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Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 
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 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.  
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PÓLOS DE CRESCIMENTO E OS EFEITOS SOBRE A PEQUENA 

PRODUÇÃO: 

O CASO DE NACALA-PORTO 
 

 

Yasser Arafat Dadá e Yara Nova1 

 

 

Resumo: 

 

O presente estudo tem como objectivo estudar as dinâmicas económicas e sociais de Nacala como 

um pólo de crescimento, a fim de compreender como os fluxos de investimentos alocados têm 

contribuído para o desenvolvimento dos pequenos produtores agrícolas, das empresas e formação 

de clusters. 

 

O Governo de Moçambique introduziu o modelo económico de Zonas Especiais Económicas (ZEE) 

como uma estratégia de criação de um pólo de crescimento. As Zonas Especiais Económicas são 

áreas geograficamente delimitadas e regidas por um regime aduaneiro e fiscal especial (isenções 

aduaneiras, fiscais, regime cambial livre, entre outros). O objectivo da criação das ZEEs é 

dinamizar os territórios onde são implantados, através da atracção de investimentos públicos e 

privados, tornando o território competitivo, aumentando a capacidade de geração de emprego e de 

oportunidades de negócio e, deste modo, dinamizar o modo de vida da região. 

 

Contudo, verificou-se que existe, por um lado, uma concentração sectorial de investimentos que 

não tem permitido transformações na estrutura produtiva local, em particular dos pequenos 

produtores agrícolas, e, por outro, que ainda não configura um pólo de crescimento e cluster. As 

suas actividades desenvolvidas estão centradas em servir as economias de outras províncias 

(importação e exportação) e dos países vizinhos, sendo pouco mais que uma zona de serviços ferro-

portuários e de transformação de matérias-primas alimentares. 

 

Para entender as dinâmicas de crescimento e desenvolvimento económico de Nacala recorreu-se às 

teorias da economia regional relacionadas com os pólos de crescimento e desenvolvimento 

económico. O texto aponta críticas a este modelo. 

 

 

Palavras-chave: Pólo de crescimento, ZEE, clusters, pequena produção, Nacala-Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Yasser Arafat Dadá Doutorando em Estudos de Desenvolvimento, Mestre em Desenvolvimento e 

Cooperação Internacional no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Assistente de investigação do 

Observatório do Meio Rural. Yara Nova licenciada em Economia pela Universidade Politécnica de Maputo, 

Monitora de investigação do Observatório do Meio Rural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Moçambique revelou, principalmente na última década, ser um destino de investimentos, públicos 

e privados, para diferentes sectores da economia.  

 

O Governo de Moçambique criou as Zonas Económicas Especiais (ZEEs)2, como uma das 

estratégias de desenvolvimento em determinadas zonas do país. Uma ZEE pode coincidir, no 

espaço, com um pólo de desenvolvimento. As ZEEs beneficiam de incentivos, tais como, a isenção 

de direitos aduaneiros na importação de materiais de construção, máquinas e equipamentos 

destinados à prossecução de actividades de empresas licenciadas. No Corredor de Nacala, o 

investimento da Vale e da empresa pública Caminhos-de-Ferro de Moçambique (CFM) contribuiu 

para a promoção do distrito de Nacala-Porto como uma Zona Económica Especial pelo Gabinete 

das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA), a ZEE de Nacala (ZEEN). Um 

pólo pode não ser abrangido por políticas específicas a serem aplicadas num determinado território 

delimitado, mas que, por razões específicas (por exemplo, recursos naturais), existe um 

desenvolvimento mais acentuado. Por exemplo, a zona de exploração de carvão em Tete pode ser 

considerado um pólo mas não constitui uma ZEE. 

 

A ZEE de Nacala foi a primeira a ser criada no país, em 2007, ocupando uma área total de 1.307 

quilómetros quadrados distribuídos pelos distritos de Nacala-Porto e Nacala-a-Velha. De facto, a 

localização de Nacala confere-lhe diversas oportunidades para que possa ter uma economia 

dinâmica. As condições naturais possibilitam a existência de um porto de águas profundas, ser o 

ponto terminal do eixo de transporte que liga aos países do hinterland e a proximidade dos grandes 

e crescentes mercados do Sul da Ásia, constituem razões que fundamentaram a criação do pólo de 

desenvolvimento económico e social.  

 

Neste contexto, de acordo com a informação disponibilizada pelo Governo distrital de Moma3, 

foram criadas no corredor de Nacala diversas empresas, entre grandes, médias e pequenas. Desde 

a criação da ZEEN até 2015, foram aprovados investimentos ao longo do corredor de Nacala, num 

total de USD 1,2 mil milhões, destinados a diversos sectores (financeiro, agro-negócio, exploração 

mineira, turismo, entre outros) e mais 500 milhões de dólares para investimentos públicos em infra-

estruturas (renovação do porto, linha férrea, aeroporto, entre outros).  

 

Embora se tenham verificado elevados fluxos de investimento, não só em Nacala, os indicadores 

internacionais de competitividade económica e clima de negócios posicionam Moçambique nos 

lugares baixos destes indicadores. Na publicação do Banco Mundial/IFC de 2017, Doing Business 

Indicators, Moçambique ocupa o 137º lugar entre 190 países. O Global Competitiveness Report 

2016-2017, do Fórum Económico Mundial, coloca o país em 133º lugar entre 138 países em termos 

de competitividade económica. 

 

Segundo o relatório do Banco Mundial (2010), identificaram-se os sectores agro-industriais, 

mineração e turismo, como os que possuíam maior potencialidade para o crescimento económico e 

redução da pobreza em Nampula e em Nacala. As infra-estruturas do corredor de Nacala beneficiam 

os investimentos na mineração e nas infra-estruturas de Tete. Não obstante, estes investimentos 

ainda não contribuem para a melhoria dos rendimentos dos agregados familiares; o mais recente 

Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF) de 2014/2015 indica que os níveis de pobreza continuam 

elevados (57%), superiores ao anterior IOF 2008/2009 (51%).  

Para analisar a dinâmica do crescimento e desenvolvimento económico de um local, recorreu-se às 

teorias da economia regional relacionadas com os pólos de crescimento e desenvolvimento 

económico. Diversos autores, desde a década de 1950, procuraram explicar as diferentes formas de 

                                                           
2 Zona Económica Especial (ZEE) é referida como uma área de actividade económica, em geral, 

geograficamente delimitada e regida por um regime fiscal especial. Nesta área as mercadorias saem do 

território nacional, totalmente isentas de quaisquer obrigações aduaneiras e fiscais, gozando adicionalmente 

de um regime cambial livre e de regime laboral de migração especial (GAZEDA, 2009). 
3 http://moma.nampula.gov.mz/GovD-AltoMolocue/importado/noticias/investidos-1-7-bilioes-de-dolares-

no-corredor-de-nacala, consultado à 23.03.2017  

 

http://moma.nampula.gov.mz/GovD-AltoMolocue/importado/noticias/investidos-1-7-bilioes-de-dolares-no-corredor-de-nacala
http://moma.nampula.gov.mz/GovD-AltoMolocue/importado/noticias/investidos-1-7-bilioes-de-dolares-no-corredor-de-nacala
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crescimento e/ou desenvolvimento económico regional (Myrdal, 1957; Hirchman, 1958; Perroux 

1955).  

 

Perroux assume a responsabilidade pioneira do seu estudo afirmando que o crescimento económico 

não se manifesta de forma simétrica, mas em certas zonas designadas por pólos de crescimento: 

 

“O crescimento económico não surge em toda parte ao mesmo tempo, manifesta-se com 

intensidades variáveis, em pontos ou pólos de crescimento; propaga-se, segundo vias 

diferentes e com efeitos finais variáveis, no conjunto da economia” (Perroux, 1967:164).  

 

A pesquisa tem como objectivos: (1) estudar as dinâmicas económicas e sociais de Nacala como 

pólo de crescimento, a fim de compreender como os fluxos de investimento alocado têm 

contribuído para o desenvolvimento dos pequenos produtores agrícolas e das empresas; (2) verificar 

as repercussões sobre o rendimento, o nível de vida dos agregados familiares e se aconteceram 

transformações na estrutura produtiva; (3) identificar a formação de um pólo de crescimento e as 

respectivas relações intersectoriais (cluster); (4) verificar o papel do Estado na ZEE de Nacala. 

 

Decorrente do trabalho, saber-se-á se Nacala-Porto configura um pólo de crescimento. 

 

O trabalho de pesquisa tem como hipóteses: H (0) Não surgiu um pólo de crescimento e clusters 

em Nacala-Porto; e, H (1) Surgiu um pólo de crescimento e clusters em Nacala-Porto. 

 

Presente trabalho é composto por 6 capítulos. O primeiro, apresenta uma breve introdução do 

trabalho. O segundo, estabelece o quadro contextual – características socioeconómicas e a questão 

agrária e da pequena produção camponesa em Nacala-Porto. No terceiro, é apresentada uma revisão 

da literatura das abordagens teóricas consideradas relevantes para o estudo. No quarto, descreve-se 

a metodologia empírica do estudo. No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados. 

Finalmente, no sexto capítulo apresentam-se as principais conclusões do estudo. 

 

 

2. CONTEXTO 

 

2.1 Características socioeconómicas de Nacala-Porto 

 

O distrito de Nacala-Porto situa-se na região Norte da costa moçambicana, a cerca de 200 km da 

cidade de Nampula e está numa das extremidades do corredor de Nacala. 

 

Segundo o censo de 2017, o distrito tem cerca 

de 225.034 habitantes, dos quais, cerca de 

75%, habitam na zona urbana, dividida em 2 

postos administrativos, Mutiva e Muanona.  

 

No distrito de Nacala-Porto existem 13 

instituições bancárias, 50 instituições 

financeiras ligadas ao microcrédito, 

microfinanças, seguradoras e outros. As 

indústrias alimentar, extractiva, de bebidas, 

têxtil-vestuário, de borracha, e metálica estão 

instaladas no distrito e empregava cerca de 3 

mil pessoas em 2013 (INE 2013). 

  
Fonte: CENACARTA (2016); OMR (2018) - Elaborado 

pelos autores. 
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2.2 Pólo de crescimento e investimentos em Nacala-Porto  
 

Desde a criação da ZEE de Nacala-Porto, o fluxo de investimentos para a província de Nampula 

tem abrangido diversos sectores de actividade. O estudo realizado pelo Banco Mundial (World 

Bank, 2010) identifica os sectores de agro-indústria, mineração e turismo como os sectores que 

possuem maior potencialidade para a promoção do crescimento económico e redução da pobreza. 

 

O Governo de Moçambique4 introduziu o programa de ZEE (Zonas Económicas Especiais), como 

um mecanismo de promoção do desenvolvimento regional e aceleração do processo de 

industrialização do país com vista a incrementar a capacidade produtiva, comercial e tributária, 

bem como uma estratégia de criação de pólos de crescimento (Ministério da Planificação e 

Desenvolvimento, 2014).  

 

Contudo, só em 2009 é que a ZEEN (Zona Económica Especial de Nacala) começou a ser 

implementada, com a aprovação dos primeiros 11 projectos de investimento. Até 2011, a ZEEN 

tinha atraído 400 milhões de dólares (AIM, 2011). 

 

As condições logísticas, como o porto e linha férrea que liga Nacala e Malawi, o aeroporto de 

internacional, bem como os incentivos ao investimento criados pelo modelo de ZEE, constituem 

condições facilitadoras para o desenvolvimento de um pólo de crescimento. Após a criação da ZEE, 

o fluxo de investimentos na região intensificou-se, abrangendo diferentes sectores (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Valor dos investimentos aprovados para Nacala-Porto, por sector de actividade (2003-

2017) 

Sector de actividade 
Valor  

(USD) 
% 

Indústria 99.661.034 11% 

Agricultura e Agro-indústria 21.000.000 2% 

Turismo e Hotelaria 689.000 0,1% 

Recursos Minerais e Energia 491.667 0,1% 

Aquacultura e Pescas 524.745 0,1% 

Transportes e Comunicações 829.969.285 84% 

Serviços 53.693.233 3% 

TOTAL 1.006.028.963 100% 

Fonte: APIEX - CPI. 

 

De acordo com os dados da APIEX, o volume de investimentos aprovados para Nacala-Porto tem 

sido crescente no período de 2003 a 2017, conforme se observa no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1. Evolução do investimento total aprovado para Nacala-Porto (2003 – 2017), em milhões 

de USD 

 
Fonte: APIEX - CPI. 

                                                           
4 Decreto 76/2007 de 18 de Dezembro. 

44,13 
0,49 4,94 4,72 19,03 1,18 3,08 

838,87 

0,05 6,80 36,01 46,73 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Em 2012, ano recorde em investimento neste local, um único investidor – o CLN (Corredor 

Logístico Integrado de Nacala) foi promotor de investimento no valor de 818,77 milhões de USD 

(APIEX, 2012), representando um pouco mais de 25% do total de investimento aprovado nesse ano 

no país, no valor de 3.212,10 milhões de USD.  

 

Também ao nível da província de Nampula se verificam importantes investimentos. O investimento 

aprovado no sector de recursos minerais e energéticos, com o surgimento em 2009 da empresa Ayr 

Petro-Nacala, e no sector de agricultura e agro-negócio da empresa Lúrio Green Resources, entre 

outros. 

 

Os investimentos aprovados poderão impulsionar a criação de um pólo de crescimento em Nacala-

Porto, bem como a nível da região norte, através do surgimento de empresas com actividades em 

novos sectores de actividade, o que permitirá a dinamização da economia local.  

 

Pelo gráfico 2, pode-se observar 

que os investimentos previstos nos 

diferentes sectores económicos 

criaram poucos novos postos de 

trabalho, destacando-se em 2012, 

2015 e 2017.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Fonte: APIEX - CPI. 

 

Os dados dos inquéritos revelam que mais de 60% dos trabalhadores das empresas em Nacala-

Porto são de origem Nacional. 

 

Autores, como Do Rosário (2014), que estudou o caso de Nacala, não rejeitam a criação de 

incentivos (factores administrativos, fiscais e legais) para a promoção do empresariado local. 

Contudo, o conflito de interesse com as elites locais, entre outros, não tem permitido que os 

incentivos tenham a abrangência desejada. Este facto poderá condicionar o desempenho da ZEEN 

na medida em que as políticas e a sua prossecução estão dependentes do interesse de uma minoria.  

 

Selemane (2017), no estudo sobre a economia política do corredor de Nacala, afirma que o conjunto 

de investimentos realizados em Nacala-Porto, bem como ao longo do corredor do Norte, servem 

principalmente os interesses externos, na medida em que se desenvolve uma economia 

extrovertida5 cujos interesses, sobretudo os políticos, são movidos pelas oportunidades 

empresariais locais e criação de alianças de poder. 

 

De facto, o que se verifica na 

configuração dos investimentos ao longo do corredor do Norte é que se centram em infra-estruturas 

de logística, maioritariamente de capital externo. Estes empreendimentos têm como principal 

objectivo o escoamento do carvão mineral de Moatize e estão concentrados na área de agro-

                                                           
5 “Economia extrovertida” refere-se ao padrão de atracção de investimento directo estrangeiro (IDE) 

orientado à exploração e exportação de recursos naturais, sem adição de valor, beneficiando, 

maioritariamente, os mercados externos em prejuízo do mercado doméstico (Mosca 2004; 2010; Castel-

Branco 2010; Selemane 2014). “A economia extrovertida vive da secundarização do mercado doméstico nas 

suas diversas vertentes: estabelece fracas ligações com o mercado doméstico, cria poucos postos de trabalho 

para a dimensão dos investimentos realizados, promove limitada transferência de tecnologia, dificultando, 

por isso, o desenvolvimento do empresariado local” (Selemane, 2017:4). 

710

30 133 113 168 50 126

573

10 122

1308
1481

Gráfico 2. Número de postos de trabalho previstos gerados 

pelos investimentos aprovados nos diferentes sectores (2003 

– 2017) 

Fonte: APIEX – CPI 
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negócios: produção de culturas de rendimento e alimentares direccionadas à exportação (Selemane, 

2017). 

 

2.3 Sector agrário 

 

O sector agrário em Moçambique representa uma actividade económica com importante contributo 

no rendimento familiar, principalmente no meio rural. Apesar de este sector ser considerado como 

a base de desenvolvimento económico, a proporção do sector agrícola no PIB nacional tem 

decrescido. Em 2016, contribuiu com cerca de 17,5% da produção nacional (INE 2017). Contudo, 

é de destacar que o PIB total apresenta uma tendência crescente assente nos sectores extractivo e 

de serviços. O sector agrário é composto, maioritariamente, por pequenas e médias explorações, ou 

seja, pelo sector familiar. Embora Moçambique tenha recursos hídricos abundantes, a maior parte 

dos agricultores pratica a agricultura em regime de sequeiro. As províncias do Norte e do Centro 

são as que possuem maior potencial agrícola. 

 

Actualmente, os investimentos públicos realizados na agricultura concentram-se na aquisição de 

equipamentos, como tractores, alfaias, sistemas de irrigação, meios de transporte e de 

comunicações, entre outros, dado que se tem priorizado investimentos em capital intensivo, em 

grandes superfícies e/ou por meio da subcontratação, através de sistemas de produção de 

monoculturas (designado por agro-negócio), integrando pequenos produtores nas cadeias de valor 

e/ou, ainda, pela promoção do que se designa por agricultores emergentes (Mosca, 2011).  

 

Foram aprovados investimentos agrícolas de larga escala e/ou megaprojectos na região nortenha 

que têm Nacala-Porto como o ponto estratégico para escoamento da produção para o mercado 

externo. Contudo, alguns destes investimentos têm sido alvo de debates e críticas, como é o caso 

do ProSAVANA, que envolve os governos de Moçambique, Japão e Brasil.  

 

A maioria dos pequenos agricultores de Nacala-Porto dedica-se à agricultura de subsistência, 

produzindo, maioritariamente, produtos como a mandioca, milho, feijão e produtos hortícolas. As 

culturas produzidas para fins comerciais incluem o algodão, caju, gergelim, soja, chá, bananas, 

açúcar, tabaco e produtos florestais. Estes são produzidos, maioritariamente, pelas grandes 

empresas. O assalariamento de, pelo menos, um membro de cada família camponesa nas áreas de 

influência das grandes empresas constitui a principal ligação destas com as empresas e 

comunidades locais. Na realidade, os pequenos agricultores têm fracas relações com as empresas 

de Nacala-Porto. 

 
 
3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 Teoria de pólos de crescimento 

 

O tema das dinâmicas de crescimento e desenvolvimento económico e social vem ganhando espaço 

nas ciências económicas desde a década de 50, sendo, então, abordada na teoria de desenvolvimento 

e crescimento regional.  

 

São vários os autores (Perroux 1955, Myrdal 1957, Hirschman 1958, Krugman 1955) que, ao 

introduzir conceitos como pólos de crescimento, revolucionaram a teoria com contributos que 

procuram explicar as dinâmicas de crescimento e desenvolvimento das regiões.  

 

François Perroux (1955) destaca-se por ser um dos pioneiros destas teorias. A sua teoria surgiu 

após observar a concentração regional das indústrias na Europa, onde constatou que existia uma 

forte característica geográfica, resultado de uma economia de aglomeração gerada por complexos 

industriais liderados por indústrias motrizes. Assim, Perroux (1955) define o pólo de crescimento 

como sendo um conjunto de indústrias propulsoras capazes de gerar estruturas económicas e sociais 

cujo efeito é o de aumentar a complexidade do conjunto destas e expandir o seu desempenho 

multidimensional. 
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Perroux (1955) acrescenta, ainda, que as empresas motrizes são comparativamente eficientes e 

capazes de exercer um uso eficiente das tecnologias e aumentar a produção mais que as outras 

empresas. Segundo ele, esse efeito propaga-se através de um processo multiplicador por via das 

ligações intersectoriais entre as empresas nos pólos. Nesse sentido, o autor faz menção a conceitos 

como complexos industriais caracterizados pela presença de uma indústria-chave, indústrias 

motrizes e satélites, devido aos seus efeitos de encadeamento, exercendo efeitos ou impulsos 

motores significativos sobre o crescimento local e regional.  

 

A indústria motriz, ao funcionar como um ponto de atracção de mão-de-obra, dinamiza o modo de 

vida da região. O efeito de encadeamento atrai novas indústrias e estimula a imigração. Nesse 

sentido, crescem as necessidades colectivas em habitação, transportes, serviços, surgem 

empreendedores, trabalhadores qualificados, formam-se quadros de alto nível e, consequentemente, 

elevam-se os rendimentos. Ferreira enuncia ainda que a indústria motriz pode estimular o 

desenvolvimento das actividades agrícolas nas áreas fornecedoras de alimentos e de matérias-

primas, além de desenvolver a formação de actividades terciárias (Ferreira, 2012). No entanto, o 

verdadeiro sentido da teoria dos pólos de crescimento implica a existência de transformações 

estruturais e expansão do produto e do emprego (Souza, 2005). 

 

Perante os efeitos que estas indústrias proporcionam, Perroux apercebe-se que o processo de 

crescimento de uma região é irregular, afirmando:  

 

"O crescimento não surge em toda parte ao mesmo tempo, mas, manifesta-se com 

intensidades variáveis, em pontos ou pólos de crescimento, propaga-se, segundo vias 

diferentes e com efeitos finais variáveis no conjunto da economia" (Perroux 1967 cf. Lima e 

Simões 2010). 

 

De facto, existe um conjunto de factores, que determinam a localização das actividades económicas, 

que tornam esse processo de crescimento, regional ou local, irregular. Esses factores podem ser a 

existência de recursos locais (humanos, naturais e capital), infra-estruturas, mercados, custos de 

transporte (que afectam as características de bens e serviços produzidos), entre outros (Tello, 2005). 

 

Os aspectos críticos apresentados à concepção de desenvolvimento de pólos são os seguintes: (1) 

crescimento desequilibrado do território provocando desigualdades espaciais e sociais; (2) 

migrações devido à criação de expectativas de rendimentos superiores aos locais de origem 

(assalariamento e oportunidades de negócios) com riscos do surgimento de instabilidade social e 

política; (3) conflitualidades sociais devido a novas demandas de terra e reassentamento de pessoas; 

e, (4) problemas ambientais variáveis em função da actividade e da intensidade da exploração. 

 

3.2 Cluster 

 

O conceito de pólos de crescimento remete a outros conceitos, como o de cluster, pois pressupõe a 

formação de um tecido económico composto por diversas empresas inter-relacionadas e instituições 

especializadas, que competem, mas também cooperam, entre si (Porter, 1998; Rosenfeld, 1996).  

 

A discussão em torno da definição de cluster não é recente. Rosenfeld (1996) definiu cluster como 

"uma aglomeração de empresas" interdependentes num território delimitado, ligadas entre si, por 

meio de activos, transacções comerciais, diálogo e comunicações, que beneficiam das mesmas 

oportunidades e enfrentam problemas comuns. Mais tarde, não menos importante, Lorenzen (2005) 

definiu cluster como um conjunto de aglomerados de empresas ou instituições, com externalidades 

positivas, sob formas de trabalho especializado. Em suma, cluster refere-se a um conjunto de 

empresas que estabelecem relações económicas e comerciais com ganhos comparativos devido à 

concentração sectorial e geográfica (Schmitz, 1999; Porter, 2000 em Zhang, 2011). 

 

Num dos seus trabalhos, Zaccarelli et al. (2008) identificaram os fundamentos de competitividade 

de cluster: (1) concentração geográfica em área relativamente reduzida; (2) abrangência de 

negócios viáveis e relevantes; (3) especialização das empresas; (4) equilíbrio com ausência de 
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posições privilegiadas; (5) complementaridade de negócios por utilização de subprodutos; (6) 

cooperação entre empresas; (7) substituição selectiva de negócios; (8) uniformidade do nível 

tecnológico; (9) cultura da comunidade adaptada ao cluster; (10) carácter evolucionário por 

introdução de novas tecnologias; e, (11) estratégia de resultados orientada para o cluster. 

 

Existe a noção de que uma concentração espacial de empresas ou indústria em "cluster" ajuda à 

criação de empresas, expansão da produção (crescimento da empresa) e evita o risco da mortalidade 

das empresas. Essas são as vantagens da co-localização de empresas que operam no mesmo sector, 

sendo referidas como economias de localização (Frenken et al., 2015). Teóricos da geografia 

económica, como Von Thunen (1826), Weber (1909), Losch (1939), estudaram e explicaram os 

benefícios da aglomeração (cluster) pelos custos de transporte e produção. Estes concentram seus 

estudos nas relações entre as empresas e aplicam a economia de custos de transacção e outras 

perspectivas sobre a coordenação, a fim de explicar o agrupamento (Lorenzen, 2005). 

 

Segundo Frenken et al. 2015, muitos interpretam a associação entre a localização e as taxas de 

entrada de novas empresas, como evidência dos benefícios que as empresas obtêm da co-

localização. As economias de localização incluem ainda as vantagens de mercados de trabalho 

especializados, fornecedores especializados e repercussões de conhecimento e tecnologias 

(Marshall, 1920). Esses benefícios podem atrair novos participantes no cluster, além da 

competitividade das regiões que afectam as decisões de localização (como custos de transporte e 

infra-estruturas partilhadas). De acordo com Porter (1998), o nível e a taxa de crescimento da 

produtividade de um determinado local depende de como as indústrias e as empresas competem 

entre si. 

 

Maskell (2001) acrescenta que, para além das vantagens acima referidas, o cluster pode ser 

considerado como a configuração territorial com mais possibilidades de melhorar os processos de 

aprendizagem. Sobre esse aspecto, Leydesdorff (2006) argumenta que a "dinâmica de uma 

economia baseada no conhecimento tem implicações importantes. Estas podem servir a 

interdependência entre incubadoras de processos de produção, inovação e difusão. 

 

Lorenzen (2005) afirma que as mudanças nos clusters podem ser medidas em termos de volume de 

exportação das empresas envolvidas, PIB regional, taxas de emprego e melhoria das condições de 

vida da população. 

 

Lorenzen (2005) identificou três formas de explicar os efeitos dos clusters, sendo: (1) focalização 

em factores exógenos (custos de produção e transporte, infra-estruturas, tecnologias aplicadas e 

fluxos comerciais); (2) concentração nos efeitos multiplicadores endógenos e efeitos causa-efeito; 

e, (3) relações entre pequenas e médias empresas. 

 

Todavia, embora a natureza da competição num determinado local acuse uma forte influência de 

muitos aspectos, como do ambiente de negócios (factores disponíveis, condições de demanda 

locais), o clima de investimento e políticas de concorrência, questões como a estabilidade 

macroeconómica e política, o sistema fiscal e as políticas do mercado, políticas de trabalho, 

corrupção, entre outras, são pertinentes para a verificação do nível de rivalidade e concorrência 

(Tello, 2010). 

 

Em contraste com o maior volume de literatura em países asiáticos, estudos sobre clusters em 

África, particularmente em áreas rurais, são mais escassos, à excepção dos estudos de caso de 

Oyelaran-Oyeyinka e McCormick6 (2007). Os autores mostram que os clusters estão presentes no 

                                                           
6 O livro apresenta nove estudos de caso de cluster em sete nações africanas, nomeadamente: Quénia, 

Tanzânia, Nigéria, Egipto, Durban, África do Sul, Gana e Uganda. Por um lado, os autores classificam o 

cluster em África como emergente e apontam dois pontos principais que devem ser considerados no processo 

de análise e/ou criação de cluster: (1) o papel do Estado e a natureza e distribuição do poder; e (2) a 

perspectiva política, pois os resultados mostram que existe uma tentativa de implementar as melhores 

experiências geradas num dado contexto para programas noutros contextos. As políticas para a promoção de 

clusters devem ser planeadas especificamente para a realidade local.  
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continente e que o clássico colectivo de eficiências de clustering na promoção das repercussões 

tecnológicas e as ligações de mercado é evidente.  

 

3.3  Modelo de Zonas Económicas Especiais (ZEE) 

 

Estudos recentes referenciam as economias de aglomeração para explicar as vantagens de produção 

e produtividade das empresas localizadas em áreas específicas (Combes et al. em Wang Jin, 2013, 

Greenline et al., 2010; Kline e Moretti, 2011, em Wang Jin, 2013). A literatura sobre geografia 

económica (por exemplo, Fujita et al., 2001) enfatiza a importância da localização no processo de 

crescimento, destacando os ganhos na produtividade total de factores obtidos por meio de 

economias de aglomeração e a dinâmica do crescimento espacial (Dorosh e Thurlow, 2011). 

 

Como muitos programas baseados em locais específicos, as ZEEs tentam fomentar as economias 

de aglomeração, promovem interacções que aumentam a produtividade nos locais onde estão 

localizados, através da emergência de pólos de crescimento e de clusters ou da atracção de 

instalações industriais tecnologicamente avançadas (Combes et al., 2011 em Wang Jin, 2013). Isto 

é as ZEE podem ou não dar origem a um pólo de crescimento. 

 

A primeira zona económica foi estabelecida na Irlanda em 1959. Desde o início, o objectivo das 

ZEEs é estimular as trocas comerciais e, em muitos casos, acelerar o desenvolvimento regional. 

Estas zonas recebem diferentes designações de acordo com os objectivos pretendidos pelos países 

que as adoptam. No mundo, até 2008, existiam cerca de 3.000 ZEEs em 135 países, representando 

mais de 68 milhões de empregos directos e mais de 500 bilhões de dólares de valor agregado 

comercial directo dentro das zonas (World Bank, 2008).  

 

As ZEEs7 são consideradas regiões geográficas localizadas dentro de um país com leis mais liberais 

e políticas económicas para incentivar o investimento estrangeiro na indústria e nos serviços para 

exportação (Shah, 2008 em Wang Jin, 2013). Regra geral, as ZEEs localizam-se perto de um porto, 

na medida em que, em muitos casos, as ZEEs estão associados à importação e exportação de bens. 

 

Uma das razões do crescimento dos países no leste asiático (em particular a China) foi que 

adoptaram um mecanismo de industrialização voltada para a exportação através da criação de zonas 

económicas. Este modelo visa, essencialmente, a abertura comercial para atrair investimentos 

estrangeiros e tecnologias geradas no exterior, mas sem secundarizar a intervenção do Estado, que 

caracterizou a China como modelo económico híbrido de economia de planificação central e de 

mercado (Rodrigues et al., 2009). Para tal, o governo desenvolveu uma ampla infra-estrutura nas 

proximidades de áreas portuárias e urbanas por considerá-las pontos estratégicos de concentração 

de empresas e de mão-de-obra barata. Oferecia isenções fiscais e estímulos financeiros para quem 

operasse no local.  

 

É de destacar que, devido à abertura do mercado e aos custos mais baixos de operação nestas zonas 

económicas, a China se tornou um destino de localização produtiva de grandes empresas 

multinacionais (Guimarães, 2012). 

 

Wang Jin (2013), num dos seus estudos, procurou estudar os efeitos das ZEEs na economia local 

em municípios chineses desde 1979. Os resultados revelam que existe uma correlação significativa 

entre as ZEEs e os resultados do Investimento Directo Estrangeiro na China. Importa também 

referenciar os contributos de Kline (2010) e de Busso et al. (s.d.), dois estudiosos mais próximos 

                                                           
7 Nestes locais, o governo estimula a criação de empresas e indústrias que beneficiam de isenções fiscais e 

recebem tratamento especial administrativo, tributário e cambial. Estes locais são tidos como mecanismo 

para: (1) atrair investimentos estrangeiros voltados para as exportações; (2) criar empregos; (3) aumentar o 

valor agregado das exportações e fortalecer a balança de pagamentos; (4) difundir novas tecnologias e 

práticas mais modernas de gestão; (5) colocar as empresas nacionais em igualdade de condições com os seus 

concorrentes localizados noutros países e que disponham de mecanismos semelhantes; e (6) corrigir 

desequilíbrios regionais (Rodrigues et al, 2009). 
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antecessores à investigação da Wang Jin. O estudo destes autores revela que: (1) o programa ZEE 

teve um efeito global positivo sobre o investimento nacional e estrangeiro; (2) houve progresso 

tecnológico; (3) o efeito sobre os salários médios locais foi positivo; (4) teve efeito na atracção de 

IDE e alterações nos preços de factores de produção.  

 

 

4. METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

O trabalho desenvolveu-se na esfera de pólos de crescimento, com o objectivo de analisar as 

dinâmicas económicas e sociais de Nacala com enfoque nos efeitos dos investimentos dos grandes 

projectos sobre a pequena produção. Como metodologia da investigação, optou-se por conciliar 

abordagens quantitativas e qualitativas como forma de optimizar e complementar a análise de 

informações. 

 

O trabalho de campo foi realizado em Nampula, no distrito de Nacala-Porto, onde foram 

seleccionadas três localidades diferentes, nomeadamente: Quissimajolo, Locone e Namicica. Estas 

localidades foram seleccionadas pela localização e especificidade das suas características 

económicas. Os dados primários foram obtidos com a aplicação de um inquérito a chefes de 

exploração agrícola, composto por perguntas fechadas. O trabalho de campo foi realizado entre 

Abril e Agosto de 2017.  

 

Considerando as limitações impostas por este tipo de trabalho e a fraca qualidade dos dados oficiais 

disponíveis sobre a população em estudo, obteve-se a amostra usando o método aleatório simples 

e não sistemático. A amostra é composta por 210 pequenos produtores e 70 empresas de diferentes 

ramos de actividade localizadas no distrito, com 90% do intervalo de confiança e uma margem de 

erro de 10%. 

 

Os inquéritos foram validados com base na clareza das respostas dadas. No entanto, antes da 

avaliação, todas as observações para cada variável foram ponderadas, usando como uma variável 

de peso da amostra uma taxa estabelecendo a diferenciação de género do respondente, em 

comparação com a taxa da população regional (dados populacionais do INE, 2015). Este método 

pretende tornar a amostra representativa da população da região, proporcionando resultados mais 

fiáveis (Hans-Vaughn e Lomax, 2006). 

 

Os inquéritos foram aplicados directamente ao público-alvo, com o auxílio dos chefes dos postos 

administrativos de cada local. A aplicação dos inquéritos foi feita pelo grupo de pesquisa do OMR 

e inquiridores locais. Para a análise dos dados recolhidos, foi usado o pacote estatístico SPSS 20 e 

o Excel para conjugar as variáveis qualitativas e quantitativas. 

 

Foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas a actores-chave, usando o método de 

purpose sampling (escolha de acordo com os objectivos do estudo e enfoque da análise). A 

informação secundária estatística, macroeconómica e sectorial foi obtida a partir de várias fontes, 

principalmente Agência de Promoção de Investimentos e Exportação (APIEX - CPI), Instituto 

Nacional de Estatística (INE), Governo de Moçambique (GM), Ministério da Agricultura e 

Segurança Alimentar (MASA), Ministério da Indústria e Comércio (MIC), Banco Mundial (WB), 

entre outros. 

 

Posteriormente, procedeu-se às devolutivas para a confirmação dos resultados juntos dos actores 

envolvidos. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Pequena Produção 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

Os chefes das explorações agrícolas são, na sua maioria, do sexo masculino (70,5%). A maior parte 

(65,7%) possui o ensino básico (EP1 e EP2).  

 

A agricultura é praticada, essencialmente, em pequena escala e, maioritariamente, em regime de 

sequeiro. Os pequenos produtores enfrentam dificuldades, principalmente as seguintes: (1) baixo 

acesso à assistência técnica; (2) fraca capacidade de aquisição de insumos de produção (fertilizantes 

químicos e sementes melhoradas, instrumentos, entre outros); (3) acesso ao crédito; (4) fraca 

ligação com os mercados de comercialização da produção; (5) deficientes redes de infra-estruturas 

públicas; (6) poucas ligações com as empresas de agro-processamento e armazenamento da 

produção devido à escala e qualidade da produção (Ministério da Agricultura, 2015). Como 

resultado, os rendimentos das colheitas e das famílias são baixos. 

 

5.1.2 Fontes de rendimentos dos agregados familiares 

 

Das comunidades analisadas, os rendimentos provêm, na sua maioria, de actividades ligadas, 

directa ou indirectamente, à agricultura. Somente cerca de 3,3% das famílias tem como principal 

fonte de rendimento o emprego formal, sendo esta a actividade que proporciona maiores 

rendimentos. 

 

O rendimento obtido da agricultura é fundamentalmente utilizado para suprir necessidades básicas 

dos agregados familiares e não para o investimento. 

 

Quadro 2. Rendimento Médio Mensal dos respondentes por actividade principal desenvolvida 
  

Principal actividade 
Rendimento médio mensal 

(MZM) 

Agricultura  100% 3.283,83 

Pecuária 15,7% 2.800,00 

Venda de produtos agrícolas 50,5% 3.444,09 

Venda de produtos florestais  10,5% 1.747,72 

Pesca 16,7% 2.476,92 

Emprego formal 3,3% 4.290,00 

Outras actividades* 7,6% 3.575,71 

Nota*: outras actividades referem-se a carpintaria, costura, comércio informal, entre outras. 

Fonte: Inquéritos. 
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5.1.3 Serviços sociais (água e energia) 

 

a) Acesso a água  

 

O acesso a fontes seguras de abastecimento de água (canalizada, fontenário, poço ou furo com 

bomba manual, água engarrafada, nascente protegida e cisterna ou tanque móvel) é um dos 

indicadores para a classificação de pobreza em Moçambique. 

 

Pode-se observar, no Gráfico 3, que os pequenos produtores têm várias fontes de abastecimento de 

água. O acesso a água canalizada, do poço e fontenária são as fontes mais comuns. Verifica-se que 

uma importante percentagem (23.8%) dos produtores obtém água em casas vizinhas. 

 

Gráfico 3. Fonte de água, em % de respostas 

 
Fonte: Inquéritos. 

 

b) Acesso a energia para iluminação  

 

Pelo Gráfico 4, verifica-se que mais de 50% dos inquiridos não possuem qualquer fonte de 

iluminação artificial. 

 

Pouco mais de 25% dos respondentes afirmou que possui corrente eléctrica. Outros (33%) 

procuram outras fontes de energia, principalmente de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão). 

 

Gráfico 4. Fonte de energia para iluminação artificial, em % de respostas 

 
 Fonte: Inquéritos. 

 

5.1.4 Posse de bens duráveis  

 

A posse de bens duráveis é utilizada para estimar o nível de rendimento das famílias (INE - 

Inquérito do Orçamento Familiar). Para esse cálculo são utilizados os bens duráveis aqui 

apresentados, entre outros.  

 

Pode-se observar, no Gráfico 5, que, à excepção de telemóveis (quase 60% dos inquiridos), a posse 

de bens duráveis é muito baixa. Segue-se a posse de rádio (40%) e de bicicleta (36,2%).  
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Gráfico 5. Posse de bens duráveis dos agregados familiares, em % de respostas 

 
Fonte: Inquéritos. 

 

5.1.5 Saúde e bem-estar  

 

Segundo as últimas estatísticas distritais do INE, o distrito de Nacala conta com uma rede de 

serviços de saúde composta por 11 unidades sanitárias (hospital distrital, centros e postos de saúde) 

que servem, não só os habitantes de Nacala, como também os habitantes nos distritos ao redor.  

 

No gráfico 6 nota-se uma grande incidência da malária (50,5%). Cerca de 72,4% dos inquiridos 

afirmam aderir a consultas médicas e posterior tratamento medicamentoso.  

 

Gráfico 6. Doenças contraídas no último ano, em % de respostas 

 
Fonte: Inquéritos. 

 

Conforme o Gráfico 7, são utilizadas diferentes formas de prevenção das doenças. O uso de redes 

mosquiteiras é o mais frequente. 

 

Gráfico 7. Formas de prevenção, em % de respostas 

 
Fonte: Inquéritos. 
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5.1.6 Fluxo migratório 

 

No Gráfico 8 pode-se observar que pouco mais de 

17% dos pequenos produtores não é originário de 

Nacala-Porto. Este facto revela importantes 

movimentos migratórios para o distrito. Os locais de 

origem dos migrantes, na sua maioria, distam mais de 

70 km de distância de Nacala-Porto. 

 

As principais razões apontadas para a migração para 

Nacala-Porto são: (1) maior acesso a serviços básicos, 

como saúde, educação, água potável, energia, entre 

outros; (2) proximidade dos familiares; e, (3) procura de 

melhores condições habitacionais (terreno e espaço). A 

procura do emprego, o acesso a transporte, e 

alimentação são as motivações menos apontadas para a 

migração destes agregados familiares. 

 

5.1.7 Remessas 

 

 
Fonte: Inquéritos. 

 

As remessas, sejam financeiras ou em bens, representam uma importante fonte para o orçamento 

dos agregados familiares.  

 

No Gráfico 9 verifica-se que por um lado cerca de 33,3% dos agregados entrevistados afirmam 

enviar remessas e por outro, 32,4% recebe, podendo ser em dinheiro e/ou bens. As remessas 

monetárias recebidas são canalizadas, principalmente, para despesas de alimentação, educação, 

saúde e aquisição de bens.  

 

O envio de remessas é feito, na maioria dos casos, pela via informal. A opção pela informalidade 

nas remessas enviadas em dinheiro é justificada pela escassez de instituições bancárias no meio 

rural e pelas elevadas comissões cobradas pelas transferências.  
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5.1.8 Conflito de terra 

 

Devido à localização estratégica e às condições favoráveis 

agro-ecológicas, existe muita procura de terras ao longo 

do Corredor de Nacala sobretudo por empresas que 

investem no agro-negócio e pelas comunidades locais; estão 

estudados vários casos de conflitos de terras nessa zona. 

(Mandamule e Bruna, 2017). 

 

O Gráfico 11 revela que existem conflitos de terra, embora 

em baixa percentagem dos respondentes. Os entrevistados 

afirmam que a proximidade dos rios (conflitos 

principalmente entre as famílias) e a presença de grandes 

projectos (empresas e Estado) são as razões principais de 

conflito.  

  

 

 

 

5.2 EMPRESAS  

 

5.2.1 Características das empresas  

 

As empresas entrevistadas operam em diferentes sectores de actividades. Estas empresas são 

constituídas maioritariamente por capital privado nacional e a maioria foi constituída após a criação 

das Zona Económica Especial. 

 

Quadro 3. Empresas entrevistadas por sectores de actividade 

Sectores de actividades % 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1,4 

Indústria extractiva 1,4 

Indústria transformadora alimentar 1,9 

Indústria transformadora não-alimentar 21,4 

Comércio 18,6 

Hotelaria 12,9 

Restaurante 2,9 

Logística 12,9 

Padaria 5,7 

Serviços 4,3 

Outros 5,7 

               Fonte: Inquéritos. 

 

5.2.2 Factores que determinaram a localização da empresa 
 

Os principais factores que influenciaram a opção de localização das empresas em Nacala-Porto 

foram: (1) existência de infra-estruturas (portos, estradas, aeroporto, entre outros); (2) oferta de 

mão-de-obra; (3) logística fiável em relação ao tempo e qualidade dos serviços; e (4) localização e 

proximidade geográfica dos mercados de factores de produção.  

  

Gráfico 11. Tem algum conflito de terra, 

em % de respostas 

Fonte: Inquéritos. 
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Não Sim
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Quadro 4. Factores que determinaram a localização da empresa, em % das respostas 

Factores de localização da empresa 

No momento da 

implantação da 

empresa 

Actualmente 

Custos mais baixos de factores de produção 20,0 18,6 

Trabalho  74,3 71,4 

Terra  64,3 60,0 

Energia  62,9 57,1 

Comunicações 61,4 57,1 

Água 57,1 51,4 

Proximidade geográfica do mercado de factores  68,6 62,9 

Proximidade do mercado dos bens produzidos  61,4 61,4 

Logística fiável (qualidade e tempo)  70,0 65,7 

Incentivos fiscais  44,3 40,0 

A qualidade da matéria-prima  62,9 62,9 

As especificações únicas do produto  27,1 22,9 

Proximidade do sistema bancário 51,4 51,4 

Infra-estruturas (portos, estradas, entre outras)  81,4 75,7 

Nota: reduziu       ; manteve-se  

Fonte: Inquéritos. 

 

As respostas indicam que não houve vantagens na maioria dos factores de localização empresarial 

na ZEE (comparação entre a actualidade e o momento do início da implantação da empresa). Esta 

constatação pode ser justificada por expectativas irreais criadas em redor da ZEEN. 

 

5.2.3 Constituição do grupo empresarial  

 

No gráfico abaixo verifica-se que aproximadamente 22% das empresas pertencem ou integram em 

algum grupo empresarial, principalmente as indústrias dependentes de matéria-prima importada e 

as de comércio grossista. Constata-se ainda que 31,3% são filiais (estas empresas filiais, na sua 

maioria têm as suas sedes na cidade de Nampula) e 20% fornecem bens ou serviços as empresas 

filiais.  

 

Gráfico 12. Filiação em grupo empresarial, em % das respostas 

 
Fonte: Inquéritos. 

21,9

31,3

20,0

Integra em algum grupo empresarial Tem Filiais Fornecem algum bem ou serviço a

esta empresa filial
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Gráfico 13. Número de trabalhadores ao 

serviço da empresa, em % das respostas 

  
 

Fonte: Inquéritos. 

 

A maioria das empresas emprega entre 5 a 49 trabalhadores, sendo por isso classificadas como 

pequenas (58,6% a serviço da empresa e 17,2% a serviço das filiais)8. Somente cerca de 14,5% das 

empresas podem ser classificadas como de grandes. A indústria, a logística e o comércio, são os 

sectores maiores empregadores. A maioria emprega somente trabalhadores de nacionalidade 

moçambicana (65,7%) e 32,9% emprega moçambicanos e estrangeiros.   

 

5.2.4 Análise dos fornecedores 

 

Os principais fornecedores de bens, serviços e de matéria-prima são das províncias de Nampula, 

Maputo e Zambézia e, em menor percentagem, da província de Niassa. Cerca de 12% são empresas 

estrangeiras.  

 

Gráfico 15. Principais fornecedores de bens e serviços às empresas, em % das respostas 

 
 Fonte: Inquéritos. 

 

5.2.5 Estratégia de inovação das empresas  

 

Observando o Gráfico 16, nota-se que as empresas entrevistadas possuem diversas fontes de 

inovação, tendo como as principais as propostas dos clientes e a análise da concorrência. As fontes 

de inovações são usadas para: (1) melhorar a produção, o produto ou o serviço; (2) melhorar os 

métodos de gestão e organização interna; (3) abrangência de mercados e novos modelos de 

negócios adoptados; e (4) criação de economias de escala. Os resultados dessas fontes de inovação 

                                                           
8 Classificação das empresas segundo o número de trabalhadores do Ministério da Indústria e Comércio. 

12,9

58,6

17,1
11,4

1 a 4 5 a 49 50 a 99 Mais de 99

4,7

17,2

0,0

3,1

1 a 4 5 a 49 50 a 99 Mais de 99

82,4

13,4 13,4 9,6

Nampula Maputo Zambézia Niassa

Gráfico 14. Número de trabalhadores ao serviços 

das filiais, em % das respostas 
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são aplicados principalmente na criação de novos produtos (38,5%), em inovações na gestão da 

empresa (tecnologia, capacitação da mão-de-obra e organização) (48,5%) e, em menor 

percentagem, em novas embalagens (12,5%). 

 

Gráfico 16. Principais fontes de inovação das empresas, em % das respostas  

 
 Fonte: Inquéritos. 

 

5.2.6 Exportação e principais destinos 

 

Observando o Gráfico 17, constata-se que apenas 15,7% 

das empresas inquiridas exportam a sua produção. A 

importância das exportações dessas empresas, em 

percentagem do volume de negócio, é, na maioria dos 

casos, superior a 80%. Os principais destinos das 

exportações são os países asiáticos (Dubai, Malásia, Índia, 

China e Tailândia) e os países que fazem fronteira com 

Moçambique (África do sul, Zimbabué, Zâmbia e 

Tanzânia). 

 

Cerca de 23% dos inquiridos afirmam que beneficiaram de 

algum incentivo do Estado, sejam fiscal, empréstimos 

subsidiados, entre outros.  

 

5.2.7 Nível de dificuldades enfrentadas pelas empresas 

Do quadro abaixo, observa-se que as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas inquiridas 

centram-se nos seguintes aspectos: (1) insuficiência de capital (acesso ao crédito e taxas de juro); (2) 

ambiente de concorrência (disputa de clientes, ofertas do mercado, aceitação no mercado, preços, 

entre outros); (3) ética empresarial (ambiente) da concorrência; (4) intervenção e centralização do 

Estado; (5) falta de protecção aduaneira; (6) fiscalidade elevada; (7) burocracia; e, (8) roubos. O 

ponto 4 aparenta alguma contradição com os pontos 5 e 6, podendo significar que as intervenções do 

Estado não facilitam os negócios mas dificulta-os. 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas, as questões relacionadas com a logística (qualidade e prazos 

de entrega), domínio tecnológico e preços oferecidos, são apontados como os pontos fortes e fonte 

de oportunidade das empresas. 

 

 

 

 

55,9 56,9

37,3

21,2

66,2
73,9

26,3

Estudos

internos

Propostas de

fornecedores

Recurso a
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Análise da

concorrência

Propostas de
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Outras fontes

78,6

15,7

Não exporta Exportação

Gráfico 17. Percentagem das empresas 

que exportam bens ou serviços, em % 

das respostas 
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Quadro 5. Nível de dificuldades enfrentadas pelas empresas, em % das respostas  

Nada 

importante 

Pouco 

importante 
Importante 

Muito 

importante 
Crítico 

Nível da procura 30,3 21,2 28,8 12,1 7,6 

Encargos com o pessoal 31,3 22,4 23,9 11,9 10,4 

Insuficiência de capital 27,3 12,1 31,8 19,7 9,1 

Legislação laboral 31,8 24,2 25,8 15,2 3,0 

Equipamento ultrapassado 51,5 16,7 13,6 15,2 3,0 

Qualificação da mão-de-obra 32,8 13,4 31,3 16,4 6,0 

Ambiente de concorrência 13,4 6,0 34,3 37,3 9,0 

Ética empresarial da 

concorrência 
17,9 19,4 40,3 13,4 9,0 

Intervenção do Estado 15,9 25,4 30,2 17,5 11,1 

Processos burocráticos 18,8 25,0 25,0 21,9 9,4 

Poder de decisão e de 

resolução das instituições 

públicas locais (nível de 

centralização) 

15,2 21,2 39,4 13,6 10,6 

Acesso ao crédito 25,8 22,6 12,9 22,6 16,1 

Taxas de juros 29,7 10,9 14,1 23,4 21,9 

Falta de protecção aduaneira 24,6 18,5 29,2 20,0 7,7 

Fiscalidade elevada 21,2 22,7 30,3 16,7 9,1 

Corrupção 29,2 9,2 23,1 21,5 16,9 

Roubos 24,2 8,1 25,8 25,8 16,1 

Fonte: Elaboração dos autores – Inquéritos. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O modelo de desenvolvimento introduzido pelo Governo no distrito de Nacala-Porto baseado em 

Zonas Económicas Especiais foi criado com uma estratégia de criação de pólo de desenvolvimento.  

 

Segundo os objectivos deste trabalho, pode-se concluir: 

 Constatou-se que o empresariado local ainda não beneficia das condições para as quais a 

ZEEN foi criada e constantes nos documentos oficiais. Os empresários afirmam que 

persistem dificuldades devido à falta de protecção aduaneira, elevada fiscalidade, processos 

burocráticos, centralização dos poderes de decisão, fraca intervenção do Estado em 

questões relacionadas com a ética empresarial e da concorrência, entre outros. 

 A ZEEN criou expectativas de melhoria dos factores de localização (atracção) empresarial, 

o que não se verificou a posteriori. 

 Os investimentos criados estão direccionados para os sectores de transportes e logística, 

infra-estruturas e indústrias agro-alimentares. Não se verificaram, até ao momento, 
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alterações significativas dos pequenos produtores agrícolas, na quantidade de posse de bens 

dos agregados familiares e no acesso aos serviços básicos. Estes aspectos podem indicar 

que, assim como para o conjunto da província de Nampula, a pobreza aumentou em Nacala-

Porto.  

 As actividades económicas estão centradas em micro e pequenas empresas, com pouca 

geração de emprego e, por isso, não se registam fluxos imigratórios importantes. Este facto 

pode estar associado à qualificação de mão-de-obra local, visto que os postos que 

necessitam de maiores níveis de formação são ocupados, na sua maioria, por 

moçambicanos de outros locais e por estrangeiros. As empresas possuem poucas relações 

inter-sectoriais.  

 Os pontos críticos apontados ao modelo de pólos de crescimento estão a verificar-se em 

Nacala. 

 

Em síntese, Nacala-Porto ainda não configura um pólo de crescimento nem existe a configuração 

de algum cluster e as suas actividades estão centradas em servir as economias de outras províncias 

(importação e exportação) e dos países vizinhos, sendo pouco mais que uma zona de serviços ferro-

portuários e de transformação de matérias-primas alimentares. Portanto, não se rejeita a hipótese 

nula H(0): Não surgiu um pólo de crescimento e clusters em Nacala-Porto. 

 

Contudo, verifica-se uma tendência positiva nas relações de interdependência entre as empresas 

locais no que refere ao fornecimento de matérias-primas, equipamentos e prestação de serviços, 

bem como existe uma transferência de estágios das cadeias de produção através da criação de filiais.  

 

Para que Nacala-Porto, enquanto ZEE, facilite o surgimento de pólo de crescimento, são necessárias 

políticas públicas de atracção do investimento privado e a criação de condições para que seja 

possível que o território ganhe competitividade por redução de custos de transacção e economias 

de escala e de proximidade. São também necessárias políticas que evitem os riscos dos efeitos 

negativos, como, por exemplo, as questões à volta da terra e a criação de desigualdades e fenómenos 

migratórios muito superiores à capacidade de geração de emprego e de oportunidades de negócio. 

Estes efeitos são ainda de pequena escala devido ao volume reduzido e à forte concentração 

sectorial do investimento realizado. 
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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 
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Nº Título Autor(es) Ano 

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

30 Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto  

do assalariamento urbano na economia familiar rural 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy 

Julho de 2015 

 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso  

do milho 

 

Natacha Bruna Junho de 2015 

28 Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: 

convergências e conflitos na relação com a terra 

Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e Momade Ibraimo 

Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique 

 

Máriam Abbas Abril de 2015 

25 Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos 

fundos de desenvolvimento distrital em Memba 

Nelson Capaina 

 

Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e 

Políticas 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo:  

entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira, 

Yasser Arafat Dadá e 

Margarida Martins 

Dezembro de 2014 

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

Direitos sobre a terra 

Eduardo Chiziane Novembro 2014 

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, Novembro de 2013 
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Nº Título Autor(es) Ano 

 

 

Katia Amreén Pereira e 

Yasser Arafat Dadá 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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. 





1 

 

 


