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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 o 

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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apresentado em power point no Simpósio Nacional sobre a Pobreza e a 
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texto. 



1 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E  

DESIGUALDADES SOCIAS E TERRITORIAIS EM MOÇAMBIQUE 
 

João Mosca e Máriam Abbas1 

 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

1.1 Introdução 

 

As desigualdades de desenvolvimento e suas dinâmicas possuem razões políticas, económicas e 

sociais de longa duração. Estes factores influenciam os percursos históricos sobre as quais as 

políticas económicas e os poderes políticos procuram influenciar conjunturalmente sem que, na 

maioria dos casos, sejam efectivas mudanças fundamentais nas sociedades.  

 

As desigualdades sociais e territoriais têm implicações sobre a estrutura e as dinâmicas do 

crescimento/desenvolvimento económico, sobre a estabilidade política e social e sobre a 

sustentabilidade ambiental, entre outros aspectos. 

 

Em muitas sociedades com diferentes níveis de desenvolvimento assiste-se a processos de 

concentração da riqueza e, consequentemente, a um aumento das desigualdades sociais e a um 

empobrecimento dos grupos sociais de renda baixa e média. O fenómeno da globalização e da 

financiarização das economias, o crescimento e concentração da base produtiva e redução da 

concorrência, seja por via da monopolização das economias/mercados, como devido às políticas 

económicas cada vez mais neoliberais, reproduzem as desigualdades sociais e entre espaços. 

Acrescentam-se os períodos das crises económicas mais prolongados e de menor espaço 

temporal das fases cíclicas, afectando com maior profundidade as economias mais vulneráveis 

às comoções da economia e dos mercados mundiais. 

 

Paralelamente assiste-se a perdas de democraticidade e reforço do autoritarismo, de falta de 

transparência na gestão pública e da corrupção. 

 

Existem estudos que apontam que em Moçambique, apesar das taxas de crescimento económico 

elevadas, as desigualdades e a pobreza não sofreram alterações substanciais nos últimos anos. 

Esta constatação pode resultar de definições equivocadas das políticas e/ou de implementações 

ineficazes das mesmas. A questão fundamental é saber se o modelo de crescimento permite 

mudanças significativas sobre as desigualdades e a pobreza ou se estas possuem funcionalidades 

com o tipo de crescimento em curso. Isto é, se a pobreza e o agravamento das desigualdades são 

parte intrínseca do modelo de crescimento em implementação.  

 

1.2 Objectivos e apresentação do texto 

 

Este texto pretende ser uma primeira reflexão sobre as desigualdades sociais e territoriais, suas 

possíveis causas e apresentar ideias sobre projectos de pesquisa para o aprofundamento do 

conhecimento da problemática em estudo. As desigualdades do género são abordadas em 

algumas partes do texto sem que constitua um objectivo deste trabalho. 

 

Pretende-se ainda verificar de que forma as políticas públicas têm contribuído para a evolução 

das desigualdades. 

 

                                                           
1 Doutor em Economia Agrária e Sociologia Rural. Director Executivo e Investigador Coordenador do 

Observatório do Meio Rural (OMR). Professor Catedrático. Docente da Universidade Politécnica. 

Mestre em Economia. Assistente de Investigação no Observatório do Meio Rural. Docente da 

Universidade Politécnica. 
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Para além da Introdução, este texto tem mais cinco secções. Na segunda secção faz-se uma 

breve resenha de alguns aspectos teóricos e metodológicos sobre o debate das desigualdades. A 

terceira secção apresenta uma resumida caracterização contextual das desigualdades sociais e 

territoriais, quanto à geração de rendimento e na óptica do consumo e do emprego, e quanto ao 

acesso e disponibilidade dos serviços básicos aos cidadãos (educação, saúde e segurança social). 

A secção quatro apesenta alguns elementos de políticas públicas que podem ser uma das causas 

das desigualdades e da pobreza prevalecentes. A quinta secção sugere um conjunto de linhas de 

pesquisa que têm por objectivo confirmar as hipóteses acerca das relações de causalidade entre 

diferentes variáveis com as desigualdades e a pobreza. Finalmente faz-se um breve resumo. 

 

1.3 Metodologia 

 

Para a realização do presente trabalho fez-se, primeiramente, uma pequena revisão acerca de 

alguns conceitos, sobre as desigualdades e a pobreza, temas centrais em estudo. Seguiu-se a 

recolha de informação estatística conforme a necessidade de fundamentar e dar consistência à 

análise contextual. Posteriormente, reviu-se algumas políticas públicas, sobretudo aquelas que 

se supõe poderem ter maior influência sobre a situação das desigualdades e da pobreza. 

 

Para a análise das desigualdades sociais e territoriais utilizaram-se os indicadores mais comuns: 

rendimento, indicadores de concentração, índices internacionais e acesso aos serviços essenciais 

(educação, saúde e segurança social). A análise das causas das desigualdades, além de breves 

referências a factores históricos, concentra-se no padrão de crescimento, no orçamento do 

Estado, no investimento, crédito e na cooperação. 

 

 

2. BREVES APONTAMENTOS TEÓRICOS E CONTEXTUALIZAÇÃO2 

 

As desigualdades podem ser analisadas segundo diversos enfoques. O económico, social e 

político, a curto prazo e em períodos de longa duração. O debate sobre as desigualdades sociais 

não é matéria de uma ou algumas disciplinas. As abordagens devem ser interdisciplinares e no 

quadro da complexidade com contributos de várias ciências. 

 

As desigualdades sociais e territoriais têm diversas causas: históricas, naturais, resultantes de 

políticas públicas e de natureza política, entre outras. Este texto refere-se, sobretudo, às 

desigualdades provocadas por políticas públicas e às causas históricas que configuraram, a 

longo prazo, estruturas económicas e sociais que predominam e atraem actividades económicas 

de competitividade diferenciada, recursos financeiros públicos e privados, tecnologias, 

migrações, etc. Este conjunto de factores implicam níveis de produtividade diversos, e, 

consequentemente, rendimentos (investimentos privados e públicos, oportunidades de negócio, 

salários e lucros empresariais), localização do tecido empresarial e de serviços públicos 

diferenciados. 

 

As desigualdades de rendimento estruturam demandas diferenciadas, com maiores ou menores 

ligações entre os segmentos dos mercados, variando em função dos níveis diferenciadores de 

rendimento. Economias e sociedades com múltiplos dualismos possuem mercados com 

diferentes demandas e ofertas como, por exemplo, mercados alargados de “bens inferiores” (no 

                                                           
2 Os conceitos mais utilizados neste trabalho relacionam-se com o tema em estudo: desigualdade e 

pobreza, e respectivas instrumentalizações do modo de interpretação, aplicação e forma de medição 

(método de cálculo). 

Para o presente estudo, porque baseado em fontes secundárias, o autor não teve opção à utilização dos 

conceitos e formas de medição constantes nas fontes. Quando necessário, é feita referência bibliográfica 

ao longo do texto. 
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sentido económico) de consumo de massa (com pouca diferenciação e não transformados), de 

baixo valor e com apresentações ao público em “bruto” (por exemplo, a granel). Esta demanda é 

constituída, regra geral, por consumidores e empresas de baixa renda e de negócios informais. 

Paralelamente, coabita o mercado de renda alta que oferece/demanda bens e serviços de valor 

elevado e diferenciado. 

 

Os dualismos económicos são difíceis de corrigir por serem consequência dos padrões de 

acumulação e de opções de política económica assentes e reforçadas em estruturas económicas e 

sociais configuradas a longo prazo ou em espaços temporais mais curtos, quando as economias 

estão fortemente dependentes de recursos externos (cooperação e investimento, tecnologia, 

conhecimento, recursos humanos, imigrações massivas, etc.). A evolução das economias e 

sociedades está influenciada pelo path dependence e por opções de política económica que, na 

maioria dos casos, aprofundam estas realidades. 

 

Além destes dois tipos de mercado possuírem poucas ligações entre si, estão, regra geral, 

instalados em espaços distintos: no primeiro caso, nas zonas rurais, nas periferias urbanas e nos 

bairros onde residem cidadãos de rendimento baixo. No segundo caso, encontram-se nos 

chamados bairros nobres das cidades. 

 

Estas dualidades sociais e espaciais estruturam tecidos económicos diferentes: empresas de 

valor acrescentado diverso, distintas complexidades de gestão empresarial, localização próxima 

dos consumidores, etc. Em realidades como a de Moçambique, a demanda de rendimento alto é 

constituída pelas elites políticas e económicas emergentes e, regra geral, de acumulação com 

base em rendas e por expatriados, seja de empresários de pequena e média dimensão como de 

técnicos de multinacionais com salários elevados e subsídios para a obtenção/aluguer de 

habitação, aquisição de viaturas, viagens de férias mais que uma vez por ano incluindo a 

família, etc. Estes grupos sociais realizam despesas com dinheiro alheio ou de fácil obtenção, 

originando comportamentos consumistas e manifestações exteriores de riqueza (casas, carros, 

roupas, festas, férias luxuosas, etc.). Em economias pobres, estes grupos sociais representam 

uma pequena percentagem da população. A maioria é pobre.  

 

A presença de actividades económicas com diferentes níveis de capitalização e, portanto, de 

produtividade, implica salários diferenciados: elevados para as elites dirigentes, técnicos e 

gestores superiores e baixos para os trabalhadores de baixa qualificação. Por outro lado, na 

presença de excesso de oferta de trabalho não qualificado, os salários são muito baixos, o 

emprego é precário e as capacidades reivindicativas dos sindicatos dos trabalhadores são 

limitadas e, por vezes, controladas pelo poder político.  

 

Rendimentos socialmente muito concentrados, acrescidos de formas ostensivas de 

manifestações e de pobreza profunda abrangendo a maioria da população, podem originar 

diferentes níveis de insatisfação, indignação e revoltas, organizadas ou não. Os acontecimentos, 

sobretudo nas cidades de Maputo e da Matola, a 5 e 6 de Fevereiro de 2008 e a 1 e 2 de 

Setembro de 2010 confirmam esta possibilidade. As desigualdades sociais podem assumir 

características específicas de conflitualidade quando existe a percepção, ou se sabe, que as 

riquezas pessoais e de grupos são obtidas por meios desconhecidos e pouco transparentes, 

incluindo a corrupção de alto nível por acesso a mordomias pelos actores políticos, má 

utilização de recursos do Estado e abuso de funções públicas.  

 

Manter a estabilidade com preservação do modelo de crescimento criador de desigualdades, 

exige medidas complementares que criem almofadas sociais (por exemplo, subsídios ao 

consumo e pensões de desemprego) que, para além de efeitos positivos por uma menor redução 

da demanda efectiva, e, portanto, da produção, pode gerar inflação, distorções de mercado e de 

algumas contas nacionais (por exemplo, do orçamento público).  
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A perspectiva da justiça/equidade social por via de políticas redistributivas pode aprofundar, a 

prazo, as dualidades económicas e sociais que limitam o crescimento e a geração de riqueza 

numa base socialmente alargada. Esta opção, para ter o impacto de aumentar a equidade, exige 

políticas pro-pobres, de formação e qualificação técnica profissionalizante a diferentes níveis, 

incentivos, acesso ao crédito e aos mercados, organização dos produtores, regulação dos preços 

sem intervenção directa nos mercados, instituições eficientes que reduzam os custos de 

transacção e facilitem o surgimento e desenvolvimento de pequenos negócios. Portanto, a 

equidade deveria ser configurada no processo de criação de riqueza sendo que, as políticas 

assistencialistas deveriam ser somente supletivas para a correcção dos desequilíbrios de acesso a 

rendimento por parte dos grupos sociais mais vulneráveis (idosos, órfãos, pessoas portadoras de 

incapacidades, desempregados de longa duração, etc.). Uma economia que crie riqueza 

socialmente ampla necessita de menos assistencialismo e, portanto, menores gastos públicos.  

 

A equidade social deve ter como alicerce a criação de semelhantes condições de partida de 

forma a capacitar os cidadãos para criação e aproveitamento de oportunidades. Para o efeito, é 

necessária a ampliação com qualidade da educação, a existência de Estado transparente, 

mercados menos distorcidos, políticas públicas não discriminatórias e transparentes, tecido 

empresarial eficiente e desenvolver a cultura da meritocracia e das igualdades de oportunidades 

e do cidadão perante a lei. É nesta perspectiva que também dever ser pensada a redução das 

desigualdades do género para que se evitem exageros reivindicativos e contabilísticos de 

paridade entre o homem e a mulher. 

 

As desigualdades em cada economia estão directamente relacionadas com as dinâmicas de 

crescimento a longo prazo à escala mundial. Em diferentes momentos históricos existem 

características diversas que provocam ritmos desiguais entre países. Uma vasta literatura sobre o 

desenvolvimento e subdesenvolvimento procuram entender esse fenómeno. As teorias da troca 

desigual, do centro-periferia, da economia-mundo, baseiam-se, fundamentalmente, na 

acumulação desigual do capital e nas relações assimétricas entre economias que conduzem à 

transferência de excedentes e valor económico. Os sociólogos do desenvolvimento enfatizam as 

relações e alianças políticas e económicas entre as elites nacionais e sua influência no 

desenvolvimento das relações desiguais entre economias e sociedades. 

 

Recentemente, Piketty (2014), no seu livro O Capital no século XXI, faz uma análise da 

evolução das economias num período longo (desde o principio da era Depois de Cristo para 

algumas variáveis e desde 1700 para a maioria dos casos) e assenta a sua tese dos rendimentos e 

rentabilidade entre o capital e o trabalho conjugado com a evolução da população como sendo 

os factores que influenciam as desigualdades de crescimento e de rendimento. 

 

Conforme referido, este trabalho possui subjacente a problemática do rendimento e das 

acessibilidades aos serviços básicos. Também em Moçambique, as desigualdades de 

rendimento, sociais e territoriais têm explicações de longa duração, sobretudo após o século 

XVII no início da penetração do capital e, anteriormente, a influência dos mercadores árabes ao 

longo da costa (sobretudo no Norte e Centro do país)3. Este processo, acrescido à escravatura, 

ao papel de Moçambique como porto de logística para a navegação portuguesa e à posterior 

penetração do capital comercial português, influenciou a estrutura económica e social da costa 

moçambicana e do meio rural do Norte. 

 

O capital agrário no Centro, através das grandes plantações (companhias majestáticas), e a 

anterior papel do vale do Zambeze, nos fluxos comerciais com o interior (sobretudo Quelimane, 

Sena, Tete e Zumbo), influenciaram a actual estrutura produtiva agrária. Os fenómenos 

migratórios para as plantações e a consequente semi-proletarização do campesinato, assente na 

                                                           
3 Sobre a história de Moçambique relacionada com a penetração do capital e a configuração da estrutura 

económica moçambicana, veja, por exemplo, Capela (1988 e1995), Isaacman (1991 e 1979), Mosca 

(2005), Negrão (1991), Serra (1980 e 1986) e Wuyts (1980 e 1981). 
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tradicional natureza nómada das populações dessas zonas, e a presença de missões religiosas, 

com um grande papel na educação, influenciaram as características sociológicas dos povos do 

Centro do país. 

 

O Sul beneficiou-se dos fenómenos migratórios, principalmente para a África do Sul, a presença 

da administração colonial e de uma relativa maior cobertura da educação e saúde e de 

investimentos públicos em infra-estruturas implicaram uma maior alocação de recursos, 

aceleração do fenómeno do assimilato, mais mobilidade das populações rurais.  

 

Após a independência, as políticas públicas, em geral, reforçaram estas características ou, pelo 

menos, não foram suficientemente potentes para que fossem alteradas. Hoje, o Sul, 

particularmente a cidade e província de Maputo, é a zona com mais infra-estruturas, mais 

cobertura de serviços, população com mais renda (menos pobre) e maiores oportunidades de 

negócios. Uma parte significativa da intelectualidade é da zona Sul (além do vale do Zambeze e 

da Beira) o que tem reflexos ao nível das representatividades regionais e étnicas no sistema 

político e nos negócios4. O Centro, particularmente as províncias da Zambézia, Manica e Tete, 

juntamente com as províncias do Norte de Cabo Delgado e Niassa, são as que apresentam um 

menor rendimento por habitante e menor Índice de Desenvolvimento Humano, mais pobreza e 

desnutrição crónica e menor cobertura dos serviços públicos. Aparentemente paradoxal, são 

essas as províncias que possuem maiores potencialidades agrícolas, o que revela a 

secundarização nas políticas públicas da agricultura, principal actividade dessas zonas. A crise 

actual das grandes plantações e das empresas estatais privatizadas, sem estratégias e de forma 

pouco transparente, alterou significativamente os rendimentos da população da Zambézia e das 

províncias de onde provinha a força-de-trabalho para as grandes plantações (Sofala, Nampula e 

Tete) e de uma agricultura mais mercantilizada, maior integração do campesinato nos mercados 

e tecnificação dos sistemas de produção. 

 

Hoje, os corredores de desenvolvimento coincidem com as vias de transporte entre a costa e o 

interior, particularmente seguindo as linhas férreas que serviam (e servem) os países do 

hinterland. Essas zonas são hoje priorizadas para o desenvolvimento da agricultura através, 

sobretudo, do agronegócio (cadeias de valor e “agricultores emergentes”), da exploração 

mineira e da construção de infra-estruturas e da energia. São das zonas de maior densidade 

demográfica, que acelerou com as guerras civil e de entre 2013 e 2014, e com a atracção para o 

desenvolvimento das actividades acima referidas. 

 

A configuração destas estruturas e características económicas e sociais são coerentes com os 

níveis de rendimento da pobreza, da densidade das infra-estruturas e das acessibilidades aos 

serviços básicos. As secções seguintes deste texto confirmam esta dependência (influência) do 

passado, neste caso, no que respeita à pobreza e às desigualdades sociais de rendimento e 

territoriais. 

 

 

3. DESIGUALDADES SOCIAIS E TERRITORIAIS. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 Desigualdades de rendimento por sectores, entre o rural e o urbano e territoriais 

 

Além das desigualdades sociais de rendimento entre o meio rural e o urbano e entre sectores 

produtivos, acrescenta-se as diferenças de rendimento territorial diversos. Os estudos revelam 

grandes diferenças de rendimento (PIB por habitante), do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), da acessibilidade aos serviços (educação e saúde) e bens (por exemplo, água canalizada) 

                                                           
4 Recentemente tem importância a formação de grupos de interesses económicos no Norte do país com 

domínio de dirigentes de alto nível naturais da zona. Os interesses estão maioritariamente relacionados 

com os recursos naturais. 
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entre as zonas Norte, Centro e Sul e entre províncias5. Embora não existam estudos com o 

enfoque de análise das diferenças entre as zonas do litoral e do interior, estas são claramente 

visíveis. Os gráficos abaixo revelam as diferenças de rendimento e do IDH entre províncias. 

 

Gráfico 1 

PIB por habitante, a preços constantes de 2003 (MT) 

Nota: As duas linhas (preta e verde) mostram o crescimento médio nacional do PIB por 

habitante entre 2000 e 2009 

Fonte: INE. 

 

Gráfico 2 

Relação do IDH entre 2000 e 2010 

 
Nota: As duas linhas (verde e preta) mostram a média da evolução nacional do IDH. 

Fonte: INE, em Dadá (2014). 

 

Observam-se diferenças significativas conforme mencionado. Destaca-se a melhor situação nas 

províncias do Sul em ambos os indicadores. 

 

No meio rural, além dos elementos referidos no parágrafo anterior, acrescenta-se a natureza 

sazonal da produção agrícola de sequeiro implicando sazonalidade da procura de trabalho. A 

baixa qualificação e a necessidade de trabalho diferenciado é inferior no meio rural, o que 

aumenta a possibilidade da prática de salários baixos, a existência de trabalho precário, uma 

menor capacidade reivindicativa e escassas alternativas de emprego e de pequenos negócios.  

 

O salário mínimo oficial para o sector agrário é de cerca de 30% inferior à média dos salários 

mínimos dos restantes sectores. O salário mínimo é mais aplicado aos trabalhadores 

                                                           
5 Veja os trabalhos de Dadá (2014) e de Ali (2009). 
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´permanentes´ (ou efectivos) que trabalham nas empresas do grupo A. Segundo Low et al 

(2002:23), “Os trabalhadores ´eventuais´ ou ´sazonais´ devem receber o equivalente a um 

salário mínimo por dia, em espécie ou em género”. Existem, porém, muitos casos de não 

aplicação do salário mínimo, sobretudo na agricultura: Segundo os mesmos autores, em 1996/97 

“ainda 25% dos trabalhadores agro-pecuários continuavam a receber menos do que o salário 

mínimo agro-pecuário que foi aplicado entre Outubro de 1995 e Julho de 1996”6. Quanto menor 

dimensão tiverem as empresas, maiores dificuldades têm de pagar os salários legislados. 

Igualmente, os trabalhadores com menos de 18 anos e mais de 59 anos têm maior probabilidade 

de receber abaixo do salário mínimo.  

 

Existem várias razões, principalmente as seguintes: 

 Temporalidade e tipos de colonização (períodos e intensidade de colonização 

administrativa e económica), diferenciando sobretudo pelos seguintes aspectos7: 

 Colonização directa da administração portuguesa ou através de companhias 

majestática. 

 Formas diversas de penetração do capital (sobretudo o agrário, comercial e, em menor 

escala, o mineiro) ao longo de séculos e com maior intensidade a partir dos anos 40 do 

século XX, no meio rural e entre a costa e o interior8. 

 Relações da colonização portuguesa com as colónias britânicas da região e com a 

África do Sul9. 

 Políticas públicas pós independência com concentração do investimento e alocação 

orçamental, conforme referido mais adiante. 

 Condições naturais (solos, climas, proximidades relativamente à costa, etc.). 

 

As diferenças de desenvolvimento territorial (em base provincial, regional ou étnica) e dos 

factores /causas dessas desigualdades podem ter implicações na construção da Nação, assim 

como, em eventuais situações de instabilidade política e social10.  

 

Em termos de distribuição social do rendimento, as desigualdades são igualmente relevantes, 

conforme demonstra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Em muitos casos o trabalho é pago à peça (ganho-ganho/majolidjo, por troca por bens ou troca de 

trabalho por trabalho - trabalho rotativo em explorações das pessoas envolvidas), que pode assumir o que 

se designa por ajuda mútua. 
7 Existe uma vasta literatura sobre os elementos abaixo. Veja-se, por exemplo, Mosca (2005). 
8 Wuyts (1980) fez um estudo sobre a penetração do capital comercial e agrário em Moçambique, tendo 

ressaltado o capital comercial no Norte, para a transformação do camponês em produtor de mercadorias 

para o mercado, no Centro, com a instalação de grandes companhias e a transição do camponês num 

semi-proletariado, e no Sul, cuja característica principal era a exportação de trabalho para as minas e 

agricultura da África do Sul. 
9 São conhecidas as relações económicas de Moçambique com os países vizinhos de há mais de um 

século. Os sectores dos transportes e comunicações, o trabalho migratório, as relações transfronteiriças, o 

investimento sul-africano em Moçambique, sobretudo a partir de finais do século XX, são, possivelmente, 

os mais importantes. 
10 “Bangura (1992), estuda o papel do Estado em África em outras perspectivas e revela a importância dos 

bens públicos, como a saúde, educação, correios, etc., na formação das nações recentemente 

independentes, em tanto que serviços públicos universais facilitadores da criação de elementos de 

identidade de todos os cidadãos pertencentes a um Estado. Mosca (2004), acrescenta a importância da 

equidade espacial em países com várias etnias e as possibilidades de conflito quando as desigualdades 

territoriais coincidem com a ocupação desses territórios por grupos étnicos diferentes”, em Mosca, Abbas 

e Bruna (2013). 



8 
 

Figura 1 

Pirâmide da renda em Moçambique 

 
 Fonte: Adaptado de Prahalad (2006) e Francisco (2009d) em Francisco (2010). 

 

A figura acima revela o grau de desigualdade de rendimento da população moçambicana. 

Observando a figura, constata-se que, em 2010, cerca de 54% da população possuía um 

rendimento inferior a 0,9 USD por dia (abaixo do nível da pobreza absoluta) e que apenas 10% 

da população possui um rendimento acima de dois dólares por dia. 

 

Vários estudos indicam que as desigualdades não se têm reduzido. Segundo a 3ª Avaliação 

Nacional da Pobreza (veja o Quadro 1 abaixo), e com base no índice de Gini11, não houve 

alterações significativas nas desigualdades na óptica do consumo entre 1996/97 e 2008/2009. 

 

                                                           
11 O índice varia entre 0 e 1, sendo que 0 representa uma completa igualdade (todas as pessoas têm 

exactamente o mesmo nível de igualdade) e, inversamente, 1 uma completa desigualdade (1 pessoa 

concentra todo o rendimento). 
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Quadro 1 

Pobreza e desigualdades na óptica do consumo 

 
Fonte: Governo de Moçambique (2010). 

 

Pode-se observar que as desigualdades no meio urbano e nas províncias com maior PIB por 

habitante (sobretudo na Cidade de Maputo e província de Maputo) são mais elevadas. É nas 

cidades e no Sul do país onde, historicamente, se concentraram as principais actividades 

económicas, assim como as elites das burocracias do Estado e partidárias e as classes médias e 

empresariais. Contrariamente aos países desenvolvidos, não é possível referir que as zonas com 

menor pobreza sejam as que possuem menores desigualdades. Por exemplo, a Cidade de 

Maputo possui menor pobreza, uma maior redução da mesma e maiores desigualdades e não se 

verificaram mudanças significativas no índice de Gini. A província da Zambézia possui uma 

maior percentagem de população pobre com forte agravamento da pobreza e é das províncias 

onde existem menores desigualdades.  

 

Outros estudos indicam as desigualdades e sua evolução: Existe “uma substancial assimetria na 

distribuição da renda rural, evidenciada pela mediana muito menor que a média. Numa 

perspectiva nacional, a renda média rural poderá ter representado, em 2008, cerca de um terço 

do Produto Interno Bruto (PIB) por habitante de Moçambique, estimado em US$444 (PNUD, 

2010: 218); mas a renda mediana rural foi inferior a 15% do PIB nacional moçambicano”, 

Francisco (2011: 1). No texto Agenda 2025, Revisão 2013, Comité de Conselheiros (2013), 

pode ler-se: “O PNUD (vários anos) indica um aumento nas desigualdades sociais: em 1997, os 

10% da população mais pobre retinha 2,5 % da riqueza nacional e, em 2007, reduziu para 2,1%. 

Nos mesmos anos, os 10% de pessoas com maior rendimento detinham 31,7%, subindo para 

39,2% em 2007.” Francisco e Muhorro (2011) revela o mesmo fenómeno: “em 2002, os 40% da 

população com menores rendimentos absorviam 7% do rendimento nacional mas, em 2008, 

passaram a absorver apenas 5%. Os 40% da população com rendimentos mais altos absorviam 

69%, em 2002, e 71% da riqueza do país em 2008”. 
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Estas constatações significam que o crescimento económico é acompanhado de maiores 

desigualdades. Considerando a existência de grandes projectos relacionados com os recursos 

naturais, turismo, agronegócio e infra-estruturas, as desigualdades sociais espaciais poderão 

reduzir-se a médio e longo prazo. Destacam-se os investimentos nas províncias de Tete, 

Nampula e Cabo Delgado. 

 

Em resumo, pode afirmar-se que existem importantes diferenças de rendimento e, portanto, de 

desigualdades sociais, territoriais (rural/urbano, interprovinciais e litoral/interior) e entre 

sectores de actividade. Estas desigualdades resultam de processos históricos (períodos e tipos de 

colonização), do contexto regional (países do hinterland) e de políticas públicas, antes e depois 

da independência. As desigualdades são uma componente importante para a estabilidade política 

e social de um país. Os dados da desigualdade e da pobreza revelam que as desigualdades não se 

alteraram significativamente ao longo dos últimos anos. Os actuais grandes projectos, a terem 

êxito, poderão agravar as desigualdades territoriais. 

 

3.2 Pobreza, desigualdades e crescimento 

 

A pobreza está, de algum modo, associada às desigualdades. Isto é, sociedades com mais 

pobreza são as que, em geral, enfermam de maiores desigualdades sociais e, em muitos casos, 

territoriais. O contrário também é, na maioria dos casos, verdadeiro: as sociedades mais 

desenvolvidas possuem menores desigualdades sociais. Porém, existem realidades que não 

confirmam estes postulados. Por exemplo, os Estados Unidos da América possui profundas e 

crescentes desigualdades sociais12. 

 

A pobreza possui os seguintes factores determinantes: rendimentos (salários, lucros/dividendos 

de actividades económicas/negócios, pensões, subsídios, transferências), acesso aos serviços 

(educação, saúde, segurança social, energia, transportes, água, habitação, etc.), entre outros.  

 

As fontes principais de rendimento são os salários e os lucros que se relacionam, 

essencialmente, com o volume do emprego/desemprego, incluindo o auto-emprego, da 

lucratividade das empresas e negócios informais. A produtividade e competitividade da 

economia e das empresas não têm permitido a remuneração do trabalho (salários) que permita 

níveis de vida e de bem-estar que afaste a maioria da população da pobreza absoluta e demais 

efeitos. 

 

Os estudos existentes sobre a pobreza (veja o Quadro 1) revelam que esta estabilizou em termos 

de percentagem da população pobre. No entanto, devido ao efeito demográfico, o número de 

pobres aumentou significativamente entre 2002/2003 e 2008/2009. O quadro abaixo revela esta 

afirmação: 

 

Quadro 2 

Evolução do número de pobres. Total nacional. 

 1996/1997 2002/2003 2008/2009 

População (segundo ano de cada período) (mil) 16.099 18.514 21.803 

Percentagem da pobreza 69,0% 54,1% 54,7% 

Número de pobres (mil) 11.108,3 10.016 11.926,2 

Diferenças entre os períodos (mil)  -1.092,3 1.910 

Diferença entre o 1º e o 3º período (mil) 818 

Fontes: INE para população; Governo de Moçambique (2010) para pobreza. 

 

                                                           
12 Krugman, Piketty e Stiglitz (2015: 19) afirmam que “os rendimentos de nível médio nos Estados 

Unidos hoje é inferior em 20% aos de há 25 anos atrás”. 
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Conforme o quadro acima, o número de pobres diminui entre a segunda e a primeira avaliação 

em cerca de 1.092,3 mil moçambicanos e entre 2003 e 2009, o número de pobres cresceu em 

aproximadamente um milhão e novecentos e dez mil habitantes. Entre 1997 e 2009 (12 anos) o 

número de pobres cresceu em aproximadamente 818 mil pessoas. 

 

No período apresentado, a taxa média de crescimento esteve entre 7 e 8% e o PIB por habitante 

cresceu em cerca de 5%, o que levou a uma não redução da percentagem da população pobre 

(entre 2002/2003 e 2008/2009) mas a um aumento do número de pobres. Isto significa, numa 

primeira e simples análise, que o crescimento possui benefícios concentrados e não é 

socialmente inclusivo.  

 

Existem vários estudos que confirmam a tendência para a não redução ou aumento da pobreza, 

com incidência sobre o meio rural. Francisco e Muhorro (2011: 1) afirma: “Cunguara e Hanlon 

(2012: 5, 7) estimaram a incidência da pobreza rural da renda em 81%, tanto em 2002, como em 

2008. Exceptuando o aumento na província de Maputo, no estudo de Muhorro (2011), todos os 

demais aumentos da pobreza rural, regionais e provinciais, são estatisticamente significantes”.  

 

Os mesmos autores acrescentam na página 2: “A média aritmética (soma dos valores de todos 

os dados de uma amostra dividida pelo número de dados) é influenciada pelos valores extremos 

(muito ricos e muito pobres ou indigentes). No estudo de Muhorro (2011), a renda anual média 

por habitante foi 3.313 Meticais ($126) em 2002 e 3.688 Meticais ($141) em 2008. Já a renda 

anual mediana (valor no meio duma amostra ordenada por ordem crescente ou decrescente), por 

habitante foi 1.509 Meticais ($58) em 2002 e 1.579 Meticais ($60) em 2008”, ou seja, metade 

da população vivia com até $58 em 2002 e, com até $60 em 2008.”  

 

Francisco e Muhorro (2011:2) afirma: “Em 2008, o moçambicano rural teve uma renda média 

de 10 Meticais (0,39 US dólar) por dia, mas a renda mediana por habitante foi apenas 4 Meticais 

(0,16 dólar) por dia”. O documento Agenda 2025, Revisão 2013, confirma: “Um estudo13 sobre 

o nível e a estrutura das rendas dos agregados familiares rurais sugere que cerca de 80% da 

população rural tem rendimentos médios monetários inferiores a 3.000 Meticais por ano. O 

Quadro 1114, mostra que, a preços correntes, o PIB por habitante, em 2009, representa somente 

11,3 meticais por dia, para o sector da agricultura”. 

 

As províncias com maiores percentagens de população pobre são as que possuem maior 

potencial para a produção agrícola (Zambézia e Nampula) e onde persistem maiores níveis de 

subnutrição. A Agenda 2025, Revisão de 2013, o Comité de Conselheiros (2013:23), destaca: 

“Apesar do crescimento económico registado nas duas últimas décadas, as taxas de malnutrição 

infantil apenas decresceram cinco pontos percentuais, de 48% em 2003, para 43% em 2013. 

Mais de 44% das crianças abaixo dos cinco anos são raquíticas, devido aos deficientes cuidados 

de saúde e à inadequada dieta, deficiente em micronutrientes. Cerca de 18% das crianças têm 

baixo peso, sendo o peso das crianças nas zonas rurais duas vezes mais baixo do que o peso das 

crianças que vivem nas zonas urbanas”. Mais adiante, na página 53, o mesmo documento 

afirma: “Um estudo refere que cerca de 46,4% da população moçambicana sofre de desnutrição 

crónica e 6,6% de desnutrição grave” (Dadá, 2014). 

 

Wuyts (2011:2) refere que, em Moçambique “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 a taxa à qual os preços dos bens alimentares cresceram 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 

                                                           
13 Ministério da Agricultura, Michigan State University e USAID: “O nível e a estrutura das rendas dos 

agregados familiares em Moçambique - Avaliando Opções para o Crescimento Agrário e Redução da 

Pobreza em Moçambique com vista a Intervenções Concretas, Abril 2008”.  
14 Da fonte referenciada, não colocado neste texto 
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agregado). Portanto, crescimento económico em Moçambique ocorreu em simultâneo com 

inflação rápida dos preços relativos da comida (e, mais geralmente, de todos os bens básicos de 

consumo), o que implica que é possível a incidência da pobreza ter permanecido constante ou 

mesmo ter piorado apesar do rápido crescimento económico – mesmo que a distribuição 

monetária das despesas (ou dos rendimentos) não se tenha alterado. De facto, dado que os mais 

pobres gastam uma proporção muito mais alta do seu rendimento em comida do que os mais 

ricos, a diferença entre a inflação dos preços relativos da comida e a inflação geral afecta os 

pobres muito mais do que os ricos, o que conduz a que a distribuição do rendimento se torne 

ainda mais desigual em termos reais”.  

 

As constatações deste ponto resultam de um crescimento assente em sectores pouco geradores 

de emprego directo e indirecto. Os sectores extractivos (minas, gás, madeiras) são os que mais 

crescem e “arrastam” a construção civil, transportes, comunicações e finanças (bancos). Todas 

estas actividades são intensivas em capital e têm produzido poucos efeitos multiplicadores sobre 

a economia devido às fracas relações intersectoriais15.  

 

Por outro lado e não menos importante, segundo a FAO (www.fao.org), a produção de 

alimentos por habitante tem decaído durante as últimas cinco décadas. A produtividade por 

hectare tem decrescido na maioria das principais culturas praticadas pelos pequenos produtores 

sector familiar.  

 

Em resumo, os estudos disponíveis indicam que, durante a primeira década do presente século, a 

pobreza não diminuiu em percentagem da população e aumentou em número de pobres. A 

maioria dos pobres reside no meio rural e é neste meio onde a pobreza é mais profunda 

(menores rendimentos e menores acessos a serviços, conforme se refere mais adiante). Várias 

podem ser as justificações para estas constatações, principalmente as seguintes: (1) padrão de 

crescimento sectorialmente concentrado e pouco gerador de emprego; (2) redução da 

produtividade da produção agrícola e, portanto, da principal fonte de rendimento de cerca de 

70% da população moçambicana cujos rendimentos provêm da agricultura; (3) evolução mais 

rápida da inflação de bens alimentares afectando o poder aquisitivo dos mais pobres que alocam 

grande parte dos rendimentos na aquisição de alimentos16. 

 

3.3 Emprego17 

 

De acordo com dados do INE (2006), do total da força de trabalho (população de 15 anos e 

mais18), cerca de 75% eram trabalhadores informais19, aproximadamente 8% eram trabalhadores 

formais20 e 17% desempregados. Dos trabalhadores informais, cerca de 91% trabalhavam na 

                                                           
15 Vários são os factores que justificam as baixas relações intersectoriais: tecido económico local não 

competitivo em concursos internacionais, pequena escala para fazer face às demandas em quantidade, 

qualidade, continuidade e baixo risco, capacidade financeira, entre outros aspectos. 
16 Segundo o Governo de Moçambique (2010), o “peso de alimentos no consumo total foi de 74% em 

2002-03 e 75% em 2008-09. Segundo a Lei de Engel, a proporção dos gastos em bens de primeira 

necessidade aumenta com o decrescimento do rendimento. Pode também afirmar-se que os grupos sociais 

de renda baixa gastam uma maior proporção dos seus rendimentos na aquisição de bens essenciais. Os 

resultados apresentados pelo Governo de Moçambique podem indiciar uma perda de rendimentos médios 

a nível nacional, isto é, um ligeiro empobrecimento confirmando os resultados do mesmo estudo. 
17 Este ponto é extraído de um trabalho em fase de edição. Por razões óbvias, omite-se o título da obra. Os 

autores são João Mosca, Máriam Abbas e Natacha Bruna.  
18 Regra geral a população activa é considerada a partir dos 18 anos. Porém, conforme a citação neste 

caso, a população activa é considerada após os 15 anos. O grupo de pesquisa não encontrou justificação e 

manteve a citação conforme a fonte. 

19 Economia informal refere-se a “actividades caracterizadas por um baixo nível de organização com 

divisão limitada ou inexistente entre trabalho e capital e relações de trabalho, geralmente baseadas em 

colaboração ocasional, de relação familiar ou de amizade, ao invés de contratos formais”, INE (2006). 
20 O emprego formal refere-se ao emprego que tenha um contrato de trabalho, que seja regulado pela lei, 

tenha um salário fixo, que gere impostos, segurança social, entre outros aspectos. 
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agricultura, 5% no comércio e no turismo, 2% na indústria e construção e 2% em outros 

serviços. Estes dados mostram que a economia informal tem uma importância significativa na 

economia moçambicana. Se for aplicado o método de cálculo do desemprego utilizado nas 

economias desenvolvidas, os dados do INE indicariam uma taxa de 92% de pessoas não 

desempregadas. 

 

De acordo com dados do INE (2002), cerca de 33% dos trabalhadores formais estavam na 

administração pública, o que representa 173.495 trabalhadores. Segundo Mosca et al (2012) e 

de acordo com o INE (2002), a cidade de Maputo concentra cerca de 42,7% do total do emprego 

formal. De acordo com estes dados, pode concluir-se que existe uma grande concentração 

espacial e sectorial do emprego. 

 

Existe ainda uma elevada taxa de emprego infantil21, cujo valor do trabalho é apropriado em 

diversas actividades, tanto no meio rural como nas cidades. No campo, os trabalhos agrícolas, a 

pastagem de gado e o garimpo para os rapazes ou trabalhos caseiros para as raparigas, 

constituem práticas rotineiras e generalizadas, muitas vezes com implicações sobre as 

frequências nas escolas. Nas cidades, crianças são contratadas informalmente (por via familiar 

ou amigos nos locais de origem dos contratantes) para a prática do comércio informal, baby 

sisters entre outras actividades desenvolvidas por crianças e com apropriação do valor do 

trabalho. Estes trabalhos são realizados por crianças de famílias pobres. É também interpretado 

como processos de iniciação (preparação para um trabalho de adulto) para a criação de 

habilidades segundo a divisão do trabalho no meio rural e nas cidades (neste caso com menores 

especializações conforme o género). O trabalho infantil reproduz a divisão do trabalho segundo 

o género, reduz a mobilidade social e o acesso à educação, elementos importantes do ciclo da 

pobreza ao nível das famílias. 

 

Sabe-se que o padrão do investimento e do crescimento económico em Moçambique é, na 

maioria dos casos, de capital intensivo, ou seja, com pouca criação de novos empregos. 

Constata-se que os 15 mil novos empregos criados, por ano, são, manifestamente, insuficientes 

quando comparados com o aumento anual da população activa, Comité de Conselheiros (2013). 

Ou seja, a economia não está a gerar emprego suficiente para responder às novas entradas no 

mercado de trabalho. 

 

Segundo o Comité de Conselheiros (2013), para que a população obtenha rendimentos regulares 

e o actual número de desempregados não aumente, terão de ser criados, no país, cerca de 4,8 

milhões de novos postos de trabalho até 2025, ou seja, cerca de 370 mil por ano, o que equivale 

a um aumento anual de cerca de 44% do total de emprego formal actualmente existente (Comité 

de Conselheiros, 2013). Este é um número de quase impossível alcance com o actual padrão de 

acumulação. Se assim for, pode esperar-se pelo aumento acelerado da migração campo-cidade, 

do desemprego urbano e do crescimento das economias informais. A continuidade desta senda 

pode fazer prever o aumento da instabilidade social. 

 

Em resumo, apenas cerca de 10% da população activa tem trabalho formal e existe uma grande 

concentração na cidade de Maputo. O Estado é o maior empregador, sendo que a factura com 

                                                           
21 “Considera-se emprego infantil quando é praticado por pessoas com menos de 18 anos e desde que 

exista apropriação dos resultados do trabalho. Um milhão de crianças moçambicanas, entre os sete e os 17 

anos, estão envolvidas em trabalho infantil, alertou hoje a UNICEF em Maputo, que considerou a 

situação ´grave e alarmante´. "Essas crianças estão trabalhando na agricultura, pecuária, caça e pesca e 

15% já contraíram ferimento ou lesão no seu local de trabalho, principalmente na agricultura", refere o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)”, em http://www.dnoticias.pt, acedido no dia 05-08-

2015. 

 

http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/268849-trabalho-infantil-atinge-um-milhao-de-criancas-em-mocambique
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salários da função pública representa aproximadamente 11% do PIB, um dos valores mais 

elevados do mundo. 

 

3.4 Bens públicos e desigualdades de acesso  

 

a) Educação e desigualdades de acesso 

 

A educação é considerada um dos meios que permite maior mobilidade social, mais 

oportunidades de emprego e maiores habilidades para a criação de empresas. É conhecida a 

relação positiva entre educação e produtividade.  

 

Em Moçambique, “o acesso ao ensino aumentou rapidamente nos últimos anos. A taxa bruta de 

escolaridade conjunta subiu de 43,6% em 1999 para 63,5%, em 2010. O número de escolas 

primárias passou de 6.500 em 1999, para 9.500 em 2005 (mais 46%), e 11.500 em 2012. Destas, 

4.300 leccionam o ensino primário do segundo grau (EP2)22. O ensino primário do primeiro 

grau (EP1) passou de cerca de 3,5 milhões de crianças em 2005, para cerca de 4,5 milhões em 

2012. No mesmo período, o EP2 passou de cerca de 550 mil crianças para 850 mil.”, Comité de 

Conselheiros (2013: 26). De acordo com MINED (2011), a taxa bruta de escolaridade do ensino 

secundário não apresentou diferenças significativas: passou de 6,1% para 6,2%. O número de 

estudantes universitários subiu de 22.000 em 2004, para 101.000 em 2011 e para mais de 120 

mil em 2014. 

 

Porém, existem evidências quanto à fraca ou má qualidade do ensino: “Um estudo do Banco 

Mundial (201523), que teve como amostra alunos do terceiro ano de escolaridade, revela que, em 

média, 76% das crianças moçambicanas continuam a sentar-se no chão em todo o país. A 

província com maior percentagem de alunos que se senta no chão é a Zambézia, cerca de 95%. 

A cidade de Maputo (capital do país) é a que apresenta a taxa mais baixa (44%). Indica-se ainda 

que 24,5% dos alunos da 3ª classe estudam ao relento em todo o país. O mesmo estudo, revela 

que dos 190 dias de aula, os alunos apenas recebem, de facto, 74 dias de aulas”, que “apenas 65 

por cento dos professores de matemática conseguiram fazer subtracção de dois dígitos (por 

exemplo, 86-55), e apenas 39 por cento puderam fazer subtracção com números decimais (por 

exemplo, 12,15 - 11,83)” … e que “apenas 49 por cento dos alunos puderam fazer adição de um 

dígito (por exemplo, 7 + 8) e apenas 5 por cento puderam fazer uma operação de subtracção de 

dois dígitos (por exemplo, 57-49)”, Mosca, Abbas e Bruna (no prelo). Moçambique encontra-se 

entre os países que menos gastam em educação por habitante, como revela o estudo do PNUD 

(2007-2008), gastando apenas 12,4 USD por habitante em educação. Considera-se um indicador 

baixo quando comparado a países como a vizinha África do Sul (275,9 USD por habitante) ou 

então com um dos países melhor posicionado no IDH, a Noruega (4.922,00 USD por habitante). 

 

Bruna (2015: 20) concluiu que a evolução dos principais indicadores da educação (número de 

escolas, de alunos, gastos públicos, etc.) tiveram impacto limitado na produção agrícola 

(tomando o milho como estudo de caso). As principais conclusões foram as seguintes: “(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”. No entanto, 

considera baixa a influência da educação sobre a produção de milho, incluindo no ensino básico. 

 

Estudos adicionais seriam necessários para a verificação das seguintes hipóteses que 

eventualmente fundamentem as conclusões de Bruna (2015): (1) relação entre qualidade do 

ensino e produção/produtividade; (2) influência dos curricula na produção e na produtividade; 

(3) factores de retenção de jovens e de técnicos na agricultura. Desta análise, retiraram-se três 

principais conclusões: (1) o ensino básico explica parcialmente os aumentos da produção do 

                                                           
22 EP1 (Ensino Primário de primeiro grau) e EP2 (Ensino Primário de segundo grau). 
23 Mozambique Delivery Indicators, Education, March 2015. 
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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.  

 

A distribuição de estudantes matriculados por província revela uma elevada concentração. Em 

2009, 55% dos estudantes frequentavam universidades na cidade de Maputo. Seguem-se as 

províncias de Sofala e de Nampula com 16% e 8%, respectivamente. Com o surgimento de 

novas universidades nas províncias é possível que tenha acontecido alguma desconcentração, 

(Ministério da Educação, 2011).  

 

Existe uma grande melhoria do acesso por género aos diferentes níveis de ensino. No ano 2000, 

apenas 6,7% dos estudantes universitários eram do sexo feminino e em 2010 representavam 

38,3%. No 2º ciclo do ensino secundário geral, a evolução foi inferior, mas persiste uma 

melhoria de acesso entre os estudantes matriculados por género: em 2000, 39% dos estudantes 

eram do sexo feminino e, em 2010, passou a ser de 43% (Ministério da Educação, 2011). 

 

Em resumo, pode-se referir que são necessárias grandes melhorias na qualidade do ensino, na 

capacitação das infra-estruturas (formação e qualificação da docência, incentivos de carreira 

profissional, material pedagógico, incluindo número de escolas, carteiras, laboratórios, 

bibliotecas, tecnologias de informação, etc.), no ajustamento dos curricula para maior 

correspondência com as demandas e necessidades do sector produtivo e do desenvolvimento em 

geral, e na redução das desigualdades territoriais de acesso a centros escolares.  

 

b) Saúde e desigualdades de acesso 

 

A saúde, em paralelo com a educação, tem tido um elevado crescimento em termos de número 

de unidades sanitárias e pessoal de saúde e de melhoria de alguns importantes indicadores que 

revelam melhorias no estado da saúde da população e da assistência sanitária. 

 

No documento Agenda 2025, Revisão 2103, (Comité de Conselheiros 2013: 24), pode ler-se 

que entre os “períodos de 5 anos de 1996-2001 e 2006-2011, a mortalidade infantil diminuiu de 

106 por mil para 64 por mil e a mortalidade infanto-juvenil diminuiu de 158 por mil para 97 por 

mil, sendo certo que, como resultado das assimetrias regionais, os índices de mortalidade são 

maiores nas províncias”. 

 

A mortalidade infantil é de 69 por 1.000 nascidos vivos nas áreas urbanas, contra 72 por 1.000 

nas áreas rurais. 

 

A esperança de vida tem aumentado nos últimos anos. Subiu de 42,0 anos, em 1999, para 50,9 

anos, em 2007, e 52,8 anos em 2012. As principais causas de morte no país, tanto em adultos 

como em crianças, são a malária, a tuberculose, as complicações do HIV/SIDA, a cólera e 

outras doenças infecto-contagiosas. A prevalência média do HIV entre os cidadãos com idades 

entre 15-49 anos é de 11,5%. Entre as mulheres é de 13,1% e entre os homens de 9,2%. Nas 

áreas urbanas é de 15,9%, comparativamente às áreas rurais onde se situa em 9,2%. 

 

A malária continua sendo o principal desafio para a saúde pública. Segundo dados dos últimos 

cinco anos do sistema de vigilância epidemiológica, uma média de 5,8 milhões de casos de 

malária são diagnosticados clinicamente por ano. A malária é a principal razão de consultas 

externas (44%) e de internamento nos serviços de pediatria (57%), com alta taxa de letalidade 

(variando de 1,8% a 9,9%, dependendo do nível da unidade sanitária) ”. 
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Persistem problemas importantes na saúde como a logística e disponibilidade de medicamentos 

e corrupção. Apesar do aumento do número de unidades sanitárias, persistem grandes 

desigualdades no acesso. Destacam-se alguns dados indicativos24: 

 A relação população por unidade sanitária de referência é de 766 mil em Niassa e 596 

mil em Nampula e de 134 mil na cidade de Maputo e 325 mil em Sofala. 

 O número de trabalhadores de saúde por 10.000 habitantes é de 677 na cidade de 

Maputo e 101 em Tete. 

 Na cidade de Maputo, cerca de 5,5% da população demora mais de 60 minutos a 

chegar a uma unidade hospitalar partindo do local de residência; na Zambézia, 44,2% 

da população chega a uma unidade sanitária em mais de uma hora.  

 

Não existem informações estatísticas acerca da oferta de serviços de saúde pelo sector privado. 

Porém, de forma genérica, pode afirmar-se que as clínicas privadas localizam-se na totalidade 

nos centros urbanos e que os preços praticados apenas permitem o acesso a indivíduos/família 

de renda alta. 

 

Em resumo, pode afirmar-se que existem enormes desafios para o sector da saúde que, não 

obstante as melhorias verificadas, persistem grandes desigualdades de acesso devido às 

assimetrias de implantação das unidades territoriais. Desenvolve-se uma oferta de serviços de 

saúde cujo acesso apenas é possível para pessoas de renda alta. 

 

c) Segurança social 

 

Francisco (2010) refere que, em 2007, apenas cerca de 8,4% da população activa (15 anos e 

mais anos de idade) está inscrita ou tem acesso/está abrangida pela Providência Social e no 

Instituto de Segurança Social e que 3,6% da população são beneficiários do sistema de 

segurança social. 

 

Segundo HelpAge International (2014), Moçambique encontrava-se na posição 95 no Índice 

Global do Idoso25 (acima apenas do Afeganistão), num total de 96 países avaliados, com um 

índice de 4,1 (sendo 0 o pior e 100 o melhor). Isto significa que Moçambique é considerado um 

dos piores países para se envelhecer. Dados do Global AgeWatch Index mostram que, 

actualmente, somente 17,3% da população com mais de 65 anos de idade recebe uma pensão. 

 

É fácil constatar que grande parte da população não possui algum mecanismo de protecção 

social, o que justifica a posição do país no Índice Global do Idoso. Este elemento revela uma 

elevada concentração social no acesso a pensões de reforma, desemprego, entre outros. 

 

3.5 Resumo 

 

Moçambique é uma economia pobre (em valor do PIB e do rendimento por habitante) e com um 

Índice de Desenvolvimento Humano que o situa entre os 5% de países do fim da tabela do 

respectivo ranking internacional. Possui elevadas desigualdades sociais e territoriais e níveis de 

rendimento muito baixo para a maioria da população (pobreza absoluta). Apesar das taxas de 

crescimento elevadas da economia durante um período prolongado, a pobreza e as 

desigualdades não têm reduzido nos últimos anos. A evolução dos principais mecanismos 

redistributivos das políticas públicas consideradas neste trabalho (educação, saúde e segurança 

social) não foram suficientemente fortes e eficazes para atenuar as desigualdades. 

 

                                                           
24 Informação retirada do trabalho para a obtenção de grau de licenciatura de Dos Anjos (2014). Dados 

elaborados a partir da Inquérito Demográfico e de Saúde do Ministério da Saúde. 
25 O Índice Global do Idoso ou Global AgeWatch Index apresenta um quadro único da situação dos idosos 

em 96 países do mundo, HelpAge International (2014). 
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As desigualdades interprovinciais, embora significativas, não revelam as assimetrias entre o 

meio rural e as cidades. As desigualdades nas cidades são grandes e podem constituir motivo de 

instabilidade social, como já aconteceu num passado recente. 

 

A pobreza e as desigualdades sociais reflectem a estrutura económica com múltiplos dualismos 

consequentes de vários factores históricos, económicos e não económicos, assim como de 

políticas públicas de curta duração e questões de natureza institucional (entre outras), abordadas 

na próxima secção. 

 

 

4. FACTORES DE DESIGUALDADE 

 

4.1 Padrão de crescimento 

 

O crescimento económico é sectorialmente concentrado e impulsionado por investimentos e 

empresas com tecnologias intensivas em capital, que praticam salários baixos aos trabalhadores 

não diferenciados e de pouca qualificação, e salários elevados aos gestores, técnicos e quadros 

superiores. O volume de emprego é baixo, maioritariamente precário e espacialmente 

concentrado. Ressalta-se que o Estado é o principal empregador e que os funcionários 

superiores da administração do Estado e do sistema político (parlamento, sistema judiciário, 

antigos combatentes, etc.) possuem mordomias que frequentemente ultrapassam o valor do 

salário nominal. As rendas e obtenção de rendimentos de forma não transparente constituem 

uma importante fonte de receitas das elites políticas e das classes médias26. 

 

Os grandes investimentos realizam-se em sectores exportadores (minas e agronegócio), na 

maioria dos casos com poucas relações intersectoriais e de acumulação concentrada no exterior. 

A agricultura de pequena escala, que ocupa mais de 70% da população e do emprego (auto-

emprego, numa base de exploração familiar27) pouco tem contribuído, nas últimas décadas, para 

o incremento dos rendimentos familiares: a produtividade por hectare manteve-se sensivelmente 

aos mesmos níveis durante várias décadas e a produção por habitante da maioria dos principais 

bens agrícolas tem decrescido.  

 

Em consequência da baixa criação de emprego e dos baixos rendimentos da agricultura familiar, 

e, pelo facto de, nas zonas urbanas haver maiores acessibilidades aos serviços públicos, 

oportunidades de negócios informais e mais diversidade de estratégias de sobrevivência, e 

ainda, porque existem políticas públicas que beneficiam, sobretudo os citadinos (subsídios ao 

consumo como por exemplo de bens alimentares de primeira necessidade, água, energia e 

transportes), o crescimento populacional urbano é superior ao nacional, o que significa que o 

fluxo migratório (êxodo rural) continua, embora tenha havido uma desaceleração após o fim da 

guerra civil. As economias informais crescem rapidamente como estratégia de sobrevivência de 

curto prazo dos mais pobres, mas com possível estrangulamento do crescimento da economia a 

médio e longo prazo, além dos efeitos sociais e ambientais não desejáveis28. Isto significa que 

são necessárias políticas de retenção da população no meio rural (diversificação e aumento dos 

rendimentos das actividades, sobretudo das economias familiares, criação de emprego, 

alargamento dos serviços aos cidadãos) e, por outro lado, redução das políticas 

discriminatórias/populistas de subsídios e demais políticas de urban bias. 

 

                                                           
26 Incluem negócios de licenças de exploração de recursos naturais (minas, florestas, pescas, compra e 

venda ilegal de terra, caça furtiva, etc.), aluguer imobiliário, participação em estruturas societárias de 

investimentos e empresas sem realização do capital, entre outras formas de negócios não transparentes 

e/ou ilícitos. 
27 Para este efeito, considera-se exploração familiar aquela que depende de metade ou mais da força de 

trabalho do agregado familiar. Nas tipologias das explorações agrícolas, existem outros critérios como a 

superfície, relações com os mercados, posse de animais, entre outras variáveis.  
28 Veja em Mosca (2014). 
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A defesa dos direitos dos cidadãos é fundamental para a estabilidade social e económica, neste 

caso, no que respeita ao uso e aproveitamento da terra (segurança da posse da terra) e aos 

reassentamentos.  

 

Os grandes investimentos, sobretudo em recursos naturais, têm tido práticas que não contribuem 

para a redução das desigualdades ou, mesmo, levam à pauperização das populações envolvidas. 

Destacam-se os seguintes: 

 Reassentamentos mal realizados com consequências sobre a produção e segurança 

alimentar, acesso aos serviços e nível de vida da população abrangida. 

 Elevados incentivos fiscais, não contribuindo para as receitas públicas e, com isso, 

para um eventual reforço das funções sociais do Estado. 

 Poucas relações com o tecido empresarial local reduzindo os possíveis incentivos para 

um maior crescimento económico local e, consequentemente, criação de emprego. 

 

As políticas públicas associadas a incentivos (crédito, investimento público, fiscalidade, política 

alfandegária, etc.) para as pequenas e médias empresas têm sido de pequena escala e ineficazes. 

 

4.2 Orçamento do Estado 

 

O crescimento do peso dos gastos públicos (aprovados) sobre o PIB (passou de 22,3% do PIB 

em 2010 para 37,2% em 2013, tendo aumentado ainda mais em 2014). O crescimento da dívida 

pública é galopante, com taxas de juro elevadas, representando custos adicionais para a vida dos 

cidadãos, principalmente dos que pagam impostos e para a rentabilidade e modernização do 

tecido produtivo. São as empresas e os grupos sociais de renda média (assalariados e profissões 

liberais), os que mais são penalizados com o sistema tributário bastante pesado para os bolsos 

dos contribuintes (taxas elevadas).  

 

O investimento público tem-se realizado em áreas e realizações com poucos efeitos 

multiplicadores sobre a economia. São os casos dos edifícios públicos, da ponte da Catembe e 

da circular de Maputo, a EMATUM, os gastos militares, algumas infra-estruturas (estradas com 

pouco trânsito de mercadorias e de pessoas), realizações desportivas internacionais, entre outras. 

A factura dos gastos em salários com os funcionários públicos é de cerca de 11% do PIB, um 

dos indicadores mais elevados do mundo. 

 

Verifica-se a persistência da secundarização da alocação de recursos públicos para a agricultura. 

Em média, de 2001 a 2010, a agricultura recebeu cerca de 4% do total dos gastos públicos, 

tendo-se aumentado nos últimos anos para cerca de 6 a 7%, aquém dos 10% sugeridos pela 

cimeira da União Africana realizada em Maputo em 2003.  

 

Embora tenha havido alguma descentralização orçamental para o nível distrital, este processo 

ficou incompleto em termos de volume de recursos transferidos e de abrangência territorial. O 

orçamento distrital, como proporção do total das despesas a nível nacional, passou de 6% em 

2010 para 13% em 2013.  

 

Os vulgos “7 Milhões” são uma das formas de transferência de recursos para os distritos. Os “7 

milhões” poderiam constituir uma forma de aumentar a acessibilidade ao crédito por 

empreendedores locais de pequena escala fazendo aumentar o rendimento das famílias, o 

emprego e gerar dinamismos económicos e sociais locais. Porém existem alguns exemplos 

positivos. Os níveis de reembolso são, em média, a nível nacional, de cerca de 5% do total do 

crédito concedido através deste esquema. Muitas críticas existem, desde a forma e os critérios 

de concessão dos créditos, ao papel do Estado como instituição creditícia, à implementação e 

eficácia na utilização dos dinheiros, aos desvios de aplicação, até à instrumentalização política e 

eleitoralista desta iniciativa. 
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Um estudo do Banco Mundial,29 reportado no jornal O País de 25 de Agosto, 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 do 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”. 

 

Vários estudos indicam que a política orçamental não tem contribuído para a redução das 

desigualdades territoriais. O gráfico abaixo revela a alocação de recursos por província. 

 

Gráfico 3 

Despesas totais por habitante (2001-2010) 

 
Nota: o cálculo das despesas totais por habitante resulta da divisão do somatório das despesas 

totais entre 2001 e 2010 pela população de 200730. 

Fonte: Orçamento do Estado – Orçamento total. 

 

O gráfico acima revela que duas províncias (Zambézia e Nampula) recebem muito menos 

recursos públicos por habitante. Comparativamente com a média nacional entre províncias e 

com cada uma delas, Niassa, Cabo Delgado, e Maputo (cidade e província) foram as que maior 

alocação orçamental tiveram entre 2001 e 2010. A análise seria completa se fossem 

apresentados dados que relacionassem os contributos das receitas fiscais por província e os 

recursos alocados pelo orçamento. Eventualmente, poder-se-ia verificar que nem sempre as 

províncias que mais contribuem são aquelas que mais recebem recursos do orçamento. Se assim 

for, existiria um efeito redistributivo. 

 

A média do total de gastos orçamentados por habitante (a nível nacional) é muito superior ao 

alocado às províncias. Estes dados confirma a baixa descentralização orçamental. 

  

Os subsídios ao consumidor, quando assimétricos, agravam as desigualdades de rendimento, 

neste caso na óptica do consumo. Em Moçambique existem vários subsídios ao consumidor, 

cujos beneficiários são, fundamentalmente, os citadinos. É conhecido que as empresas de 

abastecimento de água, energia, transportes públicos urbanos, combustíveis, portagens, praticam 

preços/tarifas abaixo dos custos de produção ou dos preços de mercado. Os habitantes do meio 

rural não usufruem destes subsídios. Existem ainda os subsídios indirectos através, por exemplo, 

da taxa de câmbio sobrevalorizada que beneficia os consumidores de bens importados, 

sobretudo os citadinos. 

 

Existem subsídios à agricultura (energia, combustíveis e tarifas zero ou de 5% na importação de 

bens alimentares e de factores de produção – tractores, fertilizantes, sementes, etc.) que 

beneficiam, em grande proporção, os médios e grandes agricultores. São estes que conhecem a 

                                                           
29 Análise da Despesa Pública de Moçambique, Banco Mundial, 2015. 
30 Utilizou-se a população de 2007, por corresponder à população do último censo realizado. 
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existência dos subsídios, possuem capacidade organizativa e acesso às burocracias para usufruir 

dos subsídios. 

 

Por outro lado, conhecem-se as dificuldades de aplicação de leis que prevêem a alocação às 

comunidades de percentagens dos valores da exploração/extracção de florestas, fauna bravia e 

minas das actividades licenciadas. Esta é uma medida que, se bem praticada, poderia atenuar 

algumas dificuldades locais31. 

 

A distribuição de recursos orçamentais revela um claro desfavorecimento das províncias da 

Zambézia e de Nampula. Em ambas, a pobreza aumentou entre 2002/2003 e 2008/2009 (veja o 

Quadro 1). A Zambézia, que era das províncias com menor incidência da pobreza na avaliação 

de 2002/2003, passou a ser a província com maior incidência em 2008/2009, com cerca de 

70,5% da população em situação de pobreza absoluta.   

 

4.3 Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

 

O investimento estrangeiro representa cerca de 95%32 do total de investimento aprovado pelo 

Centro de Promoção do Investimento (CPI)33.  

 

Gráfico 4 

IDE por habitante (2001 a 2010), em USD 

 
Nota: Calculado pela divisão do somatório do investimento entre 2001 e 2010 pela população 

de 2007. 

Fonte: CPI (vários anos). 

 

Os grandes investimentos realizam-se nos sectores extractivo (carvão, gás e prospecção de 

petróleo), indústria transformadora (alumínio) e infra-estruturas (caminhos de ferro, portos, 

aeroportos, estradas, habitação e edifícios públicos), hotelaria (hotéis e instâncias de turismo de 

praia) e energia. São investimentos extractivos ou de criação de condições para o escoamento da 

produção e instalação dos investimentos. São territorialmente concentrados conforme se pode 

observar no gráfico seguinte. 

 

                                                           
31 Diversos estudos revelam dificuldades de implementação, tanto por parte da administração pública, 

como pelas comunidades, assim como, quando existem transferências, quanto á utilização dos recursos. 

Veja por exemplo Serra, Cuna e Goia (2014).  
32 Sendo cerca de 40% referente ao IDE e 55% aos empréstimos, maioritariamente associados aos grandes 

investimentos, que são sobretudo externos. 
33 Uma parte significativa dos projectos está em implementação ou não foi realizada. Isto é entre o valor 

do investimento realizado e o realmente realizado podem existir diferenças significativas. 
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Gráfico 5 

Proporção do investimento nas províncias (2001 – 2010) 
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Fonte: CPI (vários anos), em Mosca, Abbas e Bruna (2013). 

 

“Através do gráfico pode verificar-se que a província de Nampula é a que retém a maior parte 

do investimento total aprovado entre 2001 e 2010. A província de Maputo, por sua vez, retém 

cerca de 26% do total. Isto significa que mais de metade do total do investimento aprovado 

destina-se às duas províncias. 

 

Do total do investimento, 32% encontram-se distribuídos entre as províncias de Tete, Zambézia 

e Gaza. Os restantes 13% distribuem-se entre as restantes províncias”, Mosca, Abbas e Bruna 

(2013). 

 

A província de Cabo Delgado surge, depois de 2010, como um dos principais destinos do IDE, 

para a prospecção de gás e petróleo. Os destinos dos novos grandes investimentos poderão 

alterar, a médio prazo, a participação das três principais províncias (Tete, Nampula e Cabo 

Delgado) na riqueza nacional, sem que, necessariamente, modifique as desigualdades sociais. 

 

Actualmente, as práticas das empresas mineradoras e outras (capital agrário) têm introduzido 

factores que poderão resultar em maiores desigualdades sociais e pobreza. Existem estudos e 

constatações empíricas que revelam evidências em como os reassentamentos e a ocupação e 

conflitos de terras têm provocado situações de insegurança da posse e uso da terra, menor 

produção e maior insegurança alimentar, menor acesso aos serviços, maiores distâncias dos 

mercados e dos serviços públicos e menores oportunidades de obtenção de rendimentos parra as 

famílias. 

 

4.4 Cooperação internacional 

 

A cooperação é uma das principais fontes de financiamento da economia, sobretudo através do 

apoio directo ao orçamento, aos investimentos públicos e, directamente, a projectos (nas 

comunidades, à sociedade civil, etc.). O gráfico abaixo revela a distribuição dos recursos da 

cooperação por província entre 2005 e 2010. 
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Gráfico 6  

Relação dos recursos da cooperação por habitante entre 2005 e 2010, em USD 

 
Nota: Para este cálculo utilizou-se a população de 2007. 

Fonte: ODAMoz (2008). 

 

A distribuição provincial dos recursos revela que as províncias de Cabo Delgado e Niassa são as 

que possuem um maior volume de recursos por habitante e onde existiu um incremento 

significativo do apoio da cooperação, tomando como base o mesmo indicador (recursos por 

habitante). As províncias da Zambézia e de Nampula são as que menos recursos têm recebido da 

cooperação internacional. 

 

4.5 Instituições 

 

As instituições públicas (neste caso, o aparelho de Estado) são fortemente centralizadoras no 

que respeita aos poderes de decisão, concentração da capacidade técnica e de recursos 

financeiros. Os procedimentos administrativos estão igualmente concentrados, elevando os 

custos de transacção, o que incentiva as grandes empresas a localizar as suas sedes na capital. 

 

A instabilidade institucional, ocasionada pelas reformas orgânicas e de mandatos, âmbitos de 

intervenção e mudanças dos quadros dirigentes e técnicos, não tem contribuído para a existência 

de políticas públicas estáveis e consequentes a longo prazo34.  

 

A administração pública tem demonstrado dificuldade de regulamentação e, principalmente, de 

fiscalização. Os casos da aplicação da Lei de Terras, o tráfico de madeira e de marfim, de 

pessoas, são exemplos que evidenciam fragilidades da governação e de poder de Estado.  

 

Os funcionários superiores do Estado e dos sistemas político (ministérios, Assembleia da 

República, tribunais, reitores das universidades públicas, etc.) possuem mordomias35 de valor 

muito elevado, que introduzem desigualdades de rendimento e, sem ser menos importante, 

credibilidade do sistema e dos políticos. A corrupção36, constitui também um factor de 

desigualdade. 

 

                                                           
34 Para o caso da agricultura, veja Mosca (2010). 
35 Veja o texto Por uma política de (ir)responsabilidade para Moçambique. Uma análise socioeconómica 

dos salários e regalias do presidente da república e dos deputados da assembleia da república, elaborado 

por uma plataforma de organizações da sociedade civil, em finais de 2014, Maputo.  
36 A corrupção é um fenómeno generalizado em muitas instituições públicas e privadas, a vários níveis e 

praticada de diferentes formas. Segundo o Índice de Percepção da Corrupção elaborado pela 

Transparência Internacional, Moçambique, entre 2004 e 2003, é classificado no terço inferior dos países 

mais corruptos e a evolução é pouco significativa (de 2.5 a 3.5 numa escala de 0 a 10, onde 0 indica 

elevados níveis de percepção de corrupção e 10 níveis baixos ou nenhuma corrupção). 
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As iniciativas de gestão descentralizada do orçamento e de alocação de fundos orçamentais 

foram de implantação limitada no território e os recursos de pequenos montantes, insuficientes 

para que, a nível local, houvesse possibilidade de promover o crescimento económico endógeno 

e com aproveitamento dos recursos e do conhecimento local.  

 

A descentralização administrativa é um processo complexo que implica uma reestruturação do 

Estado com afectação de recursos financeiros e técnicos às províncias e distritos, incentivos 

técnicos e materiais para que os quadros e técnicos superiores vivam e trabalhem a nível local, 

condições de implantação de sistemas administrativos informatizados (redes serviço internet 

estável e de qualidade), entre outros aspectos. 

 

A não aplicação do princípio da dupla subordinação,37 verificada muitas vezes, dificulta a 

implementação coerente de programas de âmbito nacional e de uma política para todo o país. 

Este aspecto pode implicar desarticulação na implementação de projectos e programas. 

 

4.6 Resumo 

 

As principais fontes de financiamento da economia são assimétricas quanto à sua distribuição 

interprovincial.  

 

O orçamento do Estado secundariza a agricultura, aloca poucos recursos aos distritos, a 

distribuição dos gastos públicos é muito diferenciada por província e a maioria dos 

investimentos é realizado em actividades/áreas com limitados efeitos multiplicadores sobre a 

economia e o rendimento dos cidadãos. O peso do Estado como consumidor de recursos e a 

iniquidade fiscal poderão implicar redução de rendimentos futuros dos cidadãos e agravar a 

influência negativa da política orçamental e fiscal sobre as desigualdades sociais e territoriais. 

Os subsídios constituem um importante factor de desigualdade, beneficiando os citadinos e as 

empresas de média e grande dimensão (não apenas na agricultura). 

 

Os investimentos não têm gerado emprego em qualidade, estabilidade e quantidade necessárias. 

A implantação dos grandes investimentos tem, em muitos casos, implicado instabilidade 

produtiva, insegurança alimentar, menores fontes de rendimento e menores acessos ao mercados 

e aos serviços aos cidadãos. 

 

A cooperação, embora com alocação desigual entre as províncias, aloca recursos a duas 

províncias geralmente desfavorecidas quanto à alocação de fundos (Cabo Delgado e Niassa) 

mas mantém a secundarização da Zambézia e de Nampula. A redução da cooperação, sem que 

haja um planeamento e preparação para o phasing out poderá provocar dificuldades, sobretudo 

quando afecta projectos directamente implementados nas comunidades.  

 

 

5. LINHAS DE PESQUISA SOBRE DESIGUALDADES E POBREZA 

 

O presente texto revela e identifica alguns dos factores de longa duração e de políticas públicas 

que justificam as desigualdades sociais e territoriais em Moçambique. Para reduzir essas 

assimetrias é necessário actuar sobre esses factores. 

 

Em resumo, podem-se identificar os seguintes principais factores que reproduzem as 

desigualdades: 

                                                           
37 O regulamento da Lei dos Órgãos Locais do Estado (Decreto nº 11/2005, de10 de Junho de 2005), no 

Artigo 80, define no ponto 1: “Na realização das suas actividades, os directores provinciais observam as 

orientações técnicas e metodológicas dos ministros ou outros dirigentes do aparelho de Estado central, 

que superintendem nos respectivas sectores, ramos ou áreas de actividades”. 
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 Secundarização da agricultura de pequena escala produtora da quase totalidade de 

alimentos (principal elemento da pobreza). 

 Padrão de crescimento assente em sectores de acumulação concentrada e localizada no 

exterior, espacialmente localizada, pouco gerador de emprego e reprodutor da pobreza 

e das desigualdades. 

 Políticas públicas, de fraco efeito e descontinuadas, não-direccionadas às pequenas e 

médias empresas produtoras de bens e serviços para o mercado interno e em resposta à 

demanda da maioria da população e geradoras de emprego. 

 Política orçamental incoerente no que respeita às prioridades sectoriais e assimétrica 

quanto à alocação territorial. 

 Política fiscal penalizadora das pequenas e médias empresas e dos trabalhadores e 

famílias de renda média e baixa e não actuante sobre as riquezas de origem não 

transparente e sobre as multinacionais com elevados benefícios fiscais. 

 Inexistência de políticas que criem “almofadas” de distribuição de rendimento geradas 

pela concentração territorial do investimento e da cooperação, assim como para a 

redução dos efeitos dos polos de desenvolvimento sobre o território. 

 Ausência de medidas, ou de regulamentação, ou de capacidade de fiscalização, ou de 

défices de transparência para que o Estado seja a primeira instituição a defender os 

direitos dos grupos socias mais vulneráveis, sobretudo, por exemplo, na segurança no 

uso da terra e nos reassentamentos.  

 A cooperação internacional, com a estratégia do apoio directo ao orçamento do 

Estado, reforça os principais factores de desigualdade. 

 Para que o Estado realize a sua função de promotor de um desenvolvimento 

socialmente justo, crescentemente equitativo e preserve a coesão territorial, necessita 

de profundas reformas conducentes à sua modernização, na perspectiva de uma 

descentralização efectiva dos poderes de decisão, de capacitação institucional a nível 

local, de mudanças de filosofia quanto às funções do Estado no desenvolvimento. 

 

Com base nas constatações acima e para que a sociedade civil desenvolva acções de advocacia 

para que as políticas públicas coloquem as desigualdades sociais e a pobreza efectivamente na 

agenda da governação, sugerem-se sete linhas de pesquisa ou de estudo que fundamentem com 

evidências e estudos científicos essas acções de influência. São as seguintes: 

 Políticas e acções concretas para a promoção da agricultura familiar e da renda dos 

pequenos produtores e das famílias pobres rurais, assim como de medidas que 

desincentivem o êxodo rural e incentivem o retorno das famílias pobres das cidades 

para o campo. 

 Políticas de promoção de pequenas e médias empresas produtoras de bens e serviços 

para o mercado interno e conforme a demanda dos grupos sociais de menor renda, 

com geração de emprego, privilegiando as iniciativas nos distritos e localidades com 

aproveitamento dos recursos e do conhecimento local. 

 Reforma do Estado, considerando a modernização e descentralização a médio e longo 

prazo e, a curto prazo, mudanças na política de despesas correntes (com 

descentralização), do investimento público e da fiscalidade, de forma a corresponder 

com as prioridades governamentais, a elevar os efeitos multiplicadores sobre o sector 

produtivo assegurando maior equidade social e territorial. 

 Introdução de mecanismos de implementação efectiva, por parte do Estado e das 

comunidades, das percentagens legalmente estabelecidas sobre a extracção de recursos 

(florestas, fauna bravia e minas) para benefício das comunidades. 

 Introdução de capacidades no Estado (contratos, legislação e fiscalização) e na 

sociedade civil (pesquisa, advocacia e movimentos sociais reivindicativos), assim 

como de mecanismos de coordenação Estado/sociedade civil para se evitarem más 

práticas quanto à ocupação da terra, reassentamentos e nas relações entre as empresas 

do agronegócio e os pequenos produtores. 
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 Práticas de espacialização/discriminação do trabalho/emprego e de salários conforme 

o género e a faixa etária. 

 Quais as políticas públicas que mais poderiam contribuir para a redução das 

desigualdades? Por um lado, na geração da riqueza numa base social ampla e, por 

outro, pela acção redistributiva do Estado. 

 

Sugere-se que exista um grupo de trabalho constituído por actores políticos, da governação, 

sector privado e da sociedade civil para a formulação e posterior monitorização com indicadores 

específicos acerca da evolução das desigualdades e da pobreza. 

 

 

6. RESUMO 

 

Segundo alguns índices, Moçambique apresenta elevadas desigualdades sociais e territoriais, 

justificadas por factores históricos e por políticas públicas que aprofundam essas assimetrias. 

Foram realizados avanços significativos na representação das mulheres nas instâncias políticas e 

no acesso à educação, persistindo práticas educativas e de raízes histórico-culturais de clara 

divisão sexual do trabalho que reproduzem as desigualdades do género e de práticas das 

sociedades tradicionais. 

 

Da análise realizada aos factores que, teoricamente, mais poderão influenciar as dinâmicas de 

concentração do rendimento e das acessibilidades aos serviços, constatou-se que as políticas 

públicas não têm contribuído para a redução das desigualdades de rendimento, tanto sociais 

como regionais. Verificou-se, no entanto, avanços na cobertura espacial das redes sanitária e 

escolar, embora persistam grandes diferenças de acessibilidade.  

 

Por serem estruturais, a redução das desigualdades deve ser vista a médio e longo prazo com a 

implementação de políticas públicas estáveis e adequadas. Os instrumentos mais importantes de 

intervenção do Estado, e com influência sobre os mercados, são o orçamento do Estado com a 

alocação sectorial e provincial de despesas correntes, investimentos públicos, subsídios e 

reforço da cobertura escolar e sanitária. As políticas/estratégias sectoriais constituem 

instrumentos que deveriam orientar transformações estruturais a longo prazo, mas que 

necessitam ser coerentes, relacionadas com outros sectores, de implementação descentralizada e 

estáveis a longo prazo.  

 

Para a redução da pobreza e das desigualdades, é incontornável introduzir políticas de incentivo 

da produção alimentar e da produtividade do sector familiar, com diversificação produtiva e das 

fontes de rendimento. É importante haver estratégias continuadas e coerentes de incentivos para 

a indução do empreendedorismo de pequenas e médias empresas que correspondam com as 

demandas essenciais dos mais pobres, que criem emprego e auto-emprego e que retenham a 

acumulação e reinvestimento nos locais de realização da produção. É necessário que existam 

políticas que assegurem, incentivem e apoiem o desenvolvimento local e integrado, tão 

endógeno quanto possível (entendido como localização dos factores reprodutivos). 

 

Em economias como a de Moçambique, o Estado, sem se substituir aos mercados, possui 

funções importantes no desenvolvimento económico e social. Para o efeito, é necessário 

modernizar e profissionalizar com mais qualificação as burocracias públicas, tornando-as 

eficientes e eficazes, mais próximas dos cidadãos (acessibilidades), que exista transparência nos 

actos públicos, delimitação de funções entre o público e o privado, entre outros aspectos. O 

Estado deve possuir capacidades para o exercício das suas funções fundamentais, como os da 

regulação e da fiscalização, como provedor de serviços básicos, como garante da segurança dos 

cidadãos, para facilitar a criação de mercados e da economia competitiva e na implementação da 

democracia e das liberdades e direitos dos cidadãos. Em resumo, o Estado é actor chave na 

estruturação de uma sociedade de oportunidades semelhantes e de correcção das desigualdades 

cridas pela economia de mercado. 
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Como elemento central, as governações têm implementado políticas ultraliberais desajustadas e 

ineficientes que, em contextos de instabilidade política e social, têm permitido um crescimento 

económico com mais pobreza e desigualdades e cuja acumulação se centra no exterior 

reproduzindo, também, a dependência e a natureza subdesenvolvida da economia moçambicana.  

 

É importante rever os elementos de política económica para que a economia e a sociedade 

avancem com redução da pobreza e das desigualdades. A paz e o clima de confiança entre os 

agentes políticos são essenciais para um crescimento com desenvolvimento, mais democracia e 

liberdades dos direitos dos cidadãos. 
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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 e Nícia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e 

expectativas do ProSAVANA 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 



 
 

Nº Título Autor(es) Ano 

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, Vítor 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 mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 

cm em todas as margens da 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. 


