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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.



1 

 

OS SISTEMAS AGRO-ALIMENTARES DO MUNDO E EM MOÇAMBIQUE 

Rabia Aiuba1 

 

Resumo: 

A alteração do padrão da estrutura produtiva em Moçambique não é um fenómeno recente, relacionando-

se, a nível interno, com as acções desempenhadas pelo governo (através de planos, programas e estratégias 

para o sector agrícola), pelas ONGs e pelo sector privado, visando, em última instância, o incremento da 

produção e produtividade, com recurso à modernização (adopção de novas tecnologias) e à promoção da 

industrialização do sector, para a melhoria da competitividade; e, a nível externo, como resultado do 

processo de globalização, que impulsiona para uma maior abertura de Moçambique ao mercado e integração 

externa nas diversas vertentes, com impactos sobre a industrialização, modernização dos canais de 

distribuição de alimentos e alteração gradual no padrão de consumo da população, tanto urbana como rural. 

É neste contexto que se pretende fazer uma análise comparativa das principais fases dos sistemas agro-

alimentares no Mundo e em Moçambique, designadamente: insumos, produção primária, transformação 

industrial, comercialização (com enfoque na grande distribuição) e consumo, de modo a averiguar se o 

sistema agro-alimentar moçambicano apresenta características do sistema agro-alimentar mundial. 

Verificou-se haver tendências de algumas características do sistema agro-alimentar moçambicano se 

aproximarem do sistema agro-alimentar mundial, com impacto na dieta alimentar dos moçambicanos 

urbanos e alteração (ainda que pouco significativa) da estrutura produtiva agrícola. 

 

Palavras-chave: Sistema agro-alimentar, globalização, Moçambique. 

                                                           
1 Rabia Aiuba é licenciada em Economia pela Universidade Politécnica, em Maputo. É estagiária de investigação no 

OMR. 

 



2 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas alimentares são de extrema importância para a vida humana pois permitem o 

abastecimento do território com alimentos e contribuem, em vários aspectos (económico, social, 

psicológico, político, científico, etc.) para a evolução das sociedades. Ao longo da história, os 

processos de produção e de acesso a alimentos para consumo final foram-se alterando como 

resultado das mudanças dos regimes políticos e económicos, dos avanços tecnológicos e da 

globalização (integração económica, social, cultural e política), caracterizando-se o sistema agro-

alimentar mundial de hoje pela produção alimentar capitalizada, industrializada e padronizada, e 

pelo consumo de massa (Barerra, 2004; Scheneider et al., 2016). Este modelo de produção, por 

um lado, impulsiona um aument rápido da produção, da produtividade e, consequentemente, do 

rendimento dos produtores e, desse modo, influencia a estrutura agrária. Mas, por outro lado, 

apresenta aspectos negativos sobre a soberania alimentar, saúde, meio ambiente e de exclusão dos 

produtores que não conseguem integrar-se no mercado (Grain-Vía Campesina, 2016; Rastoin, 

2008). 

  

O presente texto pretende verificar se o sistema agro-alimentar moçambicano apresenta 

características do sistema agro-alimentar2 (SAA) mundial, tendo-se definido os seguintes 

objectivos específicos: 1) caracterização das fases dos sistemas agro-alimentares mundial e 

moçambicano; 2) compreensão das relações entre as diferentes fases dos sistemas agro-

alimentares; e, 3) verificar se as mudanças no sistema agro-alimentar mundial têm influenciado 

as cadeias produtivas nacionais.  

 

Esta análise realiza-se num contexto em que, em Moçambique, mais de 90% da produção agrícola 

alimentar é realizada pelo sector familiar, que apresenta dificuldades de integração no mercado e 

nas cadeias de valor. Através do processo de globalização e da entrada de capital estrangeiro para 

o investimento em terra rural e na agricultura, verifica-se uma tendência de alteração dos sistemas 

agro-alimentares locais, com mudanças graduais nas diferentes fases das cadeias produtivas, 

através da incorporação de novos produtos na alimentação dos moçambicanos, maior abertura ao 

mercado externo, entrada de novos agentes económicos, mudanças nos gostos e preferências dos 

consumidores, entre outros (Uaiene, 2015; Joala et al., 2016; Mosca et al., 2016). ´ 

 

Assim, definiu-se a seguinte questão a investigar: O sistema agro-alimentar moçambicano 

apresenta características do sistema agro-alimentar mundial? Como resposta a este 

questionamento, foram consideradas duas hipóteses: H0) O sistema agro-alimentar moçambicano 

apresenta características do sistema agro-alimentar mundial; e, H1) O sistema agro-alimentar 

moçambicano não apresenta características do sistema agro-alimentar mundial. 

 

O texto é composto por cinco capítulos. No primeiro capítulo, faz-se uma breve introdução do 

tema e apresentação dos objectivos do trabalho. No segundo capítulo, faz-se uma breve 

contextualização histórica dos regimes alimentares. No terceiro capítulo apresenta-se a 

metodologia e a delimitação do trabalho. O quarto capítulo analisa a informação recolhida relativa 

aos sistemas agro-alimentares. E o quinto capítulo traz as principais conclusões do trabalho. 

 

  

                                                           
2 Um sistema agro-alimentar pode ser entendido como “o conjunto de actividades que contribuem para a 

função de alimentação numa sociedade, conforme os mecanismos de regulação desse sistema” (Malassis, 

1988:193). Engloba todas as fases, actividades, instituições e empresas de produção alimentar, de 

produtos de origem agrícola, numa dada sociedade que, em conjunto, desenvolvem, produzem e fornecem 

insumos, permitindo a produção agrícola, transformação industrial, armazenamento, comercialização e 

distribuição do alimento até ao consumidor final. 
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2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Regimes alimentares 

 

Os regimes alimentares analisam o modelo de produção, distribuição, consumo de alimentos e 

formas de acumulação a nível internacional, relacionando-se com o sistema político e a 

organização económica internacional (Schneider et al., 2016; Friedmann e McMichael, 1989). 

 

Na literatura identificam-se três regimes agro-alimentares a partir dos anos 18703, 

designadamente: Colonial-Diaspórico, Mercantil-Industrial e Corporativo-Ambiental (Schneider 

et al., 2016; Friedmann e McMichael, 1989). 

 

O primeiro regime alimentar, o Colonial-Diaspórico, iniciou nos anos 1870 até os anos 1930. 

Neste período, predominava as ideologias liberal-colonialistas. Foi marcado pela culminação do 

colonialismo (expansão da área de ocupação para as regiões remanescentes da Ásia e África) e, 

mais tarde, pelo início dos movimentos de descolonização (Schneider et al., 2016; Friedmann e 

McMichael, 1989). 

As metrópoles produziam parte significativa dos alimentos consumidos internamente. Nas 

colónias, produziam-se grandes quantidades de culturas tropicais (através do modelo de produção 

plantation) como o algodão, cana-de-açúcar, café, cacau, chás, entre outras e exportava-se para a 

metrópole. Parte destes bens, juntamente com os produtos de mineração, serviam, essencialmente, 

de matéria-prima para a indústria na metrópole (Friedmann e McMichael, 1989).  

 

Com a Revolução Industrial (RI), a partir dos anos 1850, iniciou-se a industrialização da 

actividade agrícola, provocando a redução da utilização de insumos locais e orgânicos, produzidos 

pelos produtores, fomentando a substituição de mão-de-obra pela mecanização e utilização de 

insumos químicos, adquiridos no mercado, que fazem aumentar rapidamente a produtividade.  

Este regime foi dominado por um paradigma agro-tecnológico tradicional. Os alimentos 

consumidos não eram processados fora de casa, e não havia diferenciação entre os produtos, nem 

existiam marcas (Schneider et al., 2016). 

 

Emergiu, neste regime, a 1ª Divisão Internacional do Trabalho (DIT), onde as economias 

periféricas, se especializaram na produção e exportação de produtos primários extractivos e 

agrícolas (tropicais) para a Europa e outros países, e as economias do centro especializaram-se na 

produção e exportação de produtos manufacturados, como, por exemplo, tecidos (Ponchmann, 

2000; Bernstein, 2016). 

O segundo regime alimentar (Mercantil-Industrial) vigorou entre os anos 1950 e 1970. Durante 

este período, os continentes africano e asiático foram descolonizados. Predominavam as 

ideologias desenvolvimentistas e anticomunistas. 

 

Foi marcado pelo programa “Food Aid”, que consistia na transferência de excedentes agrícolas 

dos Estados Unidos para os países da Europa, que estavam a recuperar dos efeitos da segunda 

guerra mundial e, depois, para os países da periferia, como forma de ajuda ao desenvolvimento. 

De acordo com alguns autores, este programa representa uma forma de dumping. Desestimulou a 

produção interna em muitos países, tornando muitos países dependentes da importação de 

alimentos. Para fazer face a esta situação, defender e impulsionar a produção interna, vários países 

adoptaram incentivos à produção, dentre os quais, subsídios à agricultura (Schneider et al., 2016; 

Friedmann e McMichael, 1989; Bernstein, 2016). 

                                                           
3 Nesse período, os bens alimentares começaram a ser produzidos em escala crescente para os mercados 

mundiais. Além disso, marcou o início do imperialismo moderno de Lenine (Friedmann e McMichael, 

1989; Bernstein, 2016).  
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Na década de 1960, foi iniciado o programa Revolução Verde (RV) que, através da difusão 

internacional de técnicas de pesquisa para os países da periferia, contribuiu para uma maior 

homogeneização da produção agrícola em torno de um conjunto de práticas, nomeadamente, a 

produção intensiva em capital e químicos. A RV visava a maximização dos rendimentos da 

produção em distintas situações ecológicas, através da elevação da capacidade potencial das 

culturas (Goodman et al., 2008; Matos, 2010). 

 

Com o desenvolvimento da indústria de processamento de alimentos, os produtos agrícolas 

passaram a desempenhar o papel de matéria-prima, diversificando-se os tipos de alimentos 

industrializados disponibilizados aos consumidores. Este processo permitiu a diferenciação entre 

os produtos e a existência de diferentes marcas (Friedmann e McMichael, 1989).    

 

O crescimento da produção de carnes levou a uma nova especialização a nível dos produtores e 

das regiões, e a uma maior integração dos produtores agro-pecuários nas várias fases das cadeias 

de valor, principalmente, nas relações com empresas de processamento (Friedmann e McMichael, 

1989).   

 

Nesta nova 2ª DIT houve redução das importações de alguns produtos tropicais, com a crescente 

substituição das principais matérias-primas dos insumos para a indústria alimentar (açúcares e 

gorduras) por produtos naturais e sintéticos (produzidos no centro), como os adoçantes feitos de 

grãos e beterraba, por exemplo. Neste cenário, os países da periferia perderam mercado de 

exportação destes produtos. Entretanto, surgiu o mercado para produtos agrícolas não tradicionais 

(como as flores, as culturas exóticas, e hortícolas, entre outras). As exportações de produtos 

primários das economias do centro e semi-periféricas reduziram, que passaram a estar mais 

integradas no sistema de produção mundial, e o aumentou a participação dos produtos primários 

nas exportações das economias periféricas (Schneider et al., 2016; Ponchmann, 2000; Bernstein, 

2016). 

 

A globalização das corporações agro-industriais e o seu papel na criação de complexos agro-

alimentares conduziram a uma reestruturação transnacional dos sectores agrícolas (Bernstein, 

2016). 

 

O terceiro regime alimentar, Corporativo-Ambiental, iniciou nos anos 20004, num contexto de 

crescente comércio de produtos alimentares, não industrializados e industrializados. Caracteriza-

se pela flexibilização da produção, preocupação com a segurança alimentar e fome, qualidade dos 

produtos, padrões de controlo sanitário, de produção (responsabilidade social e ambiental dos 

produtos) e de transportes, liberalização dos mercados nacionais e restrição do direito dos países 

de regular a agricultura e a alimentação5 (Schneider et al., 2010; Ochoa, 2012; Pinazza e 

Alimandro, 1998).  

 

Com o desencadear da 2ª RV, nos anos 1990, assente na inovação tecnológica e engenharia 

genética, incorporaram-se as biotecnologias (produção de organismos geneticamente 

modificados, OGMs), nanotecnologias e tecnologias de informação e automatização no processo 

de produção alimentar, visando a erradicação da fome no mundo e a resolução dos problemas de 

malnutrição. Intensificou-se o uso de combustíveis fósseis, com a contínua “modernização” da 

agricultura (Ochoa, 2012; Pinazza e Alimandro, 1998). 

 

Neste regime alimentar, intensificou-se a concentração da produção e da distribuição de alimentos 

num, cada vez, menor grupo de empresas, resultado de aquisições e fusões (horizontais e 

verticais), principalmente no sector dos insumos, indústria alimentar e da grande distribuição (nas 

cadeias agro-alimentares). As cadeias de supermercados, em modelos corporativos cada vez mais 

                                                           
4 Não existe consenso acerca do período exacto da emergência do terceiro regime agro-alimentar, 

defendendo alguns autores o seu surgimento a partir dos anos 1970/1980 (Bernstein, 2016; Schneider et 

al., 2016). 
5 Com o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Acordo sobre a Agricultura 

(Scheneider et al., 2016). 



5 

concentrados, juntamente com a expansão geográfica da área de actuação, têm vindo a 

transformar o sistema agro-alimentar mundial e a reestruturar as relações entre os produtores 

(primários e industriais) de alimentos e o mercado (Ochoa, 2012, Bernstein, 2016). 

 

Os alimentos são processados para a preparação final caseira e pronto-a-consumir, existindo 

marcas genéricas e marcas próprias dos supermercados, as chamadas marcas brancas (Schneider 

et al., 2016). 

 

A alteração dos hábitos alimentares locais e a padronização do consumo são consequência da 

globalização do sistema alimentar, em conjunto com as estratégias de marketing adoptadas pelas 

empresas de distribuição de alimentos (Ochoa, 2012).  

 

O preço das commodities agrícolas tornou-se universal, dada a crescente abrangência do mercado 

mundial estruturado – bolsas de produtos. Entretanto, a determinação dos preços não tem conexão 

com os custos de produção (Bernstein, 2016). 

 

Juntamente com este novo modelo de produção, emergiu a 3ª DIT, iniciada nos anos 1970, 

aprofundando-se o modelo de produção primário e desenvolvimento de uma indústria de baixo 

coeficiente tecnológico, intensiva em matéria-prima, energia e de mão-de-obra pouco qualificada, 

nas economias periféricas e semi-periféricas. Nestes países, as multinacionais da GD ocupam 

crescentes quotas de mercado e são, geralmente, importadoras de bens alimentares, sendo, por 

isso, um mercado para a indústria alimentar internacional. Verifica-se também a aquisição de 

grandes áreas de terra para a produção de matéria-prima para a indústria de biocombustíveis, 

alimentar ou de rações. Nas economias do centro, existe a especialização na transformação 

industrial de alto valor agregado, actividade industrial de informação e automatização 

sofisticadas, bem como o desenvolvimento de serviços de apoio à produção e à investigação 

(Ponchmann, 2000).  

 

 
3. METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO 

 

O texto fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e em informação estatística. Esta informação 

foi recolhida em relatórios e bases de dados de organismos oficiais, nacionais e internacionais, 

designadamente: Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Agricultura (MINAG6), 

Banco de Moçambique (BdeM) e Banco Mundial (WB), entre muitos outros. Recorreu-se também 

a documentos com informações pontuais sobre determinadas temáticas. 

 

Procedeu-se à análise das fases dos sistemas agro-alimentares, nomeadamente: insumos, 

produção primária, transformação industrial, comercialização (com enfoque sobre a grande 

distribuição) e consumo. Definiu-se o horizonte temporal a partir do ano 2000, pois estima-se que 

o regime agro-alimentar vigente tenha tido seu início nos anos 2000 e por razões de acesso à 

informação para as diferentes variáveis utilizadas.  

 

Devido a questões de acesso à informação, assume-se que o número total dos habitantes no mundo 

e em Moçambique corresponda ao número de consumidores no SAA mundial e em Moçambique. 

Entretanto, nem todos os habitantes do mundo e de Moçambique estão integrados nos SAAs 

mundial e de Moçambique, respectivamente. Por exemplo, a produção que é auto-consumida não 

entra no SAA, tal como geralmente concebido, como uma cadeia de fases e de processos da 

produção alimentar, entre o produtor e o consumidor. 

 

Salienta-se o objectivo central deste trabalho é o de verificar, em que medida as características do 

SAA mundial se verificam no sistema agro-alimentar em Moçambique.  

 

 

                                                           
6 Actualmente Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA). 
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

4.1. O sistema agro-alimentar mundial 

Figura 1. Sistema agro-alimentar mundial 

Nota: As setas amareladas referem-se às relações de concentração dos sectores. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

 

O SAA mundial actual enquadra-se no modelo de produção do regime alimentar Corporativo-

Ambiental, caracterizando-se pela produção em larga escala, industrialização, 

transnacionalização, financeirização, verticalização das cadeias e consumo de massa7. 

Caracteriza-se ainda pela concentração da propriedade nas empresas fornecedoras de insumos, 

agro-industriais alimentar e na GD, como referem os autores Schneider et al. (2016) e como se 

pode observar na figura a seguir.  

  

                                                           
7 O consumo de massa é caracterizado como sendo um consumo em grande escala e padronizado. Os bens 

são consumidos por não haver opção de esolha, em alguns casos, por estarem “na moda”, e representam 

uma forma de integração social, encontrando-se disponíveis à generalidade das populações. O marketing e 

os diferentes meios de comunicação (propaganda, publicidade, etc.) são importantes mecanismos na 

influência das escolhas dos compradores, por despertarem o seu interesse e desejo, muitas vezes 

confundidos com necessidades (Lipovetsky, 2000). 
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Figura 2. Concentração das fases do sistema agro-alimentar mundial 

Nota: As setas amareladas referem-se às relações de concentração dos sectores. As células acinzentadas 

representam a desconcentração das fases do SAA. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 8 

O mundo tem mais de 7 mil milhões de consumidores9 e 1,5 mil milhões de produtores primários 

de alimentos. Estima-se que não mais de 500 companhias, que actuam nas indústrias de agro-

químicos e de equipamentos agrícolas, alimentar e de bebidas e distribuição alimentar de massa 

(grossistas e retalhistas)10, tenham capacidade de influenciar 70% das características dos 

alimentos à escala mundial (OXFAM, 2013). 

 

A tendência de concentração e de verticalização do SAA têm impulsionado para uma 

transformação estrutural do sistema agrário, têm permitido o aumento do poder negocial de um 

pequeno grupo de empresas, ao nível das cadeias e dos clusters, e de defesa das suas marcas 

(Barerra, 2004).11 Permitem, ainda, que tenham poder para influenciar as políticas e legislação 

dos países onde operam (Chemnitz et al., 2017). É difícil medir o poder de mercado das grandes 

corporações devido ao processo de reestruturação das empresas e porque, por vezes, 

comercializam a produção sob o nome da marca da companhia por elas detida. 

 

                                                           
8 Dados relativos a agro-químicos, maquinaria e investigação privada no sector de sementes (Grupo ETC, 

2015); Produtores agrícolas (OXFAM, 2013); Indústria alimentar (Rastoin, 2008); GD (COAG, 2007); 

Consumidores, (World Bank, 2017). 
9 Assume-se que o número da população mundial (2013) seja igual ao número de consumidores a nível 

mundial. 
10 Para além destes sectores, existem outros com papel igualmente importante no sistema alimentar mundial, 

que apresentam as mesmas características, como, por exemplo, o sector das finanças, dos óleos, 

farmacêuticos e tecnologias (Chemnitz et al., 2017). 
11 A oligopolização destes sectores cria distorções no mercado. De acordo com a teoria das estruturas de 

mercado, Krugman e Wells (2007) apontam que as distorções causadas pela existência de mercados 

oligopolistas provocam ineficiência na economia, dado que a oferta possui capacidade para determinar o 

preço de modo a aumentar os seus lucros, mas, a curto e médio prazo, prejudicam os consumidores e 

impedem a entrada de novos concorrentes. 
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4.1.1. Insumos 

 

Em 2013, existiam seis12 companhias no mundo com cerca de 75% da quota de mercado de agro-

químicos, e sete13 empresas com, aproximadamente, 75% da quota de mercado de sementes, com 

tendências de aumento da concentração (Grupo ETC, 2015). 

As seis empresas com maior quota de mercado no ramo de agro-químicos foram responsáveis por 

mais de 75% de toda a investigação privada no sector de pesticidas e sementes. Actualmente, a 

investigação neste ramo visa, através da modificação genética (produção de OGMs), em grande 

parte, fortalecer as culturas, tornando-as resistentes às pragas e às condições climáticas extremas 

(a seca) (Grupo ETC, 2015; Chemnitz et al., 2017). 

No ramo dos bens de capital, três14 companhias abasteceram aproximadamente 49% do mercado 

em 2013. Este sector aposta na inovação tecnológica de modo a maximizar os processos 

produtivos e aumentar o rendimento das culturas (Chemnitz et al., 2017). Os principais 

beneficiários destas tecnologias são as grandes empresas e os produtores, que possuem capital e 

têm maior acesso a financiamento (Grupo ETC, 2015; Chemnitz et al., 2017). 

De referir que, com o actual processo das fusões, a tendência é de aumento da concentração da 

propriedade (oligopólio) nestas áreas. 

 

4.1.2. Produção agrícola  

   

A produção altamente capitalizada, em grandes extensões de terra e em regime de monocultura é 

característica, principalmente, da agricultura que abastece a indústria alimentar no sistema 

muldial. Esta agricultura requer elevados financiamentos. 

 

A partir de 2000, com o aumento da aquisição de terra nos países da periferia, principalmente 

para a produção das chamadas “flex crops”15, a estrutura da utilização da terra utilizada na 

agricultura encontra-se, actualmente, distribuída da seguinte forma: produção de oleaginosas 

(44%), de cereais (20%), de cana-de-açúcar (10%), árvores (3%), culturas para a produção de 

bebidas e especiarias (3%), raízes e tubérculos (3%) e outros (17%) (Chemnitz et al., 2017). 

 

Estima-se que 15% da produção agrícola mundial seja exportada (mercado global) e os 85% 

restantes (que circulam em mercados nacionais, regionais e/ou locais) sofrem influências do 

mercado mundial a nível de preços, tendências e relações entre os agentes (Ploeg, 2009). 

 

Os produtores agrícolas representam cerca de 21% da população mundial16. Estão, geralmente, 

espacialmente dispersos e possuem pouca capacidade de organização representativa, o que os 

torna vulneráveis, com pouco poder de negociação e pouco acesso aos mercados, conhecimento 

e financiamento. Operam com elevados custos de transporte, armazenamento e em pequenas 

quantidades, resultando na prática de elevados preços ao consumidor e baixos preços ao produtor 

(Araújo, 2007; Mendes e Júnior, 2007). 

 

A integração dos pequenos produtores neste sistema é limitada. Os produtores que conseguem 

participar no SAA mundial trabalham em associação com grandes produtores, em regime de 

subcontratação com a indústria alimentar e através da inovação organizacional e tecnológica 

(Wilkinson, 2003). Os produtores que não conseguem integrar-se neste sistema adoptam 

estratégias de sobrevivência, como a orientação da produção para o nível local, o desenvolvimento 

de pluriactividade e a agricultura orgânica. Alguns autores, como Wilkinson (2002:167), 

consideram a agricultura orgânica como “uma alternativa realista ao sistema agro-alimentar 

dominante, uma visão reforçada por considerações ecológicas e sociais”. 

                                                           
12 Monsanto, BASF, DuPont, Dow Agro Sciences, Bayer Croup Science e Syngenta. 
13 Monsanto, Du Pont, Singent, Lima grain, Dow Agro Sciences, KWS e Bayer Croup Sciences. 
14 Deere, CNH e AGCO. 
15 Culturas com múltiplas utilidades, designadamente: alimentação animal, produção de biocombustíveis e 

matérias-primas, como o milho, a soja, a óleo de palma e a cana-de-açúcar. 
16 Cálculos feitos a partir de dados da OXFAM (2013) para o número de produtores agrícolas e do World 

Bank (2017) para a população. 
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Neste sistema, são as empresas multinacionais que determinam o preço aos agricultores e aos 

consumidores. Em consequência, o agricultor recebe cada vez menos e os consumidores pagam 

cada vez mais. A estrutura média do preço é constituída por 20% em matérias-primas agrícolas, 

30% transformação industrial e 50% para serviços e margens de lucro nos países de rendimento 

alto (Rastoin, 2008; Canuto, 2004). 

 

Este sistema é responsável pelo abastecimento em alimentos dos centros urbanos. Apresenta 

efeitos negativos, promovendo a concentração de terra e de rendimento, gerando desemprego e 

afectando negativamente a saúde humana, animal e do meio ambiente (Canuto, 2004). Por estas 

razões, Jaiantilal (2013) entende este modelo de produção como sendo a extensão do sistema de 

produção colonial - plantation. 

 

4.1.3. Financiamento 

 
O financiamento do produtor agrícola é realizado pelas instituições financeiras, pelo governo (de 

forma directa, através de subsídios ou pelo desenvolvimento de projectos ligados ao sector, como, 

por exemplo, a construção de infra-estruturas), pelas agro-indústrias e empresas de distribuição 

alimentar, interessadas em garantir o abastecimento em matérias-primas, e pelo crédito concedido 

pelos fornecedores de insumos (agro-químicos, maquinaria, etc.). 

Os agricultores que abastecem o sistema agro-alimentar mundial têm mais facilidade de acesso 

ao crédito. Os produtores que não estão integrados neste sistema, geralmente, têm mais 

dificuldade de aceder ao crédito, restringindo a sua capacidade de incorporar as tecnologias 

modernas, tornando-os pouco capazes de satisfazer os padrões exigidos pelo mercado (Wilkinson, 

2002). 

As principais razões da dificuldade no acesso ao crédito relacionam-se com: as exigências 

bancárias (documentação, garantias, etc.), o acesso à informação sobre as modalidades das linhas 

de crédito, as elevadas taxas de juro, o difícil acesso aos mercados e as distorções dos mercados, 

o receio de endividamento, a baixa cobertura da rede bancária, os elevados custos de transacção, 

entre outros, nos países periféricos. O lado da oferta aponta os seguintes factores que estão na 

origem do cepticismo na concessão de crédito: a relativa dispersão territorial dos produtores 

(dificuldade na interacção e comunicação), os riscos climáticos, o baixo nível de escolaridade, 

entre outros (Buainain et al., 2007; Lima et al., 2013). 

Como forma de ultrapassar estes constrangimentos, os agricultores recorrem, ou até preferem, os 

sistemas informais de crédito, como, por exemplo, o crédito familiar ou de amigos, a agiotagem, 

etc. As associações de crédito são uma forma de aumentar a possibilidade de acesso a fontes de 

financiamentos formais. 

 
 4.1.4. Indústria alimentar 

 
Em 2005 cerca de 19% da quota de mercado mundial da indústria agro-alimentar pertencia a 15 

companhias e, mais recentemente, cerca de 50% da quota de mercado pertencia a 50 empresas. 

Estima-se que o poder de mercado destas empresas seja muito maior, sendo difícil de determinar 

pois, com as aquisições e fusões, os produtos são comercializados sob o nome da marca adquirida 

(Rastoin, 2008; Chemnitz et al., 2017). 

A pressão exercida pela GD para a redução dos preços dos produtos da indústria alimentar, leva 

esta indústria a procurar por novos mercados, principalmente nas economias da periferia, como 

estratégia de manutenção dos lucros (Chemnitz et al., 2017). 

A introdução da biotecnologia na produção de alimentos tem representado um novo desafio à 

indústria alimentar, devido ao aumento da procura de alimentos de origem orgânica e dos 
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nutricéuticos17, forçando as empresas a substituir os ingredientes artificiais e químicos por 

matéria-prima orgânica (Chemnitz et al., 2017; Wilkinson, 2002).  

 

 

4.1.5. Comercialização  

 

4.1.5.1 Grande distribuição 

 

Em 2004, 15 companhias do sector da distribuição alimentar de massa detinham cerca 24% da 

quota de mercado mundial, estimando-se que, em 2008, o mesmo número de empresas seria 

detentora de 31% da quota de mercado (COAG, 2007). 

 

A concentração observa-se na chamada “teoria do funil” (Vivas, 2014a), existindo 1,5 mil milhões 

de produtores agrícolas, de um lado, 7,6 mil milhões de consumidores, de outro, e poucas 

empresas das fases de transformação e da GD. 

 

As grandes empresas da GD têm poder para controlar as tendências do mercado e aumentar cada 

vez mais sua influência através de:  

 Estratégias de verticalização, permitindo a redução dos custos e o aumento do controlo 

sobre os processos de produção e comercialização, e, portanto, de quase toda a cadeia 

produtiva de alimentos18.  

 Poder crescente junto dos clientes, facilitando o acesso à informação sobre as tendências 

da procura, “transformando a procura da grande distribuição na força de coordenação de 

todo o complexo agro-industrial” (Vieira., 1998:21; Schneider et al., 2016). 

 Poder crescente sobre a indústria alimentar, uma vez que podem decidir quais os produtos 

a comercializar e a colocar nas suas prateleiras à disposição do cliente (Chemnitz et al., 

2017; Wilkinson, 2002). 

O crescimento e expansão da GD e do comércio de conveniência de menor escala, mas de alto 

valor agregado, têm contribuído para a perda de espaço no mercado do comércio a retalho 

tradicional (Vieira, 1998). 

 

4.1.6. Consumo 

  

Em 2013, a população mundial era de 7,19 mil milhões e, actualmente, é de cerca de 7,6 mil 

milhões de pessoas (World Bank, 2017). Estas pessoas adquirem alimentos nos mercados formais 

e informais. 

 

O padrão de consumo de alimentos varia entre as regiões, como resultado das diferenças no nível 

de desenvolvimento, grau de industrialização, de urbanização, de rendimento das famílias, do 

preço, da organização da estrutura produtiva, da cultura, das preferências, entre outros factores. 

Nos países desenvolvidos, consomem-se maior variedade de alimentos, tipos de hortícolas, frutos, 

carnes e seus derivados, açúcares e bebidas. Nos países de rendimento médio e baixo, consome-

se principalmente cereais, grãos e tubérculos. A industrialização, conjugada com a globalização 

e o papel da GD na definição dos alimentos comercializados e consumidos, tem provocado uma 

tendência de padronização do consumo para o consumo de produtos processados (Abreu et al., 

2001; World Health Organization, 2003). 

                                                           
17 Alimento nutricéutico é aquele alimento ou parte de alimento que proporciona benefícios à saúde, como 

a prevenção e/ou tratamento de doenças. Podem ser nutrientes isolados, suplementos dietéticos, ervas 

medicinais e alimentos processados, tais como cereais, sopas e bebidas, ou até na forma de cápsulas 

(Bacarol et al., 2012).  
18 Como, por exemplo, Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill and Louis Dreyfus, as maiores empresas 

do ramo de comercialização/distribuição de grãos a nível mundial, estão presentes nas diferentes fases do 

SAA, actuando como produtores agrícolas, armazenam, processam os grãos, transportam, comercializam e 

fornecem serviços financeiros nos mercados de commodities e aos produtores (OXFAM, 2013; 

Observatorio de Corporaciones Transnacionales, 2006; Reuters, 2018). 
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Nos últimos anos, devido ao crescimento da população urbana consumidora de produtos 

industrializados, das demandas diferenciadas por produtos e serviços e ao aumento da 

disponibilidade da informação sobre saúde, meio ambiente e bem-estar, as variáveis preço, 

variedade e conveniência não são as únicas na decisão de escolha do consumidor. Acrescentam-

se requisitos ligados à segurança dos alimentos (boa qualidade, adequação ao consumo e isenção 

de qualquer tipo de contaminação), sustentabilidade ambiental e nutrição, (Pessanha e Wilkinson, 

2003). 

 

Existe uma crescente preferência dos consumidores pela aquisição de bens produzidos por 

empresas que operam com responsabilidade social e ambiental. Estes consumidores são, regra 

geral, de rendimento médio e alto, bem informados e dispostos a pagar preços mais elevados por 

esses produtos (OXFAM, 2013). 

 
 
4.2. Soberania alimentar 

 
A soberania alimentar pode ser definida como o direito da cada sociedade de manter e desenvolver 

a sua capacidade de produzir alimentos básicos. A soberania enfatiza o acesso dos agricultores à 

terra, às sementes e à água, focando na autonomia, nos mercados locais, nas redes de 

comercialização, nos ciclos locais de produção e de consumo, na soberania energética e 

tecnológica. Defende também o direito dos consumidores à informação sobre os alimentos que 

consomem (Altieri, 2010; Vivas, 2014b). 

O objectivo de soberania alimentar está relacionado com a segurança alimentar, visando garantir 

alimentação para a população, respeitando a cultura e os hábitos alimentares (Pensamento verde, 

2013). 

Com a globalização económica, com grandes redes de empresas e controlo cada vez mais 

concentrado, em muitos países existe a ameaça à soberania alimentar das sociedades. A usurpação 

de recursos vitais (água, terra, etc.) para a produção de monoculturas e de gado restringe a 

população de produzir a sua própria alimentação, aumentando o risco de insegurança alimentar 

regional e nacional (Chemnitz et al.; Van Dam, 1975). 

A crescente produção de alimentos geneticamente modificados e produzidos na base de químicos, 

em conjunto com as dificuldades no acesso à informação acerca da composição e/ou proveniência 

dos alimentos por parte dos consumidores, limita a opção de escolha e fomenta a falta de 

conhecimento sobre os benefícios e perigos inerentes ao consumo de certos produtos.  

 

4.3 Efeitos do SAA na saúde e no meio ambiente 

 
A produção agrária ligada às grandes empresas de alimentos representa entre 44% a 57% dos 

gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera: o processo de desflorestação é responsável pela 

emissão de 15% a 18%; a agro-pecuária (pelo uso máquinas a combustível fóssil, produção e uso 

de agro-químicos, pelas operações concentradas na alimentação de animais, entre outros) é 

responsável pela emissão de 11% a 15%; o transporte de alimentos emite de 5% a 6%; a indústria 

transformadora, 8% a 10%; a refrigeração é responsável pela emissão de 2% a 4%; e 3% a 4% 

dos gases de efeito de estufa provêm do desperdício de alimentos. Estima-se também que este 
modelo de produção e fornecimento de alimentos seja responsável por aproximadamente 54% 

dos poluentes persistentes na água19 (Grain-Vía Campesina, 2016; OXFAM, 2013). 

 

 

 

                                                           
19 Estes poluentes podem ser encontrados nos efluentesomésticos e industriais como detergentes, 

solventes, fármacos residuais, hormônios, entre outros (Abreu, 2007). 
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As técnicas agrícolas intensivas em químicos, o desmatamento para a prática da agricultura e o 

aquecimento global são as principais razões da destruição dos solos (Arsenault, s/d).. 

 

O uso excessivo de químicos reduz o valor nutricional dos alimentos, contamina o solo e a água 

(permanecendo no solo por décadas), causa perda de biodiversidade, destrói os inimigos naturais 

das pragas e, a longo prazo, cria resistência das pragas, elevando os custos aos produtores (pela 

necessidade do aumento da quantidade utilizada de pesticidas), tornando-se num ciclo vicioso 

(ONU, 2017; Chemnitz et al., 2017). 

 

A exposição aos pesticidas pode estar na origem de várias doenças, como, por exemplo, cancro 

(pulmão, pele, entre outros), distúrbios de crescimento, esterilidade, doenças de Alzheimer e 

Parkinson, hipersensibilidade, alergias, entre outros. Os sintomas da contaminação por pesticidas 

podem não ser perceptíveis a curto prazo, dificultando a sua associação à inalação desses químicos 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, s/d).  

 

Estima-se que a exposição aos pesticidas causa cerca de 200 mil mortes por ano, no mundo. Cerca 

de 99% destas mortes, ocorrem em países em vias de desenvolvimento, onde a regulamentação 

relativa à saúde e à segurança na utilização de químicos e meio ambiente são mais frágeis (ONU, 

2017). 

 

Através da disponibilização de alimentos processados altamente calóricos e pouco nutritivos, este 

modelo de produção afecta negativamente a saúde do consumidor, contribuindo para o aumento 

da incidência de doenças como obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, intolerância à 

glicose (síndrome metabólica), hipertensão, entre outras (Chemnitz et al., 2017). 

 

 

4.5. Sistema agro-alimentar em Moçambique 

 

Figura 3. Sistema agro-alimentar moçambicano 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

O sistema agro-alimentar moçambicano caracteriza-se pela produção agrícola, principalmente em 

regime de consociação, com baixa capitalização do sistema produtivo. A maioria dos produtores 

tem ligações ténues e irregulares com o mercado e uma parte da produção alimentar destina-se ao 

auto-consumo.  

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
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Moçambique pertence ao grupo das economias periféricas que, no contexto do SAA mundial, 

desempenha a função de produtor de matérias-primas, fornecedor de recursos naturais, de terra e 

de mão-de-obra baratas. É importador e consumidor de factores de produção (agro-químicos e 

maquinaria), ainda que em pequena escala, e de bens alimentares, sendo, por isso, um mercado 

para a indústria alimentar internacional.  

 

Figura 4. Concentração das fases do SAA moçambicano 

 

Nota: As células acinzentadas representam a desconcentração das fases do SAA. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas.20  

 

4.5.1. Insumos 

 
Os principais insumos para a produção agrícola em Moçambique são as sementes, os fertilizantes, 

os pesticidas e a água para a rega (Uaiene, 2015). 

 

Estima-se que entre 4% a 5% das explorações agrícolas utilizem insumos químicos, 4,6% das 

explorações agrícolas utilizem fertilizantes químicos, 4,7% utilizem pesticidas e 8,8% das 

explorações agrícolas sejam irrigadas (TIA, 2008 apud Guanziroli e Guanziroli, 2015; MASA, 

2015).  

 

O uso de fertilizante tem vindo a aumentar. Em 1990,foram utilizada18 mil toneladas e em 2010, 

estima-se que no país usou-se 51.400 de toneladas de fertilizantes (MINAG, 2012). 

 

O baixo uso de agro-químicos deve-se, principalmente, a constrangimentos financeiros, 

dificuldades no acesso ao crédito, limitado acesso aos revendedores dos insumos, baixo incentivo 
para o seu uso, incerteza em relação aos preços dos produtos no mercado, informação limitada 

relativa aos benefícios e uso mais eficiente destes produtos (Benson et al., 2012; Guanziroli e 

Guanziroli, 2015). 

 

O uso de sementes melhoradas varia consoante as culturas. O sistema moçambicano de 

distribuição de sementes divide-se em: formal, que satisfaz cerca de 10% das necessidades; 

informal, que satisfaz cerca de 20% e o restante provém da produção dos próprios produtores. O 

subsistema informal é predominante nas culturas produzidas, principalmente, para o auto-

                                                           
20 Dados relativos a fertilizantes (Benson et al., 2012); Fertilizantes, pesticidas e traçcão (MASA, 2015); 

Sementes (Pereira e Heemskerk, 2012); Terra arável, INE; Produção agrícola (Uaiene, 2015); Indústria 

alimentar (MINAG, s/d); GD (Pokhrel et al. 2015); Número de habitantes, INE. 
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consumo, tais como os cereais, leguminosas e as de propagação vegetativa, por exemplo, batata-

doce e mandioca (Uaiene, 2015; Pereira e Heemsherk, 2012). 

 

Não existe (de forma oficial) produção de OGMs, tendo decorrido, em 2017, os primeiros ensaios 

de milho geneticamente modificado21, em campos confinados, com o objectivo de “testar a 

eficiência do gene” (Bento et al., 2017). A indústria alimentar é pouco desenvolvida e a aquisição 

de alimentos é realizada, basicamente, no mercado informal. 

 

Quase todo o fertilizante inorgânico consumido no país é importado, principalmente da África do 

Sul. Os elevados custos ao longo da cadeia de fornecimento de adubos ao produtor, como de 

transporte, as variações cambiais, os custos de armazenamento e de manuseamento e as taxas 

governamentais (como o imposto sobre valor acrescentado, taxa de direitos de importação, taxa 

aduaneira, etc.) reflectem-se nos preços de venda aos produtores. O preço dos fertilizantes é 

determinado a nível internacional e é mais elevado em Moçambique que noutros países africanos 

(Benson et al., 2014 e 2012; Uaiene, 2015; Matenene, 2015).  

 

A Agrifocus é a principal empresa no ramo de importação e comercialização de fertilizantes. Em 

2010, apresentou a seguinte estrutura de importação: fertilizantes nitrogenados (47%), misturas 

de nitrogénio, fósforo e potássio (44%), fertilizantes fosfatados (8%) e fertilizantes potássicos 

(1%) (Benson et al., 2012). 

 

Na região centro de Moçambique, foram instaladas, na primeira década de 2000, duas fábricas de 

mistura de fertilizantes: Export Trading Group (ETG) e Mozambique Fertilizer Company. Ambas 

fábricas importam a matéria-prima e fazem as combinações de nutrientes de acordo com a procura 

dos produtores agrícolas. Parte da produção é exportada para os países vizinhos (Benson et al., 

2014). 

 

No referente à mecanização, os produtores utilizam instrumentos rudimentares para a produção 

agrícola, tal como para o transporte e processamento dos alimentos. A tracção animal é utilizada 

em regiões onde o gado bovino abunda (Uaiene, 2015). 

 

4.5.2. Produção agrícola 

 

A actividade agrícola é constitucionalmente definida como a base de desenvolvimento, sendo 

praticada por aproximadamente 80% da população, maioritariamente, em pequenas parcelas de 

terra. Cerca de 99,7% da produção alimentar agrícola é realizada pelos pequenos agricultores 

familiares (Uaiene, 2015). 

 

A produção agrícola de alimentos é maior nas regiões norte e centro do país e menor na região 

sul. Num conjunto de 13 culturas22, a produção das zonas norte, centro e sul, em 2014, representou 

41%, 44% e 15% da produção nacional, respectivamente (MASA, 2015; Mabota et al., 2008). 

 

A produtividade da agricultura moçambicana é baixa. Dados dos Censos Agro-pecuários de 2000 

e de 2010, apontam para uma “estagnação ou redução da produtividade por hectare de alguns 

produtos alimentares” (Mosca, 2014:19).  

 

As cadeias de valor dos produtos que se destinam à exportação possuem características bem 

definidas relativas ao financiamento e mercado, entre outros. A maior parte destas culturas possui 

um comprador pré-definido e os produtores têm maiores facilidades de acesso a insumos que 

recebem dos seus contratantes, ONGs ou dos fornecedores de insumos. 

 

O investimento externo na agricultura em Moçambique concentra-se na produção para a 

comercialização, principalmente para o mercado exterior, e em actividades a montante e a jusante 

da produção primária. Regra geral, os produtos sofrem uma pequena transformação antes da 

                                                           
21 Foram testadas duas variedades, a primeira, resistente a insectos e, a segunda, tolerante à seca (Bento et 

al., 2017). 
22 As culturas são: amendoim grande, amendoim pequeno, arroz, batata-doce de polpa alaranjada e não 

alaranjada, feijão bôer, feijão jugo, feijão manteiga, feijão nhemba, mandioca, mapira, mexoeira e milho. 
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exportação. Os investimentos no agro-negócio “são implementados através de médias e grandes 

empresas e/ou por meio da subcontratação, integrando pequenos produtores nas cadeias de valor 

e/ou, ainda, pela promoção do que se designa por agricultores emergentes”. As culturas 

alimentares de maior interesse (por ordem alfabética) do agro-negócio são o açúcar, banana, caju, 

feijões, gergelim, grãos e soja (Mosca et al., 2016:97; Dadá e Carlos, 2017). 

 

Após o processo da colheita, verifica-se a ocorrência de grandes perdas da produção, estimando-

se em cerca de 24% (Universidade Eduardo Mondlane, s/d). São resultado, principalmente, das 

deficiências nos sistemas de transporte, conservação e escoamento. 

 

4.5.3. Financiamento  

 
Dados do BdeM (2017) mostram que, em 2015, o crédito à agricultura correspondeu a 

aproximadamente 2,6% do total do crédito bancário à economia moçambicana. De referir que, 

em 2000, o sector beneficiou de 19,7% do crédito à economia, mas, a partir de 2001, esta 

proporção passou a decrescer. Entretanto, o volume de crédito à agricultura tende a aumentar. 

 

Existem diversas formas de subsídio à agricultura, dentre elas: a energia e água subsidiadas, taxa 

zero de importação de insumos, distribuição gratuita ou a preços abaixo dos praticados no 

mercado de sementes e fertilizantes, utilização de regadios sem pagamento, entre outras. Um 

estudo realizado por Mosca et al. (2013), num conjunto de subsídios à agricultura moçambicana, 

constata que os principais beneficiários dos subsídios de médio e longo prazo eram os grandes e 

médios produtores e os de curto prazo (pequenos empreendimentos, serviços agrários – resultados 

de pesquisa e extensão rural -, e insumos), eram os pequenos produtores. 

 

As ONGs, singularmente ou em conjunto com outras entidades, realizam actividades de 

financiamento, operando através de projectos específicos que beneficiam, tanto a actividade 

agrícola, como actividades a montante e a jusante da produção primária (Ministério de 

Administração Estatal, 2010). 

 

A actividade agrícola nacional é também financiada pelo crédito informal (de amigos, família, 

entre outras). 

 

Os investimentos de média e grande escala efectuados no sector da agricultura são, 

principalmente, destinados às áreas de exploração florestal, culturas para exportação e actividades 

a montante e jusante da produção primária. Retirando essa parcela de investimento ao total do 

investimento no sector agrícola, verifica-se que menos de 5% do investimento no sector agrícola 

destina-se à produção de culturas alimentares (Mosca e Selemane, 2013; Mosca et al., 2013; 

Mosca et al., 2014). 

 
4.5.4. Indústria alimentar 

 
O sector agro-industrial moçambicano pode ser dividido em dois ramos, nomeadamente: de escala 

industrial (constituído por 174 empresas de média e grande dimensão) e o rural (constituído por 

empresas de micro e pequena dimensão). No grupo industrial, as panificadoras, as moageiras, a 

indústria de caju e a de óleo são as que têm maior número de estabelecimentos (INE, 2002; 

MINAG, s/d a).      

 

Os produtos com maior peso no sector industrial alimentar são o açúcar, a farinha (milho e trigo), 

os refrigerantes e as bebidas alcoólicas, com destaque para a cerveja. Em 2016, a produção 

industrial do ramo alimentar contribuiu com 20,5% da produção industrial nacional (INE, 2017). 

 

A indústria alimentar nacional é pouco desenvolvida, tanto ao nível da capacidade 

transformadora, como na diversidade, e opera com matéria-prima importada, devido a questões 

relacionadas com mercados, deficiências nas infra-estruturas, elevados preços, baixa qualidade e 

irregularidade no fornecimento das matérias-primas (MINAG, s/d). 
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4.5.5. Comercialização 

 
A comercialização de produtos agrícolas desempenha um papel importante na economia nacional, 

constituindo a principal fonte de rendimento da população nas zonas rurais. Este processo em 

Moçambique é diversificado, existindo diversos canais (e estruturas de mercado) entre o produtor 

primário e o consumidor final (Nova, 2018). 

 

Os retalhistas são o elo de ligação próximo do consumidor, articulando, conforme os casos, com 

cada uma das fases das cadeias de valor. O sector retalhista moçambicano pode ser repartido em 

três grupos: micro retalhista ou loja familiar (operam, principalmente, no sector informal), 

pequeno e médio retalhista e o grande supermercado e hipermercado (Haber et al., 2015; Pokhrel 

et al., 2015). 

 

No meio rural, a comercialização dos produtos agrícolas é feita em cantinas, barracas, bancas, 

tendas e por revendedores ambulantes, operando essencialmente no sector informal. Realizam-se, 

com alguma periodicidade, feiras agrícolas, onde vendem também insumos agrícolas e bens de 

capital (Ministério da Indústria e Comércio, 2013). 

 

Moçambique importa parte considerável dos alimentos que consome (manufacturados, 

principalmente). Os chamados Mukheristas23 são importantes actores no fornecimento de 

produtos frescos e manufacturados (Mosse e Cortez, 2006; Abbas, 2017; Fenita e Abbas, 2017).  

 

Para o caso de alguns produtos alimentares produzidos para o mercado, como o caju e feijão bóer, 

para além dos comerciantes nacionais, existem comerciantes estrangeiros, muitas vezes com 

permanência temporária24, e melhor informados sobre as condições do mercado. Comercializam, 

principalmente, para o mercado exterior, sem que os produtos tenham sido transformados 

(ESISAPO, 2002). 

 

Nesta fase do SAA, verifica-se a concentração da comercialização num pequeno de produtos 

agrícolas. Uma análise feita pelo MINAG indica que, em média, entre 10 produtos analisados, 

quatro produtos25 foram responsáveis por aproximadamente 86% da comercialização agrícola 

(MINAG, s/d). 

 

4.5.5.1 Grande Distribuição 

 
O sector da GD é ainda incipiente, estimando-se, em 2015, existirem 10 supermercados 

operacionais. Actualmente, este número aumentou, tendo entrado mais cadeias em operação, com 

tendência de expansão e crescimento (para as zonas periféricas) (Pokhrel et al., 2015). Estas 

cadeias são, essencialmente, importadas (de capital estrangeiro). 

A produção nacional não consegue abastecer os supermercados locais pois, não responde às 

exigências relativas ao volume, regularidade e padronização do produto. Por isso, grande parte 

dos bens vendidos nas grandes superfícies é importada. Alguns dos produtos adquiridos aos 

produtores nacionais pelos supermercados são: açúcar, sumos, leite, farinhas e ovos (Pokhrel et 

al., 2015). 

 

 

 

 

                                                           
23 De acordo com os mesmos autores, ‟Mukherista é o nome por que são conhecidos, em Moçambique, os 

importadores informais”. 
24 Incluindo com visto de turismo. 
25 Numa análise feita, média de 2005, 2006, 2008 e 2009, a um conjunto de 10 produtos: amendoim, arroz, 

castanha de caju, copra, feijão, girassol, mafurra, mandioca, mapira e milho, os quatro mais comercializados 

são o milho, mandioca, feijão e castanha de caju. 
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4.5.6. Consumo 

 
De acordo com os dados do INE, em 2017 existiam cerca de 28 milhões de habitantes26, dos quais 

68% reside no meio rural. Parte considerável dos alimentos consumidos no meio rural é produzida 

pelos próprios produtores (Cunguara e Hanlon, 2010). Existe maior incidência de consumo de 

alimentos transformados nas zonas urbanas e vilas. 

A dieta moçambicana é rica em cereais, tubérculos e raízes e vegetais folhosos. Cerca de 75% da 

fonte de calorias da alimentação da população moçambicana provém do consumo do arroz, 

mandioca, milho e trigo. 

A oferta de alimentos não consegue suprir as necessidades alimentares da população. Analisando 

a produção per capita de quatro produtos27 e as necessidades de consumo entre os anos 1961 e 

2013, em média, verifica-se que somente cerca de 33% das necessidades de consumo por 

habitante de alimentos são satisfeitas pela produção nacional (Abbas, 2017). 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Verifica-se que o SAA moçambicano apresenta discrepâncias face ao SAA mundial, sendo 

caracterizado pela produção agrícola em pequena escala, principalmente para auto-subsistência, 

com baixa capitalização do sistema produtivo, pouco integrado nos mercados, baixa 

industrialização e pela comercialização informal. A produção agrícola realizada com uso 

intensivo de agro-químicos e equipamentos mecanizados, praticada num pequeno grupo de 

culturas, tem como principal objectivo o mercado exterior. Esta agricultura é financiada por 

capitais internos e externos e, normalmente, possui um mercado predefinido. 

 

As hipóteses definidas no início da investigação são: H0) O sistema agro-alimentar moçambicano 

apresenta características do sistema agro-alimentar mundial e, H1) O sistema agro-alimentar 

moçambicano não apresenta características do sistema agro-alimentar mundial. De acordo com a 

informação analisada, regra geral, não se rejeita a hipótese alternativa (H1) pois, pela análise das 

fases dos sistemas agro-alimentares, constatou-se que o sistema agro-alimentar moçambicano não 

apresenta grande parte das características existentes no sistema agro-alimentar mundial. 

 

Uma das razões é o facto de Moçambique se inserir, no contexto da divisão internacional do 

trabalho e do SAA mundial, na função das economias periféricas, produzindo matéria-prima 

(commodities agrícolas para a indústria alimentar), fornecendo recursos naturais (terra, água, etc.) 

e mão-de-obra baratos, representando um destino da produção das indústrias de factores de 

produção (sementes, agro-químicos e maquinaria), ainda que em pequena escala, assim como é 

um mercado de alimentos processados. 

 

Recentemente, existe a tendência gradual do SAA moçambicano adoptar algumas das 

características do SAA mundial, por se verificar: (1) entrada cada vez maior de capital estrangeiro 

para a produção de commodities agrícolas (produção intensiva em capital e em regime de 

monocultura); (2) aumento do financiamento da actividade agrícola; (3) aumento gradual do 

consumo dos agro-químicos e maquinaria provenientes de multinacionais: (4) testagem de OGMs 

(ainda que em fase experimental), prelúdio de entrada na produção; (5) expansão das grandes 

superfícies de distribuição comercial; e, (6) nas zonas urbanas assiste-se a uma alteração e 

padronização do consumo.  

                                                           
26 Resultado preliminar do recenseamento geral da população e habitação 2017. 
27 Milho, arroz, feijão e amendoim. Estes produtos constam da cesta básica definida pelo MISAU. A cesta 

básica é composta por açúcar, amendoim, arroz, farinha de milho, feijão seco, folhas verdes, frutas de 

época, óleo, peixe seco e sal (Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional - SETSAN, 

2009). A mandioca, apesar de ser o bem alimentar mais consumido, não faz parte da cesta básica (MINAG, 

2013). 
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meio rural 

 

João Feijó 

 

Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 

2017 

Yara Nova 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 
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47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural 

da economia 

João Mosca Fevereiro de 2017 

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 

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 
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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 

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 e 

 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 
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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 
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Como publicar 

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

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

da proposta.  

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

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 dias, 

sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

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

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

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

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

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

proposta de artigo pelo autor. 

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

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

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

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

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

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

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

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

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

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

do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter 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. 


