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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. 
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ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES DO SUL DE MOÇAMBIQUE: 

CONSTRANGIMENTOS E DESAFIOS. 

António Júnior, Yasser Arafat Dadá e João Mosca1 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende estudar as associações dos pequenos produtores, com o objectivo de por 

um lado analisar as vantagens da vantagens da adesão à estas associações ou outras organizações de 

natureza económica, por outro sugerir soluções para se ultrapassar os obstáculos que dificultam a 

concretização das motivações primordiais da constituição das associações.  

A escala produtiva (superfícies médias trabalhadas) dos pequenos produtores (camponeses) tem 

influência na capacidade de adopção tecnológica dos factores de produção não divisíveis, no acesso ao 

crédito de campanha e de investimentos, por razões de oferta e procura do mercado de dinheiro, bem 

como na integração nos mercados. As capacidades negociais, relacionadas com as relações mercantis 

entre os pequenos produtores e os demais agentes económicos, são outros dos factores que 

influenciam a transformação estrutural dos pequenos produtores. 

As associações podem constituir uma das soluções para se ultrapassar estas dificuldades, começando 

pela escala e, consequentemente, os demais factores influenciados pela dimensão produtiva. Porém, 

existem dificuldades no funcionamento e organização das formas associativas de gestão, provocadas 

pela falta de tradição, formação e informação, acerca de novas lógicas económicas empresariais não 

prevalecentes como dominantes na escala da produção camponesa (possuem outras lógicas e 

racionalidades) por razões institucionais (importância e alocação de recursos que o Estado atribui às 

organizações). 

O estudo foi realizado em associações de pequenos produtores nas províncias da zona sul, tendo como 

objecto as associações de Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane. Foi dado principal 

enfoque às vantagens de se pertencer às associações, comparativamente aos desempenhos obtidos na 

escala camponesa. Os resultados produtivos e de rendimentos monetários, as mudanças nas estruturas 

produtivas, a adopção tecnológica, as relações com os mercados, o acesso ao crédito, o acesso e a 

segurança da terra, entre outros aspectos foram também objecto de análise do trabalho.  

1.1. Objectivo geral: 

O objectivo central é o de analisar, em que medida, as associações dos pequenos produtores agrícolas 

contribuem para o aumento da produção, da produtividade e, consequentemente, para o rendimento 

dos associados. 

1.2. Objectivos específicos: 

 Caracterizar as associações. 

 Verificar os factores que mais influenciam o desempenho das associações. 

 Comparar os resultados a nível da produtividade, dos rendimentos e das tecnologias adoptadas 

nas associações e iguais variáveis verificadas nas explorações familiares. 

 Avaliar a existência de uma transferência do conhecimento adquirido e de insumos para as 

machambas familiares, caso as associações adoptem tecnologias mais intensivas em capital. 

 Comparar os apoios do Estado às associações a sua continuidade no tempo (primeiros anos 

versus anos seguintes) com os apoios do Estado às explorações familiares. 

 

                                                           
1 António Júnior, é mestre em economia agrária e sociologia rural e assistente de investigação do OMR. Yasser 

Arafat Dadá, é licenciado em economia e assistente de investigação do OMR. João Mosca é doutor em economia 

agrária e sociologia rural. É director executivo e pesquisador do OMR 
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1.3. Contexto da investigação: problemas a abordar 

O problema da distribuição da terra agricultável no mundo data de tempos remotos na história do 

homem. A terra em condições de ser explorada causa sérios problemas aos governantes de 

praticamente todos os países, pois, ao ser base de sustentação económica para a produção de 

alimentos, gera emprego e rendimentos, garante o fornecimento de matérias-primas para a indústria, 

fomenta o comércio e os serviços das áreas urbanas e desperta o desejo e posse daqueles que têm a 

terra como o seu principal meio de subsistência.  

A terra é ainda uma fonte de reserva de valor e de riqueza assim como reflecte relações de poder a 

diferentes níveis. Na zona rural vive cerca de 75% da população, na sua maioria, com menores 

oportunidades de obtenção de rendimentos e menos serviços públicos básicos. Contudo, é no campo 

onde se realiza a produção alimentar, um dos principais pilares da pobreza (MPD, 2010). 

 

Em Moçambique o sector agrário apresenta vários problemas de ineficiência. Apesar disso, este sector 

contribuiu entre 2001 e 2010 em cerca de 23% a 24% (Banco de Moçambique, vários anos), tendo um 

importante peso na balança comercial agrária e agrícola que é crescentemente deficitária. A produção 

alimentar é um dos factores que influencia os níveis de desnutrição, mortalidade infantil e pobreza 

persistente, em aumento durante a última década.  

 

Os produtores de pequena escala são os que realizam mais a produção alimentar. Trabalham em áreas 

menores, os rendimentos por hectare, das principais culturas, têm-se mantido constantes e em níveis 

muito baixos (Ministério das Finanças, 2010). 

 

O grau de integração dos pequenos produtores no mercado é muito limitado. Apenas 3,7% das 

explorações agrícolas usam fertilizantes, 2,5% utilizam pesticidas, 5,3% das explorações são irrigadas, 

1,6% usam meios mecânicos (tractores) e perto de 0,3% possuem moto ou electro-bombas (INE, 

2010). 

 

Uma parte dos pequenos agricultores organiza-se em associações, como estratégia de inserção e 

concorrência, em mercados distorcidos, com os agricultores que possuam maiores vantagens, tanto na 

aquisição de insumos, na produção, na divulgação e na distribuição dos produtos, assim como na 

garantia da posse da terra. 

O estudo dedica-se a responder fundamentalmente as seguintes perguntas: (1) os pequenos 

agricultores organizados em associações aumentam a sua produção, a produtividade e 

consequentemente os seus rendimentos? (2) Será que, ao se organizarem em associações, obtêm 

vantagens no acesso aos múltiplos apoios do Estado, maior integração nos mercados e acesso aos 

recursos, como por exemplo ao crédito? (3) Existe transferência dos conhecimentos e insumos 

adquiridos na associação para a machamba familiar? 

A presente investigação é constituída por quatro partes. Na primeira, faz-se uma breve síntese do 

panorama das assocializações dos pequenos agricultores em Moçambique e apresentam-se os 

objectivos da investigação. Na segunda parte apresenta-se a metodologia usada na investigação, 

descrevendo-se sucintamente todo o processo de recolha e tratamento da informação. Na terceira parte 

apresentam-se os resultados e na última parte faz-se uma análise dos resultados obtidos, além de se 

apresentar possíveis recomendações.  
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2. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa quantitativa, pois, recorre-se aos métodos estatísticos para a recolha e análise de 

dados. Na ausência de dados quantitativos iniciais que permitissem um cálculo preciso do tamanho da 

amostra, optou-se por uma amostragem que se pensou ser representativa do número de associações e 

de associados. Considerou-se ainda as diferenças de realidades em que as associações operam, 

sobretudo as diferenças de proximidade dos centros urbanos e do meio rural.  

 

A amostra foi de 284, administrados em igual número de indivíduos pertencentes às associações. Para 

a selecção dos associados a incluir no inquérito fez-se um mapeamento das respectivas associações e, 

considerando as limitações, fez-se a escolha dos indivíduos através de um sistema de amostragem 

aleatória simples não sistemática.  

 

Trata-se de estudos de caso, por envolver uma pesquisa profunda e exaustiva de um objecto, o que nos 

permitiu obter o seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

Esta pesquisa teve como base a informação primária, constituída por questionários com perguntas 

fechadas “survey”. Os inquéritos sobre os quais existiram dúvidas acerca da clareza/correcção das 

respostas não foram considerados. O trabalho de campo decorreu entre os meses de Junho a 

Novembro de 2013, nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Maputo Cidade, sendo que o 

universo do projecto de investigação foi constituído pelas associações de pequenos produtores, 

integrados na União Nacional de Camponeses (UNAC). 

 

A escolha das associações estudadas obedeceu os seguintes critérios: 

 Potencial produtivo junto à bacia do Limpopo. 

 Interesse analítico comparativo entre associações localizadas em diferentes zonas entre o meio 

rural e o meio urbano. 

 

Utilizou-se como técnicas o teste de associação (X2) e a de análise de correspondência. Na discussão 

fez-se uma confrontação entre as referências bibliográficas e os resultados de pesquisa. O tratamento 

dos dados dos inquéritos foi feito com auxílio do pacote estatístico SPSS versão 20, seguido de um 

processo de interpretação e análise.  

 

Nesta investigação, respeitou-se as seguintes fazes: 

 Identificação do tópico a ser investigado. 

 Definição do problema a investigar. 

 Recolha de dados, relacionados com a investigação. 

 Estudo de campo, com base nos inquéritos. 

 Análise e interpretação dos dados obtidos da investigação. 

 Relatório final. 

 

Embora a motivação inicial das associações tenha objectivos colectivos, a sua concretização implica a 

existência de capacidades, competências e disponibilidades que são difíceis de, serem associadas 

cumulativamente, o que origina a pergunta inicial motivadora da investigação. 

“As associações proporcionam vantagens comparativamente às explorações familiares, fazendo com 

que exista maior produtividade, isto é, os associados aumentem os seus rendimentos?”. Para esta 

questão principal, levantam-se as seguintes hipóteses: 

Hipóteses: 

 H(0): As associações aumentam a produtividade agrícola e o rendimento dos pequenos 

produtores. 

 H(1): As associações não aumentam a produtividade e o rendimento dos pequenos produtores. 
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3. RESULTADOS 

  

3.1. Caracterização sócio-demográfica da amostra 

 

Do total da amostra, 150 associados, que correspondem a 52,8%, eram do sexo masculino e 134 do 

sexo feminino. Das quatro províncias analisadas, Inhambane apresentava uma diferença considerável 

entre indivíduos de ambos sexos, sendo que, a maior percentagem era do sexo masculino (63,9%), 

enquanto que os dados de Gaza revelavam que a maior percentagem dos associados eram do sexo 

feminino (56,8). As restantes províncias não possuíam diferenças consideráveis no número de 

associados, relativamente ao sexo.  

 

Do total da amostra, 197 associados (69,4%) não possuíam o nível primário completo. Destes, 106 

eram alfabetizados e 91 não possuíam algum nível de escolaridade. Uma parte, também considerável 

dos associados, possuía o nível primário completo (22,2%). Uma diminuta percentagem dos 

associados possuía os níveis secundários (5,3%) e médios (3,5%) concluídos. 

 

Na cidade de Maputo, cerca de metade da amostra possuía, no mínimo, o nível primário concluído 

(48,1), enquanto que os resultados das províncias de Maputo e Gaza revelam que cerca de três quartos 

(3/4) dos indivíduos (78,4% e 74,7%, respectivamente), não possuía algum tipo de educação formal. 

Por fim, a província de Inhambane, possuía um número considerável de associados com o nível 

primário concluído (41%). 
Tabela 1: Sexo e escolaridade dos associados 

Designação Maputo 

Cidade 

Maputo 

Província 

Gaza Inhambane 

Nr % Nr % Nr % Nr % 

          Sexo  Masculino 30 57,7 33 55 48 43,2 39 63,9 

Feminino 22 42,3 27 45 63 56,8 22 36,1 

 

 

 

Educação 

Analfabeto 6 11,5 19 31,7 47 42,3 19 31,1 

Alfabetizado 21 40,4 28 46,7 36 32,4 20 32,8 

Primário 17 32,7 11 18,3 19 17,1 16 26,2 

 Secundário 4 7,7 1 1,7 7 6,3 3 4,9 

 Médio 4 7,7 1 1,7 2 1,8 3 4,9 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.2. Área de cultivo e número de associados 

 

A cidade de Maputo apresenta uma média de 270 e uma mediana de 341 de associados mais elevadas 

em relação as três restantes província analisadas. Seguida da Província de Maputo e Gaza, com uma 

média de 70 e 62 associados, respectivamente. A província de Inhambane apresenta a média mais 

baixa de associados (22). 

 

Tal como em relação à média de associados, a cidade de Maputo apresenta a média mais alta de 

hectares de terra (104 hectares), para o cultivo pela associação, em relação às outras províncias. Em 

seguida, as províncias de Maputo e Gaza apresentam a média de 37 e 32 hectares, respectivamente. 

Por último, Inhambane apresenta a média de hectares mais baixa (14 hectares). 

 

De referir que, não existem diferenças consideráveis quanto a área por associado. Contudo, as 

províncias de Maputo e Gaza apresentam as maiores médias. De um modo geral, a média de hectares 

por associado é baixa, sendo inferior a meio hectare por associado2. 
 

                                                           
2 Vários camponeses proprietários de espaço agricultáveis, unem-se com objectivo de criar em uma associação 

para fazer face aos diferentes desafios que enfrentam. No entanto, em muitos casos, existe apenas uma parcela 

por associado, isto é, a parcela de cada família é a que está integrada na associação, não tendo outras fora da 

associação. Em outros casos, existem duas ou mais parcelas de uma mesma família, sendo uma delas na área da 

associação e as restantes em terrenos fora da associação.     
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Tabela 2: Número de associados e área de cultivo 

 Maputo Cidade Maputo província Gaza Inhambane 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
n

a 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
n

a 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
n

a 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
n

a 

M
o

d
a 

Associados 341 270 650 74 30 30 62 75 83 22 24 24 

Área (ha)  104 74 74 37 18 5 32 12 50 14 2 1 

Área/associado 0,3  0,4  0,4  0,2  

  Fonte: elaboração do autor com base no inquérito. 

 

3.3. Propriedade de bens 

 

Os resultados revelam que as associações, em todas as províncias, possuem um número reduzido de 

bens. Contudo, destaca-se o número, relativamente, alto de bovinos em Gaza comparativamente às 

restantes províncias, o que mostra, a prior, a importância deste animal como factor de produção em 

algumas associações desta província. 

 

De referir que, os resultados da tabela abaixo são em números absolutos e não em médias, pois, em 

termos médios os números são bastante reduzidos em todas as províncias. 

 
Tabela 3: Propriedade de bens 

Província Bovinos  Alfaias  Carrinha/camião  Electro-bombas Tractores 

Maputo Cidade 0 6 16 8 7 

Maputo província 29 0 6 72 1 

Gaza 321 12 51 78 24 

 Inhambane 24 1 20 10 0 

 Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.4. Surgimento das associações 

 

No geral, as associações emergiram por iniciativa dos membros. Contudo, algumas surgiram pela 

influência do Estado e da extensão rural e/ou pela combinação de todos estes factores. De referir que, 

o Estado e a extensão rural quase que não tiveram algum papel no surgimento da maior parte das 

associações das províncias de Maputo e Inhambane.  

 
Tabela 4: Surgimento das associações 

 

Surgimento das associações 

Maputo Cidade Maputo Província Gaza Inhambane 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Iniciativa dos membros 78,9 21,9 84,2 15,8 61,6 38,4 78,7 21,3 

Influência da extensão rural 36,8 63,2 8,9 91,1 8,1 91,9 3,3 96,7 

Influência do Estado 42,1 57,9 14,5 85,5 35,4 64,6 8,2 91,8 

 Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

 

Apoio do Governo às associações 

 

As associações tiveram alguma ajuda na preparação da terra, durante os primeiros anos e seguintes. 

Contudo, as associações da província de Maputo receberam mais ajuda nos primeiros anos, 

comparativamente a outras províncias. Porém, nos anos subsequentes, esta ajuda decresceu 

substancialmente. De salientar que as associações da província de Inhambane tiveram pouca ajuda 

tanto no início como nos anos seguintes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 

 Preparação da terra com máquinas (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

No geral, as associações das provincias analisadas tiveram dificudades  em aceder ao crédito, tanto no 

início como nos anos seguintes. Contudo, as associações de Maputo Cidade tiveram mais acesso ao 

crédito comparativamente a outras provincias. De salientar que, ao longo do tempo, o acesso ao 

empréstimo registou uma subida ao longo do tempo, no que se refere ao acesso ao empréstimo 

(Gráfico 2).     

 
Gráfico 2 

Acesso ao Crédito (%) 

 
Fonte: elaboração do autor com base no inquérito. 

 

De um modo geral, mais da metade das associações em todas as províncias teve acompanhamento da 

extensão rural desde a sua criação. De entre estas, as associações de Gaza tiveram menor assistência 

de extensionistas. De referir que, ao longo dos anos o acesso a extensão rural reduziu ligeiramente, 

com excepção da província de Maputo (Gráfico 3).    

 
Gráfico 3 

Extensão rural (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 
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Mais da metade das associações tiveram ajuda em sementes, com excepção da província de 

Inhambane, que registou um fraco apoio do governo. De salientar que as províncias de Gaza e Maputo 

Cidade, registaram um decréscimo da ajuda nos anos seguintes (Gráfico 4).   

 
Gráfico 4 

Sementes (%)  

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

A maioria das associações teve ajuda do governo, tanto no início como nos anos seguintes. Destaca-se 

que esta ajuda cresceu nos anos seguintes, com excepção das associações da província de Inhambane, 

que registaram um ligeiro decréscimo (Gráfico 5).    

 
Gráfico 5 

Fertilizantes (%) 

 
Fonte: elaboração do autor com base no inquérito. 

 

Com excepção da província de Inhambane, mais da metade das associações, nas restantes 3 

províncias, não tiveram ajuda do governo em instrumentos de trabalho. Este cenário foi se agravando 

nos anos seguintes. Comparativamente a outras províncias, Gaza teve menos ajuda tanto nos primeiros 

como nos seguintes anos.  
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Gráfico 6 

Instrumentos de trabalho (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Motivações para os produtores se associarem  

 

No geral, os indivíduos associam-se para terem acesso a terra e a ajuda em mão-de-obra. Contudo, os 

camponeses da província e cidade de Maputo associam-se também para criarem uma rede de 

comercialização. Enquanto que os camponeses de Gaza e Inhambane, associam-se para terem acesso à 

assistência técnica. 

 
Tabela 5: Motivações para os produtores se associarem  

 Maputo 

Cidade 

Maputo 

província 
Gaza Inhambane 

M
éd

ia
 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

M
o

d
a 

Acesso ao crédito 1,60 1 1,12 1 1,63 1 1,49 1 

Acesso à terra 3,65 5 3,37 5 2,97 1 2,93 1 

Acesso aos subsídios  1,82 1 1,22 1 1,68 1 1,73 1 

Acesso aos insumos agrícolas 2,00 1 2,02 1 2,35 1 2,49 1 

Acesso à assistência técnica  2,67 1 2,27 1 2,90 1 3,57 5 

Participar nas reuniões da DDA, DPA 2,49 1 2,20 1 2,52 1 2,75 1 

Criação de uma rede de comercialização 3,18 5 2,62 1 2,85 1 2,87 1 

Acesso à irrigação 1,86 1 2,52 1 2,65 1 1,74 1 

Ajuda de mão-de-obra 2,92 1 2,55 1 3,24 5 3,41 5 

  Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Critérios da escolha da terra pelos associados 

 

Os critérios mais usados pelos associados para a escolha da terra são: fertilidade dos solos, terra 

disponível e acesso à água. De referir que, as associações localizadas na Cidade de Maputo escolhem 

a terra pela sua disponibilidade e não, necessariamente, devido as condições de acesso à água. 

Contudo, as associações das restantes províncias seleccionam a terra tendo em conta o acesso a água. 

 
Tabela 6: Critérios para a escolha da terra (%) 

 Maputo Cidade Maputo província Gaza Inhambane 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Acesso a água   41,3 58,7 62,7 37,3 78,2 21,8 44,3 55,7 

Terra disponível  76,1 23,9 55,2 44,8 35,5 64,5 6,6 93,4 

Terra sem dono 33,3 66,7 14 86 20 80 24,6 75,4 

Proximidade da aldeia 45,7 54,3 33,9 66,1 34,5 65,5 39,3 60,7 

Fertilidade dos solos 78,3 21,7 61 39 70 30 54,1 45,9 

      Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 
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3.5.  Comparação da produção entre a exploração da associação e a familiar 

 

Analisando a produção por província observa-se o seguinte: 

 

 Cidade de Maputo: os associados possuem maior produção nas explorações familiares, com 

excepção da cultura do tomate. De referir que, nesta Província o produto mais cultivado são as 

hortícolas.  

 Maputo província: os camponeses têm maiores níveis de produção na exploração familiar, em 

quase todas as culturas, excepto em relação ao arroz e tomate. 

 Gaza: os associados têm maiores níveis de produção na exploração familiar nas culturas de 

milho, amendoim e mandioca. Em relação ao arroz, tomate e gergelim, estes tem melhor 

produção na associação. 

 Inhambane: os camponeses possuem maior produtividade na associação, no que respeita às 

culturas de arroz, milho e tomate, enquanto que nas culturas de gergelim, amendoim e 

mandioca têm maior produtividade na machamba familiar. 

 

De referir que, de um modo geral, os associados produzem mais milho (na maioria das províncias 

regista-se maior produção na exploração familiar que na exploração da associação), hortícolas e 

tomate (com maior produtividade nas machambas da associação). 

 
Tabela 7: Comparação da produção (continuação) 

 Milho (%) Tomate (%)  Hortícolas (%) 

Ass.  Fam Ass.  Fam Ass. Fam. 

Maputo 

Cidade 

Não 44,9 25,7 36,7 48,6 11,8 32,4 

Sim  55,1 74,3 63,3 51,4 88,2 67,6 

Maputo 

província 

Não 14 11,1 21,1 62,2 29,8 61,4 

Sim  86 88,9 78,9 37,8 70,2 38,6 

Gaza 
Não 10,9 2,1 29,1 50 25,5 40,4 

Sim  89,1 97,9 70,9 50 74,5 59,6 

Inhambane 
Não 36,1 44,1 32,8 35,6 24,6 22,4 

Sim  63,9 55,9 67,2 64,4 75,4 77,6 

                           Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

 

Tabela 7: Comparação da produção (continuação) 

 Gergelim (%) Amendoim (%) Mandioca (%) 

Ass.  Fam Ass.  Fam Ass.  Fam 

Maputo 

Cidade 

Não 98,0 100 87,8 77,1 81,6 65,7 

Sim  2,0 0 12,2 22,9 18,4 34,3 

Maputo 

província 

Não 100 95,5 50,9 42,2 47,4 42,2 

Sim  0 4,5 49,1 57,8 52,6 57,8 

Gaza Não 94,5 94,7 82,6 58,9 66,1 55,3 

Sim  5,5 5,3 17,4 41,1 33,9 44,7 

Inhambane Não 86,9 84,7 67,2 44,1 36,1 25,4 

Sim  13,1 15,3 32,8 55,9 63,9 74,6 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.6. Resultados alcançados na associação  

 

No geral, os resultados referentes ao aumento da produção, aumento dos rendimentos e melhoria da 

qualidade de vida não foram satisfatórios. Do mesmo modo, o aumento do número de postos de 

emprego está abaixo das expectativas da maioria dos associados, principalmente, nas províncias de 

Gaza e Inhambane. 
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De referir que, de um modo geral, as associações da Cidade de Maputo alcançaram melhores 

resultados, comparativamente as outras províncias. 

 
Tabela 8: Resultados na associação, comparativamente às expectativas (em percentagem) 

 

 

DESIGNAÇÃO 
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Aumento da produção 

Não alcançado 8 10 22 15 

Pouco alcançado 52 46 44 56 

Muito alcançado 40 43 33 28 

Aumento dos rendimentos 

Não alcançado 10 16,7 30,6 28,3 

Pouco alcançado 62 55 44,1 55 

Muito alcançado 28 28,3 25,2 16,7 

 

Aumento dos rendimentos por hectare 

Não alcançado 14 17,5 25,2 27,1 

Pouco alcançado 52 54,4 50,5 54,2 

Muito alcançado 34 28,1 24,3 18,6 

Aumento do número de empregos 

Não alcançado 20 41,7 44,1 47,5 

Pouco alcançado 46 48,3 41,4 35,6 

Muito alcançado 34 10 14,4 16,9 

Melhoria das condições de vida 

Não alcançado 8 10 17,1 13,1 

Pouco alcançado 54 55 51,4 59 

Muito alcançado 38 35 31,5 27,9 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.7. Extensão rural 

 

Os resultados mostram que, os serviços de extensão rural abordam os assuntos com menor escala do 

que o desejado pelos associados, com a excepção da província de Inhambane, onde a preparação da 

terra é mais apresentada aos associados.  

 

Os assuntos mais desejados pelos associados são: preparação da terra, informação sobre os mercados, 

conservação da produção e tipo de sementes a usar na produção. Contudo, o nível de abordagem da 

extensão rural é considerado moderado, pelos associados.  

 
Tabela 9: Resultados na associação (continua) 

 Preparação da 

terra (%) 

Tipo de 

sementes (%) 

Tipo de 

charrua (%) 
Vacinações (%) 

Abo Des Abo Des Abo Des Abo Des 

Maputo 

Cidade 

Não  18 8 16 14 86 44,9 62 30 

Sim  82 92 84 86 14 55,1 38 70 

Maputo 

província 

Não   16,3 100 16,3 5,1 81,4 31,6 55,8 13,2 

Sim  83,7 100 83,7 94,9 18,6 68,4 44,2 86,8 

Gaza 
Não   5,5 4,3 9,8 5,4 58,7 35,9 41,1 18,9 

Sim  94,5 95,7 90,2 94,6 41,3 64,1 58,9 81,1 

Inhambane 
Não   3,2 13,3 16,1 10 82,1 4,5 63,3 13,6 

Sim  96,8 86,7 83,9 90 17,9 95,5 36,7 86,4 

Nota: Abo (abordado); Des (desejado). 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 
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Resultados na associação (continuação) 
 Conservação produção 

(%) 
Construção de silos (%) 

Informação do mercado 

(%) 

Abordado Desejado Abordado Desejado Abordado Desejado 

Maputo 

Cidade 

Não 56 14 75,5 12,2 50 12 

Sim 44 86 24,5 87,8 50 88 

Maputo 

província 

Não 48,8 2,4 65,1 10 53,5 4,9 

Sim 51,2 97,6 34,9 90 46,5 95,1 

Gaza 
Não 33,7 4,3 44,6 15,2 31,5 7,6 

Sim 66,3 95,7 55,4 84,8 68,5 92,4 

Inhambane 
Não 38,7 9,7 54,8 12,9 50 3,3 

Sim 61,3 90,3 45,2 87,1 50 96,7 

 Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

 

3.8. Constrangimentos dos associados 

 

Os constrangimentos foram analisados, tendo em conta o género (sexo) dos associados. No geral, os 

problemas mais enfrentados pelos associados são: acesso ao crédito, falta de dinheiro para compra de 

insumos, acesso aos meios de transporte, falta de equipamentos, falta ou precariedade das instalações. 

Contudo, não menos importante, foram mencionados igualmente, constrangimentos como a baixa 

produtividade por hectare, falta de conhecimento de preços de mercado e concessão de áreas 

pequenas, por associado. 

 

Acesso ao crédito: mais de 75% dos associados referiu que o acesso ao crédito era um grande 

obstáculo para o sucesso das suas associações. Analisando na perspetiva do género, os associados do 

sexo masculino apresentam-se em maior percentagem que as mulheres, indicando a falta de crédito 

como um dos principais obstáculos para o desenvolvimento das suas associações. A província de 

Inhambane apresenta uma maior acessibilidade ao crédito.  

 
Gráfico 7 

Acesso ao crédito (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Dinheiro para compra de insumos e combustível: mais da metade dos associados consideram que a 

falta de dinheiro constitui uma dificuldade para a efectivação dos objectivos das suas associações. 

Destes, a maioria é do sexo masculino. Maputo é a província que mais se ressente da influência 

negativa deste factor. 
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Gráfico 8 

Dinheiro para compra de insumos e combustível (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Falta de meios de transporte: este foi mencionado como uma das principais dificuldades das 

associações, principalmente as localizadas nas zonas rurais. Tal como nas análises acima, os homens 

apresentam a maior percentagem. De referir que, a falta de transporte faz-se sentir muito mais nas 

associações da província de Inhambane. 

 
Gráfico 9 

Transporte (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Equipamento: mais de 75% dos associados referiu que a falta de equipamentos é um problema 

também enfrentado pelas associações. Tendo como base o género, houve maior percentagem de 

homens a indicar este constrangimento em relação às mulheres.  
 

Gráfico 10 

Equipamento (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 
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Instalações: a ausência de instalações ou mesmo o estado precário das mesmas, foram indicadas pela 

maioria dos associados como um factor importante a ter em conta, quando se refere aos 

constrangimentos. Tal como nas análises anteriores, os homens queixam-se mais que as mulheres, 

relativamente a este factor. 
 

Gráfico 11 

Instalações (%) 

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.9. Relação entre o nível de escolaridade e o sexo dos associados 

 

A análise descritiva revela, para Maputo Cidade, os seguintes resultados: 

 Do total da amostra, 11,5% não possuía algum nível de escolarização. Destes, 7,7% eram do 

sexo feminino. 

 Do total dos indivíduos alfabetizados (40,4%), 21,2% eram do sexo feminino. 

 32,7% dos associados detinha o nível primário, dos quais, 25% eram do sexo masculino. 

 Do total dos indivíduos com o nível secundário (7,7%), mais da metade era do sexo masculino 

(5,8%). 

 Do total da amostra, 7,7% tinha concluído o nível médio. Destes, metade eram do sexo 

masculino (3,8%). 

 

O teste de associação (X2) sugere a não rejeição da hipótese nula de independência das variáveis 

(sig=0,251), isto é, não existe evidência que demonstre a relação entre o sexo e nível de escolaridade 

dos indivíduos no rendimento da associação.   

 

Tabela 10: Habilitações descriminada pelo género (%) 
 Maputo Cidade Masculino Feminino Total  

Analfabeto 3,8 7,7 11,5 

Alfabetizado 19,2 21,2 40,4 

Primário 25 7,7 32,7 

Secundário 5,8 1,9 7,7 

Médio 3,8 3,8 7,7 

Total 57,7 42,3 100 

                                 Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Na província de Maputo verificaram-se os seguintes resultados: 

 

 Do total da amostra, mais de três quartos (78,3%) não havia concluído o nível primário, os 

quais, 45% eram do sexo masculino. 

 Dos 18,3% de indivíduos com o nível primário concluído, 10% eram do sexo masculino. 

 Os indivíduos com os níveis secundários (1,7%) e médio (1,7%) eram do sexo feminino.  
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O resultado do teste de associação aponta para a não rejeição da hipótese de independência das 

variáveis (sig=0,09), o que significa que, a um nível de significância de 95%, não há evidências de 

associação entre o nível de escolaridade e o sexo dos indivíduos pertencentes as associações da 

Maputo província. 

  

Tabela 11: Habilitações descriminada pelo género (%) 

Maputo Província Masculino Feminino Total  

Analfabeto 11,7 20 31,7 

Alfabetizado 33,3 13,3 46,6 

Primário 10 8,3 18,3 

Secundário 0 1,7 1,7 

Médio 0 1,7 1,7 

Total 55 45 100 

                                 Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Os resultados obtidos a partir da análise descritiva mostram, para a província de Gaza, o seguinte 

cenário: 

 

 Dos 74,7% de indivíduos sem nível primário concluído, a maioria era do sexo feminino 

(44,1%). 

 Dos associados com o nível primário concluído (17,1%), cerca de 10 % eram mulheres.   

 Os indivíduos com os níveis secundários (6,3%) e médio (1,8%) concluído, eram na sua 

maioria homens. 

 

O teste “Qui-quadrado” sugere a rejeição da hipótese de independência das variáveis (sig=0,011), o 

que significa que há relação entre o nível de escolaridade e o sexo dos associados. 

 

Olhando os resíduos ajustados, vê-se que os maiores valores indicam forte associação entre os 

indivíduos sem alguma escolaridade e o sexo feminino, bem como há forte associação entre 

alfabetizados e pessoas do sexo masculino.  

 

Tabela 12: Habilitações descriminada pelo género (%) 

Gaza Masculino Feminino Total  

Analfabeto 10,8 31,5 42,3 

Alfabetizado 19,8 12,6 32,4 

Primário 7,2 9,9 17,1 

Secundário 4,5 1,8 6,3 

Médio 0,9 0,9 1,8 

Total 43,2 56,8 100 
                                        Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

As análises descritivas sobre o sexo e nível de escolaridade dos associados revelam os seguintes 

resultados, para a província de Inhambane: 

 

 Do total da amostra, mais da metade (63,9%) dos indivíduos não possuía o nível primário 

concluído. Destes, 32,8% eram mulheres. 

 De um universo de 26,2% de indivíduos com nível primário concluído, 23% eram homens. 

 Os associados com nível de escolaridade acima do primário eram do sexo masculino. 

 

O teste de associação indica a rejeição da hipótese nula de independência das variáveis (sig=0,003), 

isto evidencia uma associação entre o nível de educação e a componente género. A partir dos resíduos 

ajustados, verifica-se que os maiores valores indicam forte associação entre os indivíduos sem alguma 
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escolaridade e o sexo feminino, bem como há forte associação entre os associados com o nível 

primário concluído e o sexo masculino. 
 

Tabela 13: Habilitações descriminada por género (%) 

 Inhambane  Masculino Feminino Total  

Analfabeto 9,8 21,3 31,1 

Alfabetizado 21,3 11,5 32,8 

Primário 23 3,3 26,2 

Secundário 4,9 0 4,9 

Médio 4,9 0 4,9 

Total 63,9 36,1 100 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

3.10. A relação entre a localização das associações e o número de associados 

 

O modelo tem duas dimensões que explicam 100% do total da inércia. A primeira dimensão explica 

cerca de 70%, ou seja, 70% da variância total dos dados. O valor do teste “qui quadrado” sugere a 

rejeição da hipótese de independência entre as variáveis. Isto evidencia a associação entre as variáveis.  
 

Tabela 14: Sumário 

Dimention Inertia Chi Square Sig. Proportion of Inertia 

Accounted for Cumulative 

1 ,525   ,667 ,667 

2 ,249   ,316 ,983 

3 ,013   ,017 1,000 

Total ,787 188,868 ,000a 1,000 1,000 

Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Conclusão da análise de correspondência:  

 

 As associações das províncias de Inhambane e Maputo estão fortemente relacionadas com os 

números mais baixos de associados (1 - 50); 

 Há uma relação entre fazer parte das associações da província de Gaza e o número intermédio 

de associados (51-100); 

 As associações de Maputo Cidade encontram-se relacionadas aos números mais elevados 

(mais de 101). 
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Gráfico 12 

Análise de correspondência  

 
Fonte: elaboração do autor, com base no inquérito. 

 

Discussão 

 

Nesta secção faz-se o suporte teórico dos dados apresentados na secção anterior, discutindo e 

relacionando os mesmos com outros resultados de estudos similares, feitos em outros lugares. 

 

Motivações para se associarem 

 

No que respeita aos motivos que levam os indivíduos a associarem-se, os dados revelaram o seguinte:  

 Motivos retroactivos: os resultados deste estudo demonstraram que os associados organizam-se em 

associações, principalmente, para poderem garantir o acesso e a segurança da terra e ajudarem-se 

mutuamente nas actividades que exigem maior volume de trabalho. 

 Motivos proactivos: verificou-se ainda que os indivíduos aderem às associações, para se 

integrarem em redes de comercialização e terem mais acesso à assistência técnica. 

 

A terra é um elemento muito importante para os camponeses, como factor de produção, como garantia 

destes acederem a diferentes serviços, como elemento de poder e prestígio e como património 

transmissível de gerações. Contudo, a necessidade de garantir o acesso à terra é acompanhada de 

vários pressupostos e desafios. Neste âmbito, Negrão (S/D) aborda o assunto da seguinte maneira: 

 
"Em primeiro lugar, não é da terra que vem o crédito, mas sim da poupança agregada pela agro-

indústria, da poupança resultante do aumento da produção pela transformação tecnológica e do valor 

acrescentado pela especialização para o mercado. O crédito surge assim, junto da família rural, em 

função do produto e da certeza de poupança. 

 

Em segundo lugar, o acesso à terra por todos os que dela necessitem é condição indispensável para 

que se assegure o consumo e se retenham as pessoas no campo, em lugar da urbanização a ritmos 

incontroláveis. 

 

Em terceiro lugar, a segurança de posse deve ser garantida a todos os que nela trabalham e residem, 

quer individual quer colectivamente, ou seja, o reconhecimento dos direitos de ocupação, desde que 

não derivem de má-fé e que haja uso e usufruto efectivos.  

 

Em quarto lugar, a utilização da terra como capital dos pobres, em parceria com o investimento de 

terceiros. Fruto das relações fundiárias estabelecidas durante o tempo colonial, África é o único 

continente onde se mantém o dualismo no uso da terra isto é, em todos os outros continentes a divisão 

do uso da terra é em função da área e da dimensão dos empreendimentos, tendo-se pequenas, médias e 
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grandes empresas, mas no Continente Africano continua-se a estabelecer a diferença entre o sector 

empresarial e o sector familiar ou de subsistência. 

 

Em quinto lugar, a questão da gestão do espaço físico está longe de ser um problema meramente 

técnico, que possa ser resolvido através do zoneamento do uso da terra num estirador ou na tela de um 

computador. A complexidade do planeamento tem a ver, não só com a capacidade de carga dos solos, 

os potenciais produtivos em função dos mercados e a tecnologia utilizada, mas também com uma forte 

componente imprevisível relacionada com os comportamentos humanos e a inovação tecnológica em 

domínios como o dos novos materiais ou o da comida orgânica". 

 

Produção na exploração da associação e familiar  

 

Embora sem muita significância, as associações possuem complementaridade com as explorações 

familiares, ou seja, produzem um certo tipo de culturas numa exploração e outras noutra. Geralmente, 

as associações produzem mais culturas de rendimento, sendo as parcelas individuais destinadas, 

principalmente, para as culturas da dieta alimentar. Isto pode estar associado ao facto de este tipo de 

cultura necessitar de um pouco mais de investimento financeiro e de capital humano, sendo que estes 

buscam a auto ajuda no seio dos associados. 

 

Este estudo demonstrou uma diferença entre as expectativas dos associados e as respostas dos 

expansionistas e do Estado. Estas discrepâncias são principalmente acerca da preparação da terra, 

informação sobre os mercados, conservação da produção e tipo de sementes.  

 

Verificou-se também que a ajuda do Estado reduziu a partir do segundo ano após a constituição das 

associações, principalmente no crédito. 

 

Constrangimentos dos associados 

 

Os resultados desta pesquisa revelaram que os problemas mais enfrentados pelos associados estão 

relacionados com a falta de capital e a precariedade das infra-estruturas. Estudos feitos em zonas 

rurais mostram similaridade nos resultados. Outros, revelaram ainda, que as distâncias entre as 

associações e os mercados bem como a precariedade da rede de estradas elevam os custos de 

transacção e de transportes, (Musemwa et al, 2007). 

 

Analisando sob a perspetiva do género, os homens são os que mais se queixam dos constrangimentos 

acima descritos, com excepção das província de Maputo e Gaza.  

 

Associações resolvem problema da pobreza?   
 

O conceito de pobreza pode ser encarado de diferentes formas. Deste modo, Laderchi et al (2003) 

sugerem quatro perspectivas de análise.   

 

a) Como problema de privação de renda, ou seja, analisar a incapacidade de custear as 

necessidades básicas; 

b) Como um problema de capacidade, que significa a falta de liberdade para funcionar 

adequadamente na sociedade; 

c) Como problema de vulnerabilidade, isto é, a incapacidade de proteger-se do empobrecimento, 

resultante de choques e riscos internos ou externos; 

d) Como problema de poder, assente na ausência de voz e de direitos políticos. 

  

Os resultados mostram que a média da área por associado é bastante baixa, o que significa que, por 

mais que os camponeses tenham uma produtividade elevada por hectare, dificilmente os rendimentos 

serão suficientes para se sair da pobreza. Por outro lado, os dados revelam a escassez de bens de 

capital e a pouca adopção de tecnologias nas associações. Portanto, não houve diferenças 

significativas entre as produtividades obtidas nas associações e nas parcelas familiares. 



 
 

18 
 

 

Tal como neste estudo, evidências da pesquisa feita por Carrilho et al (s/ data), indicam que a 

produtividade dos camponeses rurais é actualmente baixa, uma vez que estes estão desprovidos de 

recursos, têm menores parcelas de terra e são menos integrados na economia rural. Contudo, embora o 

rendimento proveniente desta fonte seja actualmente baixo, poderá aumentar e, eventualmente, 

estabilizar ao longo do tempo, se forem criados incentivos apropriados (crédito, tecnologias) e 

oportunidades comerciais. 

 

Em consequência das poucas diferenças entre as parcelas das associações a as individuais, no que 

respeita ao acesso ao crédito e dos mercados, ao estado das infraestruturas, às tecnologias utilizadas, 

etc., as associações não reduzem substancialmente as vulnerabilidades dos associados, 

comparativamente aos agricultores não associados.  

 

 

RECOMENDAÇÕES 

  

Os sistemas de produção nas associações não são diferentes das praticadas nas explorações familiares. 

Portanto, há uma necessidade de se introduzir tecnologias que melhorem os rendimentos, com base 

nos sistemas pré-existentes, transformando-os de forma a assegurarem, simultaneamente, uma maior 

integração nos mercados e a autonomia das economias familiares. 

 

Embora as melhorias na tecnologia aumentem a produtividade agrícola, este elemento, por si só, não é 

suficiente. É importante que se garanta condições como existência de melhores serviços ao produtor 

(investigação, extensão, etc.), garantia de comercialização, preços favoráveis, infra-estruturas que 

reduzam os riscos de perdas de produção (regadios, silos, etc.), crédito, entre outras. 

 

Um dos grandes problemas constatado está relacionado com a escala produtiva, isto é, os associados 

têm parcelas pequenas. É imprescindível a ampliação das áreas de produção. Por outro lado, deve-se 

garantir o cumprimento da Lei de Terra, no que se refere à posse, para que estes tenham mais 

segurança dos investimentos a serem feitos. 

 

Deve-se apostar na formação, principalmente na parte técnica e de gestão, como forma de promover a 

autonomia das associações e menor dependência da baixa e inconstante assistência técnica prestada 

pelo sistema público de extensão. É necessário aprimorar os sistemas de informação, para que 

possibilitem uma melhor capacidade de negociação nos mercados. 

 

É necessário dar atenção ao investimento nos transportes e outros bens de capital, como forma de criar 

maior autonomia, melhorar a competitividade nos mercados e aumentar o valor acrescentado nas 

associações em favor do rendimento dos associados. 

 

Em resumo, nas condições actuais, as associações não constituem uma forma de organização capaz de 

aumentar significativamente os rendimentos e contribuir para a redução da pobreza dos associados. 

São necessárias mudanças nos sistemas de produção, nas relações com os mercados, na formação, na 

segurança, análise e revisão do tamanho da terra agricultada, bem como dos factores e tecnologias que 

aumentem a produtividade. 

 

Especial atenção deve ser dada aos casos em que as mulheres estão em desvantagem, principalmente 

na formação/escolarização, como forma de assegurar a equidade do género bem como ajudá-las a ter 

em um maior envolvimento nas diferentes actividades das associações. Por outro lado, deve-se 

assegurar que as mulheres façam parte dos processos de tomada de decisão e que sejam igualmente 

beneficiárias de todos os ganhos das associações. 

 

As constatações conduzem-nos à evidência de que não existem políticas e medidas públicas de 

promoção e assistência às associações, como forma organizacional de apoio aos camponeses melhor 

contribuírem para o desenvolvimento e combate à pobreza. 



 
 

19 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

BANCO DE MOÇAMBIQUE (vários anos): Relatório Anual. Maputo, Banco de Moçambique 

CARRILHO, J; BENFICA, R; TSCHIRLEY, D; & BOUGHTON, D. (S/D). Qual o papel da 

agricultura comercial familiar no desenvolvimento rural e redução da pobreza em Moçambique? 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2010): Censo Agro-Pecuário 2009-2010.Maputo, 

INE. 

LADERCHI, C; SAITH, R; & STEWART, F. (2003). Does it matter that we don't agree on the 

definition of poverty? A comparison of four approaches. Oxford Development Studies. Vol.31. 

September. 

 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (2010): Relatório Final Auditoria de Desempenho ao Sector 

Agrário. Maputo, Inspecção-geral de finanças. 

 

MINISTÉRIO DE PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (2010): 3ª Avaliação Nacional 

da Pobreza. Maputo, MPD. 

 

MUSEMWA, L; CHAGWIZA, C; SIKUKA, W; FRASER, G; CHIMONYO, M; & MZILENI, 

N. (2007). Analysis of Marketing Channels Used by Small Scale Livestock. Farmers in the Eastern 

Cape Province, South Africa. Livestock Research for Rural Development, 19, Artigo 131. 

 

NEGRÃO, JOSÉ. (S/D). A indispensável terra africana para o aumento da riqueza dos pobres. 

Maputo. Disponível em: http://www.pccplp.com/uploads/5/6/7/5687387/a indispensável terra 

africana.pdf. Extraído aos 15 de Setembro de 2013. 

http://www.pccplp.com/uploads/5/6/7/5687387/a%20indispensável%20terra%20africana.pdf
http://www.pccplp.com/uploads/5/6/7/5687387/a%20indispensável%20terra%20africana.pdf


 
 

20 
 

Números publicados 
 

  

Nº 
Título 

 
Autor(es) Data 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é 

prioritária? 

João Mosca Setembro de 2012 

 

2 

 

Balança Comercial Agrícola. 

Para uma estratégia de substituição de 

importações? 

João Mosca e Natacha 

Bruna 
Novembro de 2012 

 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas 

alimentares. 

João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

 

4 

 

Algumas dinâmicas estruturais do sector 

agrário. 

João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

5 
Contributo para o estudo dos determinantes 

da produção agrícola 

João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

6 

 

Estrangeirização da terra, agronegócio e 

campesinato no Brasil e em Moçambique 

 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

7 

Agro-Negócio em Nampula: casos e 

expectativas do ProSAVANA 

 

Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

8 

Agricultural Intensification in Mozambique 

Opportunities and Obstacles—Lessons from 

Ten Villages 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro 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 & Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Kátia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

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 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén e 

Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Março de 2014 

15 
Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e 

no bem,-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luis Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2014 

16 
Mercantilização do gado bovino no distrito 

de Chicualacuala 
António Manuel Júnior Maio de 2014 

17 
Competitividade do subsector do caju em 

Moçambique 
Máriam Abbas Junho de 2014 



 
 

21 
 

Nº 
Título 

 
Autor(es) Data 

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 

19 

 

Competitividade Do Algodão Em Moçambique 

 

 

Natacha Bruna 

 

Agosto de 2014 

20 
Influência das taxas de câmbio na 

agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 
Setembro de 2014 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3 cm e 

toda a página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

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: 

 

 

 

 
 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011. 

Maputo – Moçambique 

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. 


