
1 

 

 
  

D
oc

um
en

to
 d

e 
T

ra
ba

lh
o 

 

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l     

 
Nº 2 

Novembro de 2012 

BALANÇA COMERCIAL AGRÍCOLA. 
Para uma estratégia de substituição de 

importações? 
 
 

João Mosca e Natacha Bruna 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Interior da capa) 
 

 
 
O documento de trabalho OBSEVADOR RURAL é uma publicação do Observatório do Meio Rural. É 
uma publicação não periódica de distribuição institucional, individual e gratuita.  
 
Também pode aceder-se ao OBSEVADOR RURAL no site do OMR: www.omrmz.org  
 
Os objectivos do OBSEVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e assuntos 
internacionais, com ênfase para o meio rural. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 
relevantes. 

 
Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito o 
OMR. 
 
O OBSEVADOR 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  
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BALANÇA COMERCIAL AGRÍCOLA: 
Para uma estratégia de substituição de importações? 

 
 

João Mosca1 e Natacha Bruna2 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O sector agrário tem sistematicamente um peso negativo na balança comercial. Uma das funções 
definidas nos documentos oficiais e nos discursos políticos refere que a agricultura deve produzir para a 
alimentação do povo, abastecer a indústria nacional com matérias-primas e contribuir positivamente para 
as exportações.  
 
Este texto possui como objectivo apresentar a balança comercial agrícola entre 2001 e 2010 e certificar a 
verificação do contributo do sector para a balança comercial. Os autores fazem na segunda secção um 
breve enquadramento teórico sobre a estratégia de substituição de importação. Na secção 3 apresentam os 
dados estatísticos sobre o objecto do texto. Na secção seguinte analisam-se as importações e exportações 
agrícolas, do conjunto do sector agrário e compara-as com a balança comercial da economia. Na quinta 
secção faz-se simultaneamente um breve resumo e retiram-se algumas lições de política. O texto não 
abrange qualquer análise acerca das causas da evolução da balança comercial do sector. Na expectativa 
que o texto contenha informação útil decidiu-se pela sua publicação.  
 
O presente texto é parte integrante de um projecto de investigação no âmbito do Observatório do Meio 
Rural (OMR) que procura estudar a competitividade da agricultura e particularmente da produção 
alimentar. É neste âmbito mais geral que se farão as análises do sector incluindo desta componente 
externa. 
 
O valor das exportações e importações referidos ao longo deste trabalho são contabilizados em USD, ao 
valor de cada ano (preços correntes). 
 
 
2. CONCEITOS E BREVE ENQUADRAMENTO 
 
2.1 Conceitos 
 
Dos conceitos utilizados importa apenas precisar dois, considerando serem os restantes do domínio geral 
dos leitores. São os seguintes: 

• O conceito “agrícola(s)3” é utilizado para designar os bens produzidos pelo sector agrário 
(agricultura ou produção vegetal, pecuária ou produção anima e florestas). Neste caso, por razões 

                                                           
1 Doutor em economia agrária e Sociologia Rural. Coordenador do projecto de investigação Competitividade e 
Transformação Estrutural do Sector Agrário no âmbito do OMR. Director executivo do OMR. Professor catedrático 
e investigador na Universidade Politécnica. 
2 Licenciada em Administração e Gestão de Empresas. Assistente de investigação do Observatório do Meio Rural no 
projecto de investigação Competitividade e Transformação Estrutural do Sector Agrário. Mestranda em Economia 
no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa. 
3 O conceito “agrícola” é geralmente aplicado à produção vegetal, embora, em alguns países também seja utilizado 
para o conjunto do sector agrário. O termo “agrário” reúne as actividades agrícolas, pecuárias e florestais. 
Abordagens mais amplas incluem também a comercialização e a indústria agro-alimentar e de transformação dos 
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de dificuldades de obtenção de fontes estatísticas, não foram incluídos os produtos florestais. Não 
estão ainda incluídos neste trabalho, a fauna bravia, o sector agro-industrial ou os serviços 
específicos (insumos – fertilizantes, pesticidas -, equipamentos, etc.), entre outros4. 

• Nos bens “alimentares” estão incluídos aqueles que são produzidos ou importados e que são 
consumidos principalmente no mercado interno. 

 
Nos bens com alguma referência específica, optou-se pela inclusão do açúcar como de exportação e não 
“alimentar” pelas seguintes razões: 

� Objectivos (exportação e produção de biocombustíveis) e origem externa do investimento 
realizado no sector. 

� Produção de açúcar em Moçambique no âmbito dos acordos UE-ACP. 
� Relação entre os volumes destinados ao consumo interno e à exportação. 

 
O principal argumento da inclusão do açúcar como cultura alimentar é a sua importância como fonte 
calórica e o crescimento do consumo interno. Qualquer das opções não é incorrecta. 
 
2.2 Breve enquadramento teórico 
 
Considerando os objectivos do projecto de que faz parte este texto como output parcial, sumarizam-se 
alguns elementos de debate sobre a estratégia de substituição de importações e a competitividade dos bens 
consumidos no mercado interno e produzidos em Moçambique. 
 
O défice da balança comercial agrícola e a alimentar, têm um importante peso na balança de pagamentos 
que tem aumentado ao longo dos últimos anos. Existem sinais que indicam o aprofundamento futuro do 
défice pelas seguintes razões: 

• Do lado da procura: 
� Aumento do consumo interno em consequência do contínuo êxodo rural e crescimento 

demográfico. 
� O crescimento do rendimento das famílias. 
� A persistência do metical sobrevalorizado e o consequente incentivo às importações, 

considerando os efeitos sobre os preços no mercado interno e as dificuldades de alguns 
produtos localmente produzidos competirem. 

� Os subsídios e manutenção de preços baixos ao consumidor urbano durante os últimos anos. 
� A abertura de fronteiras no âmbito da SADC e crescentes importações de bens alimentares a 

preços competitivos. 
• Do lado da oferta: 

� Variabilidade da produção nacional e elevado défice de oferta na zona Sul do país, onde se 
consome parte significativa dos bens importados (arroz, trigo, vegetais e frutas). 

� Elevados custos e transporte entre as zonas excedentárias de produção (centro e norte) e as 
deficitárias (sul). 

� Evidências de não existência de alterações estruturais (dimensão das áreas e dos rendimentos 
por hectare), o que torna a oferta rígida, não permitindo prever aumentos significativos de 
produção a curto prazo. 

� Alguns produtos com importante peso nas importações agrícolas e alimentares não são 
“tradicionais” nas estruturas produtivas dos produtores (caso do trigo e soja), o que 

                                                                                                                                                                                           
bens não alimentares do sector. Neste caso utilizou-se o termo “agrícola” numa versão próxima ao agrário, embora o 
texto apenas se refira a alguns produtos, principalmente agrícolas. 
4 Justifica-se estas exclusões por várias razões: inclusão desta informação em outros textos no âmbito do projecto de 
investigação; dificuldades de acesso à informação especializada; e, objectivos deste texto. 
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dificultará respostas produtivas aos incrementos da procura a curto prazo. Ressalta-se no 
entanto a existência de um programa de soja que tem obtido resultados promissores. 

 
Em resumo, é expectável que a procura cresça a ritmos mais elevados que a oferta de determinados 
produtos, com consequências sobre o agravamento do défice alimentar5 e da respectiva balança comercial 
(veja mais adiante). Esta previsão sugere que devam acontecer políticas agrárias atentas à produção 
alimentar pelas seguintes razões: 

� Pelos efeitos redistributivos das políticas agrárias com ênfase para a produção alimentar, 
considerando que grande parte dos pequenos produtores tem, na maioria dos casos, esses 
produtos como objectivo principal da função de produção. 

� Consequentemente, a produção alimentar é um dos pilares da luta contra a pobreza, não apenas 
porque constitui a fonte principal dos rendimentos da maioria da população rural, como ainda 
porque a dieta alimentar está identificada como o principal elemento da pobreza.  

� Considerando a baixa capacidade de geração de emprego do actual modelo de crescimento 
económico, a produção agrícola e as pequenas explorações são provavelmente o meio mais eficaz 
de criar auto emprego e aumentar os rendimentos numa base social alargada. 

� A grande variabilidade e as previsões do aumento dos preços internacionais a médio e longo 
prazo, poderão perigar a capacidade de importação de alimentos, quando esta constitui uma 
elevada factura em divisas. 

� Os estudos indicam transformações importantes a médio prazo na produção alimentar 
considerando os efeitos das mudanças climáticas, sendo Moçambique um pais de levada 
vulnerabilidade. 

� Finalmente e não menos importante, determinados graus de auto-suficiência alimentar podem ser 
considerados como uma questão de interesse (soberania) nacional. 

 
Estes aspectos sugerem a importância do incremento da produção alimentar como estratégia de 
substituição de importações como uma das opções para a redução do défice externo, para o aumento do 
rendimentos das famílias rurais, da segurança alimentar e no combate à pobreza. 
 
A estratégia de substituição de importações deve assentar na competitividade da produção nacional6. 
Neste caso, competitividade medida pelos preços e qualidade, pela regularidade e escala da oferta. Os 
preços dos inputs e os custos de transporte e de transacção são os que mais influenciam os custos de 
produção. A garantia da comercialização dos excedentes e as possibilidades de troca com preços que não 
percam poder de compra da produção dos agricultores é importante para que a opção produtiva agrícola 
seja real de entre as alternativas crescentes de obtenção de rendimentos no meio rural. Igual raciocínio é 
aplicável à evolução comparativa dos preços e os rendimentos agrícolas e a inflação. A emergência de 
múltiplas actividades no meio rural geradores de mais rendimentos e menor esforço de trabalho (comércio 
informal, venda de lenha e carvão, emigração e emprego, construção civil, etc.) impõem novos desafios à 
agricultura que deve proporcionar níveis de rendimento familiar competitivos com as restantes 
oportunidades. 
 
Uma questão importante é o chamado dilema dos preços agrícolas, isto é, como mantê-los 
suficientemente incentivadores ao produtor sem que, ao mesmo tempo, encareçam drasticamente o custo 
de vida nas cidades e a competitividade em outros sectores devido ao preço do factor trabalho, 
considerando as tecnologias existentes. 
 

                                                           
5 O documento do MPD (2010) revela que entre 2001 e 2008 houve uma redução em cerca de 15% da produtividade 
por hectare na produção agrária transformada em calorias assim como uma variação em -6,3% no consumo médio 
de calorias. 
6 Sobre a competitividade da economia moçambicana veja Mosca et al (2012) 
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A problemática dos preços, da comercialização e dos mercados serão aprofundados em outro documento 
de output parcial do mesmo projecto. Importa agora referir alguma problematização relacionada com a 
estratégia de substituição de importações. 
 
Uma estratégia de substituição de importações pressupõe quatro eixos principais: 

• Políticas de competitividade para assegurar que em economias crescentemente abertas, os 
produtores nacionais tenham opções de concorrer com as importações. 

• Políticas económicas diversas, incluindo, eventualmente, o proteccionismo moderado e em 
períodos transitórios. 

• Incentivos económicos para a modernização e elevação da competitividade dos produtores 
nacionais para fazer face aos sucessivos graus de abertura e assegurar um crescimento duradouro. 

• Medidas de incentivo aos produtores nacionais - ambiente de negócios e dos mercados, política 
económica (taxas de juro e crédito, fiscalidade, lei laboral), incentivos à modernização, formação 
e investigação7, redução dos custos de transporte e de transacção, melhoria do sistema de 
informação dos mercados e acesso a ele pelos produtores, entre outras. São as chamadas políticas 
compensatórias8 que podem ser financiadas pelas poupanças em divisas resultantes da 
substituição das importações, Cardoso e Guilhot (2003). 

 
Para Luciano (2002), as medidas “históricas” associadas à estratégia de substituição de importações 
(protecção, desvalorização da moeda local, etc.), devem ser ponderadas em consequência da crescente 
abertura das economias e aos acordos internacionais (comunidades económicas e Organização Mundial 
do Comércio - OMC).  
 
Os principais temas de debate relacionados com a estratégia de substituição de importações são as 
seguintes: 

• A estratégia pode implicar mecanismos de protecção e de alocação de recursos aos agentes 
económicos internos ou subsídios ao consumidor, o que significaria uma aplicação menos 
eficiente dos recursos (custo de oportunidade), considerando eventuais utilizações dos recursos 
em sectores mais eficientes e competitivos9. 

• Em caso de existirem medidas proteccionistas, a possibilidade dos preços internos serem 
superiores aos importados reduzindo o poder aquisitivo das famílias e a existência de menores 
opções de escolha do consumidor. 

• Escassez de recursos das economias menos desenvolvidas para a aplicação das medidas 
“históricas” associadas ao proteccionismo. 

• Verificação das relações intersectoriais produzidas pela endogeneização da produção alimentar 
comparativamente com os efeitos multiplicadores sobre o rendimento de outras actividades. 

• A protecção pode implicar retaliação de outras economias face às exportações do país protector 
bem como no âmbito dos acordos da SADC e no contexto mais geral da OMC. 

 

                                                           
7 Cardoso e Guilhoto colocam a possibilidade do proteccionismo dificultar a investigação e inovação produtiva em 
consequência da redução da concorrência. 
8 As medidas compensatórias podem ser interpretadas no princípio macroeconómico de que são necessárias tantas 
medidas quantos os objectivos, supondo que, qualquer que seja a medida, produz sempre efeitos positivos e 
negativos a curto e longo prazo. Neste caso, as medidas compensatórias seriam, por exemplo, as que teriam como 
objectivos reduzir eventuais constrangimentos à inovação, perdas de competitividade nas exportações de bens 
nacionais ou transformados localmente devido a eventuais políticas de valorização da moeda nacional. Por outro 
lado, a indústria exportadora com base em matérias-primas importadas pode ter um efeito compensatório devido ao 
efeito da valorização sobre esses custos. 
9 O proteccionismo (ou não, ou em que grau e temporalidade), é um dos assuntos da economia que se arrastam por 
séculos sem um salutar inconclusivo debate. Veja por exemplo Chang (2003 e 2007). 
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Numa perspectiva não “histórica” da abordagem da substituição das importações, as políticas de 
competitividade não abrangem apenas a substituição de importações mas, automaticamente, a capacidade 
exportadora (se é competitivo no mercado interno em contexto de economia aberta, também se pode ser 
competitivo exportando os mesmos bens). Este suposto poderá não ser válido se a competitividade é 
alcançada através de políticas económicas “históricas” de substituição de importações10. 
 
No âmbito das políticas concretas, é desejável que os enfoques económicos sejam ponderados por 
factores extra-económicos e só assim são possíveis decisões ajustadas às realidades. Isto é, são 
necessárias situações de compromisso entre o económico (paradigma da eficiência), particularmente no 
contexto do mercado como dogma, com os objectivos de natureza económica e social. Devem evitar-se 
radicalismos nas aplicações mecânicas como aquela defendida pelo Banco Mundial alguns anos atrás em 
como não havia “motivos para desperdiçar recursos em busca da auto-suficiência alimentar que 
permanecia um objectivo popular antieconómico”, Banco Mundial (1986:82), em Mosca et al (2012: 61) 
e, contrariamente, a aplicação politizada de proteccionismos (ou nacionalismos económicos) sem 
considerar os efeitos negativos económicos e sociais, designadamente a perda de competitividade devido 
à aplicação das medidas históricas da estratégia de substituição de importações. 
 
 
3. INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

 
3.1 EXPORTAÇÕES AGRÍCOLAS 
 
Para analisar a evolução das exportações agrícolas, recorreu-se à análise da evolução das exportações 
totais e alimentares. Elaborou-se o seguinte gráfico: 
 

Gráfico 1 
Evolução das exportações totais, agrícolas e alimentares 

 
Fonte: Banco de Moçambique (BdeM) para exportações totais e Food and Agriculture Organization (FAO) para as 
restantes.  
 
Pode notar-se através do gráfico que as três apresentam uma tendência crescente. No entanto, as 
exportações totais apresentaram uma queda em 2009, que deveu-se à queda da demanda internacional e à 
redução dos preços médios comparativamente a 2008, BdeM (2009), principalmente de produtos como 
alumínio, camarão, algodão, reexportação de combustíveis e gás. As exportações agrícolas e alimentares 
no seu conjunto, não sofreram esta redução.  
 
No caso das exportações agrícolas e alimentares nota-se menor variabilidade a partir de 2006. 
 
                                                           
10 Por exemplo, a obtenção de competitividade externa com taxas de câmbio desvalorizadas. 
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As exportações agrícolas cresceram em média, aproximadamente, 29% ao longo da série analisada. As 
exportações alimentares, cresceram a um ritmo ligeiramente superior, com uma média de 32%. 
 
Com objectivo de ilustrar o peso das exportações agrícolas e alimentares em relação às exportações totais 
elaborou-se o seguinte gráfico: 
 

Gráfico 2 
Proporção das exportações agrícolas e alimentares nas totais e a 

proporção das exportações alimentares nas agrícolas 

 
Fonte: BdeM para exportações totais e FAO para as restantes.  
 
Nota-se que a proporção das exportações agrícolas e alimentares nas totais, apresentam uma tendência 
crescente, apesar de representarem apenas, em média, 11% e 5% do total. Este facto demonstra o baixo 
peso da agricultura no sector externo, no período analisado. 
 
Por sua vez, observa-se que a proporção das exportações alimentares nas agrícolas apresenta uma certa 
variabilidade na sua evolução. Estas representam, em média, cerca de 49% das exportações agrícolas. 
 
Os principais produtos relativos às exportações agrícolas, na série em estudos, são: 
 

Gráfico 3 
Proporção dos principais produtos agrícolas exportados no total das exportações agrícolas, total de 2001 a 2009 

 
Fonte: FAO. 

 
De acordo com o gráfico, é possível concluir que o produto agrícola mais exportado é o tabaco com cerca 
de 1/3 das exportações. Este, é seguido do açúcar, do algodão e do cajú. Estes quatro produtos 
representam em conjunto aproximadamente 80% das exportações agrícolas. 
 
Relativamente às exportações alimentares, apresenta-se o seguinte cenário: 
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Gráfico 4 
Proporção dos principais produtos alimentares exportados no total das exportações alimentares, total de 2001 a 2009 

 
Nota: pode ser discutido se o caju e o açúcar são culturas alimentares, dependendo se é utilizado como bem final 
(consumo directo) ou intermédio (matéria-prima).  
Fonte: FAO. 
 
Neste caso, o açúcar é o produto mais exportado, representando aproximadamente 40% das exportações 
alimentares, no período de 2001 a 2009. Este é considerado como o segundo produto agrícola mais 
exportado (veja o Gráfico 3). 
 
Os principais produtos agrícolas exportados apresentam a seguinte evolução: 
 

Gráfico 5 
Evolução dos principais produtos agrícolas exportados 

 
Fonte: FAO. 
 
Este gráfico confirma as constatações referentes ao tabaco no Gráfico 3, pois, este apresenta altas taxas de 
crescimento (aproximadamente 39%, em média) e valores muito superiores aos restantes produtos, a 
partir de 2006. Observa-se um grande incremento a partir de 2005-2006 e importantes variações inter-
anuais. 
 
De acordo com o BdeM (2008) o tabaco atingiu o volume máximo de exportações em 2008. Este aumento 
deveu-se, por um lado, ao crescimento da produção e, por outro lado, pela subida do preço médio no 
mercado internacional. 
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Em 2009, as exportações referentes ao algodão e ao açúcar apresentaram um decréscimo na ordem dos 
28% e 34%, respectivamente. Este cenário repete-se para as exportações referentes à copra. 
 
A semente de gergelim, considerado o produto menos exportado em 2001 de dentre os analisados, 
apresenta uma tendência crescente a partir de 2004, passando a ser o terceiro produto agrícola mais 
exportado em 2009. 

 
 
3.2 IMPORTAÇÕES AGRÍCOLAS  
 
Segue o gráfico referente à evolução das importações totais, agrícolas e alimentares, no período de 2001 a 
2009. 
 

Gráfico 6 
Evolução das importações totais, agrícolas e alimentares 

 
Fonte: BdeM para as importações totais e FAO para as restantes.  
 
As importações totais apresentam uma tendência crescente. No entanto, registaram um decréscimo na 
ordem dos 6% no último ano da série estudada. 
 
As importações agrícolas e alimentares apresentam uma tendência crescente. As importações agrícolas 
apresentaram uma taxa média de crescimento de 15%, e as alimentares uma taxa ligeiramente menor de 
14%. 
 
O gráfico seguinte ilustra o peso das importações agrícolas e alimentares nas importações totais. 
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Gráfico 7 

Proporção das importações agrícolas e alimentares nas totais  
e proporção das importações alimentares nas agrícolas 

 
Fonte: BdeM para as importações totais e FAO para as restantes.  
 
As importações agrícolas e alimentares representam aproximadamente 1/5 das importações totais. Por sua 
vez, as importações alimentares representam aproximadamente 95% das importações agrícolas. 
 
Os principais produtos agrícolas importados ao longo da série estudada são s seguintes: 
 

Gráfico 8 
Proporção dos principais produtos agrícolas importados no total das importações agrícolas, total de 2001 a 2009 

 
Fonte: FAO. 
 
É possível verificar que o trigo destaca-se como o produto mais importado. O açúcar, o arroz e o milho 
também apresentam percentagens significativas. Estes quatro produtos, representam em conjunto 52% do 
total de importações agrícolas, ou seja, grande parte das importações de produtos agrícolas é constituído 
pelos cereais e açúcar. 
 
É de notar que de entre os produtos considerados, o menos importado é a carne de vaca, seguida dos 
produtos avícolas, do tabaco e de soja. 
 
No que se refere às importações alimentares, apresenta-se o seguinte cenário: 
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Gráfico 9 

Proporção dos principais produtos alimentares importados no total das importações alimentares, total de 2001 a 
2009 

 
Fonte: FAO. 
 
Tendo em conta que as importações alimentares representam cerca de 95% das importações agrícolas, a 
estrutura (distribuição percentual) das importações alimentares não se diferencia da estrutura das 
importações agrícolas. Portanto, o trigo é o produto alimentar mais importado, sendo que representa 
aproximadamente 22% das importações alimentares.  
 
O arroz é o segundo produto mais importado, na série analisada, representando aproximadamente 21% 
das importações alimentares. Pode também verificar-se que os produtos avícolas e a soja foram os 
produtos alimentares menos importados ao longo do período analisado. 
 
Após a análise da distribuição percentual das importações agrícolas e alimentares, segue a evolução dos 
produtos acima analisados, que foram subdivididos em dois gráficos para uma melhor apresentação: 
 

Gráfico 10 
Evolução dos principais produtos agrícolas importados (1) 

 
Fonte: FAO. 
 
Este gráfico ilustra a evolução das importações dos cereais ao longo do período analisado. O arroz e o 
trigo apresentam tendências positivas e taxas de crescimento elevadas, na ordem dos 44% e 28%, 
respectivamente. São bens consumidos principalmente nos centros urbanos. 
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O valor das importações de arroz registado em 2009 é 14 vezes maior que o valor registado em 2001, a 
preços correntes. Por sua vez, o valor das importações do trigo é aproximadamente seis vezes superior ao 
de 2001. 
 
Em relação ao milho, nota-se que a importação deste produto tem bastante variabilidade ao longo da série, 
e que apresenta uma tendência negativa. 
 
Relativamente aos restantes produtos agrícolas apresenta-se o seguinte cenário: 

 
Gráfico 11 

Evolução dos principais produtos agrícolas importados (2) 

 
Fonte: FAO. 
As importações do açúcar registaram o seu pico em 2004, tendo de seguida registado decréscimos 
significativos até 2006. Em 2009, este produto ainda apresenta valores inferiores aos de 2004 e 
2001. 
 
O óleo de palma apresenta uma tendência positiva, sendo considerado em 2009 o terceiro 
produto agrícola mais importado, apenas inferior ao arroz e ao trigo. 
 
Os restantes produtos também apresentam uma tendência positiva ao longo da série em análise e 
sem alterações significativas. 
 
 
3.3 BALANÇA COMERCIAL AGRÍCOLA 
 
Para uma melhor compreensão da evolução do défice da balança comercial agrícola e alimentar, optou-se 
por colocar no gráfico o défice da balança comercial (total). 
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Gráfico 12 
Evolução dos défices comercial, agrícola e alimentar 

 
Fonte: BdeM para o défice comercial e FAO para as restantes.  
 
Pode verificar-se que as três balanças apresentam saldos negativos ao longo de toda série analisada. Os 
três défices apresentam uma tendência a agravar-se. 
 
Em 2009, o défice da balança comercial agrícola e da alimentar são aproximadamente duas vezes maior 
que os défices registados em 2001. 
 
Com objectivo de compreender qual a contribuição do défice agrícola no défice total, elaborou-se o 
seguinte gráfico: 
 

Gráfico 13 
Proporção do défice comercial agrícola no défice da balança comercial total

 
Fonte: FAO. 
 
É possível verificar que o défice agrícola contribui significativamente com o défice total da balança 
comercial no período em análise. 
 
Em média, 49% do défice total é representado pelo défice da balança comercial agrícola. Esta proporção 
apresenta uma tendência decrescente. 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
4. ANÁLISE DE INDICADORES 
 
Para complementar as diferentes análises deste trabalho, apresenta-se a seguir a evolução das taxas de 
cobertura da balança comercial, balança comercial agrícola e balança comercial alimentar. 
 

Gráfico 14 
Taxa de cobertura da balança comercial, agrícola e alimentar 

 
Fonte: BdeM para a Balança Comercial e FAO para as restantes.  
 
É possível verificar através do gráfico anterior, que em nenhum dos casos as exportações são superiores 
às importações. Nota-se também que as três taxas de cobertura11 aumentaram entre 2001 e 2006, tendo a 
partir deste ano registado decréscimos. 
 
A taxa de cobertura da balança comercial mostra que neste período o valor das exportações totais cobriu 
entre 55.9% a 89.9% do valor das importações totais. A partir de 2002 esta apresenta uma tendência 
positiva para, entre 2006 a 2009 registar-se uma redução da taxa de cobertura, tendo atingido em 2009 
62,7%. Isto é, as exportações são proporcionalmente cada vez menores em relação as imputações (ou, dito 
de outra forma, as importações cresceram a ritmos mais elevados que as exportações). 
 
A taxa de cobertura da balança comercial agrícola apresenta percentagens baixas. Em 2001, foi a mais 
baixa (22.3%). Nos anos posteriores a taxa de cobertura da balança comercial agrícola apresentou uma 
tendência crescente, sendo que em 2006 o valor das exportações cobriu aproximadamente 70% do valor 
das importações agrícolas. 
 
Relativamente à taxa de cobertura da balança comercial alimentar nota-se que esta também apresenta 
percentagens muito baixas ao longo de toda a série. Nos primeiros quatro anos, as exportações 
alimentares cobriam menos de 1/5 das importações alimentares. Em 2006, esta taxa registou o seu 
máximo na ordem dos 45.8% e a seguir um decréscimo de 21 pontos percentuais em 2009. 
 
No gráfico a seguir ilustra-se a relação entre a taxa de crescimento das exportações e importações 
agrícolas e a taxa de câmbio: 
 
 
 
 

Gráfico 15 

                                                           
11 Taxa de cobertura é igual a: (exportação	– importação) /exportação, em percentagem. Caso as exportações sejam 
superiores às importações, a taxa de cobertura será superior a 100%ou 1. 
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Evolução da taxa de crescimento das exportações e importações agrícolas e a taxa de câmbio 

 
Nota: Para uma melhor apresentação optou-se por colocar a segunda escala para representar a evolução da taxa de 
câmbio (MT/USD). 
Fonte: BdeM para a taxa de câmbio e FAO para as restantes.  
 
É possível verificar que as exportações apresentam taxas de crescimento negativas nos últimos dois anos, 
enquanto as importações apresentam taxas positivas. 
 
Teoricamente, uma desvalorização da moeda estimula às exportações e uma valorização estimula as 
importações. 
 
Com base no gráfico acima, pode analisar-se o peso das variações do câmbio na balança comercial 
agrícola. Para o caso das exportações agrícolas, notam-se relações inversas e positivas anuais entre as 
mesmas e as variações da taxa de câmbio, embora seja evidente a relação inversa em relação às linhas de 
tendência ao longo da década (não representada no gráfico), o que confirma a teoria (valorização da 
moeda e redução do crescimento das exportações. Relativamente às importações, pode verificar-se que 
estas apresentam uma relação negativa com a taxa de câmbio (excepto para 2005), o que também 
confirma a teoria, isto é, uma valorização da moeda facilita as importações. 
 
Estes factos indicam como a taxa de câmbio pode influenciar as exportações e importações agrícolas. 
 
 
5. RESUMO E LIÇÕES DE POLÍTICA 
 
Do presente texto é possível resumir e retirar as seguintes lições de política: 
 

• As exportações agrícolas e alimentares apresentam uma tendência crescente, embora representem 
apenas 11% e 5% das exportações totais, ao longo do período estudado, ou seja, o peso da 
agricultura no sector externo (na balança comercial) é baixo e será crescentemente menor com o 
aumento previsível das exportações dos recursos naturais e de outros bens e serviços resultantes 
dos grandes investimentos. Sugerem-se políticas que incentivem o investimento no sector agrário 
e tornar as pequenas e médias empresas competitivas no mercado internacional. 

• As importações agrícolas e alimentares têm crescido a taxas de 15% e 14% respectivamente. As 
importações alimentares representaram no período analisado, em média, 95% das importações 
agrícolas. Sugere-se que sejam tomadas medidas de incentivo para o aumento da produção, 
principalmente de cereais (milho e arroz), vegetais e frutas, bem como a transformação desses 
bens (industria alimentar). Isto é, a importância da adopção de políticas económicas de 
substituição de importações. 
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• Tem particular importância a promoção da produção de bens tradicionalmente não produzidos em 
larga escala e que representam crescentes gastos nas importações. É o caso da soja para a 
produção animal e de trigo para consumo humano, esperando-se haver uma tendência crescente a 
longo prazo considerando a produção de pecuária intensiva e o aumento da população urbana, 
principal consumidora de bens produzidos com base no trigo. 

• Sugerem-se acções e incentivos para a introdução de outras matérias-primas localmente 
produzidas na produção de pão, como por exemplo o milho e determinadas variedades de 
mandioca que exigem períodos prolongados de investigação. 

• Em todos os casos – promoção de exportações e substituição de importações – são necessárias 
políticas económicas ajustadas, sobretudo as monetárias e cambiais, considerando ser este um 
forte mecanismo transmissor de efeitos sobre a economia real o que sugere a breve a análise 
efectuada que confirma outros estudos. Sugere-se que as medidas de aplicação de uma eventual 
estratégia de substituição de importações sejam resultantes do conhecimento sobre os efeitos 
económicos dessas medidas ponderadas por factores extra-económicos. 

• Tanto o aumento das exportações como a substituição das importações requer que os produtores 
nacionais sejam competitivos, o que depende de múltiplos factores a curto e longo prazo que são 
objecto da investigação em curso e de que este texto é parte integrante. 

• Pode-se repensar a oportunidade das opções de desarmamento alfandegário principalmente no 
âmbito da SADC para os principais bens importados e com possibilidade de incrementos da 
produção nacional a curto prazo. 

 
Outros elementos de análise devem ser incorporados no debate e nas eventuais estratégias de substituição 
de importações, sobretudo as relacionadas com a produtividade (capital, tecnologias, dimensão das 
parcelas e aspectos institucionais) que implicam transformações estruturais no sector produtivo, bem 
como elementos associados com os mercados e preços.  
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(Interior da contra capa) 
 
 
 
 
 
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.  

• Ao Observatório do Meio Rural reserva-se o direito de 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 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 exceder as 20 páginas em letra Times New Roman, tamanho 11, espaço simples 

entre linhas, e margens de 3cm em toda a página (cima, baixo, lado esquerdo e direito). 
• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específios: 
 

• 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:                                                                                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011, Edifício da Reitoria, r/c 

Maputo – Moçambique 


