
 
 

 

EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 
MOÇAMBIQUE: O CASO DO MILHO 

  

Natacha Bruna 

 

 

  

Nº 29 

 

Junho 

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. 
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EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM MOÇAMBIQUE: O CASO 

DO MILHO 
Natacha Bruna
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RESUMO 

O presente estudo analisa a relação existente entre os níveis de educação e a produção do milho 

em Moçambique no período compreendido entre 1992 e 2013, tendo como base um modelo de 

econometria espacial de dados em painel. 

Através das estimativas obtidas foi possível identificar um spatial error effect (efeito de erro 

espacial) positivo e estatisticamente significativo, o que indica a existência de uma 

autocorrelação espacial positiva entre as diferentes províncias em relação à produção do milho.  

Em termos do efeito da educação, existem evidências de que incrementos na produção do milho 

podem ser explicados pela obtenção de educação primária e secundária e pelo aumento do 

número de escolas, mas verificou-se uma relação negativa entre os níveis de educação técnica e 

a produção do milho em Moçambique. Sendo assim, a educação deverá ser considerada uma 

importante questão para o desenvolvimento da agricultura. 

É importante realçar que os resultados obtidos neste estudo consideram-se consistentes com as 

conclusões de estudos em outros países relativamente ao facto de que a educação primária e 

secundária apresentam impactos na produção agrícola superiores quando comparados com 

qualquer outro nível educacional. 

Palavras-chave: educação, produção agrícola, milho, Moçambique, econometria espacial.  
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1. INTRODUÇÃO 

O nível de educação da população é considerado um dos aspectos chave para o crescimento 

económico. Este apresenta uma correlação positiva com o nível de produtividade do factor de 

trabalho. Vários estudos, que abordam a importância da educação na produtividade agrícola, 

apresentam coeficientes significativos e positivos para variáveis de educação, o que indica que, 

em diferentes países, o aumento do nível de educação poderá melhorar o nível de produtividade 

e, por sua vez, aumentar a produção agrícola
2
. 

 

Em Moçambique, o sistema educacional apresenta baixas taxas de participação, principalmente 

nas zonas rurais. Pensa-se que este facto proporciona impactos negativos na produtividade do 

factor trabalho na agricultura que é considerado o principal sector de actividade em 

Moçambique. Este sector constitui a maior fonte de rendimento da população rural
3
 e apresenta 

um peso significativo no produto interno bruto (PIB) assim como na balança comercial, Mosca 

(2012).  

 

Portanto, o rendimento da população rural é maioritariamente determinado pela produtividade 

do trabalho que está directamente relacionada com o capital humano, em particular com o nível 

de educação dos agricultores e com o investimento no mesmo. Esta afirmação constitui a ideia 

principal do presente trabalho. 

 

A relevância do tópico reside no facto de que Moçambique é considerado um país com baixo 

nível de produção agrícola comparado com os diferentes países vizinhos e parceiros comerciais. 

Tais baixos níveis podem ser justificados pela carência de escolaridade verificada no seio da 

população rural, visto que a produtividade, assim como a capacidade de adopção de novas 

tecnologias, pode depender parcialmente do nível de educação dos agricultores. 

 

Sendo assim, considera-se a relação entre a educação e a produção agrícola em Moçambique um 

tema pertinente por desempenhar um papel importante no crescimento económico e na 

possibilidade de aumentar a eficiência na alocação dos gastos e investimentos públicos no sector 

da educação. 

 

A relevância deste tema verifica-se na medida em que o capital humano influencia 

positivamente a produtividade, em particular a produtividade e produção agrícola. O mesmo tem 

sido tópico de debate e interesse desde os anos 60 até à última década.  

 

Em Moçambique os agricultores atingem baixos níveis de rendimento que resultam em efeitos 

negativos na pobreza a qual atinge aproximadamente 58% da população rural, Mosca (2012). 

Este facto é justificado pelos baixos níveis de produtividade nas várias culturas verificados ao 

longo dos anos.  

 

De acordo com Mucavele (2012) o nível de educação médio nas zonas rurais para homens e 

mulheres adultos é de 4 a 3 anos, respectivamente. Este facto poderá resultar na estagnação da 

produtividade agrícola, referido por Mosca (2012) que afirma que a produção agrícola per 

capita é 40% menor que a registada em 1970.  

O objectivo geral deste estudo é o de analisar a influência do nível de educação na produção do 

milho em Moçambique. Por conseguinte, os objectivos específicos estabelecidos foram os 

seguintes: (1) descrever o contexto e relevância do sector agrícola em Moçambique; (2) medir a 

influência do nível de educação no nível de produção do milho por província entre 1992 e 2013; 

                                                           
2
 Por exemplo Appleton, S. & Balihuta, A. (1996), Weir, S. (1999), Reimers, M. & Klasen, S. (2012) e 

outros. 
3
 A população rural representa mais de 2/3 da população total. 
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e, (3) verificar a existência de autocorrelação espacial da produção do milho entre as províncias 

entre 1992 a 2013. 

Tendo em conta os objectivos apresentados anteriormente, as questões a serem respondidas são 

as seguintes: o nível de educação influencia o nível de produção agrícola? Existe autocorrelação 

espacial entre a produção agrícola (milho) entre as províncias? 

Este estudo diferencia-se dos restantes, não só pela temática estudada, como também pelo 

método usado, spatial panel data method. 

Este trabalho apresenta sete secções, em que a introdução constitui a primeira. A segunda expõe 

a análise contextual da economia de Moçambique, assim como a descrição do sector agrícola e 

da educação. Reservou-se a secção 3 para a revisão de literatura, contendo conclusões e 

referências de diferentes estudos empíricos sobre a relação da educação e produtividade e 

produção agrícola, identificando metodologias e resultados. Na secção 4 é apresentada a teoria 

de referência. A metodologia é apresentada na secção 5, contendo a descrição das etapas de 

elaboração do presente trabalho, assim como a descrição dos dados e método estatístico usado 

na investigação. A secção 6 foi reservada para a análise de dados e resultados e a apresentação 

dos outputs empíricos e breve discussão dos resultados obtidos. Na secção 7 apresentam-se as 

conclusões finais, limitações e sugestões para pesquisas futuras. Apresenta-se ainda a 

bibliografia e os anexos. 

 

2. ANÁLISE CONTEXTUAL 

A secção corrente tem como objectivo descrever o contexto económico de Moçambique, 

focando principalmente na agricultura e educação. Portanto, a mesma encontra-se dividida em 

três subsecções. 

2.1. Breve descrição da economia moçambicana 

Para uma melhor percepção da dinâmica desta economia, assim como da distribuição espacial 

da produção, é necessário abordar a estrutura e divisão administrativa de Moçambique. Sendo 

assim, apresenta-se o seguinte mapa:   
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      Figura 1 
Mapa de Moçambique 

 
Escala: 1:7600000 (cm). 

 

O mapa acima apresenta as fronteiras provinciais de Moçambique assim como os maiores rios e 

lagos. Moçambique, constituído por três principais regiões (Norte, Centro e Sul), está 

administrativamente dividido em onze províncias.  

 

Para uma melhor compreensão da dinâmica da economia de Moçambique é importante 

considerar a tendência do PIB que alcançou em 2012 aproximadamente 14 mil milhões de USD 

(veja Gráfico 1 no Anexo). Esta economia tem registado taxas de crescimento 

consideravelmente altas, cerca de 7.5% (em média) desde 2003. No entanto, alguns autores
4
 

consideram este rápido crescimento como sendo insustentável e suportado por recursos 

externos.  

 

                                                           
4
 Veja Mosca et al (2012), Mosca et al (2013) e Brito (2009). 
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De acordo com Gill-Alana et al (2014), Moçambique atingiu o segundo maior aumento da taxa 

de crescimento de PIB real de entre os países não exportadores de petróleo na região da África 

subsaariana. Estes autores referem também que aproximadamente 2/3 da produção industrial 

encontra-se ainda sob propriedade estatal. 

 

O estudo realizado por Gill-Alana et al (2014) apresenta evidências de que a inflação de 

Moçambique é caracterizada pela persistência (em todos os sectores) e sazonalidade (sectores 

alimentar, da educação e de restauração), sendo, por isso, de esperar que os efeitos dos choques 

da inflação sejam permanentes e requeiram políticas fortes e sólidas para combater os mesmos. 

 

De acordo com o Gráfico 2 no anexo é possível concluir que os sectores com maior contribuição 

para a formação do PIB nos últimos dez anos foram: (1) agricultura; (2) serviços; e, (3) 

comércio; confirmando assim, a importância da agricultura para a economia de Moçambique. O 

sector agrícola representa aproximadamente 24% do total do PIB de Moçambique de 2000 a 

2010.    

 

Porém, os sectores que apresentam as maiores taxas de crescimento são a indústria extractiva e 

o sector financeiro. O crescimento registado na indústria extractiva baseia-se na extracção de 

carvão mineral em Moatize desde finais de 2001.  

 

O défice público é principalmente financiado por recursos externos, aproximadamente 96% do 

mesmo no período entre 2001 e 2012, Mosca et al (2013). 

 

Relativamente ao sector externo é possível verificar que, na última década, as principais 

exportações de Moçambique foram alumínio, energia eléctrica, gás e alguns produtos agrícolas. 

Em relação às importações pode-se verificar que os principais produtos foram os combustíveis, 

bens de capital e cereais. Esta economia apresenta uma balança comercial persistentemente 

deficitária. 

 

A fragilidade da balança de pagamentos (BoP) reflecte-se no facto de que as principais entradas 

são constituídas por, para além das exportações, de perdão de dívidas, donativos e empréstimos, 

e investimento directo estrangeiro (IDE). O défice da mesma é principal e consistentemente 

financiado por recursos externos. 

2.2. Sector agrícola 

Mosca (2012) mostra que tem havido poucas, ou nenhuma, mudanças na estrutura deste sector 

desde antes da independência, em particular, na base produtiva incluindo ocupação de terra, 

infra-estruturas, tecnologia e os níveis de produtividade.   

 

Em Moçambique, o sector da agricultura é principalmente constituído por pequenos agricultores 

(sector familiar) visto que a maioria das explorações agrícolas são consideradas de pequena 

escala. 

 

De acordo com o CAP (2010) as culturas alimentares são as mais cultivadas em Moçambique. 

O milho e a mandioca são os mais produzidos dentre as mesmas, sendo que o milho, por si, 

representa aproximadamente metade do total da área cultivada de culturas básicas e mais de um 

quarto da área das culturas alimentares.  

 

Em relação às culturas de rendimento verifica-se que representam 6% da área cultivada. As 

mais produzidas, dentre as mesmas, são gergelim, tabaco e algodão, Uaiene (2012). 

 

De acordo com Mosca (2011) o rendimento por hectare tem sido consideravelmente semelhante 

há décadas e a produção agrícola per capita é 40% da registada em 1970. 
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Uaiene (2012) justifica este facto pela utilização de tecnologia rudimentar, ausência de 

maquinaria adequada, baixo nível de educação, infra-estruturas inadequadas e outros. Neste 

contexto, Mapila et al (2014) refere que Moçambique apresentou a menor proporção de 

respondentes que fazem uso de fertilizantes (41.3% de 2005/06 e 44.9% em 2006/07) que o 

autor justificou como sendo pela ausência de programas de subsídio de fertilizantes. 

 

Apesar do sector agrícola ser considerado a base da economia moçambicana, este tem perdido o 

peso na participação percentual do PIB e também nas políticas económicas adoptadas pelo 

governo moçambicano. O UNDP (2006), in Mosca (2012), refere que a participação do sector 

agrícola no PIB decresceu de 30% em 1997 para 23% em 2003, o que pode ser considerado um 

fenómeno negativo visto que o rendimento e emprego de 70% da população activa depende 

deste sector. O Gráfico 2 (veja o Anexo) fornece dados actualizados sobre a evolução do PIB 

por sector. 

 

As exportações agrícolas são consideradas importantes na balança comercial de Moçambique na 

medida em que estas representam aproximadamente 11% do total de exportações
5
 com uma 

tendência crescente ao longo dos anos. É importante realçar que o tabaco representa, em média, 

5% do total de exportações da última década. 

 

O Gráfico 3 (no Anexo) apresenta a composição das exportações agrícolas da última década. É 

possível verificar que grande fracção dos produtos agrícolas exportados são o tabaco, açúcar, 

algodão e caju (castanha). Moçambique é considerado um país importador, principalmente no 

sector alimentar, o que resulta num elevado défice da balança comercial agrícola (Gráfico 4 no 

Anexo). 

 

O quadro abaixo sintetiza os níveis de produção de milho por província para as últimas décadas: 

Quadro I 

Produção de Milho em Moçambique (toneladas) 

Províncias 1996 2002 2008 2012 

Cabo Delgado 192.728 85.651 76.120 68.410 

Niassa 61.698 175.233 170.402 143.761 

Nampula 143.044 117.435 99.623 112.494 

Zambézia 150.148 185.198 209.090 178.848 

Tete 44.698 205.199 238.901 226.912 

Manica 92.796 162.822 187.079 227.748 

Sofala 100.034 76.091 105.093 118.346 

Inhambane 66.369 18.455 36.890 20.625 

Gaza 43.598 66.921 63.815 48.675 

Maputo 20.396 21.769 26.556 24.832 

Fonte: Ministério da Agricultura de Moçambique (recolha directa). 

2.3. Sector da educação 

A população moçambicana apresenta níveis de educação muito baixos e grandes níveis de 

analfabetismo. De acordo com o World Bank (2013) a taxa de alfabetismo actual resume-se em 

51%. 

 

Porém, é possível verificar, através do Gráfico 5 no Anexo, que o número de alunos 

matriculados, assim como o número de escolas, apresentam uma tendência crescente desde 

1992. É importante referir que o sector da educação é um dos sectores que mais recebe fundos 

públicos para investimento. 

                                                           
5
 É relevante ter em conta que o alumínio representa mais de 50% do total de exportações na última 

década.  
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No entanto, de acordo com o UNDP (2011), o número médio de anos de escolaridade da 

população moçambicana constitui um dos mais baixos do mundo (1,2 anos) e os anos de 

escolaridade esperados são de aproximadamente 9,2 anos. Este relatório do UNDP menciona 

também que Moçambique apresenta a percentagem mais baixa de população com pelo menos 

educação secundária (1,5% para mulheres e 6% para homens, com mais de 25 anos) no mundo. 

 

Este cenário torna-se pior para o caso da população rural que, de acordo com o CAP (2010), 

aproximadamente 40% dos chefes das pequenas e médias explorações não sabe ler nem escrever 

e apenas 8% completou a escola secundária.  

 

O quadro seguinte apresenta uma visão global do sector da educação em Moçambique e dos 

dados usados no presente trabalho: 

Quadro II 

Alunos matriculados e número de escolas para 2013 

Províncias 
Alunos matriculados 

Nº de escolas 
Geral Técnico 

Cabo Delgado 427.037 2.631 1.315 

Niassa 373.512 1.467 1.303 

Nampula 1.123.055 3.376 3.169 

Zambézia 1.448.291 3.491 4.214 

Tete 535.852 2.530 1.488 

Manica 485.445 3.686 1.228 

Sofala 550.518 5.966 1.315 

Inhambane 423.862 4.380 1.416 

Gaza 377.501 1.434 1.176 

Maputo 794.346 15.365 1.485 

Fonte: Ministério da Educação de Moçambique (recolha directa) 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta secção apresenta-se uma síntese sobre os mais relevantes estudos e discussões 

relacionados com o impacto do capital humano e o nível de educação na produtividade e 

produção agrícola conduzidos em diferentes países e períodos. 

 

Schultz (1990) confirma que existem evidências que o nível de educação aumenta a capacidade 

empresarial dos agriculores e promove a hipótese de que a escolaridade dos agricultores 

aumenta a capacidade alocativa. Welch (1970), in Schultz (1990), refere que a procura por 

empreendedorismo é estimada pelo nível de actividades de pesquisa na agricultura; como 

evidência empírica Welch estabeleceu que os indivíduos com ensino superior completo 

aumentaram o seu rendimento em 62% em comparação com os que apenas completaram o 

ensino básico. 

 

Welch (1970), in Schultz (1990), afirma que o efeito da educação dos agricultores é superior 

quando ocorre modernização agrícola. Welch distinguiu o work effect (efeito do trabalho) do 

allocative effect (efeito alocativo) da educação e refere que os retornos favoráveis da educação 

básica e superior dos agricultores são, em grande parte, resultado de allocative effects da 

educação. 

 

No estudo conduzido por Appleton & Balihuta (1996) é possível identificar algumas 

importantes conclusões: (1) a escola primária de trabalhadores/agricultores de explorações 

vizinhas pode incrementar a produção e este ganho externo (ganho a partir da educação de 
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agricultores de explorações vizinhas) pode exceder o ganho interno; (2) a educação 

complementa o capital e substitutos do trabalho; e, (3) incrementos de produtividade posteriores 

surgem através dos aumentos do capital físico e inputs adquiridos como resultado do aumento 

do nível de educação.  

 

No intuito de demonstrar o papel da educação na produtividade agrícola, Appleton & Balihuta 

(1996) distinguem efeitos cognitivos e não cognitivos. Os cognitivos incluem a formação de 

habilidades gerais como literacia (capacidade de seguir instruções escritas de inputs como 

químicos e outros aspectos de tecnologias agrícolas modernas) e aritmética (capacidade de 

facilmente lidar com cálculos de dosagens e outras decisões de planeamento). 

Indeed, there is a substantial literature documenting the greater propensity of 

educated farmers to adopt agricultural innovations. (…) However, there may also 

be financing effects. If education gives access to more remunerative activities, such 

as formal non-agricultural employment, it may increase the funds available to the 

household to purchase marketed inputs and seeds.
6
 

Em Appleton & Balihuta (1996), p.417 

 

Relativamente aos efeitos não cognitivos, Appleton & Balihuta (1996) identificaram mudanças 

nas atitudes e práticas de indivíduos através de maior orientação para realização e capacidade 

receptiva a novas ideias e práticas modernas. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Weir (1999) refere que a educação pode aumentar a 

produtividade das explorações, de forma directa, através da qualificação da força de trabalho, do 

aumento da capacidade de adaptar-se a desequilíbrios, e pelo aumento da propensão de adopção 

de inovações com êxito; e, de forma indirecta, através da interacção com outras variáveis 

institucionais: a educação poderá substituir o acesso ao crédito através da obtenção de técnicas 

ou habilidades necessárias para obter emprego assalariado e, portanto, gerar receitas para 

financiar investimentos agrícolas; e, por outro lado, os agricultores qualificados são capazes de 

interagir mais eficientemente com agências de crédito, pois conseguem compreender as 

transacções financeiras e registá-las, aumentando assim a probabilidade de obtenção de crédito. 

 

Weir (1999) apresentou a seguinte decomposição de ganhos de produtividade através da 

educação: 

 Efficiency change
 
(mudança na eficiência): as aptidões adquiridas na escola reduzem 

ineficiências técnicas e alocativas na produção. 

 Technical change
 
(mudança técnica): atitudes e comportamentos adquiridos na escola 

encorajam a adopção de novas tecnologias, as quais produzem a deslocação positiva da 

fronteira de produção. 

De acordo com Weir (1999), em geral, a educação tem efeitos positivos sobre a produtividade 

agrícola. No entanto, poderá, em alguns momentos, reduzi-la na medida em que se criam 

atitudes negativas perante o trabalho agrícola ou em que se reduz o tempo gasto em ‘on the job 

training
 
(formação no trabalho), o que leva a um coeficiente negativo. Isto pode acontecer 

principalmente no nível de educação secundária. 

No contexto de progresso tecnológico, Psacharopoulos & Woodhall (1985) e Heyneman (1983) 

identificaram os seguintes quatro estágios de adopção de tecnologia agrícola e o papel que a 

educação desempenha em cada um deles: 

                                                           
6
 “De facto, há muita literatura a documentar a maior propensão dos agricultores educados a adoptarem 

inovações agrárias. (...) Contudo, também pode haver efeitos de financiamento. Se a educação der acesso 

a actividades mais remuneradoras, tais como emprego não-agrário formal, ela pode aumentar os fundos 

disponíveis para a família comprar insumos e sementes no mercado”. (tradução livre do OMR). 



 
 

8 

Stage 1: Traditional farming. Information is passed from father to son, and little or 

no schooling is needed. Stage 2: Single input adoption (e.g., fertilizer). Basic 

literacy and numeracy are very useful to farmers for understanding instructions 

and adjusting quantities of the new input. Stage 3: Adoption of multiple inputs 

simultaneously. Here, more than literacy and numeracy are necessary. Some basic 

science knowledge is helpful. Stage 4: Irrigation based farming. The farmer must 

make complex calculations of effects of changes in crops and weather. More 

education is needed for efficient production at this stage.
7
 

Em Weir (1999), p. 8 

 

É importante referir que a educação pode ser usada para determinar a decisão de um agricultor 

de ser, ou não, um dos primeiros a adoptar (early adopter) inovações através da extensão na qual 

estas serão usadas. Para este caso, Weir (1999) identificou três razões: (1) o agricultor mais 

instruído tende a ser menos frágil; um agricultor mais instruído tende a ter melhores condições 

financeiras e estar em menor perigo de carência de alimentos ou fome no caso de adoptar uma 

inovação sem êxito; (2) os agricultores instruídos têm maior probabilidade de serem contactados 

por extensionistas para testar inovações; e, (3) agricultores alfabetizados têm maior capacidade 

de adquirir informação sobre inovações potenciais e de avaliar racionalmente os riscos 

envolvidos. 

 

Reimers & Klasen (2012) referem que a educação tem o poder de melhorar a habilidade de 

receber, descodificar e compreender informações (Nelson & Phelps, 1966) ou de distinguir 

novas classes de problemas, clarificar tais problemas e de aprender meios de resolvê-los 

(Schultz, 1975). 

 

Welch (1970), in Reimers & Klasen (2012), distingue dois diferentes fenómenos dentre os 

efeitos da educação na produtividade: (1) a aptidão dos agricultores formados de usar uma 

determinada quantidade de recursos de forma mais eficiente, o chamado efeito do trabalhador 

(worker effect); e, (2) efeito alocativo (allocative effect)
8
, que é caracterizado pela habilidade de 

um trabalhador formado adquirir e descodificar informação sobre custos e características 

produtivas de outros inputs (quanto mais formação o agricultor tiver, com maior eficiência os 

recursos serão alocados). 

 

No estudo conduzido por Reimers & Klasen (2012), apenas a educação primária e secundária 

tem efeitos positivos significativos na produtividade agrícola de diferentes países. Foi testado 

empiricamente que a educação resulta em maiores aumentos de produtividade na presença de 

um progresso tecnológico rápido, bem como em países com níveis de rendimento mais 

elevados. 

 

Em resumo, Reimers & Klasen (2012) identificam diferentes mecanismos em que a educação 

pode afectar a produtividade agrícola
9
: 

 Aperfeiçoamento das aptidões administrativas através do aumento das habilidades de 

tomada de decisão (Asadullah & Rahman, 2009). Os agricultores formados têm 

                                                           
7
 “Fase 1: Agricultura tradicional. A informação é passada de pai para filho, e pouca, ou nenhuma, 

escolaridade é necessária. Fase 2: Adopção de um único insumo (por exemplo, fertilizantes). São muito 

úteis a literacia e numeracia básicas para os agricultores entenderem as instruções e ajustarem as 

quantidades do novo insumo. Fase 3: Adopção de múltiplos insumos simultaneamente. Aqui, é necessário 

mais que literacia e numeracia. É útil algum conhecimento científico básico. Fase 4: Agricultura com base 

em irrigação. O agricultor tem que fazer cálculos complexos dos efeitos das mudanças nas culturas e 

clima. Mais educação é necessária para uma produção eficiente nesta fase.” (tradução livre do OMR) 
8
 O allocative effect tem dois componentes: alocação de input e selecção de input, Pudasaini (1983). 

9
 É importante referir que a educação dos agricultores gera o seu impacto produtivo principalmente como 

consequência do allocative effect e menos através do worker effect, Reimers & Klasen (2012). 
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capacidade de fazer um melhor uso da informação disponível, melhor identificação de 

problemas e de encontrar soluções de forma autónoma. 

 Aprimorar o seu acesso à informação necessária, para que possam pagar e receber 

melhores preços pelos inputs usados e outputs vendidos (Jamison & Lau, 1982), deste 

modo, desligando-se de comunicações ineficientes do “boca a boca”. 

 Diversos estudos empíricos demonstram que, quanto melhor a educação de um 

agricultor, mais rapidamente este irá adoptar novas tecnologias e terá a vantagem de 

first mover
10

. Enquanto os agricultores com menor escolaridade adoptarão estas 

tecnologias tardiamente e somente depois que seja provada a sua rentabilidade pelos 

first movers. 

 Aperfeiçoamento de aptidões de tomada de decisão e na escolha de tecnologias de 

produção mais arriscadas que podem envolver retornos maiores (Asadullah & Rahman, 

2009). Os que adoptam tecnologias mais cedo são os que têm menor incerteza percebida 

(menor aversão em relação ao risco endógeno). 

No entanto, é importante compreender que existe complementaridade de investimentos de 

capital nos sectores da agricultura e educação visto que o progresso tecnológico é necessário 

para explorar completamente a potencialidade de aumento de produtividade o que exige 

educação, Reimers & Klasen (2012). 

 

Um outro estudo que prioriza o progresso tecnológico no processo de aumento da produtividade 

através da educação é o de Alene & Manyong (2006), que refere que os factores que promovem 

a adopção de tecnologia (nível de escolaridade, avaliação participativa de avaliação, melhoria da 

oferta de sementes e do acesso ao mercado) irão, indirectamente, aumentar os ganhos 

provenientes da escolaridade do agricultor. 

 

Os resultados deste estudo demonstram que a educação, não só aumenta o nível de 

produtividade na Nigéria, através da adopção de tecnologia, como também promove a adopção 

por si só. O que indica que a educação desempenha um papel mais importante em agricultura 

modernizada do que na agricultura tradicional (agricultores com maior formação ajustam-se 

com maior sucesso a mudanças tecnológicas). 

 

No mesmo contexto, Pudasaini (1983), analisando dados do Nepal, concluiu que a educação 

tem um maior benefício para a produtividade num ambiente de tecnologia avançada do que na a 

agricultura tradicional, e acrescenta que o mesmo acontece com a educação superior. Este autor 

concluiu também que a educação contribui para o aumento da produção agrícola através do 

worker e allocative effects, e que o último é mais crucial em áreas de agricultura tradicional 

assim como em ambientes mais modernizados. 

 

Asadullah & Rahman (2009) refere que podem surgir externalidades da educação
11

 na medição 

do efeito da educação na produtividade agrícola. O estudo conduzido por estes autores conclui 

que estes benefícios de externalidades de educação são mensuráveis: a escolaridade média de 

agricultores de machambas circunvizinhas que faz aumentar a sua produtividade como 

agricultores. 

 

Estes resultados suportam a afirmação de que a educação básica (primária e secundária) 

desempenha um papel mais importante na agricultura do que a educação superior. E esta 

confirmação é complementada com os resultados apresentados por Weir (1999), que refere que 

                                                           
10

 First mover – o primeiro a adoptar. 
11

 Externalidades da educação surgem quando os agricultores não qualificados aprendem das escolhas 

superiores de produção de outros agricultores qualificados na sua vizinhança ou quando os agricultores 

qualificados empreendem inovações e são copiados pelos outros com menor escolaridade, Asadullah & 

Rahman (2009). 
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pelo menos quatro anos de educação primária são necessários para haver um efeito significativo 

na produtividade agrícola. 

 

Ulimwengu & Badiane (2010) demonstra que a formação profissional (promoção de educação 

dirigida e segmentada para as necessidades técnicas específicas de pequenos agricultores) pode 

ter efeitos positivos incrementados na produtividade agrícola comparada com a educação 

primária ou secundária. Os agricultores que beneficiam da mesma obtêm capacidades 

administrativas melhoradas e maiores níveis de eficiência, incluindo menor incidência de 

doenças ou injúria. 

 

O quadro seguinte resume as constatações e métodos usados mais relevantes na determinação 

do impacto da educação na produtividade agrícola: 

Quadro III 

Impacto da educação na produtividade agrícola: métodos e conclusões relevantes 

Autores Artigo Método 
Variáveis 

endógenas 
Variáveis exógenas Principais conclusões 

Appleton, 

S. & 

Balihuta, 
A. (1996) 

Education and 

agricultural 
productivity: 

evidence from 

Uganda 

Modelo de 
regressão 

(2SLS) 

Produção 

anual de 

agregados 
familiares 

-Nº de adultos por 
exploração 

-Área cultivável 

disponível 
-Valor dos bens de 

capital 

-Sementes e fertilizantes 
-Educação dos 

produtores 

-Anos de educação primária 
apresentam um maior impacto 

positivo em relação à educação 

secundária (quatro anos de educação 
primária aumenta a produtividade em 

7%). 

-Cinco ou mais anos de educação 
secundária aumenta a produtividade, 

no entanto os que tem menos de cinco 

anos de educação secundária são 
menos produtivos que os com zero de 

educação secundária. 

Weir, S. 
(1999) 

The Effects of 

Education on 
Farmer 

Productivity in 
Rural Ethiopia 

Modelo de 
regressão 

(OLS) 

Output por 

agregado 
(Valor da 

produção de 
cereais) 

- Área cultivável 

disponível 
-Nº de adultos por 

exploração 
-Bens de capital; outros 

inputs 

-Gado 
-Educação 

-Notam-se retornos positivos de 

educação em relação à produtividade 

agrícola na Etiópia. 

-Estes retornos são maiores para os 

que concluíram a educação primária 
(4ª a 6ª classe), enquanto a educação 

secundária tem efeito contrário na 
produção. 

-O efeito de um ano escolar adicional 

para um agricultor é o de aumentar a 
produção entre 1 e 2%. 

Alene, A. 

D. & 
Manyong, 

V. M. 

(2006) 

The effects of 

education on 

agricultural 
productivity 

under 

traditional and 
improved 

technology in 

northern 
Nigeria 

Modelo de 

regressão 

Produtividade 

da ervilha em 

kg 
 

- Extensão da exploração 

-Área cultivada 
-Força de trabalho 

-Educação 

-Outros 

-O aumento de produtividade, através 

da escolaridade e extensão, é 

verificado apenas sob tecnlogia 
avançada. 

-Quatro anos de escolaridade 

aumenta a produção em ambientes de 
tecnologia avançada em 25.6%, mas 

não apresenta nenhum efeito 

significante na produção tradicional 
de ervilha. 

Asadullah

, M.N. & 

S. 
Rahman. 

(2009) 

Farm 

Productivity 

and Efficiency 
in Rural 

Bangladesh 

Modelo de 

regressão 
(OLS) 

Produção de 

arroz em kg 
 

-Educação do chefe da 

exploração 
-Educação dos adultos 

do agregado familiar 

-Educação de 
agricultores vizinhos 

-Inputs da área cultivada 

(ha) 
-Valor de compra de 

inputs 

-Valor do capital usado 
na produção de arroz 

-A educação do agregado faz 

aumentar a produtividade do arroz e 
reduz significativamente as 

ineficiências de produção. 

-Um ano adicional de escolaridade do 
chefe do agregado ou de membros 

adultos irá deslocar a fronteira de 

produção do arroz em 3 a 7%. 
-Um ou mais anos de educação 

primária e secundária tem impacto 

significativo na produtividade. 
 

Ulimwen

gu, J. & 

Badiane, 
O. (2010) 

Vocational 

Training and 
Agricultural 

Productivity: 

Evidence from 
Rice 

Production in 

Vietnam 

Modelo de 

regressão 

Rendimento 

do arroz por 

Ha 

-Input (área e 
fertilizantes) 

-Educação (primária e 

secundária) 
-Formação profissional 

-Saúde 

-Agricultores com formação 

profissional apresentam níveis de 
produção por unidade de terra 

superiores comparados com os 

agricultores que tenham qualquer 
outro tipo de educação. 

-Formação profissional aumenta o 

nível de eficiência e elimina os gaps 
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de produtividade dentre os agregados. 

Yasmeen, 

K. et al 

(2011) 

Impact of 

educated 

farmer on 
Agricultural 

Product 

(Pakistan) 

Modelo de 

regressão 

(OLS) 

Produtividade 

agrícola/Rend

a da terra 

-Agricultores formados 

-Área cultivada 
-Crédito agrícola 

-Capital 

-Custo do trabalho 
-Fertilizantes, pesticidas 

e outros inputs 

-Todos os coeficientes apresentam 

sinais positivos e têm influência 

significativa na produtividade 
agrícola (agricultores instruídos 

apresentam coeficientes superiores). 

-O incremento de uma unidade no 
crédito aumenta a produtividade em 

0.65. 

 

Reimers, 

M. & 

Klasen, S. 
(2012) 

Revisiting the 

role of 
education for 

agricultural 

productivity 

Modelo de 
regressão 

(Feasible 

General 
Least 

Squares) 

Output por 

Ha 

-Input por Ha (trabalho, 

fertilizantes, tractores, 
etc.) 

-Média dos anos de 

escolaridade 

-Um ano adicional de escolaridade a 
nível de toda população iria aumentar 

a produtividade agrícola em 
aproximadamente 3.2%. 

-Apenas a educação primária e 

secundária apresenta um impacto 
positivo e significativo na 

produtividade agrícola. 

-O efeito da educação é geralmente 
menor nos países mais pobres. 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos estudos referidos.  

 

Este conjunto de estudos tem como principais alvos de análises os países africanos e asiáticos. 

Apresentam, na sua maioria, a educação primária e secundária como variáveis exógenas em 

representação da educação. No trabalho corrente, para além de educação primária e secundária, 

foi considerada também a educação técnica e o número de escolas para medir os efeitos da 

educação na produtividade agrícola. 

 

Em termos de método usado, é possível verificar que a maioria dos estudos relacionados com 

este tópico tem como base modelos de regressão. No entanto, este trabalho tem como base um 

método ainda considerado novo nomeadamente a econometria espacial. 

 

O efeito positivo da educação em relação à produção e produtividade agrícola verifica-se em 

muitos países, como se pode verificar no resumo apresentado anteriormente. Porém, existem 

alguns estudos que não confirmam esta conclusão. 

 

Alguns estudos referem que os retornos da educação são menores, ou até ausentes, na 

produtividade ou produção agrícola. Reimers & Klasen (2012) apresentam as seguintes 

justificações: (1) baixa qualidade da educação para aumentar efectivamente as habilidades 

cognitivas do indivíduo e, por essa via, o seu nível de produtividade; (2) aptidões não 

específicas fornecidas na educação formal que não irão afectar positivamente a produtividade 

agrícola; e, (3) as estimativas dos retornos da produtividade agrícola podem estar 

potencialmente negativamente enviesadas se os autores limitarem as suas análises ao sector 

agrícola e, como consequência, não capturarão os retornos da educação dos indivíduos que 

alocam pelo menos parte do seu capital humano nos outros sectores. 

De acordo com Reimers & Klasen (2012) a educação pode levar a maiores níveis de 

produtividade agrícola na presença de progressos tecnológicos acentuados e maiores ainda em 

países com níveis de rendimento elevado que enfrentam mudanças tecnológicas velozes. Por 

outro lado, foi referido que estudos recentes abrangendo um país na sua totalidade usando 

métodos econométricos sofisticados, fracassaram em detectar um impacto positivo 

estatisticamente significativo da educação como consequência de usar proxies inadequadas para 

medir o stock de educação do país. 

 

Muitos estudos falham em explicitar que a educação desempenha um papel mais importante na 

agricultura modernizada do que na tradicional (agricultores mais educados adaptam-se com 

maior sucesso a mudanças tecnológicas que agricultores menos educados), Alene & Manyong 

(2006). 
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Asadullah & Rahman (2009) referem que uma das razões que justificam as diferenças nos 

resultados dos diferentes estudos é a variação na natureza de tecnologia envolvida na produção 

agrícola. Os efeitos da educação são mais prováveis de prevalecer em economias com 

agricultura modernizada e, por isso, os estudos sobre países da Ásia apresentam retornos 

positivos da educação, enquanto, geralmente, o oposto acontece para o caso da América Latina 

e África (as proxies podem conter pouca informação e, portanto, debilitam os retornos reais da 

educação). 

 

4. TEORIA DE REFERÊNCIA 

A teoria de referência subjacente a este trabalho é a teoria do capital humano desenvolvida por 

Theodore Schultz, e complementada por Gary Becker, que demonstra que, através da educação, 

os indivíduos são capazes de melhorar as suas habilidades e, por essa via, a sua produtividade e 

produção. 

 

No inícios dos anos 60 era considerado ofensivo olhar para humanos como bens capitais e 

considerá-los investimento. Porém, Schultz (1961) reconheceu que as aptidões e o 

conhecimento são considerados capital e que o investimento em capital humano pode melhorar 

a qualidade do esforço humano e elevar a produtividade. Neste contexto, Becker (1964), em 

Ulimwengu & Badiane (2010), afirma que a educação primária e secundária pode levar a 

maiores rendimentos e melhorar o desenvolvimento e crescimento da economia como um todo. 

 

Schultz (1972) refere que o investimento em capital humano pode ser classificado da seguinte 

forma: (1) educação básica e educação superior; (2) formação e aprendizagem pós-escolar; (3) 

actividades pré-escolares; (4) migração; (5) saúde; (6) informação; e, (7) investimento em 

crianças (população). 

 

Schultz (1990) identificou a abordagem de desenvolvimento económico de Schumpeter como 

explicação da importância económica de empreendedores como inovadores. No entanto, 

existem algumas limitações no conceito de desenvolvimento económico
12

 de Schumpeter, como 

a exclusão das mudanças nas condições económicas que ocorrem durante a modernização 

económica (mudanças que criam desequilíbrios). 

 

De acordo com Schultz (1990) a abrangência e substância do capital humano explica, em grande 

medida, a modernização da economia pelos aumentos de renda, através dos seguintes tipos de 

eventos: (1) avanços tecnológicos; (2) proliferação do capital humano; (3) aumentos na 

especialização; e, (4) aumentos na especialização (induzidos por outros aumentos no 

rendimento) e criação de desequilíbrios e rendimento adicional derivado de restauração do 

equilíbrio. 

 

Em conclusão, Shultz (1990) refere que o capital humano aumenta a produtividade do trabalho e 

do capital físico. Os indivíduos são mais produtivos em cada nível de habilidade/aptidão em 

ambientes de grande capital humano e existem evidências que a educação aumenta a capacidade 

empreendedora dos agricultores. A capacidade dos indivíduos, ou famílias, de realcançar o 

equilíbrio no seu domínio económico privado é alargada pela quantidade e qualidade do seu 

capital humano. Os efeitos da educação na produtividade podem ser distinguidos entre aptidões 

de trabalho e empreendedorismo ao lidar com desequilíbrios. 

  

                                                           
12

 Conceito de desenvolvimento económico de Schumpeter: mudanças na vida económica não causadas 

por forças externas, sendo parte de sua própria iniciativa, por forças internas; conceito restrito a 

empreendedores que levam a cabo combinações inovadoras de meios de produção, Schultz (1990). 
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5. METODOLOGIA 

Com o objectivo de tornar mais elucidativa a percepção da relação entre a educação e a 

produtividade, em particular a produtividade agrícola, foi realizada uma revisão da literatura 

sobre a importância da educação, ou de capital humano, no nível de produtividade do trabalho e 

outros factores relacionados com o tema. 

Recolheram-se, também, dados secundários referentes às diferentes variáveis que representam a 

evolução do nível de educação ao longo da série em análise (1992-2013). Foi também recolhida 

alguma informação relacionada com a produção do milho a nível das províncias, tornando 

possível o uso de dados em painel. 

Este trabalho teve como base o método de econometria espacial de dados em painel pela 

inclusão da latitude e longitude das províncias. O programa usado foi o STATA 11. 

5.1. Método estatístico: econometria espacial (panel data) 

Com base nos objectivos e questões do corrente trabalho, foi escolhido o método de regressão 

espacial para analisar os dados. 

Os métodos de regressão espacial permitem identificar dependências entre observações que 

normalmente surgem quando as observações são recolhidas de pontos, ou regiões, localizados 

no espaço e são espacialmente dependentes e não independentes, indicando que as observações 

de uma localização poderão exibir valores similares aos de regiões próximas, Lesage (2008). 

Econometria espacial pode ser definida como: 

Spatial econometrics is a field whose analytical techniques are designed to 

incorporate dependence among observations (regions or points in space) that are 

in close geographical proximity. Extending the standard linear regression model, 

spatial methods identify cohorts of « nearest neighbors » and allow for dependence 

between these regions/observations 
13

(Anselin, 1988, Lesage, 2005). 

Em Lesage (2008), p. 20 

A dependência espacial pode ser incorporada no modelo de regressão a partir de duas maneiras 

distintas: como um regressor adicional em forma de uma variável espacialmente lagged (Wy) ou 

na estrutura do erro, Anselin (1988). 

Neste sentido, Barros et al (2012) refere que, com objectivo de compreender as diferentes 

implicações de autocorrelação espacial e temporal, é necessário considerar o modelo espacial 

geral de Anselin (1988), que se apresenta a seguir: 

(1)                           𝑌𝑖𝑡 = 𝜆𝑊𝑦𝑖𝑡 + 𝑥𝑖𝑡𝛽 + 𝜇𝑖𝑡   

𝜇𝑖𝑡 = 𝜌𝑀𝜇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Neste modelo o Y é um vector de observações N por 1 da variável endógena Produção de milho. 

X é uma matriz de observações N x K das variáveis independentes. 

                                                           
13

 A econometria espacial é uma área cujas técnicas analíticas foram concebidas para incorporar a 

dependência entre observações (regiões ou pontos no espaço) que estão geograficamente muito próximos. 

Expandindo o modelo padrão de regressão linerar, os métodos espaciais identificam grupos de ‘vizinhos 

mais próximos’ e tomam em consideração a dependência entre essas regiões/observações (tradução livre 

do OMR). 
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W e M são matrizes N x N de spatial-weighting (ponderação espacial) que parametrizam a 

distância entre regiões vizinhas. Μ são resíduos espacialmente correlacionados e 𝜀  são 

distúrbios independentes e igualmente distribuídos. 𝜆  é o spatial autoregressive parameter 

(parâmetro espacial autoregressivo) para o spatially lagged error term (termo de erro 

espacialmente defasado) e 𝜌 é o parâmetro espacial autoregressivo para a correlação espacial 

nos erros. O modelo espacial de erro é consistente com attribution dependence results 

(resultados de atribuição de dependência) considerando 𝜆 igual a zero, Barros et al (2012). 

É possível estimar modelos espaciais através de algumas das seguintes alternativas: 

Quadro IV 

Modelos espaciais e métodos de estimação 

Modelo Método de estimação 

SAR 

Spatial Autoregressive 

Model (Modelo Espacial 

Autoregressivo) 

Variável instrumental - acrescenta um vector 

espacial defasado que reflecte tempos médios de 

comutação de regiões vizinhas para ajudar a 

explicar as variações em tempos de comutação 

de entre as regiões. Intuitivamente, o modelo 

indica que tempos de comutação em cada região 

estão relacionados com tempos médios de 

comutação de regiões vizinhas, Lesage (2008). 

SDM 
Spatial Durbin Model 

(Modelo Espacial Durbin) 

Variável instrumental - permite tempos de 

comutação em que cada região depende de 

factores da matriz X que influenciam tempos de 

comutação, e os mesmos factores médios nas m 

regiões vizinhas, W X, Lesage (2008). 

SAC 

Spatial Autocorrelation 

Model (Modelo Espacial de 

Autocorrelação) 

Mínimos quadrados em dois estágios - apresenta 

a dependência especial nas variáveis dependentes 

y, assim como nos distúrbios, Lesage (2008). 

SEM 
Spatial Error Model 

(Modelo de Erro Espacial) 

Método Generalizado dos momentos (relaxa a 

hipótese de independência entre variáveis 

explicativas através da inclusão da matriz 

espacial W, Barros et al (2012). 

GSPRE 

Generalized Spatial 

Random Errors (Erros 

Aleatórios Espaciais 

Generalizados) 

Especifica a matriz de ponderação para os efeitos 

aleatórios espacialmente autocorrelacionados e o 

termo de erro, ABER (no date). 

Fonte: Barros (2012), Lesage (2008) & ABER (sem data). 
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6. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Este capítulo contém informação sobre os dados usados neste estudo assim como a análise dos 

resultados obtidos através da aplicação dos diferentes modelos espaciais. Está dividido em duas 

secções. A primeira apresenta uma breve caracterização dos dados secundários e, a segunda, 

inclui a análise e interpretação dos resultados obtidos no STATA 11, com o objectivo de 

entender se a educação pode explicar as variações da variável dependente (produção do milho) e 

identificar se existe, ou não, autocorrelação espacial na produção de milho entre as diferentes 

províncias. 

6.1. Caracterização dos dados secundários 

Os dados secundários foram recolhidos directamente nas diferentes instituições públicas, 

nomeadamente: Ministério da Educação; Ministério da Agricultura; Instituto Nacional de 

Estatística (INE); e outros. Estes dados foram complementados com informação em bases de 

dados disponíveis online nos websites das seguintes organizações: Food and Agriculture 

Organization (FAO) e International Monetary Fund (IMF). 

Horizonte temporal: 1992 – 2013. Este foi determinado pela acessibilidade e disponibilidade 

de dados nas instituições referidas. Não existem dados oficiais disponíveis para as variáveis 

escolhidas, ou similares, seja para educação, seja para produtividade e produção agrícola, para 

os anos anteriores a 1992. 

Dimensão espacial: A República de Moçambique é constituída por 11 províncias. No entanto, 

neste trabalho são consideradas apenas dez províncias, sendo que a décima representa o total de 

Cidade de Maputo e Maputo Província, visto que os dados de produção são apresentados de 

forma agregada para as mesmas.  

Após esta breve contextualização do processo de obtenção dos dados secundários e sua 

disponibilidade, segue-se a caracterização das variáveis a serem usadas nos modelos espaciais: 

Variável endógena:  

 Produção de milho em toneladas por província. 

A variável “Produção de milho” foi seleccionada para ser a variável endógena representativa da 

produção agrícola em Moçambique, visto que é uma cultura alimentar básica e é produzida em 

todas as províncias do país. 

Variáveis exógenas:  

 Estudantes matriculados1 (educação primária e secundária);  

 Estudantes matriculados2 (educação técnica);  

 Número de escolas;  

 Latitude e longitude de cada província (média). 

A selecção de variáveis exógenas foi feita após a revisão de literatura e baseou-se na 

disponibilidade de dados para o sector da educação e agrícola em Moçambique. Pelos dados 

existentes, estas foram consideradas as variáveis mais apropriadas para este trabalho. 

O quadro abaixo apresenta as estatísticas descritivas para o período de 1992 a 2013 para as 

variáveis seleccionadas para o modelo do trabalho corrente: 
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Quadro V 

Análise descritiva dos dados 

VARIÁVEIS Média 
Desvio 

padrão 
Min Máx Fonte 

Milho (ton) 111,988.90 83,979.41 2,941.79 423,889.70 
Ministério da 

Agricultura 

Estudantes Matric1 371,993.30 272,006.20 57,555.00 1448291.00 

Ministério da 

Educação 
Estudantes Matric2 2,704.04 3,082.83 158.00 18,419.00 

Número de escolas 983.14 684.50 0 4,214.00 

Latitude (média) 18.13 4.21 12.15 25.33 
INE (2009) 

Longitude (média) 34.92 2.15 32.24 38.45 

      

 

É possível verificar uma média de 111.988,9 toneladas de milho produzidas por ano por 

província ao longo do período analisado. Em média, o número de estudantes matriculados no 

ensino básico é muito maior que o número de estudantes matriculados no ensino técnico. 

6.2. Análise de resultados 

Com base nas questões e objectivos deste trabalho, a finalidade desta análise é verificar em que 

medida as variáveis de educação influenciam no nível de produção de milho e verificar a 

existência de autocorrelação espacial da variável dependente entre as diferentes províncias. 

Antes de realizar os cálculos com base nos modelos espaciais, é necessário verificar a existência 

de dependência espacial através do teste Moran-I
14

. Este teste resultou num valor z de 13,3 com 

valor-p de 0.000, indicando a rejeição da hipótese nula, ou seja, que existe zero autocorrelação 

espacial presente na variável produção de milho em Moçambique. Estes resultados permitem 

aceitar que existe autocorrelação espacial nos termos de erro dos modelos. 

Os resultados apresentados no Quadro IV foram calculados segundo os seguintes seis modelos 

espaciais: OLS model, spatial autoregressive model (SAR), spatial Durbin model (SDM), 

spatial autocorrelation model (SAC), spatial error model (SEM) e generalized spatial random 

errors (GSRE). 

O primeiro a ser apresentado é o OLS, que apresenta Prob > F  = 0.0000, podendo assim 

rejeitar-se a hipótese nula e, pelo menos, um dos parâmetros é significativo e pode explicar o 

comportamento da variável dependente. Baseando-se neste modelo é possível verificar que a 

produção do milho retém uma correlação negativa com a educação técnica (coef. = -0.3087). 

Por outro lado, o número de escolas apresenta um cenário diferente com um coeficiente positivo 

em relação à produção do milho.  

                                                           
14

 O teste Moran-I é geralmente usado especificamente para testes de autocorrelação espacial. Este teste 

foi desenvolvido por Patrick Alfred Pierce Moran, Anselin (1988). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Alfred_Pierce_Moran


 
 

17 

Finalmente, para a variável que representa estudantes matriculados no ensino básico, não há 

evidências da relação com a produção de milho em Moçambique visto que o coeficiente é 

estatisticamente insignificante. 

O modelo de SAR relaxa a hipótese da independência entre as variáveis explicativas através da 

inclusão da matriz espacial W e o modelo espacial com a matriz espacial com lag, Pisatti (2001) 

em Barros et al (2012). Estima-se, posteriormente, o modelo spatial error model (SEM) em que 

se inclui a matriz espacial W, Barros et al (2012). 

Os dois modelos acima e os outros apresentados no Quadro IV geram resultados similares. O 

modelo SEM apresenta um spatial error effect (lambda) positivo e estatisticamente significativo 

em efeitos fixos e aleatórios, o que indica a existência de autocorrelação espacial positiva entre 

a produção de milho nas diferentes províncias. O que indica que o aumento da produção do 

milho numa província poderá influenciar positivamente na produção de milho das províncias 

vizinhas. 

Os resultados acima validam o uso de modelos espaciais na análise da produção do milho em 

Moçambique, Barros et al (2012). 

Os resultados do modelo de SAR apresentam um coeficiente positivo e significativo em relação 

ao spatial lag (rho) em efeitos fixos e aleatórios. Estes resultados confirmam os obtidos pelo 

modelo SDM. No entanto, o modelo de SAC não segue a mesma lógica, sendo que este 

apresenta um coeficiente negativo no spatial lag mas apenas significativo no nível de confiança 

de 90%, sendo, portanto, considerado neste trabalho estatisticamente não significativo. 
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No Quadro VI é possível verificar que os coeficientes das variáveis exógenas apresentam não só 

os mesmos sinais entre os diferentes modelos como também valores dos parâmetros 

aproximados
15

. Isto leva a diferentes conclusões. Em primeiro lugar, a variável que representa 

educação básica (“Logstudents1”) pode explicar parcialmente os aumentos da produção do 

milho em Moçambique. 

Segundo, a variável “Logstudents2” que representa o número de matrículas no ensino técnico 

(contabilidade, electricidade, mecânica e outros) apresenta um coeficiente significativo e 

negativo, indicando que o ensino técnico tem uma relação negativa com a produção do milho 

em Moçambique. Este facto pode ser justificado pela transferência da força de trabalho de 

indivíduos com maiores qualificações para outras áreas pela perda de atractividade do sector da 

agricultura em relação aos restantes sectores. 

Estas duas conclusões confirmam o argumento de Schultz e Becker (e outros autores neste 

campo) que a educação primária e secundária apresenta maiores impactos positivos no aumento 

da produção e produtividade agrícola que qualquer outro nível de educação. 

A terceira conclusão a ser retirada é de que os aumentos na produção do milho podem também 

ser parcialmente explicados por aumentos no número de escolas em Moçambique 

(“Logschools” no Quadro IV), visto que apresenta um coeficiente positivo e estatisticamente 

significativo. 

Portanto, pode afirmar-se que os gastos públicos em educação, particularmente investimentos 

no ensino primário e secundário (construção de escolas em áreas rurais e aperfeiçoamento do 

funcionamento das existentes) poderá ter efeitos positivos na produção agrícola, em particular 

na produção do milho. Os resultados desta análise demonstram a relevância da educação no 

melhoramento e aumento da produção agrícola em Moçambique.  

 

7. CONCLUSÕES, LIÇÕES DE POLÍTICA, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

O objectivo do presente estudo é o de verificar se as variáveis de educação em Moçambique 

influenciam o nível de produção de milho e verificar a existência de autocorrelação espacial da 

variável dependente entre a produção do milho das diferentes províncias, no período de 1992 a 

2013 tendo como base o modelo de econometria espacial. 

Os diferentes estudos relacionados com o tópico apresentam evidências de que aumentos no 

nível de educação têm impactos positivos na produtividade e produção agrícola. No entanto, 

este impacto positivo é maior em ambientes de agricultura modernizada em relação a agricultura 

tradicional. Constata-se também que o ensino básico desempenha um papel muito mais 

importante no que se refere ao aumento de produção e produtividade agrícola em comparação a 

educação superior. 

Após proceder à confirmação de dependência espacial positiva nos modelos (através do teste 

Moran-I), apresentou-se a análise e interpretação dos resultados. Através do modelo OLS foi 

possível concluir que a produção do milho apresenta uma relação negativa com a educação 

técnica, o que pode ser justificado pelo argumento da teoria de que o ensino básico desempenha 

um papel muito mais importante no aumento da produtividade agrícola que outros níveis de 

ensino. Os aumentos da produção do milho podem ser explicados pelo aumento do número de 

escolas.  

                                                           
15

 Com duas excepções do modelo de SAR quando efeitos fixos são considerados. 
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Através dos modelos espaciais foi possível constatar que o spatial error effect é positivo e 

estatisticamente significativo, o que indica a existência de autocorrelação espacial positiva entre 

a produção do milho nas diferentes províncias. 

Desta análise retiraram-se três principais conclusões: (1) o ensino básico explica parcialmente 

os aumentos da produção do milho em Moçambique; (2) a educação técnica apresenta uma 

relação negativa com a produção do milho; (3) a produção do milho pode ser parcialmente 

explicada pelos aumento do número de escolas.  

Estes resultados confirmam os argumentos por de trás da teoria do capital humano e das 

conclusões apresentadas pelos diferentes estudos nesta área, os quais constataram que o ensino 

básico (primário e secundário) tem um maior impacto no aumento da produção e produtividade 

agrícola que os outros níveis de ensino. 

As conclusões do presente estudo são relevantes na medida em que poderão servir de base para 

guiar o sector público em busca de uma melhor gestão de recursos com objectivo de melhorar 

ou aumentar a produção agrícola em Moçambique. Ou seja, poderá gerar maior eficiência dos 

recursos públicos alocados, se o objectivo é o de dinamizar o sector da agricultura. 

As principais lições de política que podem ser retiradas deste trabalho são as seguintes: (1) 

redireccionamento dos gastos públicos priorizando, principalmente, o ensino básico, com o 

objectivo de reforçar a qualidade e acessibilidade do mesmo, aumentando assim o efeito 

positivo da educação na produção agrícola; (2) estabelecimento de incentivos para a retenção do 

quadro técnico (recursos humanos qualificados) na área da agricultura com objectivo de 

aumentar o capital humano (maior capacidade empreendedora, maior aderência a inovações, 

melhores habilidades e qualificações) e, consequentemente, elevar a produtividade e produção 

do sector; e, (3) incentivos de investimento e produção nas zonas de grande potencial agrícola, 

com o objectivo de tornar o sector da agricultura em Moçambique mais atractivo, evitando 

assim a transição de mão de obra qualificada para os outros sectores considerados mais 

atractivos. 

Ao longo da elaboração deste trabalho identificaram-se algumas limitações. A mais importante 

relaciona-se com a recolha e disponibilidade de dados nas instituições públicas em 

Moçambique. A maior parte dos dados relacionados com agricultura e educação (especialmente 

quando desagregado a nível provincial) apresentam registos apenas a partir de 1992, o que 

limita o horizonte temporal deste estudo. 

Não existem dados disponíveis para expressar exactamente o nível de educação de cada 

agricultor ao longo dos anos (anos de escolaridade) por província. Sendo assim, considerou-se o 

nível de educação geral, o que poderá comprometer os resultados. Em relação aos dados da 

agricultura, enfrentaram-se dificuldades em encontrar a produtividade total agrícola para cada 

província, tendo, por isso, optado-se pela produção do milho.  

Este trabalho poderá, certamente, ser usado como motivação para dar início a novas pesquisas 

sobre o tópico da relação entre educação e agricultura como também no campo da econometria 

espacial. 

Como mencionado anteriormente, a tecnologia e inovação desempenham um papel bastante 

importante no aumento da produção e produtividade agrícola e estão directamente relacionadas 

com o nível de educação dos agricultores. Este argumento proporciona uma sugestão 

interessante e sólida para pesquisas futuras que incluam variáveis relacionadas com tecnologia e 

inovação. 
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ANEXOS 

 

 

Gráfico 1 

Produto Interno Bruto, preços correntes 

 
Fonte: IMF (World Economic Outlook Database, April 2014). 

 

Gráfico 2 

Distribuição sectorial do PIB, percentagem 

 
Fonte: Mosca et al (2013). 
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Gráfico 3 

Distribuição de exportações agrícolas, 2001-2009 

 
Fonte: Banco de Moçambique e FAO. 

 

 

Gráfico 4 

Défice da balança comercial e da balança comercial agrícola 

 
Fonte: Banco de Moçambique (Vários anos). 
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Gráfico 5 

Número de estudantes matriculados e escolas 

 
Nota: A escala da direita representa o número de escolas. 

Fonte: Recolha directa (Ministério da Educação). 
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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 
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Outubro de 2013 
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Katia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 
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Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 
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Fevereiro de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser 

Arafat Dadá 
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Júnior 

Abril de 2014 
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António Manuel Júnior Maio de 2014 
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Máriam Abbas Junho de 2014 
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Arafat Dadá e Kátia 

Amreén Pereira 
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desafios 

 

António Júnior, Yasser 

Arafat Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 
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Eduardo Chiziane Novembro 2014 
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Kayola da Barca Vieira, 

Yasser Arafat Dadá e 

Margarida Martins 

Dezembro de 2014 
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Ideologias e Políticas 

 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

25 Entre discurso e prática: dinâmicas locais 
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distrital em Memba 

 

Nelson Capaina 

 

Março de 2015 
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Máriam Abbas 
Abril de 2015 
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Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 

90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que 

contiver o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade 

de voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações 

e observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter 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. 
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Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


