
 

 
 

ENTRE DISCURSO E PRÁTICA: DINÂMICAS LOCAIS 

NO ACESSO AOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO 

DISTRITAL EM MEMBA. 

Nelson Capaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº 25 

Março 

2015 

D
o

cu
m

en
to

 d
e 

T
ra

b
al

h
o

 

 

O
b

se
rv

ad
o
r 

R
u

ra
l 



 

 
 

 

 

 

 

 

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 nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

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

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento 

final.

   



 

 
 

 

Promoverei o aumento de investimentos públicos e privados à agricultura, 

a pecuária e pesca. Uma atenção particular será dada ao sector familiar, 

que sustenta a maioria da população moçambicana. Prosseguirei políticas 

de incentivos aos camponeses que permitam elevar a produção e a 

produtividade agrárias. Apostaremos na industrialização da nossa 

agricultura. Moçambique, tem todas as condições para ser uma potência 

agrícola na região. 

 

Intensificaremos a produção de alimentos e o seu acesso pelo cidadão de 

modo a garantir a segurança alimentar e nutricional. A alimentação 

condigna não deve constituir um privilégio. Ela é um direito humano 

básico que assiste a todos os moçambicanos”. 

 

Discurso oficial na cerimónia de investidura do Presidente da República 

Filipe Jacinto Nyusi. 

(15 de Janeiro de 2015) 

 

É com expectativas positivas que a direcção do Observatório do Meio Rural (OMR) observou o 

discurso do Presidente Filipe Nyusi aquando da tomada de posse do governo, no que se refere à 

prioridade para e dentro da agricultura.  

 

O trabalho de pesquisa, as publicações, debates, organização de seminários e conferências e 

actividades de advocacia do OMR, têm persistido no papel do sector familiar na produção 

alimentar, no desenvolvimento sustentado em Moçambique e na transformação estrutural do 

sector e em particular do sector familiar. Esta estratégia de trabalho do OMR está em completa 

convergência com as palavras do Presidente Nyusi.  
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ENTRE DISCURSO E PRÁTICA: DINÂMICAS LOCAIS NO ACESSO AOS FUNDOS 

DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL EM MEMBA. 

Nelson Capaina1 

I. Introdução 

Quando se fala de desenvolvimento, o país apresenta um grande número de políticas e 

estratégias. Para além de instrumentos gerais, sectoriais e institucionais (instituições tuteladas), 

existem as estratégias provinciais e distritais. Geralmente, os relatórios oficiais dizem que a 

implementação de iniciativas nos distritos é feita tendo como referência orientadora os diversos 

instrumentos políticos e de planificação, embora a execução no distrito seja da responsabilidade 

do governo local com a participação das comunidades locais e outros actores.  

O processo de desenvolvimento de Memba tem estado relacionado, de entre vários factores, com 

a questão financeira. O dinheiro é um recurso que facilita um pouco de tudo: aquisição de 

insumos de produção, de equipamentos de trabalho e sua manutenção; o pagamento de salários; 

deslocação para os mercados de venda do produto. Ele é o denominador comum de tudo. E isso 

tudo era do conhecimento do camponês. 

Este artigo trata da questão dos 7 milhões focalizando-se nas dinâmicas que foram surgindo nas 

relações quotidianas entre diversos actores – principalmente as famílias (que praticam 

actividades como a agricultura e a pesca, bem como as actividades com estas duas 

relacionadas), a liderança comunitária, os Conselhos Consultivos (CC) e os órgãos locais do 

Estado. A apresentação da informação do crédito concedido até ao ano 2010 teve um propósito, 

que está relacionado com a procura do desempenho dos beneficiários em termos de produção e 

reembolso dos empréstimos ao governo local. Atendendo que o período de devolução do 

dinheiro recebido rondava entre dois e quatro anos, pensámos que seria interessante ver o que 

efectivamente aconteceu com os que então receberam empréstimos até 2010, deixando de parte 

os beneficiários mais recentes.  

O mesmo é parte duma investigação que foi realizada no distrito de Memba, província de 

Nampula, no âmbito de estudos de doutoramento. O texto tem três secções. Na introdução 

apresenta-se o problema a analisar e uma breve caracterização do distrito. A segunda secção 

refere-se aos processos de institucionalização das instituições e os jogos locais no acesso e/ou 

manutenção de uma posição privilegiada nas diferentes categorias de poder (económico, 

político, social, formal e informal). A terceira secção analisa as dinâmicas locais no acesso ao 

Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), mostrando algumas discrepâncias entre o que 

oficialmente se diz e as realizações práticas nas comunidades locais. Finalmente, apresentam-se 

breves conclusões.   

A metodologia baseou-se numa análise descritiva de dados obtidos da pesquisa bibliográfica e 

da informação recolhida nas aldeias seleccionadas para o estudo nos quatro postos 

administrativos. Para tal, foram feitas entrevistas semi-estruturadas e inquéritos por questionário 

às famílias, líderes comunitários, dirigentes e funcionários. Os meus agradecimentos às famílias 

de Memba que deram informações e permitiram visitar as suas unidades produtivas e observar 

alguns processos de trabalho, ao governo do distrito pela documentação disponibilizada, e aos 

extensionistas do sector das pescas, pelo apoio prestado durante o trabalho de campo. 

I.1. Problemática  

                                                           
1. Doutorando em desenvolvimento rural no Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, 

Universidad de Córdoba (UCO) em Espanha. 
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Em 1994 o governo procurou contemporizar as autoridades comunitárias e a administração 

territorial estatal. A normativa de então estabelece que os governos dos distritos auscultam as 

opiniões e as sugestões das autoridades reconhecidas pelas comunidades locais, de forma a 

coordenar com elas a realização de actividades que visam a satisfação das necessidades dessas 

comunidades2. Durante o ano 2000, o governo define os mecanismos de articulação entre os 

órgãos locais do Estado com as comunidades rurais através, principalmente, das autoridades 

comunitárias e conselhos locais. Onde se disse que essas autoridades são escolhidas e/ou 

legitimadas pela respectiva população, cabendo ao Estado apenas reconhecê-las3.  

 

Neste âmbito surgiram os Conselhos Consultivos (CC), como órgãos de consulta das 

autoridades da administração local, visando buscar soluções para os problemas e as questões 

que afectam a vida das comunidades4. Segundo a mesma normativa, os CC foram constituídos 

como órgãos que permitem uma melhor participação e consulta comunitárias aos níveis de 

distrito, posto administrativo, localidade e povoado. Nos anos que se seguiram foram sendo 

aprovados instrumentos complementares, tudo isso para o desenvolvimento socioeconómico do 

país. O Fundo de Desenvolvimento Distrital aparece, então, como um dos instrumentos 

financeiros que pretende suportar a execução desses instrumentos. 
 

O Orçamento do Estado para o ano 2006 introduz para cada distrito o valor de 7 milhões de 

meticais como Fundo de Investimento de Iniciativas Locais (FIIL), também conhecido por 

OIIL5. O FIIL visa estimular a renda nos agregados familiares que vivem e trabalham no 

distrito, o que, se acreditava, iria concorrer para o aumento da produtividade agrária e da 

monetarização da economia rural. Em Abril de 2006, o governo central disse que os 7 milhões 

se destinam a aplicar em investimentos de iniciativa local6.  

 

Também se disse que, para assegurar estes fundos, o governo do distrito devia verificar a 

coerência nos volumes de financiamento para os diferentes sectores, priorizando áreas com 

impacto directo na vida da população local. Para isso, as orientações eram para alocar fundos 

para: i) infra-estruturas socioeconómicas de interesse público cuja intervenção pode, em grande 

medida, ter impacto ao nível local; e ii) actividades de promoção do desenvolvimento local, 

estritamente ligadas ao desenvolvimento económico no quadro de combate à pobreza7.  

 

A confusão que, prontamente, se seguiu na sua aplicação levou o presidente Guebuza a afirmar 

que o dinheiro só podia ser usado para projectos de geração de renda, emprego e produção de 

alimentos; e devia ser concedido a associações, pequenas empresas e pessoas singulares que 

tivessem potencial para emergirem como empresários locais e desde que seus projectos fossem 

viáveis, sustentáveis e recomendados pelos CC locais (Hanlon e Smart, 2008). A partir de 2007, 

surgem quatro critérios na alocação do dinheiro para cada distrito, cada um com seu peso 

percentual: i) o factor demográfico (40%); ii) o factor territorial (10%); iii) o índice de pobreza 

(35%); e iv) o desempenho fiscal do distrito (15%). Como consequência da observância desses 

                                                           
2. Assembleia da República. Lei 3/94, de 13 de Setembro. Define o quadro institucional dos distritos 

municipais. Embora se destine aos distritos municipais e, portanto, não a todos os distritos então 

existentes no país, ela já era um sinal de algum reconhecimento do papel destas instituições.   
3. Governo de Moçambique. Decreto nº 15/2000. Estabelece as formas de articulação dos órgãos locais 

do Estado com as autoridades comunitárias. Maputo, 20 de Julho. Ver também Ministério de 

Administraçāo Estatal. Diploma Ministerial 107-A/2000. Regulamento do Decreto 15/2000. Maputo, 25 

de Agosto. 
4. Ministério da Administraçāo Estatal e Ministério do Plano e Finanças (2003). Despacho. Aprova o 

guião para a participação e consulta comunitária na planificação distital. Maputo, 15 de Outubro. 
5. Orçamento de Investimento de Iniciativa Local. 
6. Ministério das Finanças. Oficio nº 37/GM/MF/06. Orçamento de Investimento de Iniciativa Local 

atribuído aos Governos Distritais para o ano de 2006. Maputo, 11 de abril. Ponto 2, alinea a. 
7.Ministério das Finanças. Oficio nº 101/GM/MF/06. Orientações metodológicas para a execução de 

fundos para despesas de investimento de iniciativa local, 2006. Maputo, 12 de Maio. 
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critérios, aumentaram os valores a receber por cada distrito e passaram a ser diferentes de um 

para outro. 

 

Em 2008 há uma viragem no discurso oficial quanto aos beneficiários. O OILL não se destina a 

pessoas que já têm dinheiro, mas àquelas que não têm8. Finalmente em 2009, o FIIL é 

transformado num Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD)9. Definiu-se que o FDD é uma 

instituição pública destinada a captar e administrar recursos financeiros visando impulsionar o 

desenvolvimento e o empreendedorismo na satisfação das necessidades básicas das 

comunidades locais, mediante concessão de empréstimos reembolsáveis10. E definiu-se, 

também, que todos os valores devolvidos e por devolver, no âmbito do FIIL, eram transferidos 

para o FDD11. 

Os partidários destes fundos dizem que, com o objectivo de melhorar o bem-estar das famílias, 

o FILL é direccionado para o financiamento de iniciativas localmente priorizadas e que 

contribuem para a redução da pobreza. Assim, pretende-se que o seu desembolso aos 

beneficiários seja realizado em termos favoráveis às famílias, onde a devolução do empréstimo 

terá facilitado aos governos financiar iniciativas de outras pessoas12.  

Os que não concordam com esta iniciativa defendem que operações financeiras desta natureza 

são da responsabilidade das forças de mercado, onde cabe ao Estado a função reguladora. 

António Souto, líder do GAPI (sociedade de investimentos), é um deles. Para estes, as 

instituições das administrações locais não foram concebidas para dar empréstimos e muito 

menos estão preparadas para isso13. 

Volvidos alguns anos de implementação, persiste a questão sobre quem são os beneficiários dos 

7 milhões. Como que a responder a esta preocupação, o governo de Memba tem estado a dizer 

que o FDD tem beneficiado os mais necessitados do distrito. Contudo, ao nível local, parecem 

preocupar, entre outros, aspectos como o uso do dinheiro para fins políticos e aplicação 

ineficiente dos mesmos. Enquanto isso, ocorrem relações sociais, económicas e de poder que 

surgem como consequência e/ou vão sendo reforçadas pela dinâmica dos 7 milhões.  

I.2. Breve caracterização do distrito 

O distrito de Memba localiza-se a nordeste da província de Nampula, onde faz fronteira com a 

de Cabo Delgado pelo rio Lúrio. Estando na costa Este do Oceano Índico, Memba faz fronteira 

a Oeste com os distritos de Nacarôa e de Eráti, a Norte com o de Mecúfi e a Sul com o de 

Nacala-a-Velha, através do rio Nihequehi. O distrito de Memba tem uma superfície de 5.250 

km², dividida em quatro postos administrativos: Lúrio, Chipene, Mazua e Memba-sede (GdM, 

2010)14. Os postos administrativos estão divididos em localidades, destacando-se os postos de 

Memba-sede e de Mazua que têm, respectivamente, 4 e 3 localidades, das nove que constituem 

o distrito. O acesso ao distrito é realizado, fundamentalmente, por vias marítima e terrestre. 

Segundo o último censo, Memba tem uma população de 229.824 habitantes, com uma 

composição de 111.432 homens e 118.392 mulheres. Quanto à estrutura etária, a sua população 

                                                           
8. Ver jornal NOTÍCIAS, Presidente Guebuza em presidência aberta na província de Maputo. Maputo, 30 

de Maio de 2008.  
9. Governo de Moçambique. Decreto nº 90/2009. 
10. Governo de Moçambique. Decreto nº 90/2009. Artigo 2. 
11. Governo de Moçambique. Decreto nº 90/2009. Artigo 4. 
12. NOTÍCIAS. Orçamento de investimento local–associativismo fortifica acção da mulher. Maputo, 9 de 

Março de 2009.  
13.Ver a pág. Web: http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-

melhor-geridos-pela-banca.html. Acessada em 27.08.2014.  
14. Governo do Distrito de Memba (2010). Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Memba 

2010–2014. Memba, GdM. 

http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-melhor-geridos-pela-banca.html
http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-melhor-geridos-pela-banca.html
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é jovem (50% abaixo dos 15 anos)15. A população é do grupo etnocultural Emakhua com a 

língua em duas variantes: Enahara, no litoral, e Emuhadja, no interior. Olhando para as 

condições físicas e socioculturais, Memba é composto de duas regiões: a do litoral e a do 

interior; e com um único ambiente: o rural. Com essa matriz rural fortemente acentuada, as 

fontes de energia mais utilizadas são a lenha e o petróleo doméstico, sendo que na vila do 

distrito utiliza energia eléctrica. 

A agricultura, que é a actividade praticada pela maioria das famílias, é realizada em condições 

predominantemente de sequeiro e de forma manual, usando a enxada, em pequenas explorações 

num regime de consociação e de monocultivo baseado em variedades locais de cultivos. A 

campanha agrícola começa no mês de Setembro, vai até Agosto e tem duas épocas dependendo 

do cultivo. Apesar disso, o sequeiro e a forte dependência das chuvas faz com que a produção 

agrícola seja sazonal.  

Outra actividade com importância socioeconómica é a pesca, também executada em padrões 

artesanais, nas águas marítimas e, durante as chuvas, em pequenas lagoas no interior do distrito. 

Ela é realizada, maioritariamente, pelos homens em embarcações a remo e/ou vela ou sem 

barco. As mulheres, além da pesca usando artes não convencionais durante a maré baixa, 

dedicam-se à colecta de moluscos. Ao contrário da agricultura, a pesca realiza-se durante todo o 

ano, embora com algumas flutuações trimestrais em termos de capturas.  

A maioria das famílias que pratica estas duas actividades também está envolvida noutras 

actividades. A direcção das trocas para os produtos dessas duas actividades realiza-se no sentido 

de produtos pesqueiros para o interior e os produtos agrícolas para o litoral. Identificámos o 

auto-emprego (incluímos aqui a produção própria, a comercialização e o ganho-ganho) como a 

principal fonte de renda para todas as categorias de famílias locais.  

Estão presentes em Memba duas modalidades de produção artesanal: a de subsistência e a de 

comercialização. Podemos mostrar três características socioeconómicas fundamentais destas 

duas actividades: 1) são actividades artesanais que se destinam, principalmente, à segurança 

alimentar embora, nalgumas ocasiões, dêem emprego a famílias sem alternativas de renda; 2) 

são actividades artesanais cuja produção, em parte, abastece os mercados local e regional; 3) em 

general, são actividades complementadas por outras actividades, sempre de pequena produção e 

dimensão artesanal. 

A estrutura administrativa de Memba é igual à de outros distritos rurais do país. A partir de 

2004, ela é constituída pela secretaria do governo do distrito e diversos serviços distritais. 

Existem os quatro níveis de Conselho Consultivo (CC), de forma ascendente: povoado, 

localidade, posto administrativo e distrito. Ao nível do povoado, o CC é dirigido por um líder 

comunitário e, nos níveis seguintes, cada CC é presidido por representantes do goverrno; isto é, 

o chefe da localidade, o chefe do posto administrativo e/ou administrador do distrito.  

Os problemas locais são discutidos a cada nível e são “filtrados” até que chegam ao nível do 

distrito. E, de forma descendente, as orientações são transmitidas pelos distintos CC até ao nível 

das comunidades. Quanto ao seu funcionamento, o administrador do distrito é o responsável 

máximo por sua institucionalização a todos os níveis. O CC do distrito tem 50 membros, onde 

as mulheres ocupam 15 assentos (30%, segundo a lei16). Os postos administrativos têm uma 

composição de 40 membros, mas, em termos de sexo feminino, variam entre 5 assentos no 

Lúrio e 12 do posto administrativo de Memba-sede. 

                                                           
15. Instituto Nacional de Estatística (2009). Sinopse dos resultados definitivos do 3º recenseamento geral 

da população e habitação – província de Nampula. Maputo, INE. 
16. Governo de Moçambique. Decreto 11/2005, op. cit. Ver também Ministério da Administraçāo Estatal e 

Ministério da Planificaçāo e Desenvolvimento. Diploma Ministerial (Conjunto) 67/2009, op. cit.  
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Relativamente à liderança comunitária, até 2003, 33 líderes comunitários tinham sido 

reconhecidos, onde a maioria era da autoridade tradicional. Mas, a partir de 2005, a base desta 

estrutura de poder foi ampliadacom mais assentos. Nos finais do ano 2010 e princípios de 2011, 

o distrito já tinha 825 líderes comunitários (anexo 1). Diz-se que estes são os líderes legitimados 

pelas comunidades locais e que são reconhecidos pelas autoridades governamentais ou pelos 

representantes do Estado (GdM, s/f17). Das 10 mulheres encontradas nesta estrutura de poder, 3 

são raínhas e 7 estão no terceiro escalão, nenhuma é secretária, e não há mulheres no segundo 

escalão.  

II. Relações de Poder  

II.1. Governação inclusiva ou participação controlada e orientada?  

Os sucessivos instrumentos normativos aprovados desde os anos 90 têm enfatizado a criação de 

espaços para a participação dos cidadãos, de forma a capacitá-los para o processo do seu próprio 

desenvolvimento. Nesse sentido, várias instituições de base local têm surgido. O governo 

pretende que destas instituições depende o desenvolvimento local, através de um processo de 

desconcentração de responsabilidades e de recursos; a participação dos cidadãos, seja de forma 

individual ou colectiva, também vai influenciar o funcionamento quotidiano e consequente 

desenvolvimento dessas instituições, como defendem os teóricos neoinstitucionalistas 

(Dimaggio e Powell, 1991; Eggertsson, 2005; March e Olson, 1997; North, 2005; North, 1995; 

North, 1984; Williamson, 2000).  

Um dos denominadores encontrados em Memba está relacionado com processos de 

funcionamento dos diferentes CC. Questões de representatividade, participação nos encontros, 

compromisso com a causa e prestação de contas aos cidadãos fazem parte do leque de aspectos 

levantados. No que diz respeito à realização das sessões, os primeiros CC eram realizados de 

forma ad-hoc, e os seus membros não eram permanentes, nem eram, na sua maioria, legitimados 

pelo grosso das famílias das respectivas comunidades.  

Quanto à participação, segundo as pessoas que contactámos nas aldeias, era comum os membros 

que estavam nas regiões remotas e distantes da sede do distrito não participarem nas sessões do 

CC ao nível do distrito, e essa não-participação era justificada com a falta de transporte para 

fazer chegar a convocatória e para o membro viajar. Outras pessoas afirmaram que a falta de 

critérios como, por exemplo, períodos pré-estabelecidos para a realização das sessões, 

influenciava essas ausências. Antigos membros desta instituição argumentaram que, porque não 

tinham o calendário das actividades, muitas vezes, não participavam porque estavam fora da 

aldeia, nas machambas ou de viagem, ou ocupados com outras tarefas.  

No ano 2009 é revogado o guião de 2003 e aprovado um outro. Disse-se que este novo 

instrumento visa assegurar a eficácia da organização e funcionamento dos CC. E que, através da 

articulação desta instituição com os órgãos do Estado, se pretende garantir a participação das 

comunidades na concepção e implementação dos programas sociais e económicos em benefício 

do desenvolvimento local18.  

Ora se, entre 2003 até 2008, os CC não haviam funcionado muito bem em Memba, a 

estruturação interna e funcionamento dos CC continuou a ser um problema nos tempos que se 

seguiram a esse período. A falta de recursos técnicos, meios de transporte, a débil capacidade 

humana e financeira são, de entre vários, os aspectos mais críticos19.   

                                                           
17. Governo do Distrito de Memba. Relação nominal dos líderes comunitários legitimados. Memba, s/d. 
18. Ministério da Administraçāo Estatal e Ministério da Planificaçāo e Desenvolvimento. Diploma 

Ministerial (Conjunto) 67/2009, op. cit. Neste instrumento reitera-se ainda que os CC são órgãos de 

consulta das autoridades de administração local, na busca de soluções para as demandas – das 

comunidades locais – que são consideradas fundamentais para o seu bem-estar e desenvolvimento. 
19. Reduzindo, assim, o contacto directo e uma ligação deste órgão com as comunidades. 
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A preparação da agenda era outro aspecto neste conjunto complexo de relações. No caso do CC 

do nível do distrito, a chegada tardia dos convites aos membros que se encontram nas zonas 

remotas, dificultava, também a inclusão de assuntos dessas zonas na agenda do dia. Estes 

membros das regiões remotas, quando conseguem participar na sessão do CC, regra geral, não 

estão preparados para discutir os conteúdos da agenda. Normalmente, os temas para a agenda 

têm sido sugeridos pelos membros do governo e, muitas vezes, sem espaço para prévia 

discussão e eventual alteração. Dizia um membro do CC distrital que encontrámos na sede do 

posto administrativo de Chipene: 

«nós, que saímos das aldeias, temos muitos problemas das nossas comunidades, mas sentimos 

que há falta de espaço para apresentá-los, mesmo quando eles são tão pertinentes». 

Por outro lado, pretendia-se que as insuficiências técnicas no funcionamento dos CC seriam 

minimizadas através de uma Equipa Técnica do Distrito (ETD) que trabalharia em várias 

matérias sobre o desenvolvimento do distrito. Uma dessas funções é a coordenação de 

actividades de formação e capacitação dos membros dos CC. Mas, esta entidade já apresentava 

problemas próprios desde a sua criação e que influenciavam os trabalhos. Por exemplo, a 

inexistência de um pacote orçamental específico para ela. Dizia um membro da ETD: 

«Nós não temos recursos nem para organizar uma sessão de capacitação mesmo para a realizar 

nos postos administrativos onde residem esses membros». 

Além de tudo isso, para as famílias nas aldeias, as nomeações ou indicações para fazer parte do 

CC eram politizadas, favorecendo, assim, a criação de estruturas que permitiam perpetuar o 

poder político prevalecente e o poder social e económico de certos indivíduos próximos à 

máquina política. Assim, fazer parte do CC, tornou-se numa via de acesso a ganhos económicos 

levando, por sua vez, a lutas por conquista de espaços socioeconómicos e políticos a nível local.  

Dois exemplos podem ser esclarecedores. Para os camponeses: 1) se no começo do processo era 

a comunidade que, numa assembleia, escolhia as pessoas para fazer parte do CC local, hoje em 

dia, são os chefes dos postos administrativos ou localidades que determinam; e 2) não tem 

havido consulta comunitária para eleger esses membros, nem para auscultar as percepções 

locais sobre o seu funcionamento e desempenho. 

A justificação, por quem faz parte da estrutura de liderança no distrito, foi que a falta de 

reuniões comunitárias para recolher a sensibilidade das comunidades sobre o funcionamento dos 

CC se devia à insuficiência de fundos. Mas, também, porque nenhuma comunidade, segundo a 

administradora do distrito, alguma vez, apresentou formalmente essa preocupação. Note-se aqui 

que com formalmente se pretende dizer apresentado por escrito ou numa reunião onde membros 

da referida comunidade participassem.  

Relativamente às nomeações de membros, um outro dirigente avançou que, em caso de 

desistência de um membro, a sua substituição, devido à urgência dos trabalhos, muitas vezes, 

não dava espaço para uma eleição popular. Estas eram as justificações oficiais, mas aparecia um 

outro problema. Muitos dos membros não sabiam quais eram, exactamente, os seus deveres e 

tarefas nos respectivos CC. Quando procurámos saber acerca da agenda dos CC, a resposta mais 

usual era de que se discutiam questões relacionadas com os 7 milhões. E parece que esta não-

clareza de deveres e funções contribuía, também, para o abandono de algumas pessoas, 

principalmente nos níveis mais baixos, dos CC. 

Ora, no que diz respeito aos interesses individuais, argumentava-se que não se pode eleger uma 

pessoa para uma organização e «dizer-lhe que, a partir deste momento, você vai trabalhar para o 

bem comum da comunidade, mas não terás nenhum salário, nem deves tirar proveito pessoal, 

económico ou material das actividades que estarão a ser aprovadas e/ou executadas por esse 

grupo». Assim que, a questão se resumia a um ponto muito simples, «quem tem fome não pode 
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dar de comer a outra pessoa, quando ele mesmo nem sequer tem força física e moral para fazê-

lo». 

II.2. Militantes e camaradas ou troca de favores? 

Depois das eleições gerais de 1999, parecia que todos os líderes comunitários de Memba eram 

membros do partido FRELIMO. Parece que o posicionamento circunstancial daqueles que eram 

do partido RENAMO ou dos que não tinham preferências por uma ou outra força política, foi 

entendido, não nesse sentido, mas como uma conquista partidária por parte dos que eram da 

FRELIMO. Para eles, estavam conquistados os membros do partido da oposição. Disse o Sr. 

Luciano Niquiriquire, administrador de Memba entre 1995 e 2000,  

«Durante a minha saída do distrito de Memba senti a missão cumprida… o meu partido e o 

governo estavam muito fortes neste distrito, comparativamente à minha chegada».  

Ora, ainda dentro da reforma nos anos 2000, são definidas as formas de articulação da 

autoridade comunitária com os órgãos locais do Estado, bem como os deveres e direitos dos 

membros daquela instituição20. Na linha da organização e envolvimento das comunidades 

locais, no quadro normativo de 2003 e 2005, a autoridade comunitária foi considerada (como 

aconteceu em 2000) uma instituição para articulação, consulta e mobilização; visando auscultar 

opiniões sobre a melhor forma de mobilizar e organizar a participação das comunidades na 

concepção e implementação de programas para o desenvolvimento local21. Mas, que funções 

concretas têm os líderes de Memba nas suas comunidades?  

Um grupo de secretários de aldeia no posto administrativo do Lúrio afirmou, em entrevista 

colectiva, que as suas tarefas iam desde a mobilização da população para participar em tarefas 

sociais, económicas, políticas e partidárias até aspectos mais da vida local e quotidiana, como a 

resolução de conflitos sociais, orientação na angariação de contribuições para apoiar os mais 

necessitados em casos de doença ou morte. Por outro lado, também estava a orientação de 

cerimónias tradicionais, principalmente, para os régulos. Além disso, até então, parece que não 

havia muito que fazer por parte desta liderança.  

A ênfase que se dá à auscultação como a forma de trabalho parece ser mais um ponto de 

dificuldades, não somente nas relações entre os órgãos do Estado e a liderança comunitária mas, 

também, na definição das funções desta instituição comunitária. Para alguns, com todos estes 

instrumentos, o governo pretende levar o poder para mais próximo das pessoas no meio rural, 

proporcionando espaço para incluir as ideias e recursos locais, enquanto minimiza custos.  

Admitamos que sim. Mas o problema está, por um lado, no peso que estas normas dão às 

instituições comunitárias e, por outro, o real funcionamento dos órgãos estatais observado em 

Memba. Para alguns líderes que contactámos, ante essa particularidade de ser um órgão de 

auscultação e consulta, ninguém podia assumir a dianteira nos problemas de desenvolvimento 

de sua comunidade. Além disso, em termos de sua existência e conteúdo, estes instrumentos não 

são do conhecimento da maioria das lideranças comunitárias.  

Porquê então? Seja qual for a causa, ela foi um ponto favorável à estrutura governamental. É 

que, para alguns entrevistados, isso dava um espaço de manobra aos agentes do Estado junto das 

comunidades. Mas, se isso serviu os interesses do Estado, também serviu os interesses de certos 

grupos no seio das comunidades. O processo de eleição de novos secretários das aldeias e/ou 

bairros mostrava um jogo de alianças locais. As pessoas entravam neste esquema segundo a sua 

                                                           
20. Ministério de Administraçāo Estatal. Diploma Ministerial 107-A/2000, op. cit. 
21. Ministério da Administraçāo Estatal e Ministério do Plano e Finanças. Despacho Ministerial 

(Conjunto), op. cit. Ver também Governo de Moçambique. Decreto nº 11/2005, op. cit.  
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percepção dos resultados finais. Assim, tentaram oferecer apoio a quem poderia, depois, 

permitir-lhes obter ganhos. 

Por outro lado, é notória uma forma de conflito latente entre muitos daqueles que eram 

secretários e os que os substituíram. A frase comummente pronunciada pelos actuais secretários, 

quando se apresentam a alguém de fora, é a seguinte: «eu sou [nome], secretário reconhecido 

desta comunidade, e membro do partido FRELIMO». No mínimo, isto mostra dois aspectos: 1) 

a existência de algum tipo de liderança não reconhecida pelo sistema oficial (?), e 2) a 

necessidade, sempre presente, de se identificar com o partido no poder, como uma tentativa de 

atrair mais simpatias e manter a sua posição.  

De facto, como parte do alinhamento e arranjos institucionais, parece que todos os líderes 

comunitários são obrigados a ser membros do partido FRELIMO ou, pelo menos, assim se 

assumem. Ao mesmo tempo que o governo vai dizendo que o processo de desenvolvimento 

rural deve ser apartidário, numa alusão aos bons princípios da democracia e desenvolvimento, 

vai acontecendo o processo de partidarização das estruturas comunitárias.  

A dualidade é, assim, uma realidade e pode-se aquiperceber: «isso não é verdade; mas, olha 

você, quem não é nosso [membro do partido FRELIMO] não poderá entender correctamente as 

nossas políticas», segundo um chefe de posto administrativo; e, ainda, «a nossa perspectiva de 

actuação que, em princípio depende de um trabalho de casa22, nos leva a priorizar aqueles que 

são nossos simpatizantes», dizia um secretário do partido ao nível do posto administrativo. 

Outro exemplo pode reforçar ainda mais o aspecto do alinhamento partidário: na localidade de 

Tropene, o cabo Manuel Castelo, um líder que exerce funções desde 1976, não recebia os seus 

subsídios por parte do governo porque, alegadamente, pertencia ao partido RENAMO23. 

Segundo a Sra. Mª Felisbela Félix Lázaro, administradora do distrito, esta situação não era do 

seu conhecimento. Normalmente, as decisões tomadas nesse sentido podem não ser do 

conhecimento das estruturas hierarquicamente superiores. Mas, no essencial, e porque permitem 

um continuum dos interesses partidários, elas possiblitam, por sua vez, aos indivíduos no poder 

um maior acesso e/ou enraizar-se mais no poder político e, por via disso, atingir outros 

interesses. 

Adicionalmente, conflitos pessoais entre os líderes nos diversos escalões influenciavam na 

estrutura institucional e organizacional. Severino Rodrigues, um líder comunitário no terceiro 

escalão na localidade 7 de Abril, não recebia seus subsídios alegadamente porque não era 

reconhecido pelo responsável máximo de sua zona – o régulo Mepava24. Segundo alguns 

entrevistados, este era um conflito pessoal que punha de lado a vontade da maioria das famílias 

locais que haviam legitimado aquele líder; mas que, ao parecer, o governo local, nada fazia para 

sua resolução. 

Para alguns entrevistados, nos tempos que correm, ser líder comunitário é uma luta que tem, 

como primeiro objectivo, a busca de espaço na esfera socioeconómica; os outros objectivos vêm 

depois daquele. Outros remataram ainda «não sabemos se os líderes de hoje em dia defendem 

nossos interesses aqui da aldeia», «…olha que, quando há uma aparente25 consulta, eles, 

normalmente, não se pronunciam; você crê que esses são líderes que defendem os interesses da 

comunidade ou defendem os seus interesses particulares?».  

Estes trechos mostram como, localmente, é vista a actuação de alguns líderes. Portanto, embora 

o papel desses líderes esteja na esfera da representatividade simbólica da coesão social, como 

                                                           
22. Sublinhado nosso. Esta expressão pode traduzir um exercício de identificação prévia daquelas pessoas 

que estão, ou assim se identificam, deste lado (os nossos) e as que estão do outro lado (os da oposição).  
23. Governo do Distrito de Memba. Relação nominal dos líderes comunitários legitimados. op. cit. 
24. Governo do Distrito de Memba. Relação nominal dos líderes comunitários legitimados. op. cit. 
25. Sublinhado nosso.  
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disse NEGRÃO (2003), eles têm estado mais para obter ganhos económicos. É através desta 

forma de actuação, que é favorecida pelas, e favorável às, autoridades locais do Estado, que se 

desenham os esquemas do poder, informal na sua essência, que permitem a entrada de novos 

actores locais e/ou regresso de outros. 

E precisamente sobre a actuação, alguns desses líderes afirmaram que não podem intervir muito 

para não interferir nos objectivos dos eventos ou porque, muitas vezes, não têm conhecimento 

suficiente do que se trata, numa clara alusão a que a comunicação entre alguns actores de 

desenvolvimento, as autoridades administrativas e a própria liderança comunitária tem sido 

deficiente. De facto, diziam alguns membros da comunidade, a consulta comunitária, muitas 

vezes, serve para apresentar e procurar legitimar uma iniciativa já desenhada e aprovada fora da 

comunidade. Daqui, a aparente consulta comunitária que antes sublinhámos. 

III. O Fundo de Desenvolvimento Distrital 

 

III.1. Actores locais na órbita dos 7 milhões 

Entre o ano de 2006 e 2010, o Estado desembolsou para o distrito de Memba um montante de 

42.846.900,00 MZM tendo financiado cerca de 531 projectos (Tabela 1). Segundo um membro 

da ETD, no ano de 2006, a quase totalidade do dinheiro tinha sido utilizado em infra-estruturas 

socioeconómicas públicas, como estradas, represas e outras; embora não pudesse precisar 

quanto, pouco foi o montante destinado aos projectos não públicos, quer dizer, projectos de 

pessoas individualmente ou em grupos. 

Tabela 1. Fundos do FILL em Memba (2006-2010), em meticais 
Ano 2006 2007 2008 2009 2010 

Montante Desembolsado 7.000.000 8.535.450 8.535.450 8.638.000 10.138.000 

Projectos financiados Sem dados  131 65 133 202 

Fonte: Governo do distrito de Memba26. 

 

Aquele cenário criou um mal-estar local. E, durante uma visita do governador provincial, em 

2008, a população pediu a saída do administrador distrital. Mas, para algumas pessoas, ele havia 

procedido em conformidade com as necessidades do distrito e dentro da legalidade. Parece que 

a redacção do primeiro parágrafo do Oficio nº 101/GM/MF/0627 que diz «em princípio não 

estão cobertas obras de construção de raiz e reabilitações de grande vulto» deixava espaço de 

manobra ao governo distrital para tentar minimizar suas próprias necessidades. 

 
Em Junho de 2008, o administrador Adelino Fabrica foi substituído pela Sra. Mª Felisbela 

Lázaro. Mas a política relativa a «infra-estruturas de vulto» manteve-se com esta governante. 

Um exemplo disso foi a aquisição de tractores e seus acessórios agrícolas, que era uma prática 

desde 2007, com o objectivo de responder a necessidades agrícolas dos camponeses de cada 

posto administrativo e que, na forma de crédito, eram cedido a um agricultor local que mostrava 

capacidades de produção e de gestão.  

 

Quanto às instituições locais, o FDD transforma os CC em actores directos na componente de 

crédito para os camponeses. Aparecem com a função de analisar e aprovar, ou não, as 

solicitações de financiamento. Os membros dos CC, a todos os níveis, têm ainda a tarefa de 

divulgar nas aldeias a existência deste fundo; sensibilizar todos os camponeses, aos mutuários 

em particular, sobre a importância e necessidade de devolver este dinheiro para beneficiar outras 

pessoas que também necessitam dele. 

 

                                                           
26. Governo do Distrito de Memba. Mapa de levantamento de Projectos Financiados no âmbito do FDD. 

Vários Anos. 
27.Ministério das Finanças. Oficio nº 101/GM/MF/06. Orientações metodológicas para... 
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Assim, a primeira acção encontra-se ao nível da aldeia, onde a liderança comunitária é a 

primeira instituição no processo de solicitação do crédito neste âmbito. Segundo alguns 

entrevistados, o projecto passa pelas mãos do respectivo líder da aldeia, que deve assegurar a 

idoneidade do proponente às autoridades superiores. O processo de confirmação da idoneidade, 

ainda na aldeia, parece estar associado a outra preocupação: colmatar a insuficiência de 

documentação de identificação pessoal que caracteriza as famílias locais. 

 

Depois da aldeia, o processo segue para o CC da localidade, no caso de existir esta divisão 

administrativa; onde não há, segue para o respectivo posto administrativo. Daí, os projectos pre-

seleccionados são encaminhados para o distrito, onde ocorre a etapa final de selecção e 

aprovação numa sessão do CC distrital. Os candidatos aprovados são informados através de 

seus líderes; numa forma descendente, a informação segue até a aldeia. 

 

O beneficiário que não tenha a documentação completa, principalmente o NUIT28, deve tratar 

dela e remeter à administração do distrito. Aqueles, cujos projectos não foram aprovados, ficam 

sem informação. Deve-se frisar que a falta de informação sobre os motivos para a não-

aprovação de projectos e outros aspectos que poderiam ser melhorados pelos seus proponentes e 

a pouca informação sobre o FDD, em geral, criou espaço para muita especulação. 

 

Ora, nas suas atribuições, a Equipa Técnica Distrital (ETD) é, também, responsável pela análise 

técnica e acompanhamento dos projectos financiados, bem como pela formação técnica dos 

beneficiários. A ETD é constituída por oito técnicos, segundo igual número de serviços que o 

distrito comporta. Mas, na verdade, a análise das propostas baseia-se na sua relevância teórica 

para o desenvolvimento local e não, necessariamente, sobre critérios técnicos. Acontece, 

segundo alguns entrevistados, que esta ETD nunca dá pareceres técnicos sobre as propostas; 

apenas é informada, para fins estatísticos e de acompanhamento, dos projectos aprovados. 

 

Quer dizer, sendo a «agricultura a base de desenvolvimento», o facto de o projecto ser nesta 

área de actividade já é um ponto favorável. Ainda, quanto às instituições, a nível das aldeias, 

grupos formados com outros propósitos, que não de natureza económica, começaram também a 

reclamar o direito de beneficiar destes fundos. São os casos dos grupos formados com o 

propósito de gestão participativa das pescarias em Simuco e Memba-sede. Também são os casos 

de alguns comités comunitários de gestão de recursos naturais em Chipene e no interior de 

Mazua. Na verdade, eram elementos residuais desses grupos, uma vez que alguns deles já não 

existiam na prática.  

III.2. Beneficiários do FDD  

Para o governo local, embora poucos, os fundos devem estar disponíveis para todos os 

necessitados. Ora, a questão das pessoas beneficiárias destes fundos era uma preocupação dos 

camponeses locais e sempre estava associada à forma como alguém obtinha o dinheiro.  Surgem 

aqui questões relacionadas com padrões de distribuição e beneficiação do dinheiro. O primeiro 

aspecto, pode ser o da natureza dos beneficiários. No âmbito desta pesquisa, os dados indicam 

que alguns beneficiários de empréstimos de Instituições de Microfinanças já tinham acumulado 

dívidas crónicas em mais que uma instituição. E os mapas anuais sobre beneficiários do FFD 

mostram que aqueles indivíduos também beneficiaram destes fundos, adicionais, recebendo 

valores elevados. 

Alguns documentos de projectos, por nós encontrados nos Serviços Distritais de Planificação de 

Memba (na ETD), mostram a existência de muitos mutuários que receberam um montante de 

cerca de 10 a 25% do valor que, inicialmente, haviam proposto no projecto. Em geral, outros 

                                                           

28. NUIT – Número Único de Identificação Tributária.    
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projectos aprovados recebiam abaixo de 50% do valor solicitado pelo proponente. Mas não 

encontrámos um único beneficiário que tivesse recusado receber o dinheiro, embora este fosse 

muito inferior ao solicitado. Por outro lado, não havia uma clareza quanto à base com que era 

realizado o corte. Mas uma leitura dos mapas de distribuição parece evidenciar uma relação com 

o posicionamento social dos mutuários. 

Assim, o discurso de que o fundo devia chegar para todos os necessitados, daí consubstanciando 

a prática de corte no montante solicitado, parece que somente servia para uns e não para todos 

os indivíduos. Relativamente a isso, encontrámos um desequilíbrio muito maior se 

considerarmos todos os dados apresentados pelo governo do distrito sobre o volume de dinheiro 

concedido por beneficiário. A real desvantagem quanto à quantidade de dinheiro é muito mais 

elevada no grupo dos camponeses, que parecem mais destituídos de posses29, do que naquelas 

pessoas que aparentam ter recursos. Portanto, isto significava que, não só o camponês mais 

pacato teve um acesso limitado a estes fundos, como também foram maiores as percentagens de 

corte dos valores recebidos por ele (relativamente aos valores solicitados e/ou aprovados), 

quando comparados com outro estrato local de pessoas.   

Assim, na análise deste aspecto surgiu outra questão. Disseram nas aldeias que os que já 

possuíam alguma capacidade financeira, os líderes locais, os membros dos CC e os funcionários 

públicos estavam a beneficiar deste fundo e, além disso, não reembolsavamos empréstimos. 

Também encontrámos alguns exemplos que levam à questão de parcialidade e benefícios que os 

membros dos CC tiveram relativamente a estes fundos. São os casos de pessoas que pertencem 

a alguns órgãos locais, incluindo os CC (onde se tomam as decisões sobre o FDD) e que 

beneficiaram, directa ou indirectamente, destes fundos. 

 

No quadro legal, não existe instrumento que diz que o funcionário público, o membro dos CC, 

não devem beneficiar destes fundos. Até aqui, parece tudo bem. Mas, olhando para as três 

pontas que constituem o calcanhar de fundo dos 7 milhões – gerar renda, auto-emprego e 

criação de mais postos de trabalho, para assim reduzir os níveis da pobreza – algo não vai bem. 

Uma questão comummente levantada por muitos dos que entrevistámos foi: como os que têm 

trabalho formal com salário garantido, ou outra forma de renda, e com possibilidades de aceder 

ao crédito dos bancos, são os beneficiários do FDD? 

 

Por outro lado, para alguns dos entrevistados, quando se diz que o membro do CC não devia 

beneficiar do FDD, aplica-se somente às mulheres porque dão dinheiro do FDD aos homens. 

Especificamente, quanto aos beneficiários por género, a administradora do distrito, disse que 

estes fundos têm beneficiado bastante as mulheres; e que elas, de forma associativa, ou mesmo 

individual, recebem o dinheiro e reúnem esforços para trabalhar. Alguns estudos sobre género 

nos países em desenvolvimento indicam que a inclusão das mulheres na esfera económica pode-

se realizar através de iniciativas de microcrédito, o que contribui para a expansão das suas 

oportunidades e capacidades (Agarwal, 1999; Nussbaum, 2012; Nussbaum, 2002; Sen, 2003). 

 

Olhando para os relatórios do distrito, de 2007 a 2010 foram beneficiados 49 projectos em que 

as mulheres aparecem como proponentes. Além disso, relativamente aos projectos colectivos, 

onde apareciam homens e mulheres como beneficiários, os relatórios mostram um total de 81 

projectos, embora, frequentemente, o número de mulheres fosse inferior ao dos homens nesses 

projectos. Em muitos dos casos que tivemos acesso, o líder, ou líderes, do grupo recebia o 

dinheiro e este não era repartido por todos os membros; ou mesmo não havia realização de 

alguma actividade colectiva. Muitas vezes, eram as mulheres as mais prejudicadas. A 

justificação que encontrámos, junto dos que receberam dinheiro, era que os outros não estavam 

preparados ou não gostavam de trabalhar, de modo que não deviam levar um dinheiro para 

depois não saberem como pagar. 

                                                           
29. Destacando-se ainda a localização relativamente à vila do distrito. 
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Mas, existia aqui outra realidade, não só ao nível da aldeia mas também nas casas. Diziam já os 

cientistas sociais que um benefício financeiro e/ou material da mulher, obtido como resultado de 

sua participação nas actividades de um grupo, ou de uma actividade sua fora do lar, não nos diz 

nada acerca de como esta mulher usufrui efectivamente desse benefício (Nussbaum, 2012; 

Nussbaum, 2002; Sen, 2010; Sen, 2003). Muitas mulheres, em situação de casadas, com 

projectos em seu nome, não eram seus efectivamente. Encontrámos uma beneficiária no posto 

administrativo do Lúrio.  

 

Quando a questionámos sobre a utilização do dinheiro que recebeu, a sua primeira reacção foi 

de desconhecimento do assunto. Na verdade, depois lembrou-se, embora o projecto estivesse em 

seu nome, era do seu marido. Acontecia que o marido havia beneficiado dos 7 milhões em anos 

anteriores e, estrategicamente, evitou o risco de não receber se tivesse apresentado, mais uma 

vez. o seu nome numa nova proposta. E esse não era um caso único em Memba. Eram muitos 

que assim agiam.   

As cobranças ilícitas na aprovação dos projectos foi outro aspecto apontado pelas famílias 

locais. Segundo estas, alguém recebe o crédito do FDD se pagar uma comissão monetária aos 

membros do CC ou ao seu líder comunitário; mas, também, se for identificado como não 

estando contra o sistema, segundo um beneficiário que encontrámos na aldeia de Serissa, no 

posto administrativo do Lúrio, 

«A primeira vez que solicitei os 7 milhões, não recebi porque não havia mostrado 

disponibilidade em dividir o dinheiro com os chefes... mas, da segunda vez, recebi, porque 

assim fiz». 

Um outro aldeão, que encontrámos na aldeia de Urucune, no posto administrativo de Memba-

sede, disse-nos: 

«Por duas vezes remeti o meu projecto, mas não estou a receber o dinheiro porque não quero 

pagar a ninguém».  

Quando questionados sobre a quem tinham que pagar, as pessoas eram unânimes em afirmar 

que tudo começava com o secretário ou com o régulo; dependendo, então, de quem era o líder 

máximo da zona onde o indivíduo reside. Assim, todo o líder do primeiro escalão, fazendo ou 

não parte do CC local30, tinha a sua ‘mão’ e exigia ganhos no processo. Além disso, parece estar 

aqui uma outra razão para a «facilidade» com que algumas pessoas beneficiavam, mais de uma 

vez, destes fundos.  

III.3. Trabalho e autoemprego 

Os sucessivos estudos, planos e outros documentos orientadores em Moçambique indicam que 

uma das causas de pobreza é a falta de oportunidades de emprego. Particularmente nas zonas 

rurais, a principal fonte deste emprego para a maioria das famílias é a agricultura. Sendo esta de 

sequeiro, o problema agrava-se (GovM, 2006b; GovM, 2005; GovM, 2001). Assim, este fundo 

iria contribuir para a criação de capacidade de auto-emprego e inovação no meio rural.  

Percebeu assim o governo central, que tem estado a dizer que os 7 milhões têm proporcionado 

mais postos de trabalho.  

                                                           
30. Dissemos antes que existe uma tendência de toda a liderança comunitária aidentificar-se com o partido 

no poder. Ainda que não confirmado pelos líderes locais que entrevistámos, parece estar aqui o foco dos 

fundamentos pessoais sobre os quais se baseia essa identificação. 
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Em Memba, no seio do governo local, diz-se que se queria criar capacidades produtivas – com a 

transferência do dinheiro aos mais carenciados e que necessitavam de ser potenciados com 

alguns recursos para trabalhar – nas famílias locais. O relatório do governo de Memba sobre o 

quinquénio 2005-2009 diz que foram criados mais postos de trabalho durante este período, em 

parte com a introducção do FDD (GdM, 2009), embora não entre em detalhes com números e 

locais.  

Primeiro, não encontrámos algum estudo em que o governo se baseia para avaliar o seu próprio 

programa. Segundo, parece que os dados que o governo local refere são os que aparecem no 

Mapa de levantamento de projectos financiados que, na verdade, é um mapa preenchido pela 

ETD nos escritórios dos Serviços de Planificação de Memba-sede a partir dos dados de cada 

projecto aprovado e financiado. Além disso, como avançámos em pontos anteriores, não havia 

capacidades financeiras para acompanhar in loco os projectos nas aldeias existentes em todo o 

distrito. Como diziam alguns membros da ETD, os técnicos conseguem estar diante de uma 

iniciativa que beneficiou do FDD quando acompanham uma visita, da Sra. Administradora ou 

outro dirigente, que vem ao distrito e se desloca a algumas povoações dos postos 

administrativos.   

Ora bem, a execução de uma actividade pressupõe o uso de mão-de-obra que, em princípio, 

depende da dimensão do empreendimento. Assim sendo, um dos aspectos que se procurou 

perceber foi o impacto deste fundo no que diz respeito à força de trabalho empregada nas 

iniciativas propostas. Duas coisas ocorreram em Memba: uma, para muitos foi que, porque não 

havia perspectiva de realizar alguma actividade de rendimento, empregando uma ou mais 

pessoas obviamente, o emprego não existiu; e, a outra, foi que, para os poucos que tentaram 

realizar alguma actividade, a mão-de-obra usada foi, quando muito, do seu próprio agregado 

familiar e num regime não remunerado31. 

Por outro lado, era claro, por exemplo, que a criação de emprego não era uniforme nas duas 

áreas de actividades, em termos de tempo que dura o emprego e do número de pessoas 

empregadas em cada subactividade. Vimos, no caso desta investigação, como a sazonalidade da 

actividade agrícola condicionava a demanda por mão-de-obra adicional. Além disso, em geral, a 

comercialização envolvia uma única pessoa – o dono – e, quando muito, duas pessoas32, mas 

também de forma sazonal.  

Em tais circunstâncias, estariam criados os postos de trabalho? Pensamos nós que não. Outra 

forma de criar emprego seria, talvez, aumentar o tamanho da área de terra a trabalhar ou 

comprar equipamentos novos ou melhorados, o que poderia trazer alguma possibilidade de 

empregar mais pessoas. Este também foi um aspecto que quase não aconteceu em Memba. Para 

os que contactámos, as famílias aumentam o tamanho da terra cultivada com o objectivo de 

satisfazer certas necessidades que, muitas vezes, não são de natureza lucrativa, observando-se 

alguma reserva em buscar mais mão-de-obra para além da que já existia na família.   

Talvez ainda outro aspecto a considerar, quanto ao emprego através dos 7 milhões, fosse o 

manter o número de pessoas por cada campanha produtiva. Mas, para muitos que receberam 

estes fundos, cada ano que ía passando, as dificuldades em manter o mesmo número de pessoas 

a trabalhar na sua unidade produtiva eram enormes. Além de que encontrámos 

cenáriossignificativamente diferentes entre as famílias relativamente a certas necessidades – 

incluindo alimentares – e levavam a demandas pelo dinheiro para gastar nessas necessidades, 

em vez de usar em iniciativas produtivas. Acrescente-se aqui a questão da recepção do dinheiro 

fora do calendário produtivo.  

                                                           
31. Seja em dinheiro, seja em produto. 
32. Aqui referimos-nos, ao caso dos comerciantes de produtos agrícolas que estabelecem um ponto de 

compra, necessitando assim de ter mais uma pessoa de apoio. Foram casos observados em Chipene e no 

Lúrio. 
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III.4. Persistência da dívida 

 

Com as questões discutidas anteriormente vêm também a questão dos reembolsos do 

empréstimo. Segundo nos disseram em Memba, os reembolsos estavam programados para se 

realizarem em determinados períodos (em termos de números de anos), dependendo da natureza 

do projecto e montante recebido. Mas não havia uma orientação quanto ao valor de cada 

prestação e fases do ano em que o mutuário devia realizar os pagamentos (ou prestações) o que, 

dado o carácter sazonal das actividades, era um aspecto muito importante a considerar; mas que 

não foi.  

 

Em termos gerais, a situação encontrada foi de não-devolução destes empréstimos. A totalidade 

dos beneficiários contactados associava esta situação ao facto de que os projectos não tinham 

resultados positivos devido ao pouco dinheiro aplicado, comparativamente aos valores 

inicialmente solicitados. Ainda segundo muitos deles, não havia como devolver este dinheiro ao 

governo, por três razões que consideravam fundamentais. Primeira, porque o valor recebido 

(inferior ao solicitado) não permitia trabalhar e obter rendimentos capazes de permitir 

reembolsos conforme o programado; segunda, porque o desembolso do dinheiro aos 

beneficiários não se realizava na época em que, segundo o projecto apresentado, devia ser usado 

na actividade e, então, era gasto em outras coisas; e, terceira, as cobranças ilícitas para a 

aprovação do projecto, como referimos antes.  

 

E muitos, entre os dirigentes, chamavam a estes mutuários, que não devolvem o dinheiro, de 

pessoas com falta de racionalidade ou de sensibilidade para com a coisa pública. Estes, que 

criticam os que não devolvem, disseram, ainda, que as pessoas deviam devolver o dinheiro para 

se passar a outras pessoas necessitadas. Ora bem, para Abrahamsson (2001:234) «a 

racionalidade do indivíduo depende do seu contexto sociopolítico, como ele concebe a sua 

situação, e as escolhas que ele necessita (...), algo que é influenciado pelo marco do sistema de 

crenças, valores e configurações políticas existentes».  

 

Era essa a ideia dos neoinstitucionalistas quando se referiam às instituições como marco de 

referência na actuação de um indivíduo (Dimaggio e Powell, 1991; Eggertsson, 2005; March e 

Olson, 1997; North, 2005; North, 1995; North, 1984; Williamson, 2000). Efectivamente, a 

racionalidade da pessoa varia conforme as circunstâncias e contextos em que se encontra. John 

Rawls (1996) dizia que o quadro institucional da sociedade afecta os seus membros e determina, 

em grande medida, o tipo de pessoas que esses indivíduos são. Em Memba, as pessoas disseram 

ver membros dos CC e funcionários públicos que beneficiavam do FDD e, além disso, sem 

devolver o dinheiro. «Se devolvem o dinheiro, porque não nos é apresentada uma lista?» 

perguntava um camponês. Ao ver a coisa nessa perspectiva, disseram ainda outras pessoas, 

ninguém tinha moral para fazer a cobrança ao camponês. 

 

O governo, e alguns beneficiários, alegavam que não era bom revelar dados sobre quem 

recebeu, quanto foi e quanto devolveu, porque violaria a segurança dos mutuários. «Imagina se 

toda a gente aqui na aldeia sabe que eu recebi esse dinheiro», perguntava um beneficiário no 

posto administrativo de Chipene, aldeia de Nihequehi. Este beneficiário, por sinal membro do 

CC, também tinha beneficiado, em tempos não muito longínquos, de outras linhas de crédito. E, 

tal como com o FDD, também não reembolsou àquelas. Ora, se é suposto que os cidadãos 

devem participar nos processos de desenvolvimento, eles têm de saber o que se passa no seu 

meio, para melhor compreenderem as políticas que afectam esse desenvolvimento.  

Por outro lado, Stiglitz (2007) diz que existem dois problemas com os recursos públicos: o de 

gastar bem o dinheiro do Estado e o da imprevisibilidade dos retornos. Seguindo este raciocínio, 

num cenário de gastos que dão nas vistas, geralmente, há dificuldades em recuperar os 

investimentos realizados. Sobre o incumprimento no pagamento da dívida, existem duas 

situações que devem ser um incentivo institucional ao financiamento de mutuários: 1) há 
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incapacidade dum mutuário; ou, 2) há falta de vontade do mutuário em honrar as suas 

obrigações.  

Neste ponto, é importante recordar que, quando um mutuário não consegue pagar o que deve, 

existem três alternativas (Stiglitz, 2007): o perdão da dívida (onde, mediante um acordo, não há 

reembolso do empréstimo); a restruturação da dívida (em que a dívida não é resgatada, mas o 

pagamento é prorrogado na esperança de que haja uma melhoria no futuro); e o incumprimento 

(onde o mutuário, simplesmente, não paga, ficando em situação de devedor).  

Há incapacidade num mutuário; ou há falta de vontade em honrar com suas obrigações. Neste 

ponto, é importante recordar que, quando um mutuário não consegue pagar o que deve, há três 

alternativas (Stiglitz, 2007): o perdão da dívida (onde, mediante um acordo, não há reembolso 

do empréstimo); a restruturação da dívida (em que a dívida não é resgatada, mas o pagamento é 

prorrogado na esperança de que haja uma melhoria no futuro); e o incumprimento (onde o 

mutuário simplesmente não paga. 

Quando alguém tem vontade de honrar a sua dívida, podem ser necessários recursos adicionais 

para serem usados em actividades que possam permitir obter receitas para cumprir as suas 

obrigações no quadro da reestruturação da dívida anterior. Mas não era isto o que acontecia em 

Memba. O caso que mais se evidenciava era o não-pagamento das dívidas, embora alguns 

beneficiassem a seguir de mais empréstimo. Parecia que ninguém se preocupava com o 

reembolso do crédito. Mas havia outros compromissos por detrás desse comportamento. 

Quer dizer, quando alguém ingressava numa comissão ou recebia um valor diferente – 

normalmente muito inferior – ao que era solicitado ou até aprovado para ele, essa pessoa não se 

considerava com obrigação de devolver o dinheiro. «Como pensa você que alguém virá fazer-

me a cobrança de um dinheiro em que a outra metade ficou com ele?», perguntava alguém. E 

este era o comportamento comum a quase todos os que receberam estes fundos, que 

encontrámos durante esta investigação, principalmente a partir do ano 2008, influenciando os 

que haviam iniciado o pagamento da dívida de 2007. 

III.5. Interferência partidária 

O comportamento das pessoas quanto ao não-pagamento do empréstimo tinha outra causa 

também importante: a componente político-ideológica. O discurso de que é o governo do dia – 

e, portanto, o partido FRELIMO – que está a disponibilizar o FDD aos cidadãos estava muito 

enraizado nas aldeias. Se, para uns, «é graças ao pai Guebuza que temos os 7 milhões», para 

outros, «este é um dinheiro do povo».  

Efectivamente, membros do partido FRELIMO têm estado envolvidos no processo de 

divulgação destes fundos e dizem que ele faz parte do plano de governação e da política de 

desenvolvimento traçados pela FRELIMO. «Embora eu nunca tive acesso aos fundos dos 7 

milhões, sei que ele está aqui graças ao meu partido», dizia um secretário do partido FRELIMO 

num posto administrativo. Também assim pensava o chefe de um outro posto administrativo. 

Portanto, aquele secretário não era o único responsável partidário que pensava assim, muito 

menos a ideia era originária dele. Dizem os aldeões que, durante a campanha eleitoral de 2009, 

políticos deste partido, incluindo a administradora do distrito, passaram pelos povoados e 

disseram que era a FRELIMO que dava este fundo e que era preciso votar neste partido e seu 

candidato presidencial para sua continuidade. Obviamente, alguns dirigentes que contactámos 

disseram que isso não é verdade, embora admitissem que todos «os logros atingidos durante 

estes anos todos» «se devem à boa governação da FRELIMO».  

Engelhard (2003) defendia que não basta que uma sociedade se reclame de algo de um modo 

simbólico ou metafórico – neste caso, o engrandecimento partidário – para que supere 
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necessariamente seus problemas e suas contradições. Segundo um aldeão, «todos nós somos 

filhos deste governo e, portanto, da FRELIMO...». Os que defendem estes fundos, 

concentrando-se na rapidez dos resultados em termos de sucesso e da genesis partidária, acima 

de qualquer outra coisa, estão a contribuir para a permanência dos problemas. Na verdade, 

aquele aldeão pretendia chamar à razão para o alcance da partidarização dos processos de 

desenvolvimento, no caso particular do FDD, e a grande responsabilidade que o governo devia 

ter para com o povo todo.  

Os nomes de alguns projectos (Anexo 2) sugerem uma certa tendência ao lisonjeio aos 

dirigentes do partido e aos discursos políticos. Eis alguns exemplos: Futuro Melhor, Força da 

Mudança, Combate a Pobreza, Obrigado Presidente e 9º Congresso. Nomes como Eduardo 

Mondlane, Samora Machel e Emílio Guebuza também saltam à vista nas listas dos projectos 

aprovados. E estes são nomes de homens que foram presidentes da FRELIMO e de 

Moçambique, excluindo Eduardo Mondlane primeiro presidente da FRELIMO morto em 1969, 

durante a luta de libertação. 

Força da Mudança e Futuro Melhor estão associados à FRELIMO através de seus slogans 

FRELIMO a força da mudança e FRELIMO o futuro melhor lançados durante os pleitos 

eleitorais de 1994 e 1999. Omaliha Ossiquine, que literalmente traduzido significa acabar com a 

pobreza, junta-se ao Combate à Pobreza, Luta contra Pobreza e Reduzir a Pobreza, também 

elas expressões originárias dos discursos políticos orientados no “combate à pobreza absoluta”. 

«Um dá ao seu projecto o nome que quer», dizia um dirigente local. Admitamos a existência de 

liberdade e criatividade nas pessoas. Naturalmente, a ocorrência de forma repetida destas 

designações como títulos de projectos pode evidenciar essa criatividade. Mas evidencia, acima 

de tudo, uma estranha coincidência. Dizia alguém na aldeia de Tete, localidade de Simuco «está 

na moda, é o que está a dar». Esta adulação era clara e conservava uma margem de manobra 

importante para ambos os lados. «Olha que, quando os chefes estão de passagem por aqui, 

nunca falam da necessidade de devolução do dinheiro; falam de tudo, menos isso», dizia um 

outro beneficiário da aldeia Josina Machel, no Lúrio.                   

BREVE CONCLUSĀO 

Em Memba não eram somente as autoridades comunitárias que apareciam como instituições de 

consulta dos órgãos locais do Estado, mas também os CC locais. O governo local reservava para 

si o papel de coordenação e tomada de decisão final. Ser líder comunitário tornou-se dependente 

de ganâncias económicas, ainda que prevalecendo a necessidade do estatuto social e político. 

Apesar disto, os interesses de outros actores, os jogos que se vão seguir e as estratégias 

utilizadas, parecem estar a quebrar a base capaz de suportar uma actuação com segurança destas 

lideranças comunitárias.  

Quer dizer, o desconhecimento dos instrumentos legais por parte dos líderes comunitários, a 

entrada de novos actores na vida socioeconómica local, o jogo de interesses e os arranjos 

institucionais da administração estatal local, parecem ser factores que vão deixar as próprias 

autoridades comunitárias sem poder social, económico e político suficiente para impor um 

espaço na máquina da administração territorial estatal. O mesmo acontece com os CC. 

Novas pessoas, fora das famílias tradicionalmente importantes, têm estado a conquistar espaço 

na vida socioeconómica local. Este grupo de pessoas orbita junto da estrutura próxima do 

partido detentor do poder estatal. A sua base de legitimidade é sustentada, em parte, porque 

asseguram os interesses da liderança comunitária e dos políticos locais, traduzindo, assim, a 

existência dum dispositivo local baseado em alianças e oposições.  

As relações têm estatutos diferentes. Podem ser duradouras, ou não, dependendo do 

enquadramento e da movimentação dos actores no xadrez de interesses, e podem ser de 
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oposição quando alguém não se posiciona dentro do xadrez. Os que quebram o compromisso, 

sujeitam-se a ver limitado o seu acesso aos recursos. Os que têm um acesso limitado sentem-se 

rejeitados, criando um sentimento de repulsa e de oposição que muda quando entram no xadrez. 

Mostrámos ainda que, em princípio, o valor de crédito recebido por cada pessoa condicionou o 

exercício de uma actividade produtiva e a possibilidade de reembolso do empréstimo. Mas 

havia, também aqui, a questão dos desembolsos tardios. Assim, se o propósito deste fundo era 

mesmo beneficiar mais pessoas através dos valores reembolsados por outros mutuários 

anteriores, estamos, desde logo, diante de um cenário de ausência de viabilidade em transferir a 

poupança dum mutuário a outro, como pretende dizer o governo. Os dados mostram, também, 

um aparente favorecimento na beneficiação dos dinheiros, o que é reforçado por aspectos como 

a falta de informação para os cidadãos e a falta de vontade política para estabelecer instituições 

locais credíveis. 

A forte politização do FDD era outro problema. Se o dinheiro chega graças ao partido 

FRELIMO, e não graças ao esforço de todos os moçambicanos, sem considerações pela 

tendência partidária de cada um, essa forma de pensar levava também a tendências na hora de 

identificar as pessoas que deviam ser beneficiárias. Ora, este uso do dinheiro de forma 

destorcida – neste caso, na linha partidária – para promover os interesses de uns em detrimento 

de outros, certamente leva adiante a extensão da pobreza das pessoas e não a sua diminuição. 

Daqui que, nesta linha, os avanços realizados com os 7 milhões serão muito questionáveis. 
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Anexo 1. Número de líderes comunitários por categoria no distrito de Memba   

 

Posto Administrativo Localidades 

Escalões de líderes 

1º 2º 3º 

Régulos Secretários Cabos Capitães 

 

 

Memba sede 

Memba sede 5 11 18 102 

Tropene  3 2 7 38 

7 de Abril 3 2 11 62 

Niaca Geba 3 5 11 76 

Chipene  Chipene 6 4 14 54 

 

Mazua  

Mazua-sede 4 8 20 149 

Cava 4 1 7 66 

Simuco 1 2 15 41 

Lúrio  Lúrio 5 6 10 49 

Total   34 41 113 637 

Fonte: dados provenientes dos postos administrativos e da secretaria del distrito. Governo do Distrito de 

Memba. Relação nominal dos líderes comunitários legitimados. Memba, s/f. 

 

Anexo 2. Alguns projectos 

 

Título do Projecto 
Sector de 

Actividade 
Localização Ano Proponente 

Futuro Melhor Agricultura Memba-sede 2007 Francisco José 

Combate à Pobreza Pesca Memba-sede 2007 Himide Branji 

Obrigado Presidente Indústria 7 de Abril 2007 Francisco João 

Combate à Pobreza Comércio Lúrio 2007 Oliveira dos Santos Momade 

Futuro Melhor Indústria Lúrio 2007 Ramadane Pintane 

Força da Mudança Pesca Memba-sede 2008 Molde Nmahene 

Samora Machel Agricultura 7 de Abril 2008 João Jerónimo 

Combate a Pobreza Agricultura 7 de Abril 2008 Arnaldo Gicra 

3 de Fevereiro Agricultura 7 de Abril 2008 Mussage Ariala 

Força da Mudança Minas Mazua-sede 2008 Ernesto Jacinto 

Contra Pobreza Agricultura Mazua-sede 2008 Lino Carmone 

Omaliha Ossiquine Agricultura Chipene 2008 Catarina Iopuela 

9º Congresso Agricultura Memba-sede 2009 Luciano Raimundo 

Acabar a Pobreza Comércio Chipene 2009 Calisto José 

Força da Mudança Indústria Lúrio 2009 António Nicuarane 

Vamos Vencer Comércio Niaca-Geba 2010 Albino Nemane 

Eduardo Mondlane Comércio Niaca-Geba 2010 João Ovelavala 

Ossiquine Onimalele Comércio Mazua-sede 2010 Francisco Raimundo 

Reduzir a Pobreza Indústria Cava 2010 Adelino Henriques Niuro 

Emílio Guebuza Pesca Simuco 2010 Mendes Talaia 

Luta contra a Pobreza Agricultura Lúrio 2010 Nortino Gima Abacar 

Combate à Pobreza Comércio Lúrio 2010 Almeida Rafael 

Luta contra a Pobreza Comércio/Pesca Lúrio 2010 Jamal Salimo 

Fonte: produção própria a partir dos dados do Mapa de levantamento de projectos financiados. Governo 

do Distrito de Memba (vários anos). 



 

 
 

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, Katia 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 

Pereira e Yasser Arafat 

Dadá 

Fevereiro de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser 

Arafat Dadá 
Março de 2014 



 

 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Data 

 

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 

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 Pereira 

Setembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul 

de moçambique: constrangimentos e 

desafios 

 

António Júnior, Yasser 

Arafat Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas 

na defesa de Direitos sobre a terra 

 

Eduardo Chiziane Novembro 2014 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade 

de Maputo: entre os TPM e os My Love 

 

Kayola da Barca Vieira, 

Yasser Arafat Dadá e 

Margarida Martins 
Dezembro de 2014 

24 Agricultura familiar em Moçambique: 

Ideologias e Políticas 

 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

 



 

 
 

 

 

 

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: 

 

 

www.omrmz.org 

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. 


