perigo a segurança alimentar e nutricional dos afectados e 

infectados.  O impacto do HIV e da SIDA definido aqui como a alteração social ou económica, positiva 

ou negativa, resultante dos agregados serem afectadas e infectadas pelo HIV e pela SIDA quando 

comparado com a situação anterior,ainda está longe de ser conhecido, mas, é evidente que praticamente 

todos os agregados familiares, sobretudo nas zonas rurais, estão afectados por ter alguém doente, alguém 
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que morreu, órfãs para tomar conta o que resulta numa grande sobrecarga de mão-de-obra naqueles que 

ainda existem. A escassez de mão-de-obra está a levar uma redução da produção agrária em muitos 

agregados e há evidências que apontam uma relação bastante forte entre a pobreza e fome na África 

Austral e o drama do HIV e da SIDA (veja Holloway,2003; Piot, 2003; Harvey, 2004).  

 

A redução da mão-de-obra tem levado a uma redução nas áreas de produção, mudança de culturas, 

redução das práticas agrárias e, de modo geral, na mudança do padrão tradicional da produção agrária. 

Isto tem implicações profundas nos rendimentos obtidos e no bem-estar geral dos agregados afectados. 

Uma outra consequência do HIV e da SIDA na produção agrária tem  a ver com o facto de que a 

quantidade e qualidade de conhecimentos e experiências sobre a produção agrária vai declinando uma vez 

que as pessoas, detentoras do saber, vão perecendo. O tradicional sistema de passagem de conhecimento 

de pais para filhos e mães para filhas vai ficando quebrado com sérias implicações  para a gestão de 

conhecimento agrários, os meios de vida e sustentabilidade rural. Dominguez et al., (2005) anotaram que 

o conhecimento sobre o sistema de sementes na região Sul de Moçambique está a ser profundamente 

afectado pelo HIV e pela SIDA; a morte de pessoas mais velhas está a resultar na perda de conhecimentos 

de como se manejam as sementes.  

 

A FAO e PMA (2010:31) referem que o HV e aSIDA estão por detrás dos altos níveis de mortalidade e de 

malnutrição no país com particular realce na província de Gaza, a mais afectada e infectada do país; a 

malnutrição afecta, ao nível nacional, cerca de 44 % de crianças abaixo de cinco anos e cerca de 22 % de 

pessoas  em tratamento antiretroviral. Pessoas portadoras do HIV e daSIDA,em geral, e em tratamento 

antiretroviral,em particular, são bastante vulneráveis a malnutrição porque precisam de 50% mais de 

proteínas e 15% mais de energia do que pessoas saudáveis (Okoruwa et al., 2008:92). 

 

Para tornar as coisas mais difíceis, o acesso a educação e treinamento vão ficando cada vez mais 

dificultados para os agregados afectados, dada a redução de recursos financeiros e a necessidade de mão-

de-obra para actividades imediatas. A UNICEF (2006) refere que o HIV e a SIDA estão a ser um grande 

problema sobretudo para a educação das crianças órfãs das zonas rurais, o que poderá resultar num futuro 

tenebroso para as mesmas.  

 

Se por um lado o sustento e o futuro das famílias (rurais) fica bastante ameaçado, por outro, os agentes 

provedores de serviços de extensão, que ajudariam a melhorar o nível de vida dos produtores, ressentem-

se igualmente do HIV e da SIDA. Qamar (2001) explica que o HIV afecta os serviços de extensão de 

diferentes maneiras:  

 Quanto maior for o índice de prevalência do HIV num determinado contexto, maiores são as 

probabilidades do pessoal de extensão (com pouco conhecimento sobre a epidemia) se infectar. 

 Quanto maior for o índice de prevalência do HIV num determinado contexto, menor será o 

impacto das suas actividades nestas regiões por faltarem pessoas com quem dialogar. Aliado a 

isso, há uma mudança na estrutura e no tipo de beneficiários com os quais trabalham os serviços 

de extensão. Crianças e velhos emergem cada vez mais como novos clientes de serviços de 

extensão, categorias que, no modelo tradicional de extensão, eram pouco considerados como um 

grupo alvo a atingir. 

 Muitos extensionistas acabam por ficar infectados ou afectados, reduzindo o seu desempenho e 

aumentado a sobrecarga de trabalho aos colegas ou à instituição; adicionalmente as organizações 

começam a ter encargos financeiros maiores que têm a ver, entre outras, com despesas de 

tratamento, de funerais, de recrutamento e de treinamento de novo staff. 

 O relacionamento entre instituições ligadas à produção agrária, tais como serviços de crédito e de 

fornecimento de insumos entre outros fica seriamente afectado porque as redes de interacção e 

conhecimento mútuo que se tinham criado começam a desaparecer devido a mortes e doenças das 

pessoas envolvidas.  
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Portanto, analisar o impacto de HIV e SIDA no sector agrário é importante porque permite buscar 

informações que ajudam a adoptar estratégias mais efectivas para este sector, contribuindo deste modo no 

alcance das metas do governo e os objectivos de desenvolvimento do milénio.O relatório do GoM e 

PNUD (2008) refere que, dos 8 objectivos do milénio, Moçambique está próximo de alcançar o primeiro, 

sendo os restantes apenas provável ou impossível de alcançar até 2015. O HIV e a SIDA são, sem dúvida, 

um dos grandes obstáculos no alcance das metas.  

 

 

3. METODOLOGIA E QUESTÃO DE ESTUDO 

 

Estudos sobre assuntos (extremamente) sensíveis como o HIV e a SIDA têm levantado vários 

questionamentos éticos, deontológicos e metodológicos. Será que é possível identificar, com clareza, 

indivíduos ou famílias que vivem com HIV e SIDA e, se sim, até que ponto os dados recolhidos não são 

subjectivos e negativamente influenciados pelo estado emocional, quer do pesquisador, quer dos próprios 

entrevistados? Estes argumentos têm sido usados pelos seguidores do pensamento epistemológico positivista 

–que advoga a universalidade e objectividade da ciência– sobre a validade e fidedignidade da informação 

recolhida e, consequentemente, dos resultados apresentados. A presente pesquisa distancia-se da escola 

positivista e alicerça-se na escola construtivista (veja Roling, 1996; Chambers, 1997; Giddens, 1997; Long, 

2001). Nesta escola de pensamento, a ciência e os resultados de pesquisa, sobretudo em ciências sociais, são 

resultado da interacção e reciprocidade entre o pesquisador e o pesquisado. Ele resulta da interpretação que o 

respondente faz da sua situação (que pode não ser a perfeita e real), vis-à-vis a presença do pesquisador e 

também da reinterpretação da interpretação do respondente por parte do próprio pesquisador. Neste processo, 

é impossível, quer por parte do pesquisado, assim como do pesquisador, dissociarem-se do conhecimento e 

das crenças que possuem sobre as matérias em análise que lhes permitem fazer a necessária (re)interpretação. 

Ademais, o facto de o pesquisador ir ao campo já com objectivos e hipóteses definidas, e uma revisão da 

literatura feita, revela a necessidade não necessariamente de ser objectivo, mas de deixar claro as bases de 

redução da sua subjectividade.   

 

Em vez de seguir os argumentos de objectividade e fidedignidade, a presente pesquisa alicerçou-se nos 

argumentos de Ruben e Ruben (1995) segundo os quais, em estudos sociais, os pesquisadores devem 

procurar ser (1) transparentes no sentido de que o leitor é capaz de ver, no texto, o processo de recolha e 

análise de dados; (2) consistentes no sentido de que deve haver alguma coerência nos argumentos que são 

apresentados no estudo e alguma coerência com as conceptualizações teóricas que o autor apresentada. O 

objectivo não é necessariamente eliminar as inconsistências, mas o de ser capaz de explicar onde elas 

existirem; (3) comunicáveiso que significa que os resultados da pesquisa são reais e vivos para o leitor. Em 

resumo, o pesquisador, que apresenta muitas evidências, que são ao mesmo tempo vivas, transparentes e 

cuidadosamente e bem documentadas, vai ser relativamente mais convincente (Ruben e Ruben, 1995). De 

um modo geral, a abordagem construtivista advoga que todo o conhecimento é uma construção social, pois, a 

pesquisa lida com seres Humanos que têm capacidade e algum 

conhecimento baseado nas suas experiencias passadas, nas suas crenças, 

valores, preferências e aspirações. Estas estarão sempre presentes onde quer 

que a pesquisa acontece e ninguém se dissocia disso.  

 

A presente pesquisa visa, através de estudos pilotos, analisar os efeitos do 

HIV e SIDA na produção agrária e no bem-estar. A mesma decorreu nas 3 

regiões do país. Porém, tendo em conta a alta seroprevalência na região sul, 

mais pesquisadores e recursos (incluindo tempo) foram alocados nesta 

região (estudos na província de Gaza e de Maputo) e os resultados serão 

publicados a posterior da presente pesquisa nas regiões Centro e Norte. Nas 

regiões Centro e Norte a pesquisa foi realizada nas áreas apresentadas no 
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mapa ao lado – províncias de Tete (distrito de Moatize) e do Niassa (distritos de Cuamba, Sanga, Lago, 

Lichinga-Sede e Ngauma). Tete (Moatize) foi escolhido, tendo em conta a dinâmica socioeconómica actual 

que a põem numa posição de alto risco de expansão de infecções enquanto Niassa foi escolhida para permitir 

ter-se estudos iniciais, enquanto os seus níveis de infecção são ainda baixos. A pesquisa na zona centro e 

Norte consistiu em três etapas importantes, nomeadamente: a preparação da pesquisa, que basicamente 

consistiu na revisão bibliográfica e preparação do protocolo de pesquisa, que incluía a definição do 

problema, objectivos, metodologia e desenho de instrumentos de recolha de dados. Seguiu-se a fase de 

recolha de dados no campo que durou cerca de um mês. Os dados de campo foram recolhidos, usando uma 

combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Nos métodos qualitativos, foram usadas a entrevista 

semiestruturada, a observação participativa e as discussões com grupos focais. O método quantitativo usado 

foi o inquérito. Com o inquérito, foram entrevistados um total de 200 chefes de agregados familiares (sendo 

109 em Tete e 91 em Niassa) e 42 técnicos extensionistas no Niassa. Para a identificação dos agregados 

afectados pelo HIV e pela SIDA, recorreram-se a organizações provinciais, distritais e locais que assistem 

pessoas que vivem com o HIV (PVHS), as quais conhecem as famílias neste estado. Dentro das famílias 

afectadas, procurou-se entrevistar aleatoriamente agregados que tivessem perdido algum membro do 

agregado nos últimos dois anos ou que tenha alguém frequentemente doente. Os dados quantitativos foram 

analisados, usando o pacote estatístico SPSS com o qual se fez estatística descritiva e algumas inferências 

como correlações de variáveis. Os dados qualitativos foram agrupados conforme a temática e cruzados com a 

informação quantitativa correlacionada. A questão principal da pesquisa foi: de que maneira o HIV e aSIDA 

afectam a agricultura e o bem estar das comunidades estudadas? 

 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE   

 

4.1 Perfil socioeconómicos dos agregados afectados pelo HIV e SIDA 

 

O perfil socioeconómico de uma população é um importante indicador do estado do bem-estar e pode 

indicar a probabilidade de ser afectado pelo HIV e pela SIDA assim como os impactos da doença nos 

meios do sustento dos agregados. Por outro, a descrição das características socioculturais e económicas 

dos produtores vai permitir a contextualização dos resultados apresentados nas secções subsequentes do 

artigo.   

A figura 2 (abaixo) ilustra as principais características socioeconómicas das famílias entrevistadas nas 

duas províncias. Os resultados mostram que, tanto na província de Tete, assim como na província de 

Niassa, a maior parte dos entrevistados (famílias afectadas pelo HIV), é do sexo feminino com cerca de 

67% e 64,8%, em Tete e Niassa respectivamente. Mais da metade destes entrevistados do sexo feminino 

são chefes do agregado familiar com idades compreendidas entre 36-65 anos. Quanto ao tamanho médio 

dos agregados, os resultados mostram uma média de 5.2 membros por agregado familiar, sendo a maior 

parte dos mesmos compostos de 4-7 membros (68,7% para Tete e 67% para Niassa). Estes resultados não 

se distanciam aos do INE (2010) que mostram, a nível nacional, uma média de 5 membros por agregado 

familiarizados quais a maior parte da população moçambicana é do sexo feminino. Notou-se mais os 

estados de viuvez nos agregados afectados pelo HIV e SIDA em Tete (75.2%) comparativamente a Niassa 

(18.7%). Tendo em conta o índice de infectados na província de Tete, isto significa que o HIV e SIDA 

está a causar mais problemas (de morte) nesta província do que no Niassa. Por outro, isto revela que, no 

Niassa, houve mais agregados entrevistados com membros doentes do que mortes associadas.    

 

A educação é um factor importante para combater o HIV e SIDA. Indivíduos alfabetizados podem aceder 

mais facilmente à informação e com isso estarem mais conscientes dos riscos que correm assim como 

aderirem a tratamentos quando infectados. Em relação a este indicador, os resultados do estudo mostram 

que há mais pessoas que sabem ler e escrever na província de Niassa (64,8%) contra apenas 35,2% dos 
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respondentes de Tete. Ainda em relação a isso, em Tete não foi encontrada nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre homens e mulheres em relação à educação [χ
2
 = 0,53; P(0,47) 

>α(0,05)], mas houve diferença estatisticamente significativas no Niassa [χ
2
 = 18,099; P(0,00) <α(0,05)], 

sendo que a probabilidade de um indivíduo do sexo feminino não saber ler e escrever é maior (-0,45)  em 

relação aos indivíduos do sexo masculino. O estudo encontrou no Niassa, 30 respondentes do sexo 

feminino que não sabem ler/escrever contra apenas 02 do sexo masculino. Em relação ao nível mais alto 

alcançado, dos poucos que estudaram, o estudo nota que há relativamente mais pessoas que foram até ao 

nível secundário em Tete do que em Niassa, mas o teste Chi-Quadrado [χ
2
 = 5,36; P(0,07) >α(0,05)] 

mostra que a diferença entre as províncias não é estatisticamente significativa.  

 

 

Figura 2: Principais características socioeconómicas dos agregados familiares 

Variável 
Frequências Percent. (%) 

Niassa Tete Niassa Tete 

Sexo do Entrevistado 
Feminino 59 73 64,8 67 

Masculino 32 36 35,2 33 

Relação com Agregado Familiar  
Chefe do agregado 69 92 75,8 84,4 

Esposo/a 22 17 24,2 15,6 

Estado Civil  

Solteiro/a 10 
1 11 9 

Casado/a 43 17 47,3 14,7 

Divorciado/a 21 9 23,1 9,2 

Viúvo/a 17 82 18,7 75,2 

Ler e Escrever 
Sim 59 29 64,8 26,6 

Não 32 80 35,2 73,4 

Idade do Entrevistado 

< 18 anos 1 - 1,1 - 

18 - 35 anos 33 25 36,3 22,9 

36 - 65 anos 49 76 53,8 69,7 

> 65 anos 8 8 8,8 7,3 

Tamanho Médio do Agregado Familiar 

1-3 Membros 16 21 17,6 19,3 

4-7 Membros 61 75 67 68,7 

8-12 Membros 14 13 15,4 11,9 

 Media 5 5.4  

Total dos entrevistados 91 109 100 

Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

4.2 Posse de bens duráveis 

 

A posse de bens duráveis espelha, de certo modo, o nível de bem-estar de uma determinada família, pois 

representa investimentos consideráveis que requerem um nível mínimo de rendimentos para comprar e 

suster. Por outro, eles representam reserva da riqueza, a qual se pode recorrer em momentos de crise 

como o HIV e a SIDA. Em relação à posse de bens (figura 2 abaixo), os resultados do trabalho mostram 

que os agregados, em Niassa, têm mais bens do que em Tete. Isto revela, em grande parte e como será 

apresentado mais adiante, a baixa possibilidade de acumular nas famílias afectadas em Tete do que no 
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Niassa. O teste Chi-Quadrado (χ
2
) mostra que a diferença entre as províncias, no que diz respeito à posse 

de bens, é estatisticamente significativa [(χ
2
 = 41,9; P(0,00) <α(0,05)].   

 

Figura 3: Posse de bens duráveis 

 
Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

4.3 O papel da produção agrícola no sustento das famílias afectadas 

 

Os resultados do estudo mostram que a prática da actividade agrícola constitui a principal ocupação dos 

agregados familiares tanto na província de Niassa (60% da amostra tem agricultura como principal 

actividade),assim como na província de Tete (100% da amostra tem agricultura como principal 

actividade). O pequeno negócio constitui a actividade que mais ocupa os agregados depois da agricultura. 

Estes resultados reafirmam a posição que a agricultura ocupa na sobrevivência das comunidades de 

Niassa e Tete e corroboram com os resultados do INE (2010) que apresenta a agricultura como principal 

actividade de sustento da população moçambicana que vive nas zonas rurais. O INE (2010) mostra que, 

no Niassa,87.3% vivem da agricultura e 92.7% em Tete. No que respeita às principais fontes de renda, a 

agricultura constitui a fonte primária e principal de renda em Tete (100% dos entrevistados), mas, no 

Niassa, a agricultura é a principal fonte para apenas 37% dos entrevistados, sendo que os restantes acham 

que os pequenos negócios, emprego formal e ocasional, as remessas de familiares são fonte principal de 

renda.  O teste Chi-Quadrado (χ
2
) mostra diferenças estatisticamente significativas na renda em função da 

ocupação, sendo que agregados que vivem da agricultura (portanto em Tete) têm rendas menores quando 

comparados com aqueles que diversificam as suas fontes ou têm outras actividades principais para o 

sustento da família (no Niassa). A associação renda e tipo de ocupação foi positiva (+0,18) e, χ
2
 = 108,95; 

P(0,00) <α(0,05)]. 

 

Em relação à comparação do papel da agricultura antes de ter alguém doente/mortes no agregado e agora, 

92,7% dos agregados, na província de Tete, afirmaram que a actividade se tornou cada vez mais 

importante e ela é a principal fonte alimentar e de renda. Porém, no Niassa, para maior parte dos 

agregados(51,9%), a agricultura está a tornar-se cada vez menos importante e a sua contribuição na renda 

familiar tem observado uma queda, em que maior parte dos AFs (38%) assumiram que a agricultura 

participa com menos de 50% na renda e apenas 3.8% disse ter 100% da renda dependente da agricultura e 

11.4% disse que a agricultura não contribui em nada na renda.  
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Figura 4: Contribuição e importância da agricultura 

Característica 
Frequências Percent. (%) 

Niassa Tete Niassa Tete 

Papel da Agricultura para os 

Agregado 

Cada vez mais importante 16 101 20,8 92,7 

Como sempre foi 21 8 27,3 7,3 

Cada vez menos importante 40 0 51,9 0 

Destino da Produção 

Só consumo 34 32 37,4 29,4 

Só venda 0 0 0 0 

Consumo e venda 40 77 44 70,6 

Contribuição da Agricultura 

para Renda Familiar 

100% da renda 3 81 3,8   74,3 

50%-100% da renda 10 23 12,7 21,1 

50% da renda 27 4 34,2 3,7 

< 50% da renda 30 1 38 0,9 

Não contribui na renda 9 0 11,4 0 

Total dos entrevistados  91  109 100 

Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

Um dos factores que revela a importância da agricultura em Tete do que no Niassa é a presença dos 

serviços de extensão. Na província de Tete, 53.2% dos agregados tiveram, durante o ano, contacto com 

um agente dos serviços de extensão agrária e de entre as técnicas ensinadas, a sementeira em linha, o uso 

de sementes melhoradas, a consociação, a rotação, a adubação e o uso de pesticidas são as que as pessoas 

referiram e que foram adoptadas. Porém, no Niassa, apenas 9.2% tiveram algum contacto com um agente 

de extensão que acontece 1 vez por ano. Os resultados estatísticos mostraram haver uma associação 

positiva forte (0.87) entre assistência técnica e rendimentos agrícolas nas famílias entrevistadas em Tete.   

 

Frequentemente, os pequenos agricultores dependem de métodos tradicionais de cultivo, variedades de 

sementes de baixo rendimento e técnicas de produção que perpetuam baixas produções devido, 

principalmente, à falta de assistência de serviços de extensão. Os serviços de extensão são, de acordo com 

Artur (2010), de importância extrema, pois, transmitem conhecimentos e informações que ajudam a 

aumentar as produções e rendas dos produtores ao mesmo tempo que melhora a percepção dos 

pesquisadores sobre os sistemas agrários dos produtores, seus pontos fortes e limitações. 

 

Tendo em conta que a maior parte dos agregados entrevistados em Tete vive da agricultura, actividade 

cujo rendimento é muito baixo, isto justifica baixos investimentos em Tete que se pode ligar igualmente à 

baixa escolaridade. Baixas rendas são também apontadas como factores de vulnerabilidade e de exposição 

sobretudo feminina ao HIV e à SIDA. O género não teve nenhuma influência na fonte de renda [(χ
2
 = 

14,78; P(0,25) >α(0,05)]. 

 

4.4  Área de cultivo 

 

A área total de cultivo constitui um dos factores importantes para a produção e a produtividade agrícola. 

Nas províncias de Niassa e Tete, como nas restantes províncias do país, predomina a agricultura de 

subsistência e em pequena escala. O presente estudo constatou que, na província de Niassa, há 

relativamente mais famílias a explorarem áreas maiores do que em Tete. 64.4% dos agregados 

entrevistados no Niassa, têm áreas iguais ou superiores a 1 hectare contra 47,8 % em Tete.  O teste χ
2
 

mostra diferenças estatisticamente significativas entre as duas províncias em relação à área de produção 
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[(χ
2
 = 20,60; P(0,004) <α(0,05)]. Este resultado pode estar associado aos impactos do HIV e daSIDA em 

termos de perda de mão-de-obra que é maior em Tete do que no Niassa. Em nenhum momento foi 

referenciada a escassez de terra como factor limitante ao aumento de áreas nas duas zonas de estudo. 

Como notamos anteriormente, que a viuvez - um dos indicadores de redução de mão-de-obra- é maior em 

Tete do que no Niassa. Por outro lado, notamos que as rendas são menores para quem depende da 

agricultura (caso de Tete) do que para quem diversificadas fontes de rendimento, o que retira a 

possibilidade de contratar mão-de-obra adicional para incrementar as áreas. Voltaremos a este assunto 

quando analisarmos os impactos do HIV e da SIDA nas duas províncias. 

 

Figura 5: Áreas de cultivo 

 
Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

4.5 Principais culturas produzidas e práticas culturais 

 

Os resultados do estudo mostram, de uma forma geral, que os agregados cultivam cereais, leguminosas, 

hortícolas, raízes e tubérculos. Dentre esses, o milho, o amendoim, o gergelim, o tabaco, a mandioca e 

feijões são as culturas que mais se destacam. Na província de Tete, predominam culturas de rendimento, 

especificamente, gergelim e tabaco, com cerca de 95% dos agregados que produzem estas culturas. O 

milho constitui a 3
ª 

(terceira) cultura mais praticada e poderá contribuir bastante para as culturas 

destinadas à venda, para além do consumo. Em relação às práticas culturais, os resultados mostram que, 

em Tete, 87,2% dos agregados usam semente melhorada, 28,4% usam algum sistema de rega nas suas 

machambas, 30,3% usam pesticidas, 30,3% fertilizam com adubos inorgânicos e 45,9% usam estrume de 

animais. A adopção destas práticas pode estar ligada à existência de serviços de extensão mencionados 

anteriormente por mais de 50% dos entrevistados. Diferente da província de Tete, Niassa apresenta 

percentagens baixas no uso de práticas agrícolas como é o caso da rega (6,9%), semente melhorada 

(18,1%) e uso de fertilizantes (6,9%). Em Niassa, predominam culturas alimentares, nomeadamente 

milho, feijões, mandioca e hortícolas. 
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Figura 6: Práticas agrícolas dos agregados entrevistados 

 
Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

4.6 O impacto das mortes e doenças no sistema de produção e no bem-estar das famílias afectadas 

 

O HIV e a SIDA afectam a produção agrária na medida em que condicionam a disponibilidade e a 

efectividade da massa laboral. O presente estudo mostra que houve uma tendência de redução das áreas 

de cultivo por agregado familiar devido à pandemia. Isto foi mais mencionado em Tete (56.9%) do que 

em Niassa (47.6%). Em alguns casos, houve abandono total da actividade agrícola. A província de Niassa 

apresenta maior índice de abandono de áreas de produção com cerca de 15.4% (14 inquirido), contra 3.25 

% (2 inquiridos) na província de Tete. O não abandono em Tete, mostra, mais uma vez, a fraca 

diversificação nesta área de estudo e a dependência quase total dos agregados na agricultura para o seu 

sustento, como referido anteriormente. Redução de áreas de cultivo e abandono da actividade foram 

igualmente encontrados em estudos realizados em Burkina Faso, Uganda, Nigéria e na Costa de Marfim 

(Chuks, 2008; IP e FAO, 2002; ONUSIDA, 1999). Estudo por DGHD (sd), numa província central de 

Zâmbia, mostrou que a plantação familiar de algodão reduziu em 11% com a perda de um membro por 

HIV/SIDA oque resultou numa redução de produção em 16%.Estasperdas de colheita, a nível familiar, 

agravaram a pobreza e ameaçaram o bem-estar de todos os membros da família. 

 

Um outro aspecto muito importante na produção agrícola é o tempo de trabalho que a família gasta nas 

suas machambas. Os resultados do estudo (figuras 7 e 8 abaixo) mostram reduções no tempo de trabalho, 

facto muito mencionado em Niassa (81,2%) em relação a Tete (42,2%). Para as duas províncias, o tempo 

médio dedicado as machambas reduziu de mais de 6 horas/dia e 5-6 dias/semana para pouco menos de 3-

4 horas/dia e 3-4 dias/semana, representando uma perda de cerca de um mês de trabalho em cada ciclo 

produtivo. A redução no tempo de trabalho (horas de trabalho) foi maior em Niassa porque, enquanto em 

Tete cerca de 50% ainda continua a trabalhar cerca de 6h/dia, no Niassa, a maior parte (cerca de 80% 

trabalha apenas cerca de 3h/dia). Relativamente a dias de trabalho em Tete, referiram faltar, em média, 3 

dias/semana de trabalho nas machambas para atender mortes e doenças enquanto no Niassa referiram, em 

média, faltar 2 dias/semana para este efeito.  
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Figura 7: horas de trabalho em Niassa antes e depois de alguém doente/morte 

 
 

Figura 8: horas de trabalho em Tete antes e depois de alguém doente/morte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

 

A redução do tempo de trabalho está também associada a participação em enterros. De um modo geral, 

isso se faz sentir muito mais na província de Tete do que na província do Niassa, o que se justifica dados 

os números ligados a mortes e viuvez naquela região. Para compensar a necessidade de mão-de-obra, 

nota-se também um incremento no uso da mão-de-obra infantil que obriga as crianças a ter de abandonar 

a escola (figura 9 abaixo). Estes resultados reforçam a informação apresentada anteriormente que os 

impactos se fazem sentir com maior intensidade em Tete do que na província do Niassa.  
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Figura 9: Impactos relacionados com as faltas à machamba e no bem-estar das crianças 

 

Fonte: autores com base nos resultados do inquérito feito 

 

A redução de dias e horas de trabalho nas machambas teve consequências na produção global. No Niassa, 

78,3% dos agregados referiram que reduziu a produção enquanto em Tete foram 66.1%. Em termos 

quantitativos, no Niassa, antes da pandemia, maior parte das famílias (54.9%) referiu que conseguia 

colher alimentos que lhe garantia alimentação acima de nove meses. Actualmente apenas cerca de 15% 

dos agregados entrevistados é que referiram que conseguem produzir e ter reservas acima de nove meses. 

Em Tete, antes da pandemia, 80.5% referiu que tinha reservas alimentares para acima de nove meses; 

65% dos inquiridos referiu ainda produzir e ter reservas para acima de nove meses. A maior redução na 

produção, em Niassa, comparativamente a Tete pode dever-se, entre outros, a factores já referidos 

anteriormente tais como a fraca assistência de extensionistas e a fraca adopção de tecnologias agrárias. 

Análises mostram correlações significativas positivas e fortes entre o tempo gasto na machamba e as 

produções (+0.36 para Niassa e +0,49 para Tete), significando que, quanto mais tempo se trabalha na 

machamba, maior a probabilidade de aumentar as produções. A redução das produções teve impactos 

(in)directos tais como a redução de número de refeições, a redução na venda de produtos, na compra de 

produtos entre outros (vide figura 10 abaixo).  

 

Figura 10: Principais impactos em Tete e Niassa na percepção dos inquiridos 

 

Fonte: autores baseado nos resultados dos inquéritos 
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Finalmente, mas não menos importante, com a redução da mão-de-obra e dos rendimentos, houve 

igualmente uma mudança nas culturas produzidas. Algumas culturas perderam o seu valor no seio dos 

agregados devido ao seu ciclo longo e à sua exigência em relação aos amanhos culturais. No Niassa, 

destacam-se o tabaco, feijões e o algodão, e em Tete, destacam-se as culturas de tabaco, feijões, algodão e 

a criação de animais de grande porte como bois e cabritos. No entanto, houve igualmente um incremento 

na produção de hortícolas e uma tendência de criar animais de pequeno porte como galinhas e patos com 

menos exigências em termos de mão-de-obra. No caso de redução de animais como cabritos, bois e aves, 

muitos referiram, durante as discussões em grupos focais, que foi sobretudo a venda para despesas do que 

o abandono por causa das exigências. Para suprir as necessidades, em termos financeiros, uma 

percentagem considerável dos agregados afirmara ter vendido os seus activos de modo a fazer face a 

queda nas suas receitas provenientes da produção agrícola. Em Niassa, cerca de 31,9% dos agregados 

referiu que teve de vender os seus bens, contra 11% na província de Tete. Os bens mais vendidos incluem 

gado caprino, bovino, bicicleta e rádio. A venda de bens, em Niassa, pode dever-se, em parte, ao facto de 

que, como mostrado anteriormente, ser nesta província onde os agregados mostraram ter havido mais 

redução nos níveis de produção e na redução do papel da agricultura. Como referido, enquanto em Tete 

ainda 65% dos agregados referiu ter produção para mais de nove meses, no Niassa apenas 15% referiu 

essa capacidade. Por outro lado, dados apresentados, na parte inicial, mostraram que, em Niassa, os 

agregados possuíam mais bens duráveis e comercializáveis do que em Tete. 

 

Um aspecto que foi de forma sistemática referida nas entrevistas com informantes-chave e com os 

agregados é que, nos últimos dois anos, o número de organizações que providenciavam ajuda as pessoas 

que vivem com HIV e SID (PHVS) reduziu de forma assinalável nas duas províncias, mas isto é 

relativamente mais sentido no Niassa, onde a redução foi muito mais severa e, aliado a distâncias e 

dispersão dos agregados no Niassa, torna a pouca assistência mais difícil ainda de chegar a quem 

realmente precisa, forçando, deste modo, à venda de bens para o sustento.   

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 Tanto na província de Tete, assim como na província do Niassa, os agregados afectados pelo HIV e 

pela SIDA são chefiados maioritariamente por mulheres com idades compreendidas entre os 36-65 

anos. Para ambas províncias, a maior parte dos agregados são compostos por 4-7 membros com 

média de 5.2 membros por família. No Niassa, o estudo encontrou mais chefes de agregados que 

sabem ler e escrever e que possuem mais bens duráveis do que em Tete. Porém, foi em Tete, onde o 

estudo encontrou maior percentagem de viuvez (75,2% dos agregados entrevistados), quando 

comparado com Niassa (47,3%), onde se revelou maiores efeitos do HIV em Tete do que em Niassa. 

Isto corrobora as estatísticas que mostram índices de sero prevalência maiores em Tete do que em 

Niassa. Estes resultados sugerem que os efeitos do HIV e SIDA nas áreas de estudo tendem a ser  

mais sentidos por indivíduos do sexo feminino - uma feminização dos efeitos do HIV.  

 Para ambas as províncias, a agricultura continua sendo a principal ocupação dos agregados 

familiares, mas, em termos de contribuição para a renda familiar, ela é mais importante em Tete do 

que em Niassa. O estudo revela que, em Niassa, as famílias têm mais fontes alternativas de sustento 

do que em Tete. Cerca de 52% dos agregados, em Niassa, referiu que a agricultura está a tornar-se 

menos importante para o seu rendimento contra 92.7% em Tete que acha a agricultura mais 

importante ainda. E os dados mostram igualmente uma redução bastante significativa de tempo 

dispêndio na agricultura no Niassa comparativamente a Tete. Isto é reflexo, em parte, da fraca 

assistência por parte de serviços de extensão, o que se repercute nos baixos índices de produção e 

produtividade em Niassa quando comparado com a área de estudo em Tete. Estes resultados 

permitem concluir que os serviços de extensão são extremamente importantes num contexto de HIV 
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e SIDA e que é preciso expandir e potenciar o alcance dos mesmos ao nível dos produtores nas zonas 

de pesquisa. 

 Em relação às áreas de produção, há mais agregados com áreas maiores no Niassa do que em Tete, 

mas há relativamente mais uso de tecnologias de produção em Tete do que em Niassa. Pode ser que 

o aumento da produção, no Niassa, seja feito por aumento de áreas quando, em Tete, é alicerçado 

também pelas inovações tecnológicas (53.2% referiram ter acesso a serviços de extensão em Tete 

quando comparado com apenas 9.2% em Niassa). Destes resultados conclui-se que, as inovações 

tecnológicas no sector agrário tem um papel fundamental para reduzir os efeitos negativos do HIV e 

SIDA. 

 Com doentes nas casas pelo menos uma pessoa cuida de pessoa(s) doente(s), levando ao maior 

envolvimento da criança em trabalhos de machamba e da casa como forma de aliviar o défice da 

mão-de-obra; isto se sente mais em Tete do que no Niassa. Por outro lado, muitos chefes de 

agregados tiveram que faltar ou abandonar a machamba mais cedo para visitar alguém doente ou 

para participar em funerais. Na província de Tete, cerca de 63% dos entrevistados teve que deixar de 

trabalhar na machamba para visitar algum familiar doente, pelo menos três vezes durante a 

campanha. Em Niassa, a situação foi pior, pois cerca de 50% faltaram a machamba mais de cinco 

vezes na campanha anterior para visitar doentes. Devido a doenças e mortes, houve também uma 

redução das áreas de cultivo nos agregados familiares sendo que 56.9% e 47.6 % em Tete e Niassa 

respectivamente referiram ter reduzido as áreas. Por outro, perto de 20% do total da amostra (15.4% 

em Niassa e 3.25% em Tete) abandonou a agricultura para desenvolver outras actividades. Destes 

resultados conclui-se que, com o HIV e a SIDA, houve uma certa reestruturação na produção agrária 

sendo que as pessoas começam a trabalhar ainda bastante novas e, a escassez de mão-de-obra pode 

estar a influenciar o abandono da actividade agrícola. 

 A redução das áreas de cultivo está relacionada, em parte, com a redução de dias e horas de trabalho. 

O tempo de trabalho na produção agrícola reduziu, de uma média de mais de 8 horas/dia e 5-6 

dias/semana para pouco menos de 3-4 horas/dia e 3-4 dias/semana, correspondendo a perda de cerca 

de um mês em cada ciclo produtivo. Esta redução verifica-se mais no Niassa (81,2%) do que em Tete 

(42,2%). Como consequência, em parte desta redução, a produção de alimentos, no seio dos 

agregados, reduziu consideravelmente, com maior destaque na província de Niassa (78,3% dos 

agregados referiu ter reduzido a produção) do que em Tete (66,1% referiu a redução), o que 

contribuiu na redução de número de refeições diárias em Tete (mencionada por 89,7%) e no Niassa 

(mencionada por 54,9%). Com base nestes resultados pode-se concluir que o HIV e SIDA estão a ter 

um efeito negativo na produção e na dieta alimentar dos agregados entrevistados. 

 Outros efeitos referidos, durante a pesquisa, foram a redução e/ou o abandono de certas culturas, 

sendo a mais referida o tabaco. O mesmo acontece em relação ao algodão e feijões, em Niassa. Em 

Tete destacam-se as culturas de tabaco, algodão e feijões. Também se verificou uma redução na 

venda dos produtos agrícolas; redução na participação das actividades comunitárias (30,8% em 

Niassa e 29,4% em Tete). Para fazer face aos impactos do HIV/SIDA principalmente a queda dos 

rendimentos dos AFs, percentagem considerável foi forçada a vender os seus activos (31, 9% no 

Niassa e 11% em Tete). De entre os bens mais vendidos, o gado caprino e bovino e o rádio 

destacaram-se mais. Conclui-se destes resultados que o HIV e SIDA estão a levar a troca e/ou 

abandono de algumas culturas (maioritariamente as exigentes em mão-de-obra) e, a perca de bens 

duráveis acumulados pelas família afectadas. 

 

Recomendações 

 

Aos produtores recomenda-se que: 

 Adoptem mais as técnicas tidas como de economia de força de trabalho, tais como a sementeira 

em linhas, a agricultura de conservação, principalmente o uso de cobertura morta, a rotação e a 

consociação de culturas, para melhorar a produção. 
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 Diversifiquem as culturas que produzem como forma de alcançar uma dieta alimentar mais 

equilibrada, apostando no plantio de fruteiras nos quintais, leguminosas rasteiras como o feijão 

nhemba prostrado (que estão praticamente abandonadas), consociadas com cereais, como a 

mapira e o arroz, para manter a humidade do solo e reduzir as sachas, e apostar na produção de 

culturas de como a mandioca e batata-doce de polpa alaranjada; 

 Continuem associados e desenvolvam projectos de geração de renda, como a criação de frangos e 

a intensificação da produção de hortícolas. 

 

Ao governo e ao sector de extensão, em particular, recomenda-se que: 

 Continue a promover o associativismo no meio desta camada social para facilitar a assistência por 

extensionistas, a aquisição de financiamento de projectos e outro tipo de ajuda; 

 Crie/intensifique o sistema de micro poupança para ajudar na gestão financeira, de modo a 

assegurar as emergências, o tratamento anti-retroviral e as despesas fúnebres, além disso, a 

autonomia económica pode melhorar o estado de espírito das PVHS que tenham perdido a 

esperança. As medidas de emancipação económica devem dirigir-se especialmente a mulheres e 

jovens que efectuam o essencial do trabalho de prestação de cuidados; 

 Em relação às crianças, que se preste assistência especial àquelas que são comprovadamente 

pobres e afectadas pelo HIV/SIDA, como a colocação em orfanatos e internatos, a provisão de 

bolsas de estudo, cestas básicas e apoio em outro material que alivie a necessidade de uso da sua 

mão-de-obra. 

 

Aos pesquisadores, recomenda-se que: 

 Façam mais estudos desta natureza, pois, a nível do país ainda existe pouca informação específica 

sobre o efeito desta doença nas diversas comunidades; 

 Avaliem o impacto do HIV/SIDA a nível dos provedores de extensão e de insumos, uma vez ser 

um grupo determinante do desempenho do sector agrário.   
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