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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

ao Observatório do Meio Rural 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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POLÍTICAS PÚBLICAS E AGRICULTURA 

João Mosca e Máriam Abbas1 

 

 

RESUMO 

 

Por razões conhecidas, o sector agrícola tem um papel fundamental na economia moçambicana. Este 

tema é relevante, por um lado, porque a agricultura é considerada a base de desenvolvimento do 

nosso país e, por outro, porque as políticas públicas influenciam o comportamento de diversas 

variáveis da actividade agrária. 

 

Moçambique possui condições naturais para, a longo prazo, desenvolver um sector agrário 

diversificado, dinâmico e sustentável. Existem mais de 36 milhões de hectares de terra arável, dos 

quais somente 10% estão em uso e, destes, 90% pelo sector familiar (PEDSA, 2011). 

 

Vários estudos foram desenvolvidos com o objectivo de analisar o efeito das políticas públicas no 

sector agrícola e, na produção agrícola, em particular. O presente estudo é uma compilação destes 

estudos anteriormente desenvolvidos pelo Observatório do Meio Rural (OMR) referentes à influência 

de determinados instrumentos económicos. Este estudo procura analisar como a agricultura tem 

reagido a algumas medidas de gestão económica e de políticas públicas. Verificou-se que estas 

políticas são pouco influenciadas e/ou não possuem como objectivo/prioridade o desenvolvimento 

rural e da agricultura. Foi possível constatar que as políticas públicas, se desenhadas adequadamente 

e em coordenação com os objectivos do sector agrícola, poderiam ter um efeito positivo significativo 

sobre a produção. 

 

Assim sendo e, dadas as especificidades e as dificuldades que o sector enfrenta, as políticas públicas 

e económicas devem ser desenhadas com vista a melhorar e aumentar a produtividade do sector. Esta 

possibilidade implicaria reformulação dessas políticas e reformas institucionais. 

 

  

                                                           
1 João Mosca, doutor em economia agrária e sociologia rural. Director e investigador do OMR. Professor 

Catedrático na Universidade Politécnica. Máriam Abbas, mestre em economia. Assistente de pesquisa do OMR 

e docente da Universidade Politécnica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma vasta literatura indica a influência das políticas públicas sobre o comportamento de diversas 

variáveis da actividade agrária, sobretudo a produção, produtividade, inovação tecnológica, custos 

de produção, composição do capital, rendimento dos agricultores e dinâmicas de transformação 

estrutural que conduzem a mudanças na ocupação da terra devido ao processo de selecção dos 

produtores mais competitivos. Os agricultores menos competitivos saem do mercado e os que 

resistem à concorrência tendem a aumentar as suas superfícies, embora a produtividade, os custos e 

as relações com os mercados sejam, regra geral, os principais elementos de selecção. 

 

As estratégias e documentos anunciados pelo Ministério da Agricultura, ao longo dos anos, poucas 

ou nenhumas referências fazem à gestão de política económica para se alcançarem os objectivos 

pretendidos. Pode existir a crítica de serem “agrarístas”, no sentido de se reportarem principalmente 

às questões técnicas, de investimento, aspectos funcionais das burocracias, metas produtivas, 

prioridades de culturas, delimitação de espaços para concentrar os recursos, investigação e extensão, 

etc. No entanto, é perfeitamente deduzível que existe uma concepção de desenvolvimento agrário e 

rural no quadro do modelo de crescimento e dos padrões de acumulação da economia de corte ultra 

liberal, assente em produtores de média e grande dimensão ou numa transformação capitalista do 

pequeno produtor integrado num mercado não competitivo e com fortes distorções e sem regulação 

do Estado. 

 

Para além dos estudos que analisam a utilização dos instrumentos de gestão económica2, fazem-se 

também referências a trabalhos que abordam os efeitos da educação3 e da saúde4 na produção e 

produtividade agrícola.  

 

Além do referido no parágrafo anterior, nada indica que as estratégias e documentos do Ministério 

da Agricultura estejam coordenados/compatibilizados com as estratégias de outros sectores e destas 

com um planeamento nacional. Ao nível local, não está presente, nas estratégias da agricultura, uma 

concepção de desenvolvimento rural integrado. Existe uma determinação administrativa top-down, 

de corte autoritário e cartesiano. A busca de recursos externos surge como condição para a 

implementação de uma concepção de desenvolvimento agrário assente na capitalização dos sistemas 

de produção, na integração socialmente induzida e selectiva5 nos mercados. O Estado revela-se 

                                                           
2 A tese de mestrado de Abbas (2015:22) obtém resultados que mostram que algumas variáveis 

macroeconómicas têm um efeito significativo sobre a produção agrícola. Não houve evidência da influência 

da inflação, exportação de bens, despesas públicas, ODA e fertilizantes sobre a produção agrícola em 

Moçambique. No entanto, de acordo com a literatura, seria de esperar uma relação negativa entre a inflação e 

agricultura, e um impacto positivo dos fertilizantes sobre a produção.  

A área cultivada e a força de trabalho (evolução demográfica reflectida no número de agricultores e de 

explorações) constituem as principais fontes de aumento da produção agrícola em Moçambique. Um aumento 

de 1% nestas duas variáveis, separadamente, aumenta a produção em mais de 1%. Relativamente ao PIB, os 

resultados mostram que o seu aumento tem um impacto positivo sobre a produção agrícola. O aumento da 

oferta de moeda e das taxas de juro têm um impacto negativo sobre a produção”. 
3 A tese de mestrado de Bruna (2015) obtém três conclusões sobre a influência da educação na produção de 

milho em Moçambique: (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 pelo aumento do número de escolas. Bruna apresenta algumas 

explicações que podem justificar a não influência (ou influência negativa) da formação técnica (incluindo o 

ensino superior). 
4 Artur et al. (2014) e Artur e Jorge (2015) apresentam um estudo sobre os efeitos do estado da saúde da 

população sobre a produção agrícola. 
5 Induzida porque, muitas vezes, os camponeses a apoiar, por meio de investimentos comparticipados, apoio 

em máquinas, assistência técnica, são seleccionados por critérios não resultantes do mercado e da 

competitividade dos produtores resultante de vários factores, mas sim de uma selecção por critérios diversos, 

na medida em que estes são geralmente os que pertencem, por razões diversas, às elites locais (antigos 

agricultores dos colonatos ou seus descendentes, comerciantes, elites citadinas que possuem recursos, etc.). 
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insuficiente/incompetente6 para prestar os serviços agrários, como a investigação e a extensão rural 

(por exemplo, a monitorização sanitária, a regulação e a fiscalização da actividade extractiva, a 

aplicação da Lei da Terra e outra legislação, o apoio às associações e cooperativas, etc.) e o 

investimento é, frequentemente, desligado de uma estratégia fundamentada de desenvolvimento. 

 

Este texto procura analisar como a agricultura tem reagido a algumas medidas de gestão económica 

e de políticas públicas, pressupondo que estas são pouco influenciadas e/ou não possuem como 

objectivo/prioridade o desenvolvimento rural e da agricultura. A política económica em Moçambique 

tem pretendido, sobretudo, garantir alguns (des) equilíbrios macroeconómicos, priorizando os 

grandes investimentos e as infraestruturas associadas e, consequentemente, maximizar a entrada de 

capital e de fundos da cooperação, assegurar que os níveis de pobreza, sobretudo a citadina, se 

mantenham em estado que não provoque situações de conflitualidade violenta (designada crise de 

baixa intensidade). Politica e socialmente, a política económica é gerida de modo a configurar grupos 

económicos locais, utilizando o Estado como plataforma de distribuição hierarquizada da 

acumulação por rent seeking num contexto de economia de mercado selvagem e de medidas 

populistas de defesa do poder. 

 

Existem estudos em Moçambique que analisam as influências de determinados instrumentos 

económicos sobre a produção. Estes estudos serão referidos ao longo do presente trabalho. Os 

resultados dos trabalhos, que constituem as fontes de análise deste texto, nem sempre indicam os 

mesmos resultados, embora não necessariamente contraditórios. Questões metodológicas, as técnicas 

utilizadas, séries temporais e fontes diversas de informação estatística, dificuldades de acesso a 

informações variáveis7, contribuem para algumas diferenças de resultados.  

 

O presente texto tem seis secções. Além da introdução, a segunda secção faz uma análise de contexto, 

na perspectiva de melhor se entender as razões pelas quais algumas medidas de gestão 

macroeconómica produziram determinados comportamentos e, sobretudo, respostas produtivas no 

âmbito do modelo de crescimento em implementação e considerando o estado da economia. A 

terceira secção apresenta de forma sintética e esquemática como se articulam os mecanismos de 

transmissão das políticas públicas sobre o sector agrário, especificando-se os instrumentos mais 

utilizados na gestão económica; os exemplos estão em consonância com a gestão ou com a evolução 

desses instrumentos nos últimos anos. A quarta secção refere umas breves referências teóricas sobre 

o tema do trabalho. A secção quinta apresenta os resultados, comparativos quando possível, de alguns 

estudos sobre: (1) orçamento do Estado, incluindo um estudo específico sobre subsídios e fazem-se 

breves referências sobre as tarifas aduaneiras; (2) política monetária, evidenciando a taxa de câmbio 

e o crédito; (3) preços e mercados; e, (4) instituições. A secção seis faz um resumo e sintetiza as 

principais sugestões de cada um dos estudos. 

 

 

2. CONTEXTO 

 

A agricultura não tem desempenhado os papéis segundo o definido na Constituição e nos planos 

plurianuais dos governos de Moçambique. Esta afirmação fundamenta-se nos seguintes factos: (1) o 

país continua importando uma elevada percentagem dos alimentos, não cumprindo assim a primeira 

função que é o do abastecimento do povo e satisfação da procura (o milho e a mandioca são 

excepções). Os níveis de subnutrição, fome e instabilidade alimentar comprovam esta afirmação; (2) 

alguns dos bens que poderiam constituir matérias-primas para a indústria nacional baixaram 

significativamente de produção (caju, copra, girassol, mafurra); outros, como o chá e a copra, estão 

em crise prolongada de produção; finalmente, a produção do açúcar, algodão e tabaco atingiram 

níveis elevados de produção mas, com excepção do açúcar, são basicamente exportados; neste ponto 

                                                           
6 Incompetente na medida em que não possui recursos suficientes e eficácia institucional para alcançar dos 

objectivos pretendidos. 
7 Apesar da aprovação da Lei do acesso à informação em finais de 2014, em período eleitoral, as dificuldades 

de acesso continuam as mesmas (com raras excepções) e variáveis em função de informalidades de acesso. 
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deve considerar-se o colapso da indústria têxtil, do caju (com recuperação parcial), dos óleos e 

sabões, entre outras. Assim sendo, não se cumpre a segunda função definida que era o abastecimento 

de matérias-primas à indústria nacional; e, (3) a balança comercial agrícola e, a alimentar em 

particular, é crescentemente negativa; a terceira função, a de contribuir positivamente para a balança 

de pagamento não está sendo concretizada. 

 

Esta evolução é consequência dos seguintes factos principais8: (1) a área média por exploração tem 

baixado; (2) a produtividade por hectare e por cabeça, com algumas excepções (particularmente do 

milho), não sofreu alterações significativas: (3) os efeitos combinados de (1) e (2) fizeram com que 

a disponibilidade dos alimentos mais importantes da dieta alimentar tenha decaído ao longo das 

últimas décadas; (4) não existiram mudanças relevantes nos sistemas de produção e nas técnicas de 

produção; (5) a desejada transformação estrutural da agricultura e da economia não se verificou; pelo 

contrário, aprofunda-se a natureza subdesenvolvida da economia (baixa produtividade e 

competitividade, tecnologias intensivas em trabalho, primazia dos sectores primários, estrutura 

dependente da balança de pagamentos, dependência tecnológica e de conhecimento, tecido 

empresarial débil, Estado e instituições fracas, deficientes infraestruturas e, sem ser menos 

importante, relações subalternas com o exterior manifestadas por padrões de acumulação centrados 

no exterior e relações promíscuas entre as elites domésticas e o capital multinacional com cobertura 

dos respectivos Estados). 

 

Ao nível do sector agrário, existe consenso em como não tem havido uma política agrária e 

estratégias sectoriais e subsectoriais estáveis a longo prazo, coordenadas entre si, intersectorialmente, 

e entre os diferentes níveis territoriais. O sector foi persistentemente secundarizado nas políticas 

públicas o que é comprovado pela alocação de recursos orçamentais e do investimento público e 

privado, pela distribuição dos recursos da cooperação internacional, e pela gestão da política 

monetária (crédito, taxas de juro e taxa de câmbio) e da política aduaneira (pauta e tarifas).  

 

A questão fundamental que se questiona é a seguinte: havendo uma definição estratégica de 

desenvolvimento por que razões as políticas públicas não são utilizadas e aplicadas políticas públicas 

coerentes de forma a contribuírem para o alcance dos objectivos?  

 

Mosca (2012) defende a hipótese de que a agricultura, sobretudo a de pequena escala, não constitui 

objectivo dos investidores externos e nacionais por ter sido, até ao momento, um sector de 

rentabilidade e competitividade baixa comparativamente com outros sectores (recursos naturais, 

comunicações, finanças, transportes e comércio), com elevados riscos, sem suporte de políticas 

públicas e, sem ser menos importante, porque os pequenos produtores não são uma classe que 

pertence às alianças de poder politico e económico (paysants, no business). 

 

 

3. MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3.1 Pontos prévios 

 

Os principais instrumentos de gestão económica são utilizados separadamente ou de forma 

descoordenada na implementação de políticas públicas. Destacam-se os seguintes que, regra geral, 

possuem maiores efeitos sobre as variáveis-objectivo9 que se pretendem: políticas de gastos 

orçamentais (em especial os subsídios e prestação de serviços agrários – investigação, extensão, 

protecção sanitária, assistência médico-veterinária), investimento público em infraestruturas 

(sobretudo sistemas de irrigação, protecção e aviso prévio de calamidades e estradas rurais, co-

financiamento ou financiamento para a modernização das explorações - reconversão produtiva e 

                                                           
8 Para detalhes destes aspectos, veja Mosca (2010 e 2012) e Uaiene (2012). 
9 Variáveis-objectivo são os indicadores que se pretendem alcançar, como por exemplo, inflação, défice 

público, dívida pública, défice externo, emprego, entre outros. As metas são os parâmetros pretendidos, por 

exemplo reduzir a inflação para 2%. 
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incentivo de culturas). Do lado das receitas, tem particular importância a fiscalidade, políticas 

aduaneiras e taxas sobre a exportação. A política monetária, principalmente através das taxas de juro, 

do crédito, da taxa de câmbio e da oferta monetária, são os instrumentos mais utilizados e os que, em 

princípio, podem provocar maiores efeitos sobre uma ou mais variáveis-objectivo. 

 

Teoricamente, os instrumentos de política económica produzem sempre efeitos de valores 

diferenciados diversos, com possíveis sinais contrários e que se podem alterar entre o curto e o longo 

prazo. Deve-se, porém, considerar os seguintes aspectos: (1) qualquer medida tem implicações sobre 

múltiplas variáveis nominais e reais da economia que se inter-relacionam e reforçam mutuamente, 

tanto negativa, como positivamente; (2) qualquer medida aplicada produz efeitos positivos e 

negativos a curto prazo e os sinais destes efeitos podem alterar-se ao longo do tempo; (3) factores 

externos (preços, escala e qualidade, oportunidade de tempo) têm de ser considerados; e, muito 

importante, (4) os efeitos sobre as realidades dependem da estrutura económica e produtiva, de 

factores institucionais (sistema de poder e interesses dominantes, modelo de crescimento e padrão 

de acumulação, mercados, burocracias, ambiente de negócios, cultura, etc.), dos tipos de produtores 

e das suas lógicas produtivas e reprodutivas, dos consumidores e suas utilidades (preferências face a 

restrições orçamentais), que influenciam as opções e as mudanças produtivas em repostas aos sinais 

externos (das políticas públicas, dos mercados e das instituições); e, finalmente, (5) as previsões são 

quase sempre falíveis e podem acontecer fenómenos de vária ordem (política, económica, de 

segurança e de contextos internacionais) que alteram, por vezes repentina e imprevisivelmente, e 

com diferentes graus de ruptura o percurso previsto.  

 

Os manuais de economia referem que para cada objectivo e meta é utilizada uma medida que é 

implementada com um ou mais instrumentos. Considerando os efeitos negativos de qualquer medida 

ou instrumento, aconselha-se a utilizar outros instrumentos para mitigar os que são negativos e que 

podem comprometer o objectivo e a meta principal. Por exemplo, regra geral, para reduzir o défice 

público, são necessárias medidas restritivas do lado das despesas e das receitas10 (redução dos gastos 

que podem significar contenção salarial e de mordomias, despedimentos, reformas antecipadas, corte 

nas pensões, diminuição da aquisição de bens e serviços, entre outras), que provocam insatisfação 

social e, eventualmente, conflitualidade social. Para mitigar estes efeitos negativos dos cortes nas 

despesas, o Estado pode (ou é forçado11) socorrer-se ao financiamento do orçamento por fontes 

externas com taxas de juro mais elevadas que, a prazo, irão aumentar a dívida soberana. Esta opção 

alivia o défice a curto prazo e pode diminuir a graduação dos efeitos negativos, mas produz mais 

dívida externa que será paga pelas futuras gerações que pagarão mais impostos reduzindo os seus 

rendimentos disponíveis. Vê-se assim que, para alcançar um objectivo (a redução do défice público), 

foi uma tomada uma medida principal (diminuir as despesas) e que, para reduzir os efeitos negativos 

de curto prazo, aplicou-se uma outra medida (financiamento externo) que provocou um efeito de 

sinal contrário a médio e longo prazo, neste caso, o aumento da dívida. 

 

A grande questão é saber quais as opções que estão na base do modelo de 

desenvolvimento/crescimento. Antes de se tomarem as medidas, dever-se-ia saber, de entre as 

possíveis opções, quais as que produzem um melhor balanço dos efeitos positivos e negativos dos 

multiplicadores no conjunto da economia, com vista a se alcançar o objectivo pretendido e, sem ser 

menos importante, quais os possíveis efeitos secundários (económicos, sociais e ambientais), 

positivos e negativos, a médio e longo prazo. É ainda necessário saber acerca da capacidade de 

implementação das instituições, tanto em termos de recursos como da capacidade de 

                                                           
10 Neste exemplo apenas se referem os instrumentos de redução das despesas. 
11 Duplamente forçado: (1) por inexistência de fontes de receitas adicionais internas a curto prazo; e, (2) por 

cumprimento de um programa de ajustamento estrutural “sugerido”/imposto pelas organizações internacionais 

financiadoras (Fundo Monetário Internacional, bancos regionais, bancos centrais de outros países, etc.). Assim 

foi com o Programa de Reabilitação Económica em Moçambique depois de 1987; assim é com a presença de 

assessores de organizações internacionais nos bancos centrais e nos ministérios das finanças; assim é com a 

Troika em alguns países do sul da Europa. 
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implementação12. Finalmente, e não menos importante, é preciso conhecer os posicionamentos das 

diversas forças de poder e da sociedade civil de modo a reduzirem-se movimentos que dificultem a 

execução. Estas reacções podem ser de conflito de interesses, políticos e económicos, de natureza 

ideológica quanto aos modelos de desenvolvimento. Ou, quando existem decisões políticas sem 

qualquer fundamento em estudos técnicos, económicos, sociais e ambientais13. Ou ainda, quando há 

decisões com objectivos não transparentes que envolvem procedimentos obscuros, interesses não 

declarados, entre outros aspectos14. 

 

A ponderação das medidas de política nas suas várias alternativas económicas e técnicas, exige fontes 

estatísticas de períodos longos para o estudo dos factores determinantes da(s) variável(eis)-objectivo 

que se pretendem influenciar, assim como para o cálculo dos multiplicadores e simulações de 

cenários futuros. Sobretudo, é crucial que as fontes estatísticas (e outras) sejam fidedignas. Caso 

contrário, o tratamento econométrico pode ficar viciado, levando a resultados pouco fiáveis com 

possíveis decisões equivocadas. 

 

3.2 Mecanismos de transmissão das políticas públicas 

 

Entende-se por mecanismos de transmissão o sistema de canais pelos quais uma, ou mais que uma, 

medida de política económica pode exercer influências sobre o comportamento de uma ou mais 

variáveis da economia, ou, no comportamento do conjunto da economia. Por exemplo, a política de 

taxas de juro influencia a economia através de canais de transmissão como o crédito, investimento, 

entre outros). Os mecanismos de transmissão podem ser de primeira, segunda, ... enésima ordem.  A 

primeira ordem, tomado o mesmo exemplo da taxa de juros, pode ser a procura de dinheiro, de 

segunda ordem os efeitos do crédito sobre o consumo, o investimento e a poupança. Tomando o 

investimento como ponto de partida de segunda ordem, seriam efeitos de terceira ordem, a criação 

de emprego, o crescimento económico e assim por diante. 

 

Apresenta-se na figura seguinte os mecanismos de transmissão das políticas públicas mais utilizadas: 

política orçamental e fiscal, política monetária, política de fronteira, política de mercados e preços e 

instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Por exemplo, a anunciada cesta básica após as manifestações de 1 e 2 de Setembro de 2010 da população de 

Maputo e Matola, devido ao aumento dos preços de bens de primeira necessidade, não teve implementação por 

incapacidade organizativa e escassez de recursos. Ou, pelas mesmas razões, a implementação suspensa do 

subsídio ao combustível decidida após as manifestações de 5 de Fevereiro de 2008 em protesto pela subida dos 

preços dos transportes públicos urbanos nas mesmas cidades. 
13 São os casos, entre muitos outros, da campanha da jatropha, do lançamento da revolução verde, da promoção 

dos biocombustíveis. Está por se conhecer os estudos da circular da cidade de Maputo, da ponte da Katembe, 

entre muitos. 
14 Como é o caso da EMATUM. 
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Figura 1 

Mecanismos de transmissão das políticas públicas 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores, com base em Abbas (2015).  

 

A figura acima apresenta a principais políticas públicas, os instrumentos mais utilizados, de que 

forma são implementados e quais os objectivos principais. Observa-se que as políticas económicas 

devem estar compatibilizadas entre si de forma que os seus mecanismos de transmissão se reforcem 

mutuamente e não se anulem entre si15. 

 

Regra geral, os instrumentos mais potentes (isto é, aqueles que maior influência podem provocar, em 

prazo mais curto, e que são fáceis de gerir sobre as variáveis-objectivo) são as políticas 

orçamentais/fiscais, as monetárias e as relacionadas com os mercados. 

 

Os equilíbrios nominais da economia (como, por exemplo, a inflação, os défices e as dívidas públicas 

e externas) são, na maioria dos casos, preferidos no âmbito dos programas de ajustamento estrutural. 

São mais fáceis de gerir e estão ainda enquadrado nas correntes neoclássicas que consideram que a 

estabilização nominal da economia é um condição para tornar possíveis as mudanças estruturais e 

para que as variáveis reais da economia (sobretudo o crescimento da riqueza medida pelo PIB, o 

emprego, e os volumes de exportações e de importações) reajam mais rapidamente e na tendência 

desejada. Os estruturalistas e neokeynesianos16 argumentam que as medidas de estabilização são 

restritivas, com fortes efeitos sociais negativos (perdas de rendimento, desemprego, menor acesso 

aos serviços públicos e perdas de qualidade destes por cortes orçamentais, etc.), sendo possível 

compatibilizar as medidas para equilibrar as contas nacionais e o crescimento económico sem, ou 

com menores, consequências sociais. 

 

A figura 2 enquadra as políticas públicas e respectivas medidas nas principais variáveis-objectivo da 

economia real (crescimento e emprego) e nas da economia nominal (inflação, défice público e 

externo e dívida pública e externa) 

                                                           
15 Por exemplo quando se subsidia a produção de arroz (através de créditos como taxas de juros bonificadas) 

e, simultaneamente, se aplicam taxas aduaneiras de zero por cento ou se vende arroz doado pela comunidade 

internacional a preços inferiores aos custos da produção nacional. 
16 Paul Krugman e Joseph Stiglitz são, porventura, os economistas mais representativos desta corrente teórica 

e do debate em redor do ajustamento estrutural. 
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Figura 2 

Políticas públicas e variáveis-objectivo 

 
Fonte: Elaboração dos autores.  

 

 

4. ALGUMAS REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

Mogues e Benin (2012) referem que em Moçambique existem vários programas para estimular o 

crescimento e desenvolvimento no sector agrícola, nomeadamente o CAADP (Comprehensive Africa 

Agriculture Development Program), o PNISA (Programa Nacional de Investimento do Sector 

Agrário), o PEDSA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrário), entre outros. No entanto, estes 

autores referem que o crescimento agrícola em Moçambique tem sido impulsionado, 

maioritariamente, pela expansão da área com muito pouca, ou nenhuma, mudança técnica e, portanto, 

não pelo aumento de produtividade (Abbas, 2015). De acordo com Mogues e Benin (2012), existem 

evidências que mostram que as políticas e os gastos públicos têm promovido principalmente a rápida 

expansão da área agrícola. Embora este fenómeno não seja de todo prejudicial, também não é 

sustentável devido aos limites à expansão da área. 

 

Vários autores concordam que o investimento público na agricultura pode ter efeitos consideráveis 

no aumento da produtividade do sector (Abbas, 2015; Mogues e Benin, 2012). O acesso aos serviços 

públicos e o uso de tecnologias tem contribuído para um aumento da produtividade e dos 

rendimentos. No entanto, a percentagem de agregados familiares que tem acesso a esses serviços 

tem-se mantido muito baixa, o que não permite uma mudança de tecnologia e crescimento 

significativo de longo prazo, Mogues e Benin (2012). 

 

De acordo com o Banco Mundial (2011), os gastos em investigação agrária representam cerca de 4% 

das despesas na agricultura e pesca. Excluindo-se os projectos de irrigação em grande escala e os 

fundos de investimento local, os gastos na investigação agrícola mantêm-se em apenas 6% da despesa 

pública alocada ao sector. As despesas em investigação representam 0,24% da contribuição da 

agricultura para o PIB. Cassamo, Mosca e Arafat (2013) afirmam que 80% da despesa pública na 

agricultura é atribuída ao investimento. No entanto, embora esta percentagem seja elevada, o 

investimento agrícola destina-se a componentes que pouco, ou nada, contribuem para o aumento do 

output e da produtividade agrícola. Entre 2001 e 2010 o Governo distribuiu os gastos de investimento 
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em 9 programas, sendo que o apoio institucional e os gastos comuns (e actividades não planificadas) 

consumiram mais de metade de investimento aplicado à agricultura (Cassamo, Mosca e Arafat, 

2013). 

 

Para o caso do Brasil, Junqueira e Lima (2008) afirmam que os problemas enfrentados pela 

agricultura familiar, bem como as especificidades do sector, requerem políticas públicas relevantes, 

que viabilizem pequenos empreendimentos produtivos, promovam a fixação do agricultor no campo 

– evitando fluxos de êxodo rural – e contribuam para o desenvolvimento rural. 

 

Para Pitaguari e Lima (2005), as políticas públicas que compreendem gastos públicos 

capazes de diminuir os custos de produção e viabilizar o sector produtivo, melhoram as 

condições estruturais de crescimento e desenvolvimento da economia local. Sendo assim, as 

políticas públicas voltadas à promoção da agricultura familiar seriam capazes de diminuir 

algumas das dificuldades históricas para o desenvolvimento do sector, como: a baixa 

capitalização, a dificuldade de acesso ao crédito, e o acesso aos mercados modernos pela 

adopção de novas tecnologias. Superadas tais dificuldades, o sector poderia, então, contribuir 

para a economia local e para o desenvolvimento das sociedades onde está inserido. 

 

Em Junqueira e Lima (2008), p. 161 

 

Segundo Guerra et al. (2007)17, as grandes e médias propriedades rurais sempre estiveram no foco 

das políticas agrícolas do Brasil, levando a uma crescente marginalização dos agricultores familiares, 

o que, por sua vez, reproduziu um padrão de desenvolvimento excludente e desigual no meio rural. 

Esta situação assemelha-se ao que se tem assistido em Moçambique. 

 

Ahearn, Yee e Huffman (2002) e Huffman e Evenson (2001) concluíram que os gastos públicos em 

I&D agrário têm impacto sobre a transformação estrutural do sector que, por sua vez, tem influência 

sobre a produtividade. Yee et al. (2002) também explicaram o crescimento da produtividade agrícola 

através do I&D, extensão, infraestrutura de transporte e variáveis meteorológicas.  

 

Ahearn, Yee e Huffman (2002) consideram que o envolvimento do Estado no sector agrícola é 

importante e acrescentam que algumas políticas públicas são desenhadas para afectar a agricultura e 

que outras políticas públicas que têm impacto na agricultura, provavelmente não são desenhadas para 

tal (como é o caso das políticas macroeconómicas). Abbas (2015; 2015a) também refere que as 

políticas económica e monetária podem ter um efeito significativo na agricultura no longo prazo, 

embora estas não sejam desenhadas tendo em conta esse efeito, focando essencialmente nos 

objectivos globais da economia. 

 

Ahearn, Yee e Huffman (2002) concluíram que o investimento público em I&D, na extensão e na 

melhoria das estradas têm um impacto positivo e significativo na produtividade total dos factores. 

 

De acordo com Choe (1989), o ambiente macroeconómico também influencia a agricultura, através 

de quatro mecanismos (taxa de câmbio, taxa de inflação, taxas de juro e flutuações do ambiente de 

negócios). Letsoalo e Kirsten (2003) consideram que algumas variáveis macroeconómicas e 

comerciais, tais como, despesas públicas, oferta de moeda, taxa de câmbio e taxas alfandegárias, 

afectam o desempenho agrícola na África do Sul. 

 

Vários estudos confirmam que a política monetária tem efeitos sobre o sector agrícola. Alguns 

autores encontraram uma relação de curto prazo, assim como de longo prazo, entre os instrumentos 

de política monetária e os preços agrícolas que, consequentemente, influenciam a produção (Abbas, 

2015a; Asfaha e Jooste, 2007; Ehinomen e Charles, 2012). 

 

 

                                                           
17 Em Junqueira e Lima (2008). 
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5. RESULTADOS DE ESTUDOS SOBRE MOÇAMBIQUE 

 

Os assuntos mais estudados em Moçambique acerca de políticas públicas e agricultura são os 

seguintes (por ordem de apresentação): (1) orçamento do Estado; e, (2) política monetária. Existem 

estudos que abordam especificamente os seguintes elementos: (1) taxa de câmbio; (2) subsídios; (3) 

crédito; (4) preços e mercados; e, (5) determinantes da produção agrícola. Foram ainda realizados 

trabalhos sobre a influência da educação e da saúde sobre a produção agrícola. 

 

5.1 Orçamento do Estado 

 

O trabalho de Cassamo, Mosca e Arafat (2013) revela, principalmente, o seguinte18:  

 A alocação de recursos para a agricultura representou 2,68% do total de gastos do governo 

no período 2001-2010, valor muito inferior aos 10% sugeridos na Declaração de Maputo19 e 

não corresponde ao Artigo 103, n.º 1 da Constituição da República, que afirma ser a 

“Agricultura como a base para o desenvolvimento” do país.  

 Mesmo considerando a baixa alocação de recursos comparativamente com outros sectores, 

a agricultura não tem tido capacidade para gastar os recursos; o nível de execução variou, a 

nível central20, entre os cerca de 30% e 80% do orçamentado no período de 2001 a 2009 

(média anual de 75,7% no período estudado); a nível provincial, a percentagem de execução 

foi superior, entre 60% e 120%, sendo que o orçamentado apenas foi ultrapassado em um 

ano, durante o mesmo período.  

 Cerca de 23% dos gastos do Estado são despendidos em serviços e funções cujos 

beneficiários são, principalmente, os pequenos e médios produtores, enquanto cerca de 67% 

foram gastos em serviços e funções cujos beneficiários são os médios e grandes agricultores; 

a região Sul do país, com menos população, menor produção, um número inferior de 

explorações agrícolas e com maiores oportunidades de negócios, reflectindo-se numa menor 

dependência dos rendimentos familiares da agricultura, é aquela que mais investimento na 

agricultura tem absorvido. Isto significa que o orçamento da agricultura promove as 

desigualdades regionais e por tipo de produtores21. 

 As funções que, em princípio, devem ter maiores efeitos sobre a produção (investigação e 

extensão22 e serviços aos produtores –“apoio à produção”) recebem pequenas proporções do 

orçamento da agricultura. 

Cassamo, Mosca e Arafat (2013:41) concluem: “Em síntese, este estudo revela que o orçamento de 

Estado para a agricultura não tem sido utilizado como um potente instrumento de política económica, 

não transparece a existência de alguma política agrária de longo prazo, existem sinais de baixa 

eficiência e de critérios pouco claros quanto às prioridades na alocação de recursos dentro da 

agricultura e pelas regiões segundo potencial produtivo” … e tipo de produtores em benefício das 

                                                           
18 Para um estudo mais detalhado do orçamento da agricultura, veja Ministério da Agricultura (2011). 
19 Em 2003, os presidentes africanos assinaram a Declaração de Maputo que sugere a alocação de 10% do 

orçamento do Estado à agricultura e ao desenvolvimento rural. 
20 Os gastos nos órgãos centrais representaram, entre 2001 e 2010, cerca de 68% do total, embora tenha 

diminuído ligeiramente nos últimos anos. 
21 Esta constatação confirma a conclusão de Mosca e Abbas (2015), quando afirma que as políticas públicas 

promovem maiores desigualdades sociais, regionais e entre o campo e a cidade. Um estudo do Banco Mundial 

(2015), Análise da Despesa Pública de Moçambique, reportado no jornal O País de 25 de Agosto de 2015, nas 

páginas 2 e 3, apresenta informações que sustentam que o orçamento do Estado tem alocado mais recursos aos 

ricos: “40% da população mais pobre beneficia menos do crescimento dos padrões de consumo em relação a 

20% da população mais rica, situando-se ainda o crescimento dos padrões de consumo abaixo da média de 

crescimento da população global”. 
22 Uaiene, Arndt e Masters (2009) e Cunguara (2011) concluem que a extensão pode permitir um incremento 

de rendimentos dos beneficiários em cerca de 12%, muito embora se admita que os serviços de extensão 

estejam, geralmente, associados ao fornecimento de insumos. Uaiene (2012:64), com base num estudo do 

Banco Mundial, afirma que o orçamento da investigação agrária é de cerca de 0,24% do PIB Agrário, o que 

corresponde a três vezes menos que a média na África Subsaariana. Os países desenvolvidos alocam à 

investigação agrária cerca de 1,99%, sendo 2% considerado “ideal”. 
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médias e grandes explorações23. O mesmo estudo refere ainda os elevados valores em despesas não 

directamente dirigidas, ou com maiores efeitos sobre a produção. Embora com alterações positivas, 

o orçamento continua muito centralizado.  

 

Subsídios 

 

O trabalho de Mosca e Dadá (2014) apresenta as seguintes conclusões principais24: 

 “Não é perceptível a existência de coerência entre os subsídios e uma estratégia de aumento 

da produtividade, de priorização de culturas, de produtores e zonas com diferentes potenciais 

produtivos. Igualmente, não são perceptíveis relações entre os diferentes tipos de subsídios. 

 Não é evidente a existência de critérios económicos na aplicação e alocação (distribuição) 

dos recursos para subsídios, sendo deduzível a politização e o eleitoralismo na aplicação de 

alguns subsídios. 

 Os subsídios analisados revelaram ser, geralmente, instáveis quanto ao período de aplicação 

ou no volume dos valores alocados. 

 Existe alguma especialização nos subsídios: destinam-se aos pequenos produtores ou aos 

médios e grandes agricultores, embora estes últimos sejam os principais beneficiários. 

 Os mecanismos de monitorização das diferentes formas de subsídios são débeis, o que 

facilita a utilização indevida, baixo reembolso em caso de empréstimos a taxas de juros 

bonificadas, e a não-verificação dos efeitos produzidos sobre os objectivos inicialmente 

pretendidos. 

 A aplicação de alguns subsídios não tem regulamentação e critérios de elegibilidade (como, 

por exemplo, os insumos doados aos pequenos produtores), período de vigência (créditos 

bonificados) ou a utilização de infraestruturas (regadios). 

 

Todos os subsídios são aplicados ex ante, o que dificulta a medição da eficácia e eficiência dos 

recursos utilizados e os efeitos sobre a produção, produtividade, modernização e transformação 

estrutural do sector produtivo agrário”. 

 

Constata-se, ainda, que grande parte dos subsídios apenas são acessíveis aos médios e grandes 

produtores. As técnicas produtivas, a informalidade dos pequenos produtores (a posse do DUAT, de 

bilhete de identidade, de bens e de rendimentos que sirvam de garantias bancárias, o reduzido 

conhecimento e a possibilidade de cumprir com os requisitos administrativos e as relações com as 

burocracias) condicionam o acesso aos subsídios, como, por exemplo: posse de equipamentos para 

beneficiar dos subsídios aos combustíveis, energia e tarifas alfandegárias reflectidas nos preços dos 

equipamentos (máquinas, viaturas, moto e electro bombas) e ao crédito (devido a vários factores - 

veja abaixo). Como referido anteriormente, os serviços do Estado que mais directamente poderiam 

beneficiar os pequenos produtores possuem poucos recursos. 

 

Diferentemente, existem várias formas de subsidiar o consumidor, cujos principais beneficiários são 

os citadinos. Os subsídios são, não apenas para bens alimentares, mas também para os transportes 

públicos, energia, água que pretendem, principalmente, manter o custo de vida e evitar situações de 

instabilidade, como já aconteceu. 

 

Em síntese, pode-se constatar que os subsídios à produção são inconstantes no tempo, estão 

descoordenados entre si e em relação a alguma política agrária específica. Existem factores 

estruturais que dificultam o acesso aos subsídios pelos pequenos produtores, as formas de aplicação 

limitam o acesso, incluindo aos médios e grandes produtores (por exemplo, o subsídio do gasóleo). 

Regra geral, a aplicação não é suficientemente monitorada, o que permite o uso indevido do crédito 

                                                           
23 Acrescentado pelos autores deste texto. 
24 Foram analisados os seguintes subsídios: os resultantes directamente da aplicação do orçamento do Estado 

(Fundo de Desenvolvimento Agrário com taxas de juro bonificadas, Orçamento de Iniciativas de Investimento 

Local, vulgo “7 milhões”, serviços agrários, extensão e investigação e investimento em regadios), energia, 

gasóleo e linhas de crédito dirigidas e com taxas de juro inferiores às do mercado e tarifas alfandegárias. 
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(no caso do crédito de linhas de financiamento específicas, com taxas de juro subsidiadas e não 

concedidas por instituições financeiras) e o não reembolso de parte do financiamento. Assim sendo, 

os subsídios dificilmente são eficazes e os recursos não são utilizados eficientemente, o que permite 

afirmar que dificilmente são alcançáveis os objectivos de incentivar a produção, a inovação, a 

produtividade e a transformação estrutural do sector e da produção, em particular.  

 

5.2 Política monetária 

 

O trabalho de Abbas (2015a) apresenta as seguintes conclusões principais acerca dos efeitos da 

política monetária sobre a produção agrícola: 

 

 “Através dos resultados obtidos, verificou-se que em tempos anteriores os instrumentos de política 

monetária não tiveram influência sobre a produção agrícola. 

 

Este facto pode justificar-se pelos seguintes aspectos: (1) agricultura essencialmente familiar, que 

não exporta, produz maioritariamente para a subsistência das famílias e consome poucos factores de 

produção, incluindo capital e trabalho assalariado; (2) taxas de juros extremamente altas, o que 

inviabiliza o investimento neste sector, pelo que, uma variação nas taxas de juro pode não influenciar 

a procura de crédito agrícola, particularmente do sector produtivo de pequena escala; e, (3) os 

pequenos agricultores não têm acesso ao crédito, logo, um aumento da oferta monetária não se vai 

traduzir em aumento do volume de crédito aos pequenos produtores. 

 

Ou seja, a política monetária desenhada nos anos anteriores não favorece o sector agrícola (em 

particular, os pequenos produtores e a actividade produtiva primária). O volume de investimento e 

de crédito à agricultura é baixo, se comparado com os outros sectores, e este destina-se, 

maioritariamente, às culturas de exportação, comercialização e pequena transformação, 

negligenciando os pequenos produtores de alimentos. 

  

Para além da política monetária não ter, ou ter pouca, consideração em relação ao sector agrário, 

existem particularidades e heterogeneidades da estrutura agrária (tipos de produtores, escalas 

produtivas, grau de integração nos mercados, lógicas produtivas, etc.) que dificultam que os 

produtores reajam plenamente aos estímulos de mercado transmitidos pelos instrumentos de política 

monetária.  

 

O objectivo primário da política monetária é a preservação do valor da moeda nacional e a 

estabilidade de preços. No entanto, uma boa gestão dos instrumentos de política monetária pode 

beneficiar vários sectores da economia, em particular, o sector agrícola, não obstante os resultados 

deste trabalho indicarem, tal como a política monetária tem sido gerida, que não tem havido 

influência sobre a produção agrícola no curto prazo. Assim sendo, pode dizer-se que tem existido 

uma política monetária rígida e “cega” em relação à agricultura, focando-se, essencialmente, em 

objectivos globais da economia, conforme referido anteriormente. Ressalva-se que o objectivo 

primário da política monetária não está sendo alcançado (moeda nacional continuamente 

desvalorizada e, embora, a inflação apresente taxas baixas nos últimos anos, esta não é estável nem 

previsível). Note-se que a inflação dos bens alimentares tem evoluído com taxas superiores à inflação 

do conjunto da economia, o que agrava o rendimento real dos pobres que despendem uma 

percentagem elevada do seu rendimento na aquisição de bens de consumo alimentares. 

 

Pode ser aceitável uma política de desvalorização cambial que incentive e estimule a competitividade 

desde que seja acompanhada por medidas e condições que estimulem a produção (investimento, 

inovação, tecnologia, infraestruturas, política de preços e mercados, entre outras). Pode sugerir-se 

uma política de taxas de câmbio diferenciadas que beneficie as exportações e desincentive a 

importação de produtos agrícolas, criando desta forma um proteccionismo do mercado interno. O 

estabelecimento de importações com taxas alfandegárias de zero por cento favorece a entrada de 

produtos no país, prejudicando deste modo os produtores locais. Para além disso, o Banco Central 
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deve estar preparado para intervir no mercado sempre que se justifique, injectando divisas no 

mercado evitando, deste modo, uma desvalorização contínua e descontrolada do Metical”. 

 

Crédito 

 

Mosca, Bruna, Pereira e Dadá (2013: 28), no trabalho sobre crédito agrário, retiraram as seguintes 

conclusões: 

 “O crédito agrário representa cerca de 8% do crédito total à economia no período analisado 

(de 2003 a 2011). O volume de crédito total, assim como o volume do crédito agrário, 

apresentaram uma tendência crescente, embora o último registe um crescimento inferior 

relativamente aos outros sectores da economia. Pode-se afirmar que o sector agrário e, em 

particular, o direccionado para os pequenos produtores, pela sua natureza, lucratividade, 

escala, riscos e outros factores, não despertam o interesse da banca comercial.  

 As taxas de juros mantêm-se muito elevadas, com importantes diferenças relativamente à 

taxa de inflação. O volume de crédito não apresenta uma relação inversa com a taxa de juros 

ao longo do período analisado.  

 Constatou-se que os aumentos, ou decréscimos, do volume de crédito agrário cedido ao 

longo do período em estudo, não tiveram influência directa significativa no crescimento do 

PIB referente ao sector agrário, o que é confirmado pela análise de regressão, onde o grau de 

determinação do crédito sobre a produção agrária apresenta um R2 de 66,7%25. 

 Ao longo do período em análise, o volume de crédito agrário destinou-se, principalmente, a 

culturas de exportação realizadas por médias e grandes empresas. O açúcar representa 31% 

do total concedido entre 2003 e 2011 e o algodão obteve 22%. Estima-se que os pequenos 

produtores e a produção alimentar acedem a menos de 5% do crédito agrário, o que 

corresponde, sensivelmente, a entre 0,3% e 0,4% do total do crédito à economia. 

 A maioria das agências da banca comercial (aproximadamente 40%) está localizada na 

cidade e província de Maputo. Em 2010, existiam na cidade de Maputo 131 agências por um 

milhão de habitantes. Este número chega a ser 18 vezes superiores noutras províncias. 

Paradoxalmente, a concentração das instituições de microcrédito é também maior na cidade 

e província de Maputo, cerca de 73% do total de balcões. 

 O investimento agrário representa uma proporção baixa do total de crédito cedido para o 

mesmo sector. Ao longo do período constatou-se que menos da metade do crédito agrário 

destina-se ao investimento. 

 Embora sem estudos confirmativos, existem sinais da existência alargada de múltiplas 

formas de crédito informal, em dinheiro e em espécie, baseados, sobretudo, no princípio da 

solidariedade e da ajuda mútua.  

 Existem factores estruturais e de organização/configuração do sistema financeiro sobre os 

quais são necessárias medidas para facilitar o acesso dos agentes económicos (incluindo dos 

pequenos produtores e dos mais pobres) ao mercado financeiro, assim como medidas de 

política que reduzam os mecanismos de mercado que sejam desfavoráveis ao sector agrário”.  

 

Vários factores podem explicar estas constatações: grande parte do sector agrário e, em particular o 

sector familiar, não é competitivo para atrair recursos (não apenas crédito) comparativamente com 

outros sectores, possui riscos acrescidos, a baixa rotação do capital, com efeitos sobre o período de 

retorno do capital, e os potenciais beneficiários possuem vários constrangimentos de acesso às 

instituições financeiras. 

 

Pode-se constatar que não existe uma política de crédito, mesmo que, em determinados momentos e 

para fins específicos, existam linhas de crédito específicas com taxas de juro inferiores às do 

mercado, em muitas circunstâncias, com motivações políticas e eleitoralistas. Há constrangimentos 

                                                           
25 O coeficiente de determinação (R2) mede o grau de ajuste da equação de regressão, ou seja, mede a proporção 

da variação total na variável dependente y explicada pelas variáveis independentes (xi). Pode também dizer-se 

que o R2 mede em que medida as variações da variável dependente são explicadas pelas alterações das 

independentes (Abbas, 2013)  



 

14 
 

dos agentes económicos, tanto do lado da oferta como da procura de dinheiro que dificultam o acesso 

ao crédito, sobretudo dos pequenos produtores. O Estado não possui políticas públicas para 

compensar estas desvantagens. 

 

Taxas de câmbios 

 

O estudo de Mosca, Dadá e Pereira (2014) sobre a influência da taxa de câmbios sobre o total da 

produção agrícola, centrou-se em quatro culturas: açúcar, algodão, milho e tabaco26. As principais 

conclusões foram as seguintes: 

 “A taxa de câmbio e a produção agrícola em Moçambique apresentaram uma relação positiva 

no período em análise (de 1995 a 2011), isto é, à medida que se verificou uma depreciação 

do metical face ao dólar, aconteceu um incremento na produção agrícola. Dito de outra 

forma, a evolução da taxa de câmbio e da produção agrícola apresentaram uma relação 

negativa no período em análise (de 1995 a 2011): à medida que se verificou uma apreciação 

do metical face ao dólar, aconteceu uma redução da produção agrícola27.  

 O total da produção agrícola e, em particular, do açúcar e do tabaco, mostrou-se mais sensível 

às variações da taxa de câmbio, visto que esta influência é de pouco mais de 90% da variação 

da produção destas culturas, o que pode ser justificado pelo facto destas produções serem, 

maioritariamente, destinadas ao comércio externo e realizadas por médias e grandes 

empresas. 

 Constatou-se que a taxa de câmbio não tem grande influência sobre a produção do algodão 

e do milho (comparativamente com o açúcar e o tabaco), o que pode sugerir haver outros 

factores que influenciam a produção destas culturas. No caso do algodão, Biggs (2011) 

obtém um resultado diferente, isto é, as variações da taxa de câmbio têm forte influência 

sobre a produção deste produto28.  

 

Supondo estar sendo praticada uma taxa de câmbio sobrevalorizada29, tudo indica que a agricultura, 

como um todo, e algumas das principais culturas, são prejudicadas pela gestão macroeconómica 

corrente”. 

 

Nas sugestões, indica-se, em síntese: “a taxa de câmbio é um instrumento de aplicação de políticas 

macroeconómicas demasiado poderoso para o deixar variar no mercado, sobretudo quando este está 

pleno de distorções. O Banco Central deveria ser mais interventivo, procurando adoptar uma política 

cambial coerente com a política de desenvolvimento económico e social do país, pelo menos com 

aquela reflectida nos discursos políticos. É necessário que o Banco Central actue conforme os sinais 

da economia, realize estudos consistentes que fundamentem o estabelecimento de taxas de câmbio 

efectivas, que contribuam para a competitividade da economia moçambicana e assegurem crescentes 

níveis de equidade dos seus efeitos económicos e sociais. Só assim a taxa de câmbio poderá ser gerida 

de forma eficaz e com flexibilidade. A não politização das intervenções do Banco Central é condição 

para o não agravamento das distorções existentes na economia”. 

 

                                                           
26 O milho é, depois da mandioca, a cultura mais praticada nas explorações agrícolas e o bem alimentar que 

constitui a base da dieta alimentar da grande maioria da população moçambicana. Os três restantes produtos 

são os mais importantes bens agrícolas actualmente exportados. O açúcar é produzido em grandes explorações 

e as restantes por pequenos produtores que realizam a quase totalidade da produção primária. 
27 A análise econométrica (regressões múltiplas e correlações) é concordante com a análise descritiva resultante 

dos dados estatísticos entre 1995 e 2011. Pode-se considerar uma série pequena, pelo que os resultados devem 

ser tomados com ponderação e cautela. 
28 Os resultados encontrados por Biggs (2011) para a especificação dos volumes de exportação mostram que 

os rendimentos globais e a taxa de câmbio efectiva real explicam cerca de 75 por cento da variância nas 

exportações de algodão. Além disso, tanto o poder de aquisição externo, como a taxa de câmbio real, são 

significativos ao nível dos 95 por cento. Por sua vez, a elasticidade de resposta dos volumes de exportação do 

algodão às variações na taxa de câmbio real foi determinada em -1,30, indicando que o impacto das flutuações 

da taxa de câmbio nos volumes de exportação do algodão é considerável. 
29 Biggs (2011) e Mosca et al. (2014). 
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A maioria dos estudos revela semelhante influência da taxa de câmbio sobre a produção agrícola30. 

 

5.3 Mercados e preços 

 

Existem vários estudos que abordam, com diferentes enfoques, a questão dos mercados e preços. A 

presente secção assenta no texto de Mosca e Abbas (2013). Este apresenta as seguintes conclusões 

principais: 

 “Todos os bens analisados revelaram variações sazonais e inter-anuais. São detectáveis 

diferenças de preços entre zonas e, dentro da mesma zona, entre o preço ao produtor e ao 

retalhista (consumidor), neste caso, com uma relação superior ao dobro (preço ao 

consumidor/preço ao produtor).  

 … O crescimento da indústria de rações e o surgimento de mais moageiras de grande escala, 

levanta questões de qualidade do milho (sabor, facilidade de transformação, níveis de 

conversão do grão em farinha, etc.), que devem ser consideradas na pesquisa e, 

posteriormente, na difusão de novas variedades.  

 … No Sul do país, o milho importado é mais barato que o proveniente do norte do país. 

 … Quanto à oferta dos bens estudados, verificou-se que o mercado interno de milho e do 

amendoim é abastecido pela produção nacional (entre 80 a 98% para o milho e quase 100% 

para o amendoim). Nos últimos anos, notou-se uma tendência crescente do volume de oferta 

do milho, enquanto o volume de amendoim teve variações significativas nos dois sentidos. 

O arroz consumido no país é, quase totalmente, importado, não obstante o volume de oferta 

interna apresentar uma tendência ligeiramente crescente. A produção nacional de trigo é 

irrelevante comparativamente com os níveis de consumo; o volume de oferta deste cereal no 

mercado interno cresceu em relação a 2001 e 2002, verificando-se, no entanto, uma redução 

nos últimos anos. 

 … O comércio transfronteiriço informal não deveria ser dificultado mas, sim, integrado em 

circuitos formais em benefício dos produtores que vêm os preços aumentar ligeiramente 

devido à integração dos mercados, incremento dos rendimento e mercado assegurado dos 

excedentes”31. 

 

Os mercados agrícolas possuem dificuldades de articulação entre as zonas produtoras e consumidoras 

em consequência dos seguintes aspectos principais: (1) a rede de estradas secundárias e terciárias que 

conectam com as estradas nacionais estão, em muitos casos, com deficiente conservação; (2) os 

custos de transportes são elevados; (3) uma parte significativa da comercialização interna e 

importação de bens alimentares é realizada por comerciantes informais, maioritariamente de pequena 

escala e com consequências nos preços aos produtores. Estes elementos dificultam a circulação de 

bens, impedindo a tendência para a igualação dos preços entre mercados.  

 

O referido no parágrafo anterior é agravado pela falta de informação dos preços em momentos que 

permitam decisões dos consumidores e dos produtores que maximizem os seus objectivos 

(maximizar as utilidades conforme o orçamento das famílias e a margem bruta para os produtores e 

comerciantes, respectivamente). 

 

                                                           
30 Ver Abbas (2015), Biggs (2011), e outros. 
31 Júnior, Dadá e Momade (2015) fazem um estudo sobre as relações transfronteiriças e verificam que as 

importações são superiores às exportações e que o comércio transfronteiriço diversifica e aumenta o rendimento 

das famílias. Os principais constrangimentos destas relações são as taxas alfandegárias elevadas, cobranças 

ilícitas e os custos de passaporte. Há também circuitos comerciais e preços não incentivadores para os agentes 

comerciais, sobretudo nas zonas de fronteira, levando os produtores a vender a produção nos países vizinhos 

(exemplo da venda de milho da Zambézia, de Tete e do Niassa para o Malawi, Ttschirley e Santos (1999). A 

informação Informal Cross Border Food Trade in Southern Africa, da USAID, apresenta periodicamente os 

volume de alguns produtos alimentares que cruzam as fronteiras da SADC. Constata-se que as quantidade são 

muito elevadas. 
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A estrutura dos mercados é muito diferenciada mas, em geral, não beneficia os produtores, sobretudo 

os de pequena escala. As estruturas de mercado mais comuns são as seguintes: 

 Monopsónio (monopólio do lado da procura) praticado por empresas concessionadas para o 

efeito (algodão e tabaco), pelo “poder” de algumas empresas de comercialização, 

(principalmente gergelim e feijão boer) e pelos industriais (caju e soja). Os pequenos 

produtores não estão, ou possuem organização deficiente, o que dificulta a capacidade de 

negociação quanto aos preços e classificação de qualidade.  

 A importação de bens para as fábricas (moageiras) é realizada directamente pelos industriais.  

 Os bens de consumo importados e os localmente produzidos, sobretudo para os centros 

urbanos, são disponibilizados por comerciantes informais que possuem uma organização 

própria e têm algum poder de influência, ou por médios e grandes agricultores; neste caso, 

existem alguns/bastantes importadores e produtores (lado da oferta) e muitos compradores 

(vendedores nos bazares). 

 Mercado de concorrência na venda a retalho onde existem muitos agentes económicos do 

lado da oferta e da procura. 

 

Estas estruturas de mercado possuem poucas ligações entre si, o que, juntamente com as dificuldades 

de articulação física e a deficiente e assimétrica informação, agravam a possibilidade de estabilização 

dos preços com tendência à igualação dos mesmos nos diferentes mercados. Há ainda assimetrias de 

informação, conhecimento e dificuldades de mobilidade dos bens devido a dificuldades das vias de 

comunicação e aos custos de transporte, intervenções públicas de diversos tipos, condições 

produtivas e tecnológicas muito diferenciadas do lado da oferta, entre outras. Estas distorções 

reforçam as desigualdades de negociação entre os agentes do lado da oferta e da procura. 

 

Além destes aspectos, existe uma clara segmentação dos mercados segundo os níveis de rendimento. 

Há um mercado de consumidores de baixo rendimento, que é onde se adquirem produtos de baixa 

qualidade, indiferenciados, sem ou com pouca preparação para venda ao público (venda a granel, aos 

montinhos) e sem segurança da qualidade dos alimentos. Estes são subsidiados de forma diversa ou 

fixados preços de forma administrativa32. Os bens de consumo de rendimento alto possuem 

características opostas (diferenciados, transformados e/ou preparados para serem consumidos, são 

vendidos em lojas e centros comerciais, etc.). Estes segmentos possuem poucas ou nenhumas 

conexões entre si e são consequência de uma sociedade dual, com grandes diferenças de rendimento. 

 

A urbanização e o aumento da renda estão a provocar mudanças nas dietas alimentares sem que exista 

um ajustamento da produção de bens alimentares. Estas mudanças são acentuadas com a crescente 

penetração de cadeias de distribuição de capital externo (sobretudo sul-africano) o que, juntamente 

com o aumento da população, do rendimento e da lenta evolução da produção e da produtividade, 

tem provocado crescentes importações e agravamento do défice da balança comercial alimentar do 

país. 

 

Não obstante a tentativa de conter os preços ao consumidor, Wuyts (2011:2), refere que “a 

discrepância entre a inflação média anual dos preços dos bens alimentares (11,3%) e o deflator médio 

anual do PIB (7,5%) é substancial (3,8%) e estima que a taxa à qual os preços dos bens alimentares 

cresceu mais depressa que a taxa geral de inflação. Isto implica que o potencial máximo de melhoria 

do nível de vida das camadas pobres da população é metade do estimado anteriormente (com o uso 

do IPC agregado). 

 

As tarifas zero para a importação de alimentos no âmbito da SADC aumentam a capacidade desses 

bens e dos importadores concorrerem com a produção e os produtores nacionais. Tem particular 

relevância a importação de bens de consumo de massa (frutas, vegetais, batata, cebola, etc.) e os bens 

com alguma transformação (bolachas, enlatados - carnes e vegetais). Estas importações reduzem os 

preços, aumentam as possibilidades de escolha para o consumidor e asseguram uma maior 

                                                           
32 Por exemplo, para os bens importados, através da sustentação do metical sobrevalorizado, preços subsidiados 

à energia, preços fixados (como é o caso do pão), entre outros. 
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estabilidade da oferta. O efeito negativo é a dificuldade do produtor nacional competir com os preços, 

o que pode ter como consequências uma menor atractividade da produção e menor capacidade de 

investir dos agricultores locais. 

 

É aceite que os produtores, incluindo os de pequena escala, reagem positivamente aos estímulos do 

mercado. Porém, as reacções podem ser diferenciadas em função de vários factores, sobretudo os 

seguintes: (1) as lógicas produtivas e respectivas funções-objectivo e quais as variáveis a maximizar; 

(2) a escala produtiva e dos factores de produção (terra, trabalho e capital) e as tecnologias utilizadas; 

(3) os níveis de integração dos produtores nos mercados; (4) os preços relativos dos factores e dos 

bens produzidos e respectivos custos de oportunidade; (5) as margens de expansão produtiva com 

pequenas alterações de factores (por exemplo, sementes melhoradas e fertilizantes e conservação dos 

solos) e capacitação técnica. 

 

No entanto, num estudo sobre Moçambique e a Tanzânia, Berthelemy e Morrisson (1989) concluem 

que o aumento dos preços agrícolas provocou uma redução da produção comercializada devido à 

´penúria do mercado´. Com poucos bens para troca, os produtores obtinham o que anteriormente 

compravam com a venda de menores quantidades, devido ao efeito do aumento dos preços. 

 

Por outro lado, em situação de crise, é conhecida a capacidade de resistência dos pequenos produtores 

que optam, como estratégia produtiva, por assegurar a autonomia alimentar, secundarizando as 

culturas para venda no mercados e obtenção de rendimento. 

 

As governações não têm tido políticas de preços e mercados consistentes, coerentes e continuadas 

(ou, políticas que influenciem os mercado), excepto aquelas que afectam o consumidor urbano33. Por 

exemplo, a constituição de stocks de estabilização de preços; a redução das distorções dos mercados 

ou dos factores que dificultam a circulação de bens no sentido de facilitar a redução dos custos de 

transportes; a protecção dos produtores nacionais relativamente às importações através de incentivos 

ao aumento da produção com competitividade e qualidade; a redução do poder dos monopsónios e a 

entrada de novos agentes económicos nesses mercados protegidos. O Estado procura 

desresponsabilizar-se da comercialização, referindo que esta actividade deve ser desenvolvida pelo 

sector privado34. Não existem incentivos, nem acções do Estado, para fomentar a organização dos 

produtores35. 

Existem iniciativas que, embora conceitualmente positivas, são pouco eficazes como, por exemplo, 

as bolsas de mercadorias, o aumento da capacidade de armazenagem, entre outras. As bolsas de 

mercadorias pouco têm sido implementadas e as formas de gestão dos silos não contribuem para que 

                                                           
33 Apenas no que respeita à garantia da oferta e de forma a conter a inflação dos bens alimentares básicos. 
34 “Nas suas voltas pelo país em "presidência aberta", o Presidente Armando Guebuza ouve com frequência os 

camponeses levantarem a questão de falta de mercados. Dizem também que, onde há mercado, os comerciantes 

pagam preços tão baixos que não dá lucro cultivar para vender. A resposta normal de Guebuza é que os 

mercados não são problema do governo. Em Morrumbala, na Zambézia, a 25 de Abril de 2012, depois de uma 

visita presidencial, o Presidente disse aos jornalistas que os camponeses devem organizar-se em associações 

para poderem influenciar os preços pagos pela sua produção. Formando associações ou cooperativas eles criam 

a capacidade para negociar com os compradores. Quando os camponeses actuam simplesmente como 

indivíduos, acrescentou, os compradores não terão dificuldade em fixar os preços de acordo com as suas 

conveniências”, Smart e Hanlon (2014: 63). Os mesmos autores referem nas páginas 62 e 63: “Embora o 

Presidente Guebuza defenda a ideia de que a comercialização agrícola não compete ao governo, tal como 

afirmámos no Capítulo 2, "Agricultor privado destaca-se...", foi ele quem em 2011 agiu para que o Instituto de 

Cereais de Moçambique (ICM) passasse a intervir na comercialização agrícola. Mas as intervenções são na 

maioria das vezes projectos para inglês ver”. Nas mesmas páginas, Smart e Hanlon afirmam: “Respondendo a 

queixas sobre falta de mercados, Alberto Vaquina, na altura governador em Tete e agora Primeiro-Ministro, 

disse num comício na Angónia em Agosto de 2012, que não é ao governo que compete tratar de 

comercialização: vocês podem-se organizar melhor. 
35 As relações com as organizações da sociedade civil nem sempre foram fluidas, cordiais e funcionais. A 

União Nacional de Camponeses e outras organizações são frequentemente marginalizadas ou não incluídas nos 

processos de preparação de documentos de estratégias agrárias, de auscultação na implementação de grandes 

investimentos, na solução de conflitos de interesse, como, por exemplo, no uso e ocupação de terra. 
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o Estado desempenhe algumas das suas funções (estabilização da oferta e dos preços, constituição 

de stocks fixos de segurança alimentar e para situações de emergência, entre outras)36. 

 

5.4 Investimento 

 

O trabalho sobre o investimento no sector agrário de Mosca e Dadá (2014) apresenta as seguintes 

conclusões principais:  

 Os pequenos produtores e a produção alimentar não foram priorizados pelas opções públicas 

reflectidas no investimento (investigação, extensão rural, apoio à produção, entre outros 

aspectos). O mesmo verifica-se em relação às prioridades dos investidores privados. 

Contrariamente, os sectores de exportação (açúcar37, algodão, caju, tabaco, madeira e 

florestas) têm merecido importantes investimentos privados realizados por grandes empresas 

e/ou através do modelo de subcontratação. Assim sendo, pode afirmar-se que a estrutura 

agrária colonial é aprofundada: a existência de dois sectores, funcionalmente articulados, 

com um padrão de acumulação centrado nas grandes empresas e, sobretudo, no exterior, 

onde é realizado grande parte do valor acrescentado das cadeias produtivas.  

 Embora não demonstrado neste texto, parece evidente que o investimento privado surtiu 

efeitos positivos sobre a produção, produtividade e volumes de exportação, gerou emprego 

no meio rural, aumentou o rendimento das famílias e recuperaram-se infraestruturas 

(regadios e fábricas)38. Deve-se aprofundar os estudos acerca dos aspectos críticos sobre o 

regime de concessões, particularmente quanto às opções produtivas dos pequenos produtores 

(dilema entre a produção de cash crops e de food crops), aspectos ambientais, acerca da 

introdução de novas técnicas e factores de produção (insumos) e acerca de dinâmicas sociais 

no meio rural, as relações económicas, considerando ser uma estrutura monopsónica, e os 

reflexos das variações dos preços internacionais sobre o pequeno produtor e ao longo da 

cadeia produtiva.   

 Os investimentos em infraestruturas (por exemplo, regadios) não mereceram importância nas 

opções públicas. Os investimentos realizados, até 2010, em regadios, concentraram-se na 

recuperação parcial e deficiente do sistema de irrigação do Chókwè. Após 2010, tem havido 

importantes investimentos em sistemas de irrigação de pequena e média dimensão para os 

pequenos produtores. Porém, na maioria dos casos, os aumentos de produtividade ainda não 

corresponderam aos investimentos realizados. Embora não se possa ser conclusivo, 

considerando o período da série temporal analisada e os efeitos do investimento no tempo, 

os aumentos do investimento e dos gastos de funcionamento do orçamento público da 

agricultura revelaram incrementos percentuais muito superiores aos aumentos de produção.  

 Os investimentos não tiveram efeitos sobre a estrutura produtiva, a dimensão das explorações 

e as tecnologias utilizadas pela grande maioria dos produtores. Com algumas excepções (por 

exemplo, na indústria do caju, MOZFOOD e aspectos da indústria açucareira), o 

investimento privado incidiu, principalmente, na reabilitação e ampliação das capacidades 

produtivas existentes, sem impactos sobre a modernização do tecido produtivo das empresas 

agrárias.  

 O capital nacional representa, aproximadamente, 3% do total do valor investido na 

agricultura e na agro-indústria, uma percentagem aproximada, ao analisar-se o total do 

investimento na economia moçambicana39. 

                                                           
36 As novas capacidades de armazenagem, sobretudo através do investimento em silos em algumas das zonas 

de maior produção, são geridas por agentes económicos sem que preservar as funções do Estado na regulação 

dos mercados. 
37 No caso do açúcar, o mercado interno é quase totalmente abastecido pela produção local.  
38 Os casos da recuperação da produção de açúcar e do tabaco, a evolução, embora variável, do algodão e do 

caju e a emergência do gergelim e da soja, indicam algum dinamismo nas produções agrícolas realizadas pelos 

pequenos produtores, sobretudo, quando existem empresas que dinamizam essa produção com incentivos, 

assistência e apoio técnico, fornecimento de insumos e segurança de aquisição da produção. 
39 No período 2001-2010 esta participação era de cerca de 5% (Abbas, 2013a). 
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 A análise sobre a evolução do ambiente de negócios (doing business) revela, principalmente: 

(1) um empioramento do ranking entre 2010-201340; (2) poucas alterações fundamentais no 

ambiente de negócios no sector agrário; (3) os aspectos mais relevantes, para o ambiente de 

negócios, são de natureza institucional e de mercados, (3) um conjunto de medidas previstas 

para a melhoria do ambiente de negócios foi muito deficientemente implementado pelo 

governo.   

 

Da análise quantitativa realizada, pode considerar-se:  

 A maior percentagem do investimento público na agricultura foi destinada a actividades não 

planificadas.  

 Considerando o período analisado, as despesas de investimento público têm um efeito 

estatisticamente não significante sobre a produção agrícola41. 

 A extensão, o apoio à produção e a pesquisa, que possuem maior influência sobre as 

variações do PIB do sector agrário, são objecto de baixas alocações de recursos, quando 

comparadas com os gastos em actividades não planificadas. E são estes os serviços que, 

segundo o tratamento econométrico, menores efeitos provocam sobre os incrementos de 

produção.  

 O investimento total privado apresenta uma relação pouco explicativa da evolução do PIB 

do sector agrário, com um intervalo de confiança de 90%. Contudo, o investimento privado 

nacional explica um pouco mais as variações da produção agrícola nacional, quando 

comparado com o investimento externo, sem, contudo, ser significativo. Esta conclusão pode 

ser explicada pelo facto do investimento estrangeiro incidir sobre determinadas culturas que, 

no cômputo geral, representam uma baixa proporção da produção agrária.  

 Por fim, o modelo multivariado aponta que o PIB do sector agrário não é explicado pelos 

investimentos feitos, ou seja, o efeito desses investimentos é baixo. 

 

5.5 Gestão macroeconómica e agricultura 

 

Abbas (2015: 22) chega às seguintes conclusões acerca da relação entre os principais instrumentos 

de gestão macroeconómicas e a produção agrícola:  

 

“Os resultados obtidos mostram que as variáveis macroeconómicas têm um efeito 

significativo na produção agrícola.  

 

Não houve evidência da influência da inflação, exportação de bens, despesas públicas, 

ODA42 e fertilizantes sobre a produção agrícola em Moçambique. No entanto, de acordo com 

a literatura, espera-se uma relação negativa entre a inflação e agricultura, e um impacto 

positivo dos fertilizantes sobre a produção.  

 

A área cultivada e a força de trabalho constituem as principais fontes de aumento da produção 

agrícola em Moçambique. Um aumento de 1% nestas duas variáveis, separadamente, 

aumenta a produção em mais de 1%.  

 

Relativamente ao PIB, os resultados mostram que tem um impacto positivo sobre a produção 

agrícola.  

 

A oferta de moeda e as taxas de juro têm um impacto negativo sobre a produção. Isto pode 

ser justificado pelo facto de um aumento da moeda em circulação levar ao aumento da 

inflação, que afecta negativamente a demanda e, consequentemente, a produção diminui. Por 

outro lado, elevadas taxas de juro estão associadas a baixo investimento e, 

                                                           
40 Embora nos últimos dois anos este tenha melhorado estando em 2013 na posição 146 (em 185 países 

avaliados), e na posição 139 e 127, em 2014 e 2015, respectivamente (em 189 países avaliados). 
41 Foi encontrada semelhante constatação no estudo de Cassamo (2013). 
42 Official Development Assistance (ajuda externa). 
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consequentemente, baixa demanda, o que, por sua vez, leva à baixa produção. A poupança 

mostrou uma relação positiva com a produção agrícola, embora seja baixa.  

 

Como esperado, um aumento das despesas públicas na agricultura leva a um aumento da 

produção. Contudo, este aumento na produção é menor que o aumento nas despesas públicas 

na agricultura.  

 

A taxa de câmbio tem um impacto positivo sobre a produção agrícola em Moçambique no 

sentido de que, um aumento da taxa de câmbio incentiva as exportações e, assim, os 

agricultores tendem a aumentar a sua produção.  

 

Em geral, o sector agrícola deve ser tido em consideração no processo de formulação das 

políticas macroeconómicas, porque algumas dessas políticas influenciam a produção 

agrícola. Isto é, de uma forma geral, o actual ambiente macroeconómico em Moçambique 

não tem sido favorável à agricultura.  

 

Assim sendo, as políticas e estratégias agrárias devem estar coordenadas com instrumentos 

de política económica para se evitar efeitos contraditórios e aumentar a eficácia dos 

objectivos. De entre os instrumentos de gestão macroeconómica é importante actuar sobre 

aqueles que possuem maiores efeitos multiplicadores sobre a produção e produtividade e 

aumento da renda dos produtores.  

 

As políticas macroeconómicas devem também incentivar o crescimento de outras actividades 

económicas geradoras de emprego e de renda que permitam a transformação estrutural da 

agricultura”. 

 

5.6 Comparação dos resultados 

 

Apresentam-se, no quadro abaixo, os resultados dos diferentes estudos que relacionam os efeitos 

instrumentos de gestão macroeconómica e respectivos mecanismos de transmissão sobre a produção 

agrícola. 

 

Quadro 1 

Efeitos dos instrumentos de gestão macroeconómicos sobre a produção agrícola43 

Estudo 

Gestão 

macroeconó

mica 

Orçame

nto 
Subsídios 

Política 

monetária 
Crédito 

Taxas 

de 

câmbio 

Mercados 

e preços 

Investime

nto 

Autores 
Abbas 

(2015) 

Cassam

o et al. 

(2013) 

Mosca e 

Dada 

(2014) 

Abbas 

(2015a) 

Mosca 

et al. 

(2014) 

Dadá et 

al. 

(2014) 

Mosca e 

Abbas 

(2013) 

Mosca e 

dadá 

(2014) 

Positivo      X  X 

Negativo       X  

Insignifica

nte 
 X X      

Não 

influencia 
X   X X    

 

Este quadro faz uma análise comparativa dos estudos que relacionam os efeitos das políticas públicas 

sobre a produção agrícola.  

 

                                                           
43 O termo “negativo” é atribuído aos efeitos nulos ou contrários aos que supostamente se pretendiam com a 

aplicação das respectivas políticas. Similarmente, o termo “insignificante” foi usado para descrever uma 

situação em que as variáveis têm muito pouca influência sobre a agricultura. 
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A gestão macroeconómica não tem influenciado a produção agrícola, na medida em que o ambiente 

macroeconómico actual não tem sido favorável à agricultura. A política económica actual, não tem 

em conta os efeitos sobre o sector agrícola. 

 

Relativamente ao Orçamento do Estado, verificou-se que este não tem sido usado como um potente 

instrumento de política económica e, não transparece a existência de alguma política agrária de longo 

prazo, para além de se verificar uma baixa alocação de recursos ao sector, acrescido de uma limitada 

capacidade de execução orçamental e onde os gastos são maioritariamente em actividades não 

directamente produtivas. 

 

Os subsídios, por sua vez, são inconstantes no tempo, descoordenados, com acesso limitado, pouco 

eficazes e os recursos utilizados são, muitas vezes, desviados dos objectivos para os quais os 

subsídios foram estabelecidos, e concentram-se nos produtores de média e grande dimensão. Estes 

aspectos limitam o impacto desejado sobre o sector. 

 

Os instrumentos de política monetária não têm efeitos de curto prazo sobre o PIB agrícola, focando-

se, essencialmente, em objectivos globais da economia. 

 

Em relação ao crédito agrário, verificou-se que não existe uma política de crédito, e que existem 

vários constrangimentos aos agentes económicos, dificultando, assim, o acesso ao crédito. Os 

pequenos agricultores (que são responsáveis por cerca de 95% do total da produção) têm acesso 

muito limitado ao crédito (4% em 2000 e 2,4% em 2010 – Mosca, Matavel e Dada, 2013). 

 

A taxa de câmbio apresentou uma relação positiva com a produção, pois a depreciação da moeda 

nacional incentiva as exportações e dificulta as importações. No entanto, há que ter em conta que a 

agricultura em Moçambique é essencialmente familiar (que produz, na sua maioria, para a sua 

subsistência). Nestes casos, as variações da taxa de câmbio não são apercebidas e incorporadas nas 

decisões produtivas deste tipo de produtores. O efeito da taxa de câmbio sobre a agricultura familiar 

faz-se indirectamente, por via dos preços. Assim sendo, uma desvalorização continuada da taxa de 

câmbio pode ser prejudicial a algumas culturas alimentares, por eventuais substituições destas por 

produtos de exportação. 

 

Em relação aos mercados e preços, Mosca e Abbas (2013) constataram que os preços são muito 

instáveis e variáveis, quase sempre prejudicando o pequeno agricultor. E para além disso, as 

deficientes infraestruturas e o difícil acesso aos mercados também constituem um aspecto negativo. 

Estes autores verificaram-se também que os mercados são bastante segmentados. 

 

Relativamente ao investimento, verificou-se que os sectores de exportação têm merecido 

investimentos privados consideráveis. Este investimento privado surtiu efeitos positivos no 

respeitante às culturas de exportação. No entanto, existe uma secundarização dos investimentos 

públicos que beneficiem os pequenos produtores de alimentos, com excepção do investimento em 

regadios nos últimos anos.  

 

 

6. INSTITUIÇÕES 

 

As instituições relacionadas com a agricultura têm-se revelado pouco eficazes (por exemplo na 

execução orçamental), com limitações na definição de políticas e estratégias coerentes e consistentes 

(PAPA, Revolução Verde, biocombustíveis, etc.), com poucas ou difíceis relações com a sociedade 

civil (processos de auscultação nos conflitos de terras e nos reassentamentos e na implementação dos 

grandes investimentos), fechadas à sociedade (dificuldade de prestação de informações), processos 

de decisão autoritária (caso do ProSAVANA), entre outros elementos. As relações com a sociedade 

civil têm-se revelado difíceis e excludentes manifestadas na não inclusão de organizações mais 

críticas e com maior capacidade de intervenção na sociedade e junto dos produtores, sobretudo dos 

camponeses.  
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A administração tem demonstrado falhas graves na sua função de fiscalização, como são os casos da 

caça furtiva, das florestas, na aplicação da Lei de Terras, etc. Em alguns casos, as falhas de 

capacidade de fiscalização podem confundir-se e estar mescladas com corrupção (envolvimento de 

polícias em tráfegos de marfim, interesses de hierarquias, como é o caso da terra, posse de licenças 

de exploração de recursos mineiros, suspeitas de envolvimento em negócios pouco transparentes, 

como nas florestas, etc.). Corrupção, pouca transparência, métodos autoritários são elementos que, 

combinados, criam incompetências institucionais e reduzem a capacidade técnica e as iniciativas 

criativas de muitos funcionários competentes.  

 

A origem militar do Estado implica forte centralização e concentração do poder, com filosofias 

organizacionais onde o papel das lideranças é determinante em prejuízo da democraticidade interna 

e das iniciativas dos técnicos e quadros. Não tem havido abertura para discussão da descentralização 

da administração. O princípio da dupla subordinação tem dificultado a implementação de programas 

nacionais que necessitam e possuem filosofias e formas de actuação com elementos comuns para o 

conjunto do país, como por exemplo a extensão rural. 

 

Ao longo dos anos, a orgânica do aparelho de Estado tem mudado sistematicamente. Os cargos 

directivos e técnicos, assim como alterações de mandatos e competências, têm contribuído para a 

instabilidade das políticas e estratégias, o que é agravado por uma política agrária não explícita e de 

longo prazo. Deste modo, o Estado torna-se permissivo a orientações/ideias e pressões de conjuntura, 

sejam pessoais, como de interesses políticos e económicos. 

 

O trabalho de Mosca, Natacha e Mandamule (2015) tem como principais conclusões:  

 

“A implementação de modelos e estratégias de desenvolvimento rural e agrário implica a 

configuração e ajustamento permanente das articulações de interesses políticos e 

económicos, bem como um sistema de alianças sociais. Estas realidades acontecem, de forma 

articulada, a nível internacional, nacional e nas comunidades, envolvendo instituições 

públicas (governos), organizações internacionais e agências de cooperação, empresas de 

diferentes escalas (multinacionais e tecido empresariado local), comunidades e organizações 

da sociedade civil”. 

 

O estudo de Mosca, Bruna e Mandamula (2015) revela que: 

 

“(1) o agro-negócio internacional actua com cobertura de acordos, de relações diplomáticas 

entre dois ou mais governos; (2) o governo moçambicano facilita e apoia, de diversas formas, 

a implementação no terreno de investimentos estrangeiros e nacionais; (3) em situações de 

conflito, como nos casos de ocupação da terra, a governação, aos diferentes níveis, assume 

a sua aliança principal com os investidores, supondo, muitas vezes, o não respeito pelos 

direitos dos cidadãos e das comunidades protegidos pelo quadro legal existente; (4) as 

comunidades possuem baixa capacidade organizativa e reivindicativa; (5) as relações entre 

a governação e as organizações da sociedade civil são, regra geral, pouco cordiais. Os casos 

estudados do Corredor de Nacala, com ênfase para o ProSAVANA (agro-negócio), e as 

questões sobre o uso e aproveitamento da terra, assim como a aplicação da respectiva Lei e 

Regulamento, demonstram, claramente, a configuração desses interesses e a articulação de 

alianças referidas acima, nas secções do contexto e das alianças entre os actores do agro-

negócio, e nas suas relações com as comunidades, particularmente no que se refere à 

ocupação a terra. 

 

A implementação de grandes investimentos carece de mecanismos de diálogo e de resolução 

de conflitos. Consequentemente, as situações de conflito são, muitas vezes, tratadas com 

autoritarismo e falta de transparência.  
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Nestes contextos, as comunidades e a sociedade civil são as instituições que podem defender 

os interesses. Para o efeito, é necessário aprofundar as formas de organização dos pequenos 

produtores, dos camponeses e das comunidades com formação, informação e organização 

para a reivindicação, de diferentes formas, dos seus direitos. Igualmente, em contexto de 

diálogo e transparência, para facilitar a implementação dos programas de investimento e de 

desenvolvimento rural. Nestes casos, assegurados os direitos e liberdades dos cidadãos, 

pode-se discutir os modelos de desenvolvimento económico e, no caso em apreço, os 

modelos e estratégias de desenvolvimento rural e agrário de forma a assegurar processos 

produtivos, de acumulação e distribuição tão equitativos quanto possível com a criação de 

riqueza numa base social ampla, que sejam processos socialmente inclusivos e respeitadores 

do ambiente e da exploração sustentada dos recursos”. 

 

 

7. RESUMO 

 

Em resumo pode-se concluir: primeiro, não têm existido políticas públicas económicas e agrárias 

estáveis, continuadas no tempo e coordenadas entre o sector agrário e o conjunto da economia e 

intersectorialmente. Estes aspectos implicam mudanças sistemáticas de estratégias, alterações nas 

prioridades na alocação de recursos, instabilidade produtiva e inconstância nas opções dos 

investidores e produtores, por exemplo, as substituições entre culturas nos sistemas de produção 

(troca de algodão por gergelim, mandioca para a produção de cerveja por outras culturas, feijões e 

amendoim por tabaco, Jone (2014)44. 

 

Segundo, as diversas estratégias agrárias são elaboradas e as metas são definidas de forma 

compartimentada, de cima para baixo sem, ou com poucas, auscultações com os actores do sector 

privado e da sociedade civil, sem considerar as necessárias medidas de política económica que 

assegurem a realização dos objectivos. Existe, sim, uma orçamentação previsional na maioria dos 

casos sem fundamentação e estudos prévios ou, a indicação das filosofias de desenvolvimento 

subjacentes às estratégias. Por isso se referiu que os documentos da agricultura são “agraristas” e 

excessivamente “tecnocratas”. Em alguns casos, transparece a ideia que os documentos foram 

elaborados e apresentados, muitas vezes com presença presidencial, com o principal objectivo de 

tentar captar recursos para a agricultura. É o caso do Programa Nacional de Investimento do Sector 

Agrário (PNISA), do Programa de Apoio à Produção Alimentar (PAPA) ou no seguimento de 

“ondas” (“modas”) conforme situações conjunturais internacionais (por exemplo, o programa de 

biocombustíveis e a revolução verde). Em resumo, as estratégias parecem ser elaboradas ad hoc, 

descontextualizadas, com secundarização dos critérios económicos, eficácia e de exequibilidade, 

considerando a capacidade das instituições, públicas e privadas. 

 

Terceiro, a instabilidade das instituições públicas pode ser considerada uma das razões e, 

simultaneamente, justificam as políticas agrárias erráticas. Persistem métodos centralizados de 

decisão, concentração de recursos em áreas com reduzida influência sobre a produção, défices de 

regulação e fiscalização e pouca democraticidade nos processos de decisão. Existem dificuldades de 

articulação entre a administração e a sociedade civil, e o sector privado revela-se, em grande medida, 

pouco organizado. A sociedade civil tem crescido significativamente e, apesar da heterogeneidade 

das organizações, tem desempenhado um papel importante na defesa dos direitos das comunidades. 

 

Quarto, o presente documento revela que as políticas públicas implementadas, em todos os casos, 

privilegiam os médios e grandes agricultores e a transformação estrutural com base nos “agricultores 

emergentes”. Igualmente, a alocação de recursos do orçamento da agricultura não revela que existam 

critérios económicos, por exemplo, pela afectação de menores volumes de recursos em zonas de 

                                                           
44 Neste estudo na zona do tabaco no Norte da província de Tete, Jone concluiu também que a produção de 

milho aumentou como consequência da utilização de insumos (sobretudo de fertilizantes). Isto é, face à 

introdução de uma nova cultura (tabaco), os camponeses reestruturaram a estrutura produtiva preservando o 

milho que é a base alimentar na região. 
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maior potencial produtivo ou nas áreas/serviços com maiores efeitos sobre a produção (investigação 

e extensão rural). As medidas económicas demonstram uma secundarização do sector familiar e das 

pequenas explorações, o que justifica, em parte, a manutenção de rendimentos baixos na maioria das 

culturas, a redução das áreas trabalhadas por exploração e a feminização dos chefes de exploração 

(aumento da percentagem de explorações chefiadas por mulheres). Por outro lado, são evidentes as 

políticas de protecção do consumidor urbano. Pode deduzir-se que as políticas públicas agravam as 

desigualdades sociais e espaciais, no meio rural e entre o campo e a cidade e não contribuem para a 

redução da pobreza. 

 

Quinto, a gestão dos instrumentos de política monetária revelou-se desajustada dos sinais e 

comportamentos dos mercados (caso da política monetária - taxas de juro e de câmbio e oferta 

monetária) e politizada (orçamento do Estado e como instrumento de defesa do poder - subsídios ao 

consumidor). Em outros casos, é questionável que alguns instrumentos estejam sendo utilizados em 

defesa dos interesses da economia e do país (por exemplo, o desamamento alfandegário) e a 

desresponsabilização de algumas das funções do Estado, por exemplo, na política da segurança 

alimentar e de comercialização agrícola. 

 

Em resumo, as políticas públicas são, no essencial, coerentes com a política económica liberal da 

governação, de Estado mínimo e mercado desregulado, de priorização do agro-negócio e a 

emergência dos “agricultores comerciais” integrados nas cadeias de valor em contexto de uma 

economia aberta e de instituições débeis (ineficientes e ineficazes) permissíveis aos tráfegos ilegais 

(caça furtiva, marfim, madeira, etc.) e com dificuldades nas suas funções de regulação e fiscalização. 

Nestes contextos e considerando a baixa competitividade da agricultura e particularmente dos 

pequenos produtores face a bens importados e à concorrência de outros sectores na alocação dos 

factores pelos mercados, será difícil um desenvolvimento rural e agrário duradouro, com aumento 

dos rendimentos produtivos e da renda das famílias, e criação de emprego, condições necessárias 

para a transformação estrutural e a industrialização da economia.  



 

25 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Abbas, Máriam (2013). Determinantes do Crescimento Económico em Moçambique. Em: Mosca, J., 

Abbas, M. & Bruna, N. (Eds.) Economia de Moçambique 2001-2010: Um Mix de Populismo 

Económico e Mercado Selvagem. Maputo: Escolar Editora. 

 

Abbas, Máriam (2013). Investimento. Em: Mosca, J., Abbas, M. & Bruna, N. (Eds.) Economia de 

Moçambique 2001-2010: Um Mix de Populismo Económico e Mercado Selvagem. Maputo: Escolar 

Editora. 

 

Abbas, Máriam (2015). A macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique. Tese de mestrado 

em Economia na Universidade de Lisboa (2014). Ajustado e publicado em Observador Rural Nº 26. 

Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Abbas, Máriam (2015a). Política monetária e o sector agrário em Moçambique. Observador Rural 

Nº 34. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Ahearn, M; Yee, J. e Huffman, W. (2002). The Impact of Government Policies on Agricultural 

Productivity and Structure: Preliminary Results. Paper Prepared for Presentation at the American 

Agricultural Economics Association Meetings Long Beach, California. 

 

Artur, Luís; Buleza, Ussene; Marassiro, Mateus e Júnior, Garcia (2014). Os efeitos do HIV e SIDA 

no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa. Observador Rural Nº 15. 

Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Artur, Luís e Jorge, Arsénio (2015). A influência do estado de saúde da população na produção 

agrícola em Moçambique. Observador Rural Nº 33. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Asfaha, T. e Jooste, A. (2007). The Effect of Monetary Changes on Relative Agricultural Prices. 

Agrekon 46 (4), 460-474. 

 

Banco Mundial (2011). Mozambique Analysis of the Public Expenditure in Mozambique. Report Nº 

59918-MZ. 

Berthelemy, Jean-Claude e Morrisson, Christian (1989): “Crise agricole et pénurie de divises en 

Afrique”. Revue Française d´Economie. Vol. IV, nº 3, pp. 3-30. 

Biggs, Tyler (2011). Impacto das flutuações da taxa de câmbio na economia de Moçambique. 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial de Moçambique (SPEED). 

USAID. Moçambique. 

 

Bruna, Natacha (2015). Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho. 

Observador Rural Nº 15. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Cassamo, Américo Isaltino, Mosca, Joao e Dadá, Yasser Arafat (2014). Orçamento de Estado para a 

agricultura. Observador Rural Nº 9. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Choe, Y. (1989). A Survey of Macroeconomics and Agriculture [Em linha]. Disponível em: 

http://purl.umn.edu/11209 [Acessado: 2014/04/14]. 

 

Ehinomen, C. e Charles, A. (2012). The Impact of Monetary Policy on Agricultural Development in 

Nigeria (1970-2010). Journal of Humanities and Social Science 5 (5), 13-25. 

http://purl/


 

26 
 

 

Guerra, A; Toledo, D; Castanheira, L. e Oliveira, B. (2007). Agricultura familiar e economia 

solidária: o programa compra direta como política de inserção. Disponível em: 

<http://www.cnpat.embrapa.br/sbsp/anais/Trab_Format_PDF/139.pdf>. 

 

Huffman, W. e Evenson, R. (2001). Structural and Productivity Change in U.S. Agriculture, 1950-

82. Agricultural Economics 24, 127-147. 

 

Jone, António (2014). Produção Alimentar nos Reassentamentos: O Caso de Cateme em Moatize. 

Destaque Rural 2. Observatório do Meio rural. Maputo.  

 

Júnior António, Dadá Yasser Arafat e Ibraimo Momade (2015). Relações transfronteiriças de 

Moçambique. Observador Rural Nº 25. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Junqueira, C. e Lima, J. (2008). Políticas Públicas para a Agricultura Familiar no Brasil. Semina: 

Ciências Sociais e Humanas 29 (2), 159-176. 

 

Letsoalo, A. e Kirsten, J. (2003). Modelling the Impacts of Macroeconomic and Trade Policies on 

the South African Agricultural Sector [Em linha]. Disponível em: 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/19085/1/cp03le02.pdf [Acessado: 2013/12/05]. 

 

Ministério da Agricultura (2011). A Estrutura e Tendência da Despesa Pública em Moçambique. 

Direcção da Economia, Ministério da Agricultura, República de Moçambique. Maputo. 

 

Mogues, T. e Benin, S. (2012). Public Expenditures in Agriculture in Mozambique: What 

Investments are Required for Technical Change, and What Drives Investment Decisions?  MozSSP 

Working Paper 3. IFPRI. 

 

Mosca, João (2010): Políticas Agrárias de(em) Moçambique (1975-2009). Lisboa, Escolar. 

Mosca, João (2012): Por que é que a produção alimentar não é prioritária? Observador Rural Nº 1. 

Documento de Trabalho do Observatório do Meio Rural (OMR), Setembro de 2012 Maputo. 

Mosca, João (2015). Agricultura familiar em Moçambique: ideologias e política. Observador Rural 

Nº 24. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Mosca, Joao e Abbas, Máriam (2013). Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. 

Observador Rural Nº 3. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Mosca João, Bruna Natacha e Mandamule Uacitissa (2015). A economia política da agricultura: ênfase 

para o agronegócio. Maputo. No prelo. 

   

Mosca João, Bruna Natacha, Pereira Katia Amreén e Dadá Yasser Arafat (2013). Crédito agrário. 

Observador Rural Nº 11. Observatório do Meio Rural. Maputo. 
 

Mosca, João e Dada, Yasser Arafat (2013). Contributo para o estudo dos determinantes da produção 

agrícola. Observador Rural Nº 15. Observatório do Meio Rural. Maputo.  

 

Mosca, João; Matavel, Vitor e Dada, Yasser (2013). Algumas Dinâmicas Estruturais do Sector 

Agrário. Observador Rural Nº 4. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Mosca, João e Dadá, Yasser Arafat (2014). Investimento no sector agrário. Observador Rural Nº 14. 

Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 



 

27 
 

Mosca, João, Dadá, Yasser Arafat e Pereira, Kátia Amreén (2014). Influência das taxas de câmbio 

na agricultura. Observador Rural Nº 15. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

 

Pitaguari, S. e Lima, J. (2005). As idéias keynesianas e o crescimento do produto nas economias 

locais. Interações: Revista Internacional de Desenvolvimento Local 6 (10), 11-20. 

 

Smart, Teresa e Hanlon, Joseph (2014). Galinhas e Cerveja: uma receita para o crescimento. 

Kapicua. Maputo.   

 

Tschirley, David L. e Santos, Ana Paula (1999): The Effects of Maize Trade with Malawi on Price 

Levels in Mozambique: Implications for Trade and Development Policy. Research Report No. 34, de 

20 de Novembro. Maputo, Ministério da Agricultura e Pescas. 

 

Uaiene, Rafael (2012). “Estrutura, conduta e desempenho da agricultura familiar em Moçambique”. 

Em Contributos para o Debate da Agricultura e do Meio Rural. Coordenação de João Mosca. 

Maputo, Escolar Editora, pp. 49-67. 

 

Uaiene, R. N., Arndt, C. e Masters, W. A, (2009). Determinants of Agricultural Technology Adoption 

in Mozambique. Discussions Papers, Nº 67E, Ministério do Plano e Desenvolvimento, Direcção 

Nacional de Estudos e Análises de Políticas. Maputo. 

 

Wuyts, Marc (2011). Será que crescimento económico é sempre redutor da pobreza? Reflexões sobre 

a experiência de Moçambique. IDEIAS. Boletim Nº 35P. IESE. Maputo. 

 

Yee, J; Huffman, W; Ahearn, M. e Newton, D. (2002). Sources of Agricultural Productivity Growth 

at the State Level, 1960-1993. Em Ball, V. e Norton, G. (eds.) Agricultural Productivity: 

Measurement and Sources of Growth (Norwell, MA: Kluwer). 

 



 

 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es)    

 

35 

Pardais da china, jatrofa e tractores de 

Moçambique: remédios que não prestam 

para o desenvolvimento rural 

 

Luis Artur Dezembro 2015 

34 A política monetária e a agricultura em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas Novembro 2015 

33 A influência do estado de saúde da 

população na produção agrícola em 

Moçambique 

 

Luís Artur e Arsénio Jorge 

 
Outubro 2015 

32 Discursos à volta do regime de 

propriedade da terra em Moçambique 

 

Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades  João Mosca e Natacha Bruna  Agosto de 2015 

 

30 Do modo de vida camponês à 

pluriactividade impacto do assalariamento 

urbano na economia familiar rural 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy 
Julho de 2015 

 

 

29 Educação e produção agrícola em 

Moçambique: o caso do milho 

 

Natacha Bruna Junho de 2015 

28 Legislação sobre os recursos naturais em 

Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 

Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e Momade Ibraimo Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas Abril de 2015 

25 Entre discurso e prática: dinâmicas locais no 

acesso aos fundos de desenvolvimento 

distrital em Memba 

 

Nelson Capaina 

 

Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: 

Ideologias e Políticas 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

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 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na 

defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro 2014 



 

 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es)    

21 Associações de pequenos produtores do sul 

de Moçambique: constrangimentos e 

desafios 

 

António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na 

agricultura 

 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén Pereira 
Setembro de 2014 

 

19 

 

Competitividade do Algodão Em 

Moçambique 

 

 

Natacha Bruna 

 

Agosto 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 

17 Competitividade do subsector do caju em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas Junho de 2014 

 

16 

 

Mercantilização do gado bovino no 

distrito de Chicualacuala 

António Manuel Júnior Maio de 2014 

 

15 

 

Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e 

no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

 

 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 

 

Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

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 

 

11 

 

Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro 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 

9 Orçamento do estado para a agricultura Américo Izaltino Casamo, João 

Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 Agricultural Intensification in 

Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 



 

 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es)    

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e 

expectativas do ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e 

campesinato no Brasil e em Moçambique 

 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes 

da produção agrícola João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

 

4 

 

Algumas dinâmicas estruturais do sector 

agrário. 

João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas 

alimentares. 

João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

 

2 

 

Balança Comercial Agrícola. 

Para uma estratégia de substituição de 

importações? 

João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é 

prioritária? 

João Mosca Setembro de 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Como publicar 

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

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

da proposta.  

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

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

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

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

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

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

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

proposta de artigo pelo autor. 

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

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

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

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

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

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

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

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

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

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

do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3 cm 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

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

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

 
 

 

 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 879 

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. 


