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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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CHOKWÉ: EFEITOS LOCAIS DE POLÍTICAS  

INSTÁVEIS, ERRÁTICAS E CONTRADITÓRIAS 

 

 

Máriam Abbas1 

 

 

ABSTRACT 

No Chokwé, um distrito da província de Gaza denominado de “Celeiro da Nação”, foram 

implementadas, nas últimas seis décadas, várias políticas públicas, sendo estas, por razões diversas, 

inconstantes, erráticas e contraditórias. No período colonial, assistiu-se ao desenvolvimento da 

agricultura, baseada essencialmente no investimento do Estado colonial, assente numa discriminação 

racial e formação de uma elite local. Após o período colonial, adoptou-se uma estratégia de 

desenvolvimento socialista, assente na produção das empresas estatais e na socialização do campo. 

Com a emergência de novas elites, estas dominaram as instituições locais e aprofundaram as 

desigualdades sociais. Adoptou-se posteriormente uma estratégia virada para o mercado, que 

beneficiou maioritariamente as elites existentes antes da independência (da sociedade local e a 

emergente que recebeu terras no regadio, também estas relacionadas com as primeiras) e no período 

socialista (técnicos e responsáveis das empresas estatais e funcionários da administração pública). No 

período estudado, devido a mudanças de regimes políticos e sistemas/modelos económicos de 

desenvolvimento, verificou-se instabilidade institucional e incapacidade das instituições para 

desempenharem as suas funções. Este texto pretende apresentar os efeitos das políticas e estratégias 

sobre algumas variáveis da economia agrária do Chokwé (particularmente sobre a produção) e 

verificar a concretização da sua função de “Celeiro”. Conclui-se que razões políticas fundamentam 

narrativas oficiais diferentes das realidades. 

 

 

Palavras-chave: Chokwé, políticas, modelos e estratégias de desenvolvimento agrário. 

  

                                                           
1 Mestre em Economia e doutoranda em Estudos de Desenvolvimento (Universidade de Lisboa). Investigadora 

assistente do OMR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento rural constitui um dos objectivos mais importantes de uma economia, em 

particular, em países em desenvolvimento, cuja maior parte da população dedica-se à agricultura, 

tendo esta como a sua principal fonte de subsistência e de rendimento. Moçambique não é diferente. 

De acordo com a quarta avaliação da pobreza, o índice de incidência da pobreza é de 46,1%. A 

pobreza é mais predominante no meio rural (50,1%) – onde se concentra cerca de 70% da população 

– em relação ao meio urbano (37,4%) (MEF, 2016).Aproximadamente 70% da população 

moçambicana dedica-se à agricultura. Valá (2006) refere que é difícil reduzir a pobreza absoluta sem 

que haja um desenvolvimento sustentável da agricultura. 

 

O distrito de Chokwé é conhecido pelo seu potencial agrícola, aliado ao facto de possuir o maior 

regadio do país. Outrora, baptizado pelo presidente Samora Machel, terra natal deste, como o “Celeiro 

da Nação”, Chokwé poderia ser um grande motor impulsionador de desenvolvimento local. Porém, 

apesar do potencial, uma série de limitações, tais como desastres naturais cíclicos (como secas 

prolongadas, ciclones, ventos fortes e cheias de grande magnitude), assim como deficiente 

funcionamento do regadio, fazem com que o distrito não alcance a plenitude do seu potencial.  

 

Ao longo deste estudo pretende-se analisar de forma crítica o papel que as diferentes políticas traçadas 

ao longo do tempo tiveram na facilitação ou limitação do potencial de Chokwé. Pretende-se ainda 

verificar se o Chokwé desempenha(ou) o papel que lhe foi atribuído de “Celeiro da Nação”. 

 

O texto apresenta 8 secções. Além da introdução, a segunda secção refere-se à política agrária e às 

estratégias de desenvolvimento rural em Moçambique, fazendo uma reflexão sobre as diferentes 

teorias de desenvolvimento rural. Nesta secção, faz-se uma discussão sobre os paradigmas referentes 

à penetração do capital e ao campesinato. Na terceira secção faz-se uma caracterização do distrito de 

Chokwé, bem como do regadio. A metodologia é apresentada na quarta secção. A quinta secção 

aborda as estratégias de desenvolvimento rural adoptadas no Chokwé em quatro principais períodos 

(colonial, socialista, de reformas e de economia de mercado). A secção seis refere-se à política agrária 

e seus reflexos no Chokwé, fazendo uma ligação directa entre os diferentes períodos com os 

paradigmas apresentados na secção 2. Na sétima secção faz-se a verificação do “estatuto” de “Celeiro 

da Nação” atribuído ao Chokwé. Na última secção apresenta-se o resumo. Por fim apresentam-se as 

referências bibliográficas. 

 

 

2. BREVE REVISÃO TEÓRICA 

 

A Política Agrária, aprovada pelo Conselho de Ministros em 1995, através da resolução nº 11/95 de 

31 de Outubro, afigura-se como o principal instrumento de orientação no que se refere às intervenções 

no sector agrário2 (ORAM e ROSA, 2010). 

 

“A Política Agrária enquadra a actividade nos grandes objectivos de desenvolvimento económico, 

visando a segurança alimentar, o desenvolvimento económico sustentável3, a redução das taxas de 

                                                           
2O sector agrário em Moçambique inclui a agricultura, pecuária e silvicultura. 
3O desenvolvimento sustentável é concebido como sendo “um processo que articula os esforços nas esferas do 

crescimento económico, a equidade social, o uso racional de recursos naturais e a governabilidade, com o 

objectivo de melhorar as condições de vida da população mediante uma transformação produtiva e organizativa, 

sem arriscar a satisfação das necessidades fundamentais das gerações futuras e a capacidade de assimilação da 

natureza” (Valá, 2006). 



3 

 

desemprego e a redução dos níveis de pobreza. (...).A política definiu como objectivos gerais de 

desenvolvimento agrário: 

 A transformação da agricultura de subsistência numa agricultura cada vez mais 

integrada nas funções de produção, distribuição e processamento; 

 O desenvolvimento de um sector agrário de subsistência, que contribua com excedentes 

para o mercado; 

 O desenvolvimento de um sector empresarial eficiente e participativo no 

desenvolvimento agrário”4. 

  

A Política Agrária engloba o conceito de desenvolvimento rural que, em Moçambique, é visto como 

“o processo de melhoria das condições de vida, trabalho, lazer e bem-estar das pessoas que habitam 

as áreas rurais” (Conselho de Ministros, 2007). 

 

Ao longo do tempo foram implementadas várias estratégias de desenvolvimento rural em 

Moçambique, cada uma delas com abordagens e enfoques diversos. A tabela que segue faz um resumo 

das principais teorias de desenvolvimento rural desde 1950 a 2000. 

 

Tabela 1. Principais escolas teóricas do desenvolvimento rural, 1950 – 2000 
TEORIAS PERÍODO CARACTERÍSTICA LIMITAÇÕES 

Modernização 1950-1960  Agricultura intensiva e 

proletarização do campesinato 

 Mecanização, agricultura de 

escala e exploração intensiva 

da terra 

 Crescimento sem desenvolvimento 

 Fluxo migratório para os centros 

urbanos 

 Rendimento anual per capita 

decresce 

 Acentuam-se as desigualdades 

 Crescente marginalização da 

mulher 

Produtivismo 1960-1970  Transferência de tecnologia 

 Revolução Verde 

 Produção com pobreza 

 Exigência de grandes 

investimentos públicos na 

investigação e disseminação de 

tecnologias 

 Marginalização das mulheres e das 

famílias mais pobres 

 Aumento do arrendamento de 

terras devido ao endividamento dos 

pobres 

 Tensão entre o Estado e o mercado 

na determinação dos preços 

Desenvolvimento 

Rural Integrado 

1970-1980  Agro-indústria 

 Grandes empresas (estatais) e 

médias (cooperativas) 

 Dualismo não económico e social 

 Falta de articulação entre sectores 

 Abordagem proteccionista (só 

beneficiava alguns) 

 Controlo das importações 

inflaciona os custos 

 Protecção da indústria baixa o 

preço de compra dos produtos das 

famílias 

 Preços dos produtos agro-

industriais não conseguem 

competir com os preços 

subsidiados dos países do Norte 

Necessidades 

básicas/Dependê

1970-1980  Camponês auto-suficiente  Aumento da migração urbana 

                                                           
4Resolução nº 11/95 de 31 de Outubro. 
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ncia/Alívio da 

pobreza 
 Modelo orientado para dentro 

(resolver as carências do 

consumo alimentar) 

 Programas especiais orientados 

para os pequenos produtores e 

grupos vulneráveis consumiam 

muitos recursos 

 Conduziram à sobrevivência sem 

crescimento 

Desenvolvimento 

induzido/Boa 

Governação 

1980-1990  “Ter preços certos” 

 Programas de Ajustamento 

Estrutural, aumento das 

exportações, competitividade 

no mercado internacional 

 Globalização do capital 

 Consolidou-se a propriedade 

privada dos meios de 

produção 

 Democratização das 

instituições 

 Poupança transformada em capital 

mercantil que se internacionaliza, 

em vez de investimento produtivo 

 Mercados imperfeitos 

 Externalidades do mercado 

(marginalização da mulher, meio 

ambiente em perigo) 

 Famílias rurais sem acesso a 

poupança para responderem melhor 

aos sinais do mercado 

 Novas oportunidades de 

participação popular 

Desenvolvimento 

sustentável/Dese

nvolvimento 

humano 

1990-2000  Preocupação pelas dimensões 

ambientais 

 O Homem é o eixo central 

(empowerment) 

 Equilíbrio entre a sociedade, a 

economia e o ambiente 

 Ênfase na dimensão IEC 

(Informação, Educação e 

Comunicação) 

 Dificuldades de romper o ciclo da 

pobreza 

 Deterioração dos termos de troca 

(manutenção da ordem económica 

internacional) 

 Globalização beneficia 

estrategicamente os países do 

Norte 

Fonte: Valá (2006). 

 

Mais “recentemente” abordou-se uma fase do desenvolvimento em que o Governo definiu o distrito 

como pólo de desenvolvimento, pretendendo implementar medidas de descentralização e 

desconcentração, evidenciando o distrito nas intervenções de desenvolvimento rural (Valá, 2009). 

 

No entanto, Valá (2009) considera que o país necessita de um processo de descentralização que se 

adapte à sua diversidade e refere que as estratégias de desenvolvimento anteriores falharam por 

considerarem o país como uma unidade homogénea que poderia ser desenvolvida com uma estratégia 

nacional. “Uma estratégia de desenvolvimento do meio rural deve visar, em primeiro lugar, o 

empowerment das pessoas que lá vivem e, por conseguinte, a educação e capacitação das pessoas, são 

aspectos cruciais”, Valá (2009:84). 

 

Mosca e Abbas (2016) afirmam que os planos e as estratégias para o sector agrário são, muitas vezes, 

considerados “agraristas”5 e excessivamente “tecnocratas”. As estratégias do sector agrário não estão 

coordenadas com outros sectores da economia e nem com um plano nacional (Carrilho et al., 2016; 

Mosca e Abbas, 2016). Carrilho et al. (2016) acrescenta: “Em muitos casos, os documentos não 

apontam com detalhe as medidas de implementação, cronogramas de trabalho, orçamentação e 

programas de monitorização”. 

 

Segundo Mosca e Abbas (2016), a nível local, as estratégias agrárias não contêm uma concepção de 

desenvolvimento rural integrado. No entanto, os mesmos autores consideram que existe uma 

concepção de desenvolvimento agrário e rural que está assente nos médios e grandes agricultores (os 

“agricultores emergentes”), ou numa transformação capitalista do pequeno agricultor através da 

integração no mercado, sendo este mercado não competitivo e distorcido. 

                                                           
5“ (...) «agraristas», no sentido de se reportarem principalmente às questões técnicas, de investimento, aspectos 

funcionais das burocracias, metas produtivas, prioridades de culturas, delimitação de espaços para concentrar 

os recursos, investigação e extensão, etc.” (Mosca e Abbas, 2016:2). 
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Mosca (2015) refere que o objectivo do Governo de aumentar a produção e produtividade não está 

alinhado com o que os camponeses pretendem6, levando, desta forma, a processos de resistência, ou 

à sua integração (perversa) com o capital e os mercados. 

 

Bruna (2017) faz uma contextualização deste debate, confrontando o pensamento liberal com o 

marxista, sendo que os dois paradigmas referem à evolução do campesinato face à penetração do 

capital na agricultura. Os paradigmas “compõem um conjunto de pressupostos teóricos e 

metodológicos que fornecem uma interpretação dos processos sociais influenciando, deste modo, a 

elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura”. 

 

Segundo Felício (2014), o paradigma da questão agrária surgiu na segunda metade do século XIX 

através das obras de Marx (1984), Kautsky (1986), Lenine (1985) e Rosa Luxemburgo (1985)7. De 

acordo com estes autores, a industrialização da agricultura foi reduzindo socialmente o campesinato, 

e este foi perdendo o domínio do seu território e a sua autonomia relativa (Bruna, 2017; Felício, 

2014). 

 

Felício (2014) considera que a penetração do capital na agricultura aconteceu através da indústria e 

do comércio, destruindo as antigas formas de produção para a modernização da agricultura. Kautsky 

(1986), em Felício (2014), refere que o modo de produção do camponês estava adaptado às 

necessidades do conjunto dos camponeses, tendo estes os mesmos modos de vida e de produção; com 

a industrialização, foram surgindo necessidades diversas, criando desigualdades entre os camponeses 

da mesma aldeia, reduzindo o número de produtores, aumentando o tamanho das explorações e a 

produtividade por hectare. 

 

Para Felício (2014), de acordo com os teóricos do paradigma da questão agrária, os problemas criados 

para o campesinato dentro do capitalismo não têm solução. Sendo assim, existem duas opções: 1) 

lutar contra o capital; ou, 2) aliar-se/submeter-se a ele, perdendo a sua identidade e autonomia, quanto 

às lógicas produtivas, com integração em diferentes formas de mercado8. 

 

Por outro lado, numa abordagem mais recente, Fernandes (2008)9, em Bruna (2017), sugere que no 

paradigma do capitalismo agrário o camponês adapta-se à nova realidade, transformando-se e 

integrando-se no mercado, tornando-se mais competitivo e eficiente. Considera-se que as 

desigualdades geradas pelo capitalismo são um problema conjuntural, que se justifica pela 

incompletude do campesinato10e não pela reprodução do capital. Refere-se que as desigualdades 

surgidas podem ser minimizadas ou resolvidas através de políticas públicas sociais/compensatórias 

                                                           
6 “(…) por exemplo redução de riscos, redução do volume e da penosidade do trabalho, melhoria da dieta 

alimentar, obtenção de renda monetária e equilíbrio com o objectivo da auto-suficiência e segurança alimentar, 

estabelecer equilíbrios entre o uso e a conservação dos recursos naturais (terra, água, pastagens naturais, 

florestas, etc.), entre outros aspectos” (Mosca, 2015: 23-24). 
7 Marx, K. (1984). El Capital. Tomo I, v. I e II. Livro primeiro, 14ª Ed. México: Siglo Veinti uno. 

Kautsky, K. (1986). A questão agrária. São Paulo: Nova Cultural. 

Lenine, V. (1985). O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. São Paulo: Nova Cultural. 

Luxemburgo, R. (1985). A acumulação de capital. São Paulo: Nova Cultural. 
8“Banaji (1976) refere que o assalariamento surge como forma de responder às necessidades de consumo e à 

dificuldade de obtenção de rendimento somente pela venda de excedentes agrícolas do sector familiar, visto 

que se verifica uma crescente dificuldade de obtenção de rendimento somente pela venda de excedentes 

agrícolas, aumentando, deste modo, a dependência dos agregados familiares em relação a fontes de rendimento 

oferecidas pela penetração de capital” (Bruna, 2017). 
9 Fernandes, B. (2008). Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. Em Buainain, A. (Ed.). 

Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no Brasil. Editora Unicamp, pp. 173-230. 
10 O modo de vida e as antigas formas de produção do camponês não se adaptam ao novo modelo de 

desenvolvimento assente na penetração do capital. 
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que facilitem a integração do camponês no mercado capitalista (Bruna, 2017) e reduzam as 

externalidades sociais negativas. 

 

Vários autores (Abramovay, 1998; Graziano da Silva, 1999; Hespanhol, 2000; Veiga, 1991, 

Wanderley, 200111) consideram a questão agrária no capitalismo como sendo estrutural (Felício, 

2014). Referem que o problema não está no sistema capitalista, mas sim no camponês. Segundo 

Felício (2014), para os teóricos defensores do capitalismo agrário, não há questão agrária no 

capitalismo. 

 

Para esses teóricos, o sistema capitalista é suficiente para solucionar todos os problemas, 

inclusive o problema que emerge com o camponês. A solução consiste em integrá-lo por 

meio de políticas públicas, as quais propiciam sua transformação com o processo de 

tecnificação, metamorfoseando-o em agricultor familiar. Ele deixa de ser produtor de 

subsistência para se transformar em produtor moderno e deste em agente económico. 

Em Felício (2014: 33-34) 

 

Por sua vez, Mosca (2015) refere que, em Moçambique, os pequenos produtores foram 

marginalizados após a independência, numa tentativa de implantação radicalizada da socialização no 

campo12 (paradigma colectivista) (Bowen, 1989; Hermele, 1986). 

 

(…) os camponeses eram considerados uma classe social em transição para operários 

agrários, tanto nas cooperativas como nas empresas estatais. Portanto, a prazo, deixaria 

de haver camponeses individuais proprietários de terras e de meios de produção (capital). 

Os camponeses eram considerados individualistas em sistemas políticos assentes no 

paradigma colectivista”. 

Em Mosca (2015: 4) 

 

O colectivismo estava assente numa economia planificada, estatização e cooperativização fundadas 

na propriedade colectiva da terra e dos meios de produção, proletarização do campo e marginalização 

dos pequenos produtores (com excepção dos que estavam integrados nas formas colectivas de 

produção – assalariamento nas empresas estatais e na colectivização).Pretendia-se, deste modo, 

transformar o pequeno produtor em operário; desta forma, o camponês era considerado como uma 

classe a extinguir. O mesmo autor refere ainda que depois da independência, após a "experiência 

socialista", sucedeu-se a aplicação de políticas neoliberais desajustadas da realidade. 

 

Para Mosca (2015), em Moçambique sempre se concebeu a transformação do campesinato de cima 

para baixo, através da socialização do meio rural, da promoção dos agricultores produtores de 

mercadorias, de "agricultores comerciais" e de "agricultores emergentes", entre outros. Ou seja, as 

concepções de transformação do campesinato não visavam alcançar os objectivos dos produtores 

(aumento da produção e produtividade, acesso ao crédito e tecnologia, etc.), (Mosca, 2015). 

 

                                                           
11Abramovay, R. (1998). Paradigmas do capitalismo agrário em questão. 2ª ed. São Paulo: Hucitec. 

Graziano da Silva, J. (1999). O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp. 

Hespanhol, R. (2000). Produção familiar: perspectivas de análise e inserção na microrregião geográfica de 

Presidente Prudente (SP). Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, 

campus de Rio Claro. 

Veiga, J. (1991). O desenvolvimento agrícola: uma visão histórica. São Paulo: Hucitec. 

Wanderley, M. (2001). Raízes históricas do campesinato brasileiro. Em Tedesco, J. (Org.). Agricultura familiar 

realidades e perspectivas. Passo Fundo: UPF Editora. 
12 No seu estudo, Mosca (2015) refere-se ao Plano Prospectivo Indicativo (PPI) 1980-1990 que previa a 

socialização do meio rural, por forma a instaurar a cooperativização do campo. 
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A breve apresentação destas teorias pretende enquadrar as opções de políticas agrárias e de 

desenvolvimento adoptadas em Moçambique ao longo do período estudado, sobretudo no que diz 

respeito aos pequenos produtores. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO DE CHOKWÉ 

 

O distrito de Chokwé está situado a Sul da província de Gaza, no curso médio do rio Limpopo, tendo 

como limites a Norte o rio Limpopo, separando-o dos distritos de Massingir, Mabalane e Guijá, a Sul 

o distrito de Bilene e Chibuto e a Oeste os distritos de Magude e Massingir (governo Distrital de 

Chokwé, 2012). 

 

Mapa 1. Localização do Distrito de Chokwé 

 

 

O distrito possui uma superfície de 2.600 Km2, sendo densamente povoado (Governo Distrital de 

Chokwé, 2012). De acordo com as projecções do INE, estima-se que, em 2017, o distrito tenha uma 

população de cerca de 212.071 habitantes, sendo 56% habitantes em meio rural. 

A cidade de Chokwé, no centro, é a sede do distrito, que possui quatro postos administrativos e 8 

localidades: 
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Quadro1. Divisão administrativa de Chokwé 
Posto Administrativo Localidade 

Chokwé – Sede Sede 

Macarretane 

Macarretane 

Matuba 

Machinho 

Lionde 

Lionde Sede 

Conhane 

Malau 

Chilembene 
Chilembene 

Chiduachine 

                             Fonte: Governo Distrital de Chokwé (2012). 

 

O distrito possui um clima semi-árido (seco de savana), com uma temperatura média anual de 24ºC, 

uma precipitação anual entre 500 a 800mm, e uma evapotranspiração na ordem de 1400 a 1500mm 

(Governo Distrital de Chokwé, 2012). 

 

A baixa pluviosidade, aliada a elevadas temperaturas, implica um acentuado défice hídrico. A 

irregularidade da chuva provoca secas frequentes mesmo na estação de chuvas. O distrito é propenso 

a desastres naturais cíclicos (como secas prolongadas, ventos fortes, ciclones), especialmente na 

localidade de Malau, Machinho e Matuba, e cheias de grande magnitude (Governo Distrital de 

Chokwé, 2012). 

 

A agricultura é a principal actividade económica do distrito, considerando que é praticada pela 

maioria dos agregados familiares (80% da população activa) e constitui uma importante fonte de 

subsistência, emprego e rendimento. As mulheres dedicam-se principalmente à agricultura13 e os 

homens à pecuária14 e algumas operações culturais nos campos agrícolas. O distrito possui uma 

intensa actividade comercial, de transportes, serviços públicos e negócios em mercados paralelos. 

 

Um dos grandes investimentos para a promoção do desenvolvimento do Chokwé foi o 

estabelecimento dum sistema de rega – o maior do país. O regadio é referenciado por diversos actores 

como um dos mais importantes pólos de desenvolvimento do país (Valá, 2006). Desta forma, 

passamos a apresentar com mais detalhe o regadio do Chokwé. 

 

O regadio do Chokwé 

Conforme referido anteriormente, a área irrigada de Chokwé é o maior sistema de irrigação do país, 

sendo este alimentado por um canal que parte do açude de Macarretane (Figura 1), (Valá, 2006).  

 

Trigo de Morais (1960)15,em Mosca (1988b), refere que a obra de irrigação do Vale do Rio Limpopo 

foi estudada e projectada entre Agosto de 1924 e Outubro de 1925, por determinação do Governador-

geral de Moçambique, Manuel Moreira da Fonseca. Em Agosto de 1951, Salazar determinou a 

construção do Açude de Macarretane e do caminho-de-ferro, actual Corredor do Limpopo (Mosca, 

1988b). 

                                                           
13As culturas mais cultivadas são (por sequência alfabética), o milho, o amendoim, o arroz, a batata-doce os 

feijões nhemba e manteiga, as hortícolas e a mandioca. O arroz, as hortícolas e o milho (neste caso mais para a 

auto-consumo) são as produções dominantes  
14O Chokwé é também conhecido com sendo um dos principais distritos de criação de gado da província de 

Gaza e do país.  
15 Morais, A. (1960). Irrigação e colonização do Limpopo – apontamentos. Conselho Superior de Fomento 

Ultramarino, 31 de Dezembro de 1960. 
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Figura 1. Açude de Macarretane 

 
 

O regadio foi instalado na margem direita do Rio Limpopo, sendo descrito por Valá (2006):  

 

A construção do regadio iniciou em 1953, tendo compreendido a construção da 

Barragem de Macarretane (uma ponte açude com cerca de 650 metros, 2 tabuleiros e 

39 comportas automáticas), cerca de 30.000 hectares irrigados e as infra-estruturas 

sócio-económicas que acomodaram os colonos. 

 

A rede de distribuição é composta por três tipos de canais: os canais principais (cerca 

de 115Km de comprimento), os canais secundários (332Km) e os canais terciários ou 

regadeiras (1.050Km). A rede de drenagem é composta por três tipos de drenos: os 

drenos principais que levam a água até à lagoa Chinanga e ao rio Limpopo (70Km), os 

drenos secundários paralelos aos distribuidores (360Km) e os drenos terciários 

paralelos à rede de regadeiras (750Km). (…) Os canais principais e secundários são de 

terra, não revestidos, enquanto os terciários, as caleiras, são de betão armado. 

 

(…) Foi construído em 1977 um dique de defesa, de terra, de 90Km de comprimento, ao 

longo do rio Limpopo, que protege o regadio das cheias. 

 

Devido à irregularidade das chuvas e consequente redução do caudal do rio Limpopo, 

foi construída, no início da década de 70, uma barragem de regulação em Massingir, 

no rio dos Elefantes, afluente principal do rio Limpopo. 
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Figura 2. Regadio do Chokwé 

 
Nota: A e C –canal principal; B – canal secundário. C–caleiras (canal terceário). 

 

De acordo com Mosca (1988b), Portugal pretendia, com a construção do regadio: 1) intensificar a 

colonização com a vinda de colonos que até então emigravam para os países do centro da Europa e 

para os Estados Unidos da América; 2) demonstrar a capacidade económica de garantir a colonização 

efectiva; 3) iludir a comunidade internacional com uma política aparentemente “multirracial”16; 4) 

ganhar e atrair moçambicanos para a criação de uma nova pequeno-burguesa rural, aliada ao Governo 

português; e, 5) fazer de Gaza uma zona "domesticada", considerando as então recentes resistências 

do Império de Gaza. 

 

Com a construção do regadio, pretendia-se também promover e aumentar a produção alimentar, para 

o abastecimento das cidades e a substituição das importações, devido ao incremento da procura de 

bens consumidos pelos colonos imigrados e, até então, pouco adaptados à dieta alimentar e aos 

sistemas de produção locais. 

 

Segundo Mosca (1988a), a área irrigada do regadio estava distribuída da seguinte forma: 

  

                                                           
16 Apesar de Morais (1960) ter afirmado que a obra de povoamento que se pretendia realizar, na altura, no Vale 

do Limpopo era para todos, verificou-se grande diferenciação entre brancos e pretos e, posteriormente, em 

1960, com a diferenciação dos pretos entre assimilados e indígenas (Valá, 2006; Mosca, 1988b; Hermele, 1986). 

 

  

A B 

C D 
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Quadro2. Distribuição das áreas do regadio do Chokwé 
Regadio Área 

Sistema de Regadio Eduardo Mondlane 26.350 ha 

Matuba 400 ha 

Macarretane 1.200 ha 

Zonas mortas 2.820 ha 

Marrambajane 600 ha 

Chalocuane 300 ha 

Kotamo (Lionde) 300 ha 

25 de Setembro/Djodjo 500 ha 

Outros (aprox.) 550 ha 

Fonte: Mosca (1988a). 

 

Mapa 2. Regadio do Chokwé 

 

De acordo com Valá (2006), desde a introdução do PRE, em 1987, que o regadio tem enfrentado 

sérios problemas, devido a uma manutenção irregular, usos indevidos (por exemplo, pastoreio de 

gado bovino, danificando os diques de defesa do sistemas de regadio) e a grandes cheias. 

 

Após a independência, o Sistema de Regadio Eduardo Mondlane (SIREMO) passou a ser gerido por 

uma empresa estatal, a SIREMO E.E. As principais funções eram as seguintes: 1) fazer a gestão da 

água de acordo com as necessidades das culturas; 2) conservar e melhorar as infra-estruturas (valas 

de drenagem, diques de defesa, canais de rega, pontes, estradas, entre outros); 3) executar obras de 

melhoramento do regadio; 4) ampliar as áreas irrigadas; 5) garantir a operacionalidade das moto-

bombas e outro equipamento ligado ao sistema e subsistema de rega e drenagem; 6) fazer a gestão e 

manutenção da barragem de Macarretane; 7) estabelecer e cobrar as taxas de uso e aproveitamento 

da terra, água e infra-estruturas; e, 8) garantir o cadastro dos sistemas de regadio (Mosca, 1988c). 
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Desde 1997 a gestão da água e do regadio é feita pela Hidráulica de Chokwé, Empresa Pública 

(HICEP), que tem como principais funções: 

 

 Gestão da água do regadio; 

 Gestão da terra do perímetro irrigado; 

 Manutenção das infra-estruturas hidráulicas; 

 Apoio aos utentes no processo de produção e co-gestão do regadio. 

 

Actualmente, o regadio possui uma área potencial com aptidão para agricultura de cerca de 23.848 

hectares, e uma área afectada por salinidade de cerca de 10 000 hectares (com potencial para 

piscicultura). 

 

A HICEP é responsável pela prestação dos seguintes serviços: 

 

 Manutenção da infra-estrutura hidráulica. 

 Preparação e nivelamento das terras. 

 Fornecimento regular de hortícolas aos principais mercados pelos produtores. 

 Produção de semente certificada e fornecimento aos produtores. 

 Promoção de parcerias. 

 Promoção da piscicultura. 

 

No entanto, esta empresa também tem tido dificuldades de proceder à manutenção do regadio, devido 

à falta de equipamento e fraca assistência as máquinas. 

 

De acordo com a HICEP, o regadio é essencialmente destinado à produção de arroz. Este foi também 

o objectivo da sua construção e a principal cultura praticada desde então. Adicionalmente, o regadio 

possui potencial para a produção de hortícolas, em cerca de 10.000 hectares. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa, procedeu-se inicialmente à revisão de literatura, baseada na análise 

documental que constituiu uma primeira reflexão sobre a política agrária e a estratégia de 

desenvolvimento rural em Moçambique e no Chokwé. 

 

A pesquisa baseou-se na recolha de dados primários e secundários. Relativamente aos dados 

secundários, fez-se a recolha referente à produção a nível do regadio, em particular, a produção de 

arroz e hortícolas no período entre 1974 e 201617. Estas informações foram recolhidas junto ao 

Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE) e do HICEP18. Os dados do período anterior e 

logo após a independência foram obtidos através da revisão de literatura. A análise dos dados 

secundários foi feita através gráficos para melhor compreensão das variações da produção e das 

estruturas produtivas. 

 

Os dados primários foram obtidos em trabalho de campo, tendo-se entrevistado 14 pessoas das 

seguintes instituições: Complexo Agro-Industrial do Chokwé (CAIC), SDAE, HICEP, Mozfoods, 

União da Associação de Regantes (UNAR). Foram também entrevistados antigos directores de 

Empresas Estatais no Chokwé, agricultores e presidentes das Associações de Regantes (Lionde e 

                                                           
17Não foi possível obter dados para toda a série analisada tanto para produção de arroz, assim como de 

hortícolas. 
18Gostaria de agradecer ao SDAE e a HICEP pelo apoio durante todo processo de realização do estudo. 
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Chokwé)19. Pretendia-se colectar as suas percepções sobre o reflexo e impacto da política agrária no 

Chokwé, os principais problemas enfrentados e o impacto do Regadio do Chokwé no 

desenvolvimento do distrito. Os nomes dos entrevistados não são referidos ao longo do texto. 

 

 

5. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO CHOKWÉ 

 

Conforme visto anteriormente, a teoria de desenvolvimento rural em Moçambique apresenta um 

percurso longo e controverso. O Chokwé, em particular, é um dos distritos em que foram 

implementadas várias estratégias de desenvolvimento (Bowen, 1989; Hermele, 1986; Mosca, 1988b; 

Valá, 2002; 2006).Valá (2002) considera que a região de Chokwé foi usada como um “campo de 

experimentação” de diferenciadas políticas e estratégias de desenvolvimento rural, desde o início da 

década de 50, com a implantação do regadio. 

 

5.1. Período Colonial: 1950 – 1974 
 

Em 1954 o regime colonial expropriou aos camponeses as terras férteis do vale e estabeleceu o 

Colonato do Limpopo20, um sistema de assentamento de colonos portugueses e moçambicanos.  

 

Com a implantação do Colonato do Limpopo, a gestão das terras irrigadas passou a ser feita pela 

administração colonial, através da Brigada Técnica de Fomento e Povoamento do Limpopo (BTFPL 

ou BTL), que era a instituição competente para a atribuição de terras dentro do perímetro irrigado 

(Valá, 2002). Anteriormente, as “autoridades tradicionais” é que faziam a gestão da terra com base 

no direito consuetudinário (Valá, 2002). 

 

De acordo com Morais (1960), em Mosca (1988b), em 1954, foram instaladas as primeiras 10 famílias 

alentejanas a quem foram entregues 4 hectares irrigados e 24 hectares de sequeiro por família. 

 

Em 1959 a política colonial foi alterada, permitindo a entrada de alguns moçambicanos negros que 

receberam 2 hectares de terras em “regime de fruição de gleba” (Bowen, 1989; Valá, 2002).Destes, 

eram identificados os melhores agricultores negros que passaram a ser colonos moçambicanos com 

direitos e deveres iguais aos dos colonos portugueses. No entanto, estes tinham que “demonstrar que 

tinham assimilado os valores socioculturais portugueses e feito sua prática (ou seja, deviam 

demonstrar que se comunicavam habitualmente na língua portuguesa, liam e escreviam 

satisfatoriamente, que tinham abandonado a poligamia e tinham-se tornado cristãos, indo todos os 

domingos à missa)” (Valá, 2002:123). 

 

Nessa altura, a produção de arroz era administrada pelo Estado colonial. O Estado supervisionava a 

construção e manutenção das drenagens e dos canais de irrigação, as diferentes fases de cultivo, os 

tipos de rotação de culturas, o fornecimento dos factores de produção e a comercialização do arroz. 

Por outro lado, os pequenos agricultores moçambicanos recebiam muito pouca assistência (Bowen, 

1989). 

 

O desenvolvimento da agricultura camponesa em Chokwé estava dependente do trabalho migratório 

na África do Sul, pois os rendimentos obtidos através desta actividade podiam ser investidos nas 

explorações agrícolas (Bowen, 1989; Hermele, 1986). Hermele (1986) refere que o fluxo do trabalho 

                                                           
19Gostaria de agradecer a disponibilidade e colaboração de todos os entrevistados, tendo contribuído em grande 

medida para a realização e aprimoramento do estudo. 
20“Antes da construção do colonato, a maior parte da terra fértil da região pertencia as famílias nativas ou que 

se instalaram primeiro na região e a menos fértil constituía reserva de pasto e para atribuições às novas famílias 

recém-formadas e grupos de emigrantes residentes” (Matine, 2015:27). 
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migratório para as minas da África do Sul, a partir de meados do século XIX, alterou a divisão sexual 

do trabalho, pelo facto dos emigrados serem maioritariamente do sexo masculino. A importância do 

papel da mulher na actividade agrícola e na família aumentou. 

 

Verificou-se nesta altura um crescimento económico no distrito, devido à implantação de infra-

estruturas rurais (estradas, barragens e canais de irrigação) (Valá, 2002). Assistiu-se à emergência e 

crescimento da produção de arroz e da agro-indústria para o abastecimento rápido da comunidade 

estrangeira, principalmente portuguesa. 

 

A implantação do regadio beneficiou maioritariamente os colonos brancos e negros assimilados, e, 

em certa medida, os agricultores negros em fruição de gleba, pois o acesso às terras do regadio (em 

termos de tamanho das áreas) foi feito nessa ordem; segundo Valá (2002), este critério foi racial. Este 

critério de acesso às terras irrigadas contribuiu para uma maior diferenciação social entre brancos e 

negros e, entre estes, criando ou aprofundando uma elite local que possuía maiores benefícios e 

melhores condições de vida em relação aos que não tinham acesso à terra no perímetro irrigado (Valá, 

2002).  

 

Período Socialista: 1975 – 1983 

Após a independência, grande parte dos colonos portugueses abandonou o país21, deixando a maioria 

das terras sem ocupação. As estruturas de apoio à produção agrícola existentes eram frágeis e sem 

estratégias consistentes e de longo prazo (Valá, 2006). Como forma de garantir a continuidade da 

produção, foi criado em 1976, o Gabinete de Apoio à Produção (GAPPO)22, que começou a ocupar 

as terras abandonadas, Criou-se depois, em 1977, o Complexo Agro-Industrial do Limpopo (CAIL), 

como Empresa Estatal (Mosca, 1988b; Valá, 2006). O CAIL possuía 87% da área do regadio. O 

Estado realizou grandes investimentos na aquisição de equipamento agrícola, meios de transporte e 

comunicações, infra-estruturas, cooperação técnica internacional, etc. (Mosca, 1988b)23.O restante da 

área foi ocupado por cooperativas agrícolas, com colectivização da terra e dos meios de produção 

(paradigma colectivista - socialização do meio rural). 

 

De acordo com Valá (2006), em 1977, o III Congresso da Frelimo pretendia introduzir profundas 

transformações na política de desenvolvimento socioeconómico, através da industrialização dos 

excedentes agrícolas. Para tal, argumentava-se, era necessário que houvesse uma modernização da 

agricultura e que a produção aumentasse significativamente. Optou-se por uma estratégia socialista 

de desenvolvimento, onde o desenvolvimento rural deveria ser promovido através da produção nas 

empresas estatais agrárias e cooperativas e da socialização do campo, onde a população camponesa 

dispersa devia organizar-se em aldeias comunais. Com estas novas reformas o sector familiar foi 

marginalizado (Bowen, 1989; Mosca, 2005; Valá, 2006). 

 

Durante o Congresso, definiu-se o Vale do Limpopo como o “Celeiro da Nação” (Hermele, 1986; 

Mosca, 1988b).Após os investimentos realizados no CAIL, verificou-se um aumento na produção, 

embora aquém das expectativas, devido a vários factores institucionais, técnicos e produtivos. Como 

consequência, verificou-se uma ineficiente utilização de máquinas e de infra-estruturas, baixa 

                                                           
21 Sendo que mais de 1/3 já tinham abandonado o país antes da independência (Valá, 2006). 
22 O GAPPO tinha como objectivo assegurar a produção das terras abandonadas, evitar a sabotagem de infra-

estruturas e equipamento, manter a força de trabalho em actividade, lançar as bases das empresas estatais 

agrárias e iniciar o processo de cooperativização (Valá, 2006). 
23 Entre 1977 e 1983, de acordo com a política do Governo da Frelimo, pretendia-se colocar a maior parte do 

investimento agrícola nas machambas do Estado e, em pequena proporção, nas cooperativas (apenas 2% do 

investimento total no sector agrícola destinou-se às cooperativas entre 1977 a 1981), deixando, desta forma, os 

camponeses e as machambas privadas desenvolverem-se com os seus recursos internos (Bowen, 1989). 
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produtividade, altos custos de produção, aspectos que geraram dívidas avultadas à banca estatal e 

investimentos públicos sem retorno (Mosca 1988b). 

 

Ainda em 1977, o rio Limpopo transbordou causando alagamento em grandes áreas; parte das culturas 

e do gado foram perdidas e o sistema de irrigação danificado. A população afectada pelas cheias foi 

reassentada nas zonas altas do distrito, onde havia água em quantidades insuficientes 

comparativamente às necessidades das famílias e das machambas (Hermele, 1986; Valá, 2006). Após 

a cheia, o Governo proibiu estes agricultores de regressarem às suas terras de origem (Bowen, 1989), 

também como forma de impor coercivamente a habitação nas aldeias comunais. Assiste-se, nesse 

momento, ao que Valá (2002) considerou de segundo ciclo de expropriação de terras, protagonizada 

pelo próprio Governo da Frelimo. 

 

Os pequenos agricultores passaram a dedicar-se mais às suas próprias machambas (e outras pequenas 

actividades económicas) do que às cooperativas24, tendo produzido alimentos para o consumo e 

comercializado os excedentes (Bowen, 1989). Em finais de 1982, o Governo moçambicano percebeu 

que a sua estratégia de desenvolvimento baseado nas empresas estatais estava a ser um fracasso25, 

não se verificando os efeitos económicos desejados (Bowen, 1989). 

 

De acordo com Mosca (1988c), as principais dificuldades e problemas do SIREMO e das empresas 

estatais estavam ligados à manutenção deficiente dos subsistemas de drenagem, represas e diques de 

defesa, à paralisia de grande parte do equipamento de construção e agrícola devido à falta de peças, 

assistência técnica e fraca capacidade oficinal, à gestão do parque de máquinas e à deterioração das 

infra-estruturas. 

 

Mosca (1988c) considerou que uma das formas de resolver essas dificuldades seria a reabilitação e a 

capacitação em termos de recursos humanos, materiais e financeiros do SIREMO E.E.; a 

reestruturação da concepção e métodos de direcção e gestão da empresa; e, haver uma ligação forte 

entre a investigação, a extensão, as empresas estatais e a hidráulica (SIREMO). 

 

5.2. Período das reformas: 1983 – 1986  

 

Em Abril de 1983, foi realizado o IV Congresso da Frelimo, que fez um balanço crítico da política 

de desenvolvimento adoptada e reconheceu o papel importante que os pequenos e médios agricultores 

deveriam desempenhar na produção e comercialização agrícola (Valá, 2006).Segundo Bowen (1989), 

a omissão mais séria na política agrícola da Frelimo, de 1977 a 1983, foi a negligência da agricultura 

familiar camponesa. As reformas do IV Congresso do Partido visavam corrigir os erros e deficiências 

das políticas económicas anteriores. Assim sendo, a Frelimo estava a favor da descentralização e de 

projectos de pequena escala e centrados no mercado.  

 

Segundo Mosca (1988b), em meados de 1983, foi criado o Gabinete de Direcção e Coordenação das 

Empresas Agrárias do Chokwé (GDCEAC), também conhecido por Unidade de Direcção Agrária 

(UDA - Chokwé), que tinha como principais funções: 1) distribuir as terras irrigadas aos camponeses; 

2) reorganizar o sector estatal agrário; 3) incentivar a produção privada; 4) prestar apoio ao 

movimento cooperativo para consolidação das cooperativas existentes; 5) garantir os recursos 

materiais e financeiros; 6) fazer o aprovisionamento da campanha em factores de produção; 7) 

garantir a gestão eficaz do regadio; entre outros. 

                                                           
24 De acordo com Valá (2006), a estratégia da Frelimo eliminou qualquer expectativa que o campesinato tinha 

de reaver as terras que lhes tinham sido tiradas no regime colonial.  
25Bowen (1989) destaca as principais causas: administração excessivamente centralizada, habilidades técnicas 

e administrativas inadequadas, mau uso de máquinas, má gestão de stocks, inexperiência e apoio insuficiente 

às infra-estruturas. 
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Em finais de 1983, procedeu-se ao reordenamento do regadio do Chokwé e o CAIL foi abolido 

seguido de uma reestruturação das empresas e da ocupação do regadio (Hermele, 1986; Mosca 2005). 

A partir do CAIL, criaram-se oito empresas estatais: 2 fábricas de descasque de arroz em Chokwé e 

Conhane; 1 fábrica de salsicharia e 1 de lacticínios em Lionde; 1 fábrica de conserva de tomate em 

Chilembene; 1 fábrica de descaroçamento de algodão em Chokwé; 1 fábrica de beneficiamento de 

sementes em Lionde; e, 1 fábrica de secagem e enfardamento de luzerna para alimentação animal em 

Lionde (Mosca, 1988c). 

 

Houve uma distribuição e expansão da terra irrigada, sendo que o Estado passou a deter menos terra, 

passando cerca de 2 500 hectares para a empresa mista LOMACO (Lonhro Mozambique Agricultural 

Company; Companhia Agro-Industrial Lonhro Moçambique)26. Em 1986 cerca de 14 000 

camponeses receberam terras (de 0,5 a 1 hectare cada) dentro do sistema de regadio (Bowen, 1989). 

 

De acordo com Mosca (2005), as médias empresas estatais criadas possuíam maior autonomia de 

gestão, o que permitiu um aumento da produção, da produtividade, melhorias financeiras e maior 

flexibilidade e dinamismo de funcionamento. As empresas mantiveram, em grande medida, a mesma 

estrutura produtiva, assente na cultura do arroz e procuraram introduzir as hortícolas. Segundo Bowen 

(1989),a redistribuição de terra levou a um aumento na produção de arroz, de 12 000 toneladas em 

1982/83 para cerca de 50 000 toneladas em 1986/8727. 

 

Bowen (1989) concluiu que a distribuição de terra aos camponeses e aos agricultores privados não 

resolveu o problema da grande maioria, considerando que os médios e grandes agricultores foram os 

que mais beneficiaram da reforma agrária, bem como da ajuda externa, o que levou a uma 

diferenciação socioeconómica entre os produtores rurais. Estes médios e grandes agricultores foram, 

na sua grande maioria, seleccionados entre os antigos colonos portugueses e moçambicanos; estes 

pertenciam às elites locais (assimilados, conforme anteriormente referidos). 

 

A priorização do sector privado e familiar aconteceu num momento em que se verificava o 

agravamento de uma crise económica, a carência de recursos externos, a paralisação da maior parte 

do sector produtivo e, por outro lado, verificava-se um alargamento da economia informal e aumento 

da inflação (Valá, 2006).A guerra civil alargou-se na região, tendo algumas vilas do regadio sido 

atacadas. As estradas de e para Maputo (e para outras zonas circunvizinhas) eram persistentemente 

atacadas e os fluxos de pessoas e bens tinham de ser acompanhados por efectivos militares. Pode-se 

depreender que estas reformas fizeram parte da estratégia de defesa contra o alastramento da guerra 

na zona. Esta afirmação justifica-se porque estas reformas, naquele período, apenas aconteceram no 

vale do Limpopo.  

 

5.3. Economia de Mercado: 1987-2000 

 

Devido aos efeitos da crise iniciada nos primeiros anos da década de oitenta, teve início em 1987 a 

implementação de um Programa de Ajustamento Estrutural (PAE) "a lá IBW", internamente 

designado por Programa de Reajustamento Estrutural (PRE), que pretendia fazer face à crise através 

                                                           
26 A LOMACO foi criada com capital da multinacional britânica LONHRO e do governo de Moçambique. A 

Lonhro tinha grandes interesses económicos em vários sectores económicos da África Austral, sendo que em 

Moçambique, a LOMACO tinha empresas de agricultura e na indústria agrária (Mosca, 2005). 
27 Conforme aponta João Mosca, em Bowen (1989), o aumento da produção deveu-se principalmente a: 1) 

redução das machambas do Estado e aumento das pequenas explorações, permitindo desta forma melhorar a 

gestão dos recursos e uma melhor assistência a estas explorações; 2) a distribuição de pequenas parcelas de 

terra irrigada permitiu um aumento gradual dos rendimentos; e, 3) a distribuição de terra para os agricultores 

privados permitiu a introdução de uma nova dinâmica acompanhada pelo fornecimento de insumos nos 

momentos solicitados. 
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da adopção de medidas de austeridade referentes à política fiscal e monetária, privatização das 

empresas estatais, desregulamentação e privatização da economia e estímulo às exportações (Valá, 

2006). O PRE pretendia corrigir os desequilíbrios económicos resultantes das políticas públicas 

anteriores, aumentar a produção e produtividade através desenvolvimento do sector privado e 

familiar, Valá, 2006). 

 

De acordo com Mosca (1993), em Valá (2006), “a transformação mais importante que se verificou 

na estrutura agrária foi a perda de importância do sector estatal em benefício do sector privado (…). 

Grande parte dos factores de produção externos (equipamentos e principais insumos) foi atribuída 

principalmente ao sector privado por imposição dos doadores e/ou financiadores e pela pressão da 

nova burguesia cada vez mais influente nas instâncias do poder”. Esta nova elite empresarial era 

composta por membros da Frelimo e da governação, que beneficiaram das privatizações não 

transparentes e de recursos financeiros de acesso politizado e de que, ainda hoje, muitos deles, não 

foram reembolsados aos bancos28 ou ao tesouro público. 

 

Em geral, o apoio que antes era dado ao sector estatal foi canalizado maioritariamente para o sector 

privado, embora, segundo Mosca (1996), em Valá (2006), os pequenos agricultores (sector familiar) 

tenham maior capacidade de resposta aos estímulos de mercado que o sector estatal e privado. Valá 

(2006) confirma e refere que a implementação do PRE apenas beneficiou os grandes produtores 

(privados e comerciais), tendo marginalizado a maioria dos produtores agrícolas no Chokwé. Ainda 

persistia a insegurança alimentar, o dualismo económico e social aprofundou-se e a atribuição de 

recursos continuou centralizada e concentrada. 

 

“Por volta de 1988/89 o estado de degradação do regadio do Chokwé era um constrangimento que 

limitava o aumento da produção agrícola. A empresa gestora do regadio, o SIREMO E.E., já não 

recebia do Estado as dotações financeiras suficientes para custear as despesas de operação e 

manutenção do sistema. As empresas estatais que, até antes da introdução do PRE, tinham acesso ao 

crédito bancário, começam a sentir certas dificuldades no seu funcionamento, de tal modo que, terras 

que se encontravam sob sua gestão não foram cultivadas em 1989 e 1990. Em contrapartida, os 

produtores do sector privado e familiar, e os deslocados de guerra, começam a fazer pressão no 

sentido de ocupar as terras não aproveitadas pelas empresas estatais” (Vala, 2006: 162). 

 

Mosca (2005) confirma que as empresas estatais ficaram com as melhores terras, relativamente à 

qualidade dos solos e das infra-estruturas, e retiveram os serviços (parques de máquinas, armazéns, 

escritórios, habitação das aldeias, etc.)29. As cooperativas não foram mais apoiadas com recursos 

importados através de projectos e donativos. 

 

Este facto é também confirmado numa das entrevistas em que se refere que houve uma tentativa do 

SIREMO E.E. fazer a distribuição de terras, tendo esta sido rejeitada pela população. Desta forma, 

criaram-se comissões responsáveis pela elaboração das listas para a distribuição de terras. Nesse 

âmbito, deu-se prioridade aos antigos colonos, aos trabalhadores das empresas estatais e aos 

deslocados da guerra. No entanto, os antigos responsáveis das empresas estatais também beneficiaram 

na distribuição de terras, pois eles faziam parte das comissões. 

 

Ainda de acordo com uma entrevista a outro agricultor, antigo chefe de uma das empresas estatais, a 

distribuição de terras foi errada: 

 

Na minha opinião, se a distribuição fosse económica, mais económica, era 8hectares por 

cada agricultor ou 16 hectares, (…) Neste momento, mesmo as pessoas, bastou ter uma 

                                                           
28 O caso do escândalo do Banco Austral é porventura o mais significativo. 
29 Com excepção da LOMACO que recebeu as melhores terras do regadio (Mosca, 2005). 
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casa no regadio, era funcionário do Estado nas machambas estatais, ficou com 1hectare. 

Muitas das pessoas não têm noção, não tem vocação para fazer a actividade agrícola. Isso 

criou uma situação que está a ser muito difícil de corrigir. No regadio encontras 

machambas de alguns agricultores, mesmo esse de 4hectares -8hectares, ou que já morreu, 

ou que emigrou por causa das dificuldades da actividade; mas tu não podes mexer naquela 

terra sem a intervenção daquele neto desse dono da machamba que morreu que é 

enfermeiro em Maputo. (…) Mas a maior parte das terras foram para o sector familiar, 

0,5-0,5hectares e é isso que é muito mais difícil de gerir. Imagina que tenhamos 

financiamento, quantas pessoas vais gerir para financiar 0,5-0,5hectares num sistema de 

regadio como este. Essa estratégia acho que é errada, foi errada”. 

 

Em 2000 o sistema foi severamente destruído devido às cheias catastróficas do rio Limpopo. O 

regadio foi parcialmente recuperado com recursos externos.  

 

 

6. O REGADIO DO CHOKWÉ COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

As mudanças constantes de regimes políticos (colonialismo – planificação central – reformas – 

economia de mercado), modelos/estratégias de desenvolvimento da agricultura, instabilidade 

institucional (land grabbing – colonato – empresas estatais – privatizações – marginalização dos 

camponeses), cheias, secas e conflito político e militar, não permitiram a consolidação de condições 

que assegurassem um percurso de desenvolvimento estável no Chokwé. Esta secção analisa de forma 

breve o desempenho do Chokwé na produção das principais culturas e a verificação do “estatuto” de 

“Celeiro da Nação”. 

 

6.1. Chokwé como o “Celeiro da Nação” 

 

A implantação do maior regadio do país levou ao aumento da produção do distrito (principalmente 

de arroz e hortícolas), proporcionando o desenvolvimento do mesmo.  

 

O distrito do Chokwé é auto-suficiente na produção de alimentos necessários para que o indivíduo 

tenha uma vida saudável e activa conforme a cesta básica do Ministério da Saúde, abastecendo com 

os seus excedentes os mercados locais, bem como os distritos vizinhos e algumas cidades próximas 

como Maputo e Xai-Xai (Abbas, 2017). A mesma autora refere que os níveis de insegurança alimentar 

do Chokwé são dos mais baixos do país, cerca de 12% da população. 

 

Gráfico 1. Produção e necessidades alimentares de arroz em Chokwé 

 
Fonte: Abbas (2017). 
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Conforme se observa no gráfico acima, o Chokwé produz acima das necessidades de consumo de 

arroz do distrito. 

 

Porém, produz uma pequena parte das necessidades do país, conforme se pode observar mais abaixo. 

De acordo com o INE, em 2015, a população total era de cerca de 25,7 milhões de habitantes. 

Conforme a cesta básica definida pelo MISAU, um indivíduo deve consumir cerca de 36 kg de arroz 

por ano. Desta forma, a necessidade alimentar de arroz é de aproximadamente 900 mil toneladas. 

Considerando a produção de arroz no Chokwé em 2015, a produção do distrito cobriu apenas 1% das 

necessidades de consumo do país. 

 

Gráfico 2. Produção de arroz no Chokwé30 

 
Fonte: Mosca (1988c), Valá (2006), Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE) – Chokwé 

e HICEP. 

 

De acordo com Valá (2006),houve dois períodos em que se registaram elevados níveis de produção, 

nomeadamente, entre 1965 e 1974 – período de vigência do Colonato do Limpopo – e entre 1985 e 

1988 – período de funcionamento da UDA. 

 

Valá (2006) considera que as razões para o incremento da produção agrícola nesses dois períodos 

residem no facto de os produtores agrícolas disporem de condições apropriadas para levarem a cabo 

as suas actividades, em particular o acesso à terra e ao crédito de campanha, sistema de 

aprovisionamento operacional, regadio a funcionar satisfatoriamente, parque de máquinas disponível, 

possibilidade de escoamento da produção e/ou transformação nas agro-indústrias. 

 

A produção de hortícolas é também importante. As hortícolas começaram a ganhar importância após 

a independência, sendo cultivadas na época fresca (entre Abril e Outubro). 

 

O gráfico que se segue mostra a evolução da produção de hortícolas desde 1982/83 até 2015/16. 

  

                                                           
30 O gráfico baseou-se nos dados disponíveis. Infelizmente não foi possível obter dados referentes a um período 

mais longo antes da independência e para alguns anos importantes no período pós-independência, como o ano 

da campanha agrícola de 1977/78. 
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Gráfico 3. Produção de hortícolas no Chokwé 

 
Nota: Não foi possível obter dados para o período antes da independência e entre 1987/88 e 1997/98. 

Fonte: Mosca (1988c) e HICEP. 

 

Nos dois gráficos acima, é possível verificar a substituição da produção de arroz por hortícolas. As 

razões são as seguintes: maior lucratividade; menores riscos por serem produzidos em períodos de 

menor probabilidade de cheias e secas; e, mercados (preços) menos controlados.  

 

As importações destes bens vêm crescendo ao longo dos anos, o que revela a incapacidade do Chokwé 

(“Celeiro da Nação”), satisfazer o mercado interno. É conhecido que o mercado de Maputo é 

principalmente abastecido de tomate e outras hortícolas importadas. O gráfico abaixo revela os 

volumes em toneladas do arroz importado. 

 

Gráfico 4. Produção de arroz no Chokwé, importação total de arroz versus necessidades 

alimentares31 

 
Fonte: Abbas (2017) para necessidades alimentares; FAO (2017) para importação total do país; SDAE 

para produção no Chokwé. 

 

Conforme se pode verificar no gráfico acima, mesmo com recurso à importação, ainda não é possível 

satisfazer as necessidades alimentares da população. A produção de arroz no Chokwé cobriu, em 

média na série analisada, apenas cerca de 2% das necessidades de consumo da nação. 

                                                           
31Não foi possível obter dados mais recentes sobre a importação de arroz. 
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De uma forma geral, por motivos que serão apontados mais à frente32, o Chokwé não teve, e não tem, 

capacidade para desempenhar o papel de “Celeiro da Nação” embora, em alguns momentos, tenha 

tido um papel importante na provisão de alimentos, principalmente para Maputo. Este facto 

aconteceu, sobretudo, em meados da década dos anos oitenta. Os que nessa altura viveram, recordam-

se do repolho apelidado de “ai se não fosse eu”, cuja produção era realizada, em grande medida, no 

Chokwé. Repolho e carapau era o prato alimentar básico na cidade de Maputo. 

 

Existem discursos (politizados) que, mesmo assim, afirmam que o Chokwé chegou a ser o “Celeiro 

da Nação”, mas que no momento não está a ser explorado na totalidade: 

 

Provavelmente, nós estamos a explorar 1/3 da capacidade do regadio. Temos muita 

capacidade de produção aqui, que está morta, tanto em termos de terra, assim como 

homens; temos técnicos, temos agricultores com experiência de trabalho, com capacidade 

de produzir. Eu já fui director de uma empresa de 5.000 hectares de arroz, no tempo da 

empresa estatal; gerimos bem, enchemos esta fábrica aqui, aquela da Palmeira, até 

mandávamos arroz para uma fabriqueta em Xai-Xai e Chibuto, mandávamos arroz para o 

Sul, quando isto se chamou Celeiro do país. Mas nós somos as mesmas pessoas, estamos 

aqui (…) O que há de diferente são as condições de trabalho. As condições no tempo 

colonial eram outras, haviam capacidades, havia mercado e havia preço justo ou 

subsídio33. 

 

Os principais problemas identificados no regadio e no Chokwé, em geral, foram34: 

 

 Gestão do regadio: existem dificuldades por parte da HICEP de fazer a gestão do regadio no 

que se refere à manutenção, distribuição de água, limpeza dos canais e das valas de drenagem. 

De acordo com a HICEP, esta dificuldade surge pelo facto da mesma não possuir meios 

financeiros suficientes para desempenhar as funções que lhe são atribuídas. A mesma 

empresa refere que a capacidade técnica não constitui um problema. A HICEP recebia 

recursos do Estado, tendo estes sido reduzidos. 

 Salinidade dos solos: a salinidade dos solos constitui um problema muito grave pois, do total 

da área irrigada, que é de cerca de 33.848 hectares, cerca de 10.000 hectares, estão afectados 

por salinidade, tornando essa área inadequada para a prática da agricultura (segundo um 

levantamento em2003). De acordo a HICEP, recentemente fez-se um estudo em que se 

constatou que, dos 10.000 hectares salinizados, cerca de5.000 estão altamente salinizados 

(normalmente não cresce nenhum tipo de vegetação) e 5.000 hectares estão moderadamente 

salinizados (existem algumas culturas que são tolerantes, como o arroz transplantado). Existe 

uma opção de uso das áreas altamente salinizadas para a prática da piscicultura. A salinização 

é sobretudo resultante de más técnicas de rega e da inoperacionalidade do sistema de 

drenagem. 

 Ociosidade de terras: a ociosidade de terras é também um dos problemas identificados. 

Facilmente encontram-se terras ociosas, embora pertençam a alguém. Os agricultores 

afirmam que a ociosidade de terras se verifica por alguns motivos; dentre eles, destacaram: 

1) falta de meios financeiros para produzir; 2) emigração dos agricultores devido às 

dificuldades da actividade agrária; e/ou, 3) os “donos” dessas terras já não estão vivos e não 

é permitido nenhum tipo de interferência naquelas terras sem a autorização do parente mais 

próximo que pode não estar no Chokwé.  

                                                           
32Veja, por exemplo, Valá (2006), Ganho e Woodhouse (2014) que suportam esta afirmação. 
33Extracto de uma das entrevistas. 
34 Estes problemas foram identificados na revisão de literatura e nas entrevistas realizadas. 
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 Política de mercados e preços: o problema dos mercados foi um dos factores mais 

mencionados nas entrevistas. Os agricultores afirmam que os custos de produção são 

elevados e os preços de venda dos produtos são baixos. Um entrevistado referiu ser muito 

caro produzir no Chokwé e, portanto, devem existir políticas nacionais que incentivem e 

facilitem a produção. 

 Baixa produtividade: a produtividade no Chokwé é muito baixa, principalmente se 

comparada com o período colonial. Muitos factores justificam esta baixa produtividade, 

como: 1) irregularidade das chuvas (bem como, a ocorrência de cheias e secas); 2) falta de 

nivelamento das terras; 3) funcionamento deficiente do regadio; entre outros. 

 Cadeia de valor incompleta/falta de agro-indústria: a agro-indústria desempenhou um papel 

importante no desenvolvimento e dinamização da actividade agrícola. No entanto, com o 

colapso da agro-indústria, os produtos passaram a ser vendidos sem transformação e sem 

valor acrescentado no local (veja, mais adiante, secção dedicada à agro-indústria). 

 Não pagamento das taxas de água e de limpeza pelos agricultores: de acordo com a HICEP, 

poucos agricultores pagam a taxa de água e de limpeza. A HICEP não tem um mecanismo 

nem bases legais para uma cobrança coerciva e não tem poder para excluir os agricultores, 

considerando o "papel social" que se atribui ao regadio. Os factores que os agricultores 

utilizam para o não pagamento das taxas são: fracasso na produção devido a cheias/secas, 

baixa rentabilidade devido à produtividade e, por vezes, falta de vontade dos próprios 

agricultores. Este não pagamento de taxas afecta também a ARA-Sul (Administração 

Regional de Águas do Sul)35 pois, se os agricultores não pagam as taxas à HICEP, a HICEP 

não paga à ARA-Sul, devido à falta de fundos. De acordo com o PCA da HICEP, pretende-

se melhorar o sistema de facturação de água, por forma a fazer o alinhamento com a lei de 

águas. De acordo com a nova lei, há um seguimento dos agricultores que têm menos de 1 

hectare que deveriam estar isentos do pagamento da taxa de água. Actualmente a ARA-Sul 

cobra à HICEP o pagamento da taxa de água, como se a HICEP fosse um 

utilizador/consumidor “singular”, sendo, portanto, cobrado o pagamento da taxa de água para 

toda a área do regadio. Neste âmbito, a HICEP pretende que se facture directamente o 

utilizador da água (os agricultores), por forma a aplicar-se a lei de águas, sendo que a HICEP 

seria o meio pela qual se faria a facturação, considerando que a empresa já possui a base de 

dados dos agricultores. Esta opção será discutida com a ARA-Sul e com o Governo. 

 Dificuldades de pagamento dos créditos concedidos a taxas de juros bonificadas: de acordo 

com a HICEP, esta recebe alguns fundos, através do Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar (MASA), para serem canalizados aos agricultores em forma de crédito. Estes 

fundos não têm sido suficientes para abranger todos os agricultores. A HICEP canaliza os 

fundos através da CPL – Cooperativa de Poupança e Crédito dos Produtores do Limpopo36, 

mediante um contrato. São elaborados critérios de elegibilidade e limites dos montantes, a 

uma taxa de juro bonificada de 10%. De acordo com a HICEP, os agricultores afirmam não 

pagar o crédito por diferentes razões, de entre as quais se destacam: 1) chegada tardia do 

                                                           
35A ARA-Sul tem como missão “promover a utilização racional dos recursos hídricos para a defesa do meio 

ambiente e satisfação das necessidades dos utentes, alargando a rede de monitoramento, aumentando a 

capacidade de armazenamento e planeando os recursos hídricos disponíveis com base nas bacias hidrográficas” 

– Disponível em http://www.ara-sul.co.mz/missao-visao-valores/ [Acesso em: 01/10/2017]. A ARA-Sul faz a 

gestão da água do rio a partir da Barragem de Massingir até os Açudes de Macarretane e para o regadio. A partir 

do canal geral do regadio do Chokwé em Macarretane, a água passa a ser gerida pela HICEP para efeitos de 

distribuição aos agricultores. 
36 A CPL é uma sociedade cooperativa, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e 

patrimonial. Iniciou as suas actividades em Setembro de 2005 com 80 membros e, actualmente, tem mais de 

1900 membros (pessoas singulares, associações de camponeses, associações de pescadores, ONGs e empresas). 

Disponível em: http://micromoz.wixsite.com/cpcpl/firma [Acesso em 25/09/2017]. 

http://www.ara-sul.co.mz/missao-visao-valores/
http://micromoz.wixsite.com/cpcpl/firma
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dinheiro (fora da época para o cultivo); 2) mercados37; e/ou, 3) cheias e secas, que levam à 

perda, parcial ou total, da produção. 

 Ausência de medidas governamentais (protecção alfandegária, gestão do sistema de regadio, 

extensão rural, etc.): Não existem regras claras e especificas sobre a forma de utilização do 

regadio. Relativamente à extensão rural, o número de extensionistas é baixo, considerando o 

número de agricultores no regadio. De acordo com o SDAE (2015),o rácio 

extensionista/produtor deveria ser de 250; na campanha 2014/15, o sector de extensão rural 

contou com 14 extensionistas. De acordo com a HICEP, o regadio conta com cerca de 12.313 

utentes, o que significa que seriam necessários aproximadamente 50 extensionistas. 

 

Deve-se referir que nem sempre as entrevistas reflectem alguns aspectos importantes. Por exemplo: 

1) a agricultura do Chokwé sempre (desde a construção do regadio) recebeu recursos materiais, 

técnicos e financeiros superiores a outras regiões do país; (2) os agricultores sempre beneficiaram de 

subsídios do Estado (não pagamento da taxa de água, acesso a um sistema irrigado, volume de crédito 

e a taxas de juro bonificadas; (3) existência no local de uma estação de investigação agrária, que 

produziu variedades de sementes e estudos agronómicos sobre a região; (4) boa densidade de serviços 

aos produtores (empresas de comercialização, de fornecimento de insumos, assistência técnica, 

produção de sementes, agroprocessamento, etc.).  

 

6.2. Agro-indústria no Chokwé 

 

Neste ponto foca-se essencialmente na análise da agro-indústria com ênfase para o período pós-

colonial, pelo papel importante que esta desempenhou. 

 

Após a implantação do regadio, verificou-se o desenvolvimento e expansão da agro-indústria. 

Pretendia-se concretizar uma concepção de desenvolvimento local integrado, segundo o conceito 

então prevalecente de complexos agro-industriais38. Esta concepção pretendia ainda que parte das 

cadeias produtivas do arroz, produtos pecuários e hortícolas, se localizasse no distrito, em beneficio 

dos agricultores, com a retenção de mais valor acrescentado. As unidades produtivas de carnes e 

lacticínios (em Lionde), descasque de arroz (em Conhane), transformação de tomate (Chilembene) e 

desfibramento de algodão (na cidade de Chokwé), eram constituídas em cooperativas dos produtores. 

A produção destes bens era conhecida pela boa qualidade. 

 

Estas unidades de produção foram integradas no CAIL e, posteriormente, na UDA-Chokwé, que, sem 

serem encerradas, possuíam níveis baixos de produção. Todas as atenções e recursos estavam 

concentrados na produção de arroz e de tomate, o que assegurou a continuidade destas duas unidades 

fabris. Foram realizados investimentos que asseguravam o funcionamento das duas fábricas de arroz 

de Conhane e Chilembene. 

 

Em 1986, surge a LOMACO com cerca de 2 500hectares, sendo a sua actividade principal na zona 

de Chilembene com cerca de 400hectares, produzindo hortícolas para vender em fresco no mercado 

em Maputo, e tomate para a fábrica de concentrado em Chilembene. A LOMACO introduziu a 

produção de algodão em Matuba e Macarretane, com rega por aspersão e reabilitou a fábrica de 

descaroçamento. 

 

Em 1995, a empresa paralisou devido à seca que afectou esta região do país. No entanto, apenas no 

ano de 2000, a LOMACO parou de operar devido às cheias, registando prejuízos enormes nos campos 

                                                           
37 Veja o ponto mercados, referido anteriormente. 
38O Governador Manuel Moreira de Fonseca pretendia desenvolver no Limpopo, um grande complexo agro-

industrial. 
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e nos equipamentos. Em entrevista, constatou-se que, para além disso, as condições de mercado na 

altura, bem como os custos de produção de tomate, tornaram esta actividade não rentável.  

 

A Mozfoods, S.A.39, empresa privada que pertencia à Fundação Gatsby, investiu na produção agrícola 

em Moçambique desde 2004 com o objectivo de produzir, fornecer e comercializar/exportar bens 

agrícolas (Mozfoods, 2012). Faziam parte da Mozfoods S.A.,a MIA (MoçFer Indústrias 

Alimentares),estabelecida em 2005, que investiu na reabilitação de uma fábrica de descasque de arroz 

pertencente ao Estado, localizada em Conhane, designada por Orizícola do Limpopo (ORLI). Além 

das actividades directamente produtivas, a MIA realizava pesquisa e produção de sementes 

certificadas de arroz e de outras culturas (em menor escala) e promovia a produção de arroz para 

semente. 

 

A MIA tinha uma capacidade de processamento de 20.000 toneladas/ano e de 16 000 toneladas 

armazenamento (Mozfoods, 2012). O ano de 2012 foi considerado o melhor ano de produção de arroz, 

tendo comprado cerca de 7.000 toneladas aos produtores em regime de subcontratação, (Mozfoods, 

2012). 

 

Apesar da capacidade subutilizada, o governo, através do CAIC – Complexo Agro-Industrial de 

Chokwé, construiu uma segunda fábrica de processamento de arroz, financiada por capital chinês. 

 

O Governo, em Setembro de 2010, decidiu que o arroz de terceira não pagasse direitos aduaneiros, 

afectando gravemente a capacidade dos produtores competirem no mercado. A produção deste cereal 

deixou de interessar com consequências na produção de sementes. Considerando estes factores, 

aliados à construção da nova fábrica, a MIA decidiu encerrar as suas actividades em Dezembro de 

2013. 

 

De acordo com Mozfoods (2012), os maiores desafios enfrentados estavam relacionados com: 

1)ausência de políticas de apoio à produção de arroz, referindo-se à importação da arroz barato com 

isenção de impostos aduaneiros e à depreciação do Metical, o que tornou a produção local não 

competitiva; 2) necessidade de melhoria de gestão e manutenção do regadio; 3) dificuldades de acesso 

ao crédito; e, 4) descoordenação nas decisões de investimento na cadeia de valor do arroz. 

 

Em 2012, antes do encerramento da MIA, foi construído o CAIC. Este Complexo Agro-Industrial foi 

inaugurado pelo Presidente Filipe Nyusi em Abril de 2015, tendo começado a operar no mesmo ano. 

O empreendimento custou cerca de 60 milhões de USD. A gestão do Complexo é feita pelos sectores 

públicos e privado, liderado com 70% pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), 

a HICEP com 20% e a Sociedade Agrícola do Vale do Limpopo (SAVAL) com 10%. 

  

                                                           
39 Anteriormente designado de grupo Moçfer S.A. A missão da Mozfoods era a de contribuir para o 

desenvolvimento económico e social de Moçambique através da criação de indústrias alimentares 

comercialmente sustentáveis, focadas no consumidor, que estimulassem o crescimento da agricultura 

moçambicana (Mozfoods, 2012). 
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Figura 3. Complexo Agro-Industrial de Chokwé (CAIC) 

 
 

O CAIC possui três linhas de processamento: 1) de arroz, com uma capacidade de cerca de 60 mil 

toneladas/ano (Figura4); 2) de tomate com capacidade de 6 toneladas/dia; e, 3) de castanha de caju, 

com cerca de 2,4 toneladas/dia. Possui uma capacidade de armazenagem de 35 mil toneladas, 

distribuídas por 5 armazéns (ver Figura5), e 15 câmaras frigoríficas, com uma capacidade de 1.000 

toneladas/cada para a conservação de hortícolas. No entanto, a linha de conservação de hortícolas e 

de processamento de tomate ainda não iniciaram a produção, pois ainda não existem investidores. 

 

Figura 4. Linha de processamento de arroz 
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Figura 5. Instalações para o armazenamento de cereais 

 
De acordo com Club of Mozambique (2017)40, o Complexo tem registado problemas desde a sua 

inauguração, tendo operado no máximo a 12% da sua capacidade. Actualmente, o CAIC não está a 

operar, mas deve arcar com os custos fixos que são de cerca de 180.000,00 MZM por mês (Club of 

Mozambique, 2017). Pergunta-se: como foi possível investir numa nova fábrica estando as existentes 

a operar a uma baixa percentagem das capacidades instaladas? 

 

 

7. RESUMO 

 

O Chokwé tem potencial para a produção agrícola e possui o maior regadio do país. 

 

Ao longo dos anos foram implementadas diferentes políticas e estratégias de desenvolvimento no 

Chokwé, todas elas de êxito, político, económico e social, limitado e sem verificação dos pressupostos 

das respectivas concepções de desenvolvimento. De acordo com a análise realizada, os períodos em 

que se registaram maiores níveis de produção foram antes da independência e entre 1984 e 1988, pelo 

facto de existirem condições para que os produtores desenvolvessem as suas actividades e escoassem 

os seus produtos. 

 

O insucesso produtivo do Chokwé na maior parte do período analisado é acompanhado por 

inviabilidade económica e financeira (custos de produção elevados, não competitividade, avultados 

subsídios públicos, crédito mal parado e ineficiência na utilização de recursos), externalidades 

ambientais negativas (degradação/salinização dos solos, cheias) e marginalização social.  

 

As alterações/instabilidade nas políticas governamentais constituíram um dos motivos para o 

insucesso do Chokwé. Além deste aspecto, aspectos técnicos decorrentes da deficiente gestão e de 

escassez de recursos contribuíram para a evolução produtiva.  

                                                           
40Club of Mozambique (2017).US$60 million Gaza industrial complex ceases production. 07/08/2017 

Disponível em: http://clubofmozambique.com/news/us60-million-gaza-industrial-complex-ceases-production/ 

[Acesso em 26/09/2017]. 

http://clubofmozambique.com/news/us60-million-gaza-industrial-complex-ceases-production/
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Em síntese, o caso do Chokwé é um exemplo paradigmático de: (1) políticas públicas inconstantes, 

erráticas e contraditórias; (2) instabilidade institucional e incapacidade das instituições locais 

desempenharem as suas funções, seja por falta de recursos, por ausência de leis e de regulamentação 

de utilização do regadio; (3) ausência de uma estratégia de desenvolvimento local e rural, sendo o 

Chokwé uma região com características especificas; (4) formação de uma elite de produtores locais, 

primeiro com base nas elites “tradicionais” (régulos, hierarquias religiosas e assimilados do regime 

colonial) e, depois, uma segunda geração, a partir das hierarquias dos responsáveis do sector estatal 

agrário que receberam maiores porções de terra e dominam as instituições locais; e, (5) 

marginalização persistente dos camponeses. 

 

O Chokwé é um caso de narrativas oficiais opostas às realidades. Existiu, nos primeiros anos, uma 

politização do desenvolvimento do Chokwé, provavelmente por ser a terra natal de Samora Machel; 

depois e até ao momento, persiste o tabu traduzido em silêncio ou em discursos desviantes de 

reconhecimento do insucesso derivado dessa politização, da incapacidade do Estado e dos erros 

cometidos. 

 

Finalmente, as perguntas-chave,e que merecem estudos aprofundados sobre a agricultura no Chokwé 

e em todo o vale do rio Limpopo, são as seguintes. 1) é possível assegurara estabilidade produtiva 

sem a regularização plena do rio Limpopo, o que implicaria a construção da barragem de Pafuri?; 2) 

será que a produção de arroz em Chokwé, considerando os investimento da barragem, os custos de 

manutenção e gestão do regadio e a salinização dos solos, é competitiva relativamente a outras zonas 

do país, também com elevadas potencialidades para a produção de arroz?; 3) considerando a 

"sensibilidade" política da zona (terra natal de Samora Machel, estrutura da elites locais com ligações 

com a Frelimo e o facto do vale do Limpopo ser um dos centros do bastião eleitoral da Frelimo), são 

possíveis políticas reformistas e mudanças institucionais capazes de promover um desenvolvimento 

estável e em benefício da maioria da população? 

  



28 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABBAS, M. (2017). Segurança Alimentar – Auto-suficiência alimentar: mito ou verdade? 

Observador Rural Nº 55. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

BOWEN, M. (1989). Peasant Agriculture in Mozambique: The Case of Chokwe, Gaza Province. 

CanadianJournalofAfricanStudies23(3), 355-379. 

BRUNA, N. (2017). Plantações florestais e a instrumentalização do Estado em Moçambique. 

Observador Rural Nº 53. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

CARRILHO, J, Abbas, M., Júnior, A., Chidassicua, J. e Mosca, J. (2016). Desafios para a Segurança 

Alimentar e Nutrição em Moçambique. Observatório do meio Rural. 

Conselho de Ministros (2007). Estratégia de Desenvolvimento Rural (EDR).República de 

Moçambique. 

FAO (2017). Import Quantity: Rice – total (milledequivalent) [Base de Dados]. FAO, Fevereiro. 

Disponível em: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP [Acesso em: 02/10/2017]. 

FELÍCIO, M. (2014). Paradigma da questão agrária e paradigma do capitalismo agrário. Em Vinha, 

J., Coca, E. e Fernandes, B. (Orgs.). DATALUTA: questão agrária e colectivo de pensamento. São 

Paulo: Outras Expressões, pp. 17-38. 

GANHO, A. E Woodhouse, P. (2014). Oportunidades e condicionalismos da agricultura no Regadio 

do Chokwé. Em Brito, L., Castel-Branco, C., Chichava, S. e Francisco, A. (Orgs.). Desafios para 

Moçambique 2014. Maputo: IESE. 

Governo Distrital de Ckókwè (2012). Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito: Distrito de 

Chokwé. República de Moçambique – Província de Gaza. 

HERMELE, K. (1986). Lutas Contemporâneas pela Terra no Vale do Limpopo: Estudo do caso do 

Chokwé, Moçambique 1950 -1985. Estudos Moçambicanos (5/6), 53-81. 

MATINE, M. (2015). A integração de famílias autóctones no Colonato do Limpopo em Moçambique, 

1959-1977. Tese de Mestrado. Universidade Federal Fluminense: Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia. Rio de Janeiro: Niterói. 

MEF (2016). Pobreza e bem-estar em Moçambique: Quarta avaliação nacional. Inquérito ao 

Orçamento Familiar – IOF 2014/15. Direcção de Estudos Económicos e Financeiros. Maputo, 

Moçambique. 

MOSCA, J. (2015). Agricultura Familiar em Moçambique: Ideologias e políticas. Observador Rural 

Nº 24. Observatório do Meio Rural. Maputo. 

MOSCA, J. (2005). Economia de Moçambique: Século XX. Lisboa: Editora Piaget. 

MOSCA, J. (1988a). Contribuição para o Estudo do Sector Agrário de Chokwé: Parte I – 

Caracterização Geral do Distrito. Mimeografado. Ministério da Agricultura. Maputo. 

MOSCA, J. (1988b). Contribuição para o Estudo do Sector Agrário de Chokwé: Parte II – Breve 

História da Agricultura do Distrito do Chokwé (período 1950-1983).Mimeografado. Ministério da 

Agricultura. Maputo. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP


29 

 

MOSCA, J. (1988c). Contribuição para o Estudo do Sector Agrário de Chokwé: Parte III – 

Mimeografado. Ministério da Agricultura. Maputo. 

MOSCA, J. e Abbas, M. (2016). Políticas públicas e desigualdades sociais e territoriais em 

Moçambique. Observador Rural 42. Observatório do Meio Rural (OMR). Maputo. 

Mozfoods (2012). Mozfoods Alimentos de Moçambique. Apresentação em PowerPoint. Chokwé, 14 

de Março de 2012. 

ORAM e ROSA (2010). O impacto da política agrária em Moçambique. Centro de Estudos 

Moçambicanos e Internacionais (CEMO). Maputo. 

VALÁ, S. (2009). Desenvolvimento Rural em Moçambique: um desafio ao nosso alcance. Maputo: 

CFM. 

VALÁ, S. (2006). Desenvolvimento Agrário e Papel da Extensão Rural no Chokwé (1950 – 2000): 

Conflito de interesses entre o Estado e os Agricultores? CIEDIMA 

VALÁ, S. (2002). Posse da Terra no Chokwé, 1950-1974: Processo, Problemas e Desenvolvimento 

Local. Estudos Moçambicanos 19, 113-136. 

  



30 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Ano 

 

61 

 

60 

 

 

Pobreza, diferenciação social e (des)alianças políticas 

no meio rural 

 

Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 

2017 

João Feijó 

 

 

Yara Nova 

Abril de 2018 

 

Março de 2018 

59 

Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos 

preços dos produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de 

valor    

Yara Pedro Nova 

 

 

Fevereiro de 2018 

 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das 

plantações florestais da Portucel-Moçambique nas 

tecnologias agrícolas das populações locais nos 

distritos de Ile e Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e 

Sá Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 

57 

 

Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e 

Realidades – Um estudo de caso do distrito de Pebane, 

Província da Zambézia 

 

Nelson Capaina 

 
Outubro de 2017 

 

56 

A Economia política do corredor de Nacala: 

Consolidação do padrão de economia extrovertida 

em Moçambique 
Thomas Selemane 

 
Setembro de 2017 

 

55 
 

Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito 

ou verdade? 
Máriam Abbas 

Agosto de 2017 

 

54 

 

A inflação e a produção agrícola em Moçambique Soraya Fenita e Máriam Abbas 
Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado 

em Moçambique 

 

Natacha Bruna 
Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades 

Territoriais Yara Pedro Nova 
Junho de 2017 

51 Estratégia de produção camponesa em Moçambique: 

estudo de caso no sul do Save - Chókwe, Guijá e 

KaMavota 

 

Yasser Arafat Dadá 
Maio de 2017 

50 Género e relações de poder na região sul de 

Moçambique – uma análise sobre a localidade de 

Mucotuene na província de Gaza 

 

Aleia Rachide Agy 
Abril de 2017 

49 Criando capacidades para o desenvolvimento: o género 

no acesso aos recursos produtivos no meio rural em 

Moçambique 

 

Nelson Capaina 
Março de 2017 

 

48 

Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do 

sul de Moçambique: realidades de Chókwe, Guijá e 

KaMavota 

 

Momade Ibraimo 
Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e 

Transformação estrutural da economia 
João Mosca Fevereiro de 2017 



31 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Ano 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. 

Estudos de caso em Nampula e Zambézia. 

 

Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a 

contínua degradação das condições de vida dos 

reassentados 

Thomas Selemane Outubro de 2016 

 

44 
Investimentos, assimetrias e movimentos de 

protesto na província de Tete 

 

João Feijó Setembro de 2016 

43 Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de 

regresso ao campo – uma análise do desenvolvimento rural 

em moçambique a partir de Maputo 

 

João Feijó e Aleia Rachide Agy e 

Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais 

em moçambique 
João Mosca e Máriam Abbas Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos 

 
João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na 

agricultura em Moçambique 

 

Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 

 

António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em 

Moçambique 

 

Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 

 
João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2016 

 

35 

Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: 

remédios que não prestam para o desenvolvimento 

rural 

 

Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção 

agrícola em Moçambique 

 

Luís Artur e Arsénio Jorge 

 
Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra  

em Moçambique 

 

Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades  João Mosca e Natacha Bruna  Agosto de 2015 



32 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Ano 

 

30 

Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto  

do assalariamento urbano na economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide  

Agy 

Julho de 2015 

 

 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do 

milho 

 

Natacha Bruna 
Junho de 2015 

28 Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: 

convergências e conflitos na relação com a terra 
Eduardo Chiziane 

Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique António Júnior, Yasser Arafat  

Dadá e Momade Ibraimo 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas 
Abril de 2015 

25 Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos 

fundos de desenvolvimento distrital em Memba 

Nelson Capaina 

 
Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e 

Políticas 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo:  

entre os TPM e os My Love 
Kayola da Barca Vieira, Yasser 

Arafat Dadá e Margarida Martins 
Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de 

Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de  

Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat  

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

 

20 

 

Influência das taxas de câmbio na agricultura 
João Mosca, Yasser Arafat  

Dadá e Kátia Amreén Pereira 
Setembro de 2014 

 

19 

 

Competitividade do Algodão Em Moçambique 

 

 

Natacha Bruna 

 

Agosto de 2014 

18 O Impacto da Exploração Florestal no  

Desenvolvimento das Comunidades Locais nas Áreas  

de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província  

de Nampula 

Carlos Manuel Serra, António 

Cuna, Assane Amade e Félix  

Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique 

 Máriam Abbas Junho de 2014 

 

16 

 

Mercantilização do gado bovino no distrito de 

Chicualacuala 

António Manuel Júnior Maio de 2014 

 

15 

 

Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no  

bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

 

 

Luís Artur, Ussene Buleza,  

Mateus Marassiro, Garcia Júnior 

Abril de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat  

Dadá 

 

Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura João Mosca, Kátia Amreén  

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 



33 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Ano 

 

 

12 

 

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o 

ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” de 

Natalia Fingermann 

 

 

 

Sayaka Funada-Classen 

 

 

Dezembro de 2013 

 

11 

 

Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna,  

Katia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 Shallow roots of local development or branching out 

for new opportunities: how local communities in 

Mozambique may benefit from investments in land  

and forestry exploitation 

 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9  

Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João 

Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 Agricultural Intensification in Mozambique. 

Opportunities and Obstacles—Lessons from  

Ten Villages 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do 

ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato  

no Brasil e em Moçambique 
Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes 

da produção agrícola                  João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
          Março de 2013 

 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. 
João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

 

2 

 

Balança Comercial Agrícola. 

Para uma estratégia de substituição de importações? 

João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é prioritária? 
João Mosca Setembro de 2012 

  



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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: 

            

 

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

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. 


