
1 

 

 

  

D
oc

um
en

to
 d

e 
T

ra
ba

lh
o 

 

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l

O
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 R

u
r
a
l     

Nº 7 
Junho de 

2013 

 

Agro-Negócio em Nampula:  
casos e expectativas do ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal 



2 

 

 

 

 

 

 

O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 
Observatório do Meio Rural. É uma uma publicação não periódica de distribuição institucional e 
individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e assuntos 
internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 
relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores e 
técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. Podem 
ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito ao 
Observatório do Meio Rural. 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 
contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final, 
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Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA1 
 

Dipac Jaiantilal2 
 
 
 
 
1. Introdução e objectivos do Estudo 
 
O ProSAVANA JBM, um programa de cooperação triangular entre Japão, Brasil e Moçambique, tem sido 
caracterizado por dirigentes moçambicanos como um dos prioritários do Governo (Aires Ali, PM, 17 de 
Abril de 2011, AIM). Numa apresentação de Março de 2012, o seu Coordenador em Moçambique, e 
Director Técnico, Calisto Bias, qualificou-o de “uma oportunidade de desenvolvimento de Agro-negócios 
no Corredor de Nacala” , “competitivo e sustentável”, cujo público alvo seriam produtores do sector 
comercial, do sector familiar e organizações de produtores.  

 
O Programa se inspira na experiência adquirida principalmente através do programa PRODECER,  o 
Programa para o Desenvolvimento dos Cerrados, resultante da Cooperação Japão-Brasil, iniciada nos 
anos 70, e tal como o PRODECER, tem a duração de 20 anos.  

 
Em Abril de 2009 a Japan International Cooperation Agency (JICA) e a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) assinaram a Minuta de Entendimento (MoM) pela qual confirmaram seu interesse 
mútuo no tocante ao desenvolvimento do ProSAVANA, com vista a replicar a experiência do 
PRODECER no Brasil. Baseada na MoM, a Missão Preliminar Conjunta a nível operacional do Japão e 
do Brasil, foi enviada a Moçambique em Junho de 2009, e manteve uma série de discussões com o 
Ministério da Agricultura (MINAG) no que se refere à estrutura básica do programa de cooperação 
triangular. Além disso, foram criados grupos de trabalho no Japão, no Brasil e em Moçambique para a 
promoção das actividades do ProSAVANA. 

 
Dado que o ProSAVANA ainda não está em fase de implementação, o objectivo principal deste trabalho e 
o de fazer o levantamento das expectativas tendo em conta a publicitação até agora efectuada do 
programa, e para ter uma base empírica mais fundamentada, faz-se um estudo de caso de experiências de 
agro-negócios já existentes em Nampula. Subsidiariamente esboça-se a análise dos agro-negócios como 
modelo(s) de desenvolvimento, como a inclusividade (ou não) do modelo e seus factores, a questão da 
terra, do ambiente natural e humano, por si também relacionadas com o da segurança alimentar e 
mercados internos e externos.   

 
Neste quadro foram recolhidas diversas opiniões no distrito de Monapo e Cidade de Nampula, entre 
comerciantes, produtores, sociedade civil e empresários, em relação às expectativas e possíveis reservas 
em relação ao ProSAVANA. Foram também recolhidas opiniões da ACIANA (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Nampula), GAPI/ Banco Terra, que promove investimentos e a experiência 

                                                           
1 Estudo realizado no ambito da colaboração entre o CRUZEIRO DO SUL – Instituto de Investigacao para o 
Desenvolvimento e o CEPKA – Centro de Pesquisa Konrad Adenauer – Universidade Católica de Moçambique. O 
autor agradece os comentarios recebidos dos colaboradores das duas instituições. O artigo baseia-se nos 
desenvolvimentos e no esboço (draft) do Plano Director do ProSAVANA disponíveis até o princípio de 2013. 
2 Dipac Jaiantilal é Ph.D. pela State University of New York, em Binghamton. Lecciona a convite na Universidade 
Eduardo Mondlane e é investigador sénior do Instituto do Investigação J. Negrão - Cruzeiro do Sul. Exerceu entre 
outras as funções, a de director de Estudos Económicos do Banco de Moçambique e macro-economista sénior do 
Banco Mundial. É autor de vários artigos em publicações nacionais e estrangeiras. 
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decorrente da produção em larga escala da Banana pela MATANUSKA, e a cadeia do descaroçamento do 
algodão, com as suas ligações com o sector camponês. 

 
Este trabalho está organizado do seguinte modo: após esta secção, que inclui uma breve introdução ao 
ProSAVANA, a secção II apresenta algumas definições de termos usados no estudo, e modelos de 
análise, a secção III faz um levantamento de duas experiências de agro-negócios com características 
diferentes, uma sem grandes relações com os pequenos produtores (Matanuska, em Monapo) e outra com 
ligações com o sector camponês (algodão) como base empírica para a contribuição de diferentes tipos de 
agro-negócios para o desenvolvimento local, a secção IV desenvolve o conhecimento corrente do 
ProSAVANA, e quais são as expectativas de diferentes actores quanto ao ProSAVANA, com base nos 
relatos que são feitos,  a secção V faz uma breve análise dos dados recolhidos e a secção VI conclui com 
algumas considerações finais sobre o  ProSAVANA com base em todo o material recolhido. 
 
Breve introdução do ProSAVANA. O Programa ProSAVANA JBM está dividido em três projectos:  

• O primeiro tem a finalidade de maximizar os actuais conhecimentos dos recursos naturais e 
sócio-econômicos do Corredor de Nacala, e na identificação das tecnologias agrícolas mais 
adequadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura regional.  

• O segundo configura a realização de estudos destinados ao planeamento e execução de 
projectos produtivos em nível de comunidades visando a instalação de zonas de 
desenvolvimento modelo.  

• O terceiro, o Plano Director, encontra-se centrado na elaboração de um plano abrangente de 
desenvolvimento regional agrícola para o Corredor de Nacala. 

 
Segundo um dos documentos do Programa, o ProSAVANA-TEC, “A lógica desta estrutura reside no 
pressuposto de se tomar como alavanca para o desenvolvimento do sector agrícola e rural moçambicano, 
o intensivo emprego de tecnologias agrícolas prontas (primeiro projecto), imediatamente aplicáveis 
em uma zona modelo (segundo projecto), como forma de se construir fatos, informações e meios que 
validem a sustentabilidade técnica e política do Plano Director supra mencionado.”  
 
O referido documento, o ProSAVANA-TEC, detalha como será feita a etapa de transferência de 
tecnologia entre o Brasil e Moçambique, e foi produzido em Junho de 2011 pela Agência Brasileira de 
Cooperação, em conjunto com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O orçamento 
desta etapa é avaliado em cerca de 15 milhões de dólares, a maior parte dos quais são inputs técnicos da 
parte brasileira, sendo a contraparte moçambicana o IIAM (Instituto de investigação Agronómica de 
Moçambique).  
 
Quanto ao Plano Director, o PNUD-Brasil ao lançar o concurso para a sua elaboração, refere que a 
estrutura básica do ProSAVANA prevê como região potencial para as acções as áreas à volta do Corredor 
de Nacala.  
 
A área identificada tem aproximadamente 6,7 milhões de hectares, e se estende ao redor da Estrada 
Nacional Nº 13 (EN13), a partir do porto de Nacala, englobando regiões das províncias de Nampula, 
Zambézia e Niassa. Os distritos em causa são, em Nampula, os de Malema, Ribáuè, Murrupula, Nampula, 
Meconta, Mogovolas, Muecate e Monapo; na Zambézia, Gurué e Alto Mulócue; e em Niassa, Cuamba, 
Mecanhelas, Mandimba, Ngauma, Lichinga Distrito e Lichinga Cidade. (Os distritos de Ribauê e Malema 
da Província de Nampula, e de Mandimba e Cuamba da Província de Niassa, foram eleitos como a área de 
intervenção imediata do ProSAVANA-TEC, por tratar-se de uma região estratégica comum a ambas as 
Províncias). 
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Fig. 1 – Localização do Programa ProSAVANA. Fonte – ProSAVANA,  
Uma Oportunidade para o Desenvolvimento de Agro-negócios no Corredor de Nacala 

 
Fonte: – Calisto Bias, 2012 
 
O Plano Director, cuja elaboração foi ganha pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)-Projectos, visa de 
acordo com as intenções do concurso, “a implantação de arranjos produtivos agro-pecuários através de 
investimentos públicos e/ou privados, permitindo a geração e distribuição de riqueza, redução da pobreza, 
o incremento da segurança alimentar, e a compatibilização entre produção e conservação dos recursos 
naturais, impulsionando uma rota de desenvolvimento sustentável que poderá se expandir para outras 
zonas de savana.” 
 
A FGV-Projectos apresentou em Julho de 2012 a proposta técnica de um Fundo de Investimentos visando 
captar fundos privados japoneses e brasileiros na ordem dos 2 biliões de dólares americanos para 
financiar “projectos avícolas, de etanol e de alimentação”3. A Folha de São Paulo, sobre a mesma questão, 
diz que “A diferença desse projecto para outros é a tentativa da FGV de dar uma feição unicamente 
privada a todo o plano. 0 “Fundo Nacala” (...) receberá recursos de investidores interessados em projectos 
agrícolas de maturação mais longa.  
 
Para isso, e segundo a mesma fonte, a FGV pretende estruturar projectos que ofereçam rentabilidade de 
20-22% ao ano, com um mínimo de 10%. "Como queremos ciclos mais longos para o investimento, o 
risco também passa a ser maior. Então, a rentabilidade precisa ser mais alta", diz o Director da FGV 4. “A 
expectativa de obter retorno elevado se justifica, segundo o coordenador da FGV Projectos, Cleber 
Guarany, porque não há no projecto custo de aquisição de terra, uma vez que em Moçambique o governo 

                                                           
3 http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,64303 
4 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/52737-fgv-projeta-novo-agronegocio-na-africa.shtml 
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oferece a concessão de uso da terra por 50 anos, renováveis por mais 50”5. "Já estamos em negociações 
com associações de produtores de soja, algodão, etc.", acrescenta Guarany.  
 
(...) “A meta é que, com essas condições, o fundo consiga atrair entre US$ 2 bilhões em quatro meses”. 
No tocante a segurança dos investidores, segundo a mesma fonte, “a  FGV Projectos também será a 
responsável por negociar com o governo moçambicano o arcabouço legal que estará na base de todo o 
plano de desenvolvimento. É uma condição para dar segurança jurídica aos investidores privados”.  
 
Quanto ao interesse Japonês em Moçambique, o vice-Presidente da JICA realçou que o seu país está 
interessado em desenvolver projectos num amplo conjunto de áreas, nomeadamente nos sectores de 
energia, recursos naturais, indústria, construção de infra-estruturas e desenvolvimento agrícola, em 
particular o abastecimento de produtos no mercado japonês e global. É neste último sector que se insere o 
ProSAVANA, e o seu direccionamento em particular para a produção de soja6, e outros produtos - como 
cana-de-açúcar, algodão, milho, girassol, etc. 
 
No âmbito do ProSAVANA, há notícias de inicialmente 40 agricultores brasileiros do Mato Grosso 
emigrarem para Moçambique para o plantio de soja, milho e algodão. "Moçambique é um Mato Grosso 
no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a 
China", diz Carlos Ernesto Augustin, presidente da Associação Mato-Grossense dos Produtores de 
Algodão, citado em um artigo da Folha de São Paulo7. "Hoje, além de a terra ser caríssima em Mato 
Grosso, é impossível obter licença de desmate e limpeza de área." 
 
Depois de escalar em Abril deste ano as províncias do Norte do País onde o ProSAVANA vai incidir, 
uma missão de empresários japoneses e brasileiros avaliou de forma positiva o potencial para o 
desenvolvimento agrícola na área identificada para acolher o projecto (despacho da AIM, 21 de Abril). A 
missão considera como vantagens o compromisso manifestado pelo governo e a motivação dos 
produtores, bem como a existência de infra-estrutura básica, sistema favorável ao investimento, acesso 
para os mercados e disponibilidade de recursos humanos.  
 
Contudo, segundo o chefe da delegação brasileira, Luíz Nishimori, existem ainda alguns 
constrangimentos que precisam ser resolvidos para que o programa produza rapidamente os resultados, 
nomeadamente:  

• A necessidade do estabelecimento da cadeia de valor, de desenvolvimento da tecnologia agrícola, 
do fortalecimento do sistema de extensão agrária. 

• A consulta comunitária por causa das terras. 
 
Mais dados sobre o ProSAVANA podem ser encontrados na secção IV. 
 
 
2. Definições e modelos 
 
2.1. Agro-negócio 
 
O Agro-negócio no sentido geral tem-se tomado como sendo um conjunto de actividades ou negócios 
envolvendo uma cadeia produtiva-económica agrícola e pecuária, que pode envolver comércio e 
processamento industrial desse tipo de produtos.   

                                                           
5 http://farmlandgrab.org/post/view/20851 
6 A produção da monocultura de soja causa muitos danos as terras, destruindo ecosistemas ricos em biodiversidade, 
segundo muitos entendidos na matéria.  
7 Reproduzido em http://poliarquias.blogspot.com/2011/08/exportando-impactos-ambientais.html 
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No sentido mais estrito, o agro-negócio, também designado de agribusiness, refere-se a produção em 
larga escala de alimentos, industrializada, e com uma relativamente elevada integração vertical, também 
sinónimo de agricultura empresarial; este tipo se contrasta com as pequenas unidades do sector familiar. 
A medida em que as preocupações com o aquecimento global e preços de alimentos aumentam, os 
biodíseis derivados de produtos alimentares saídos de agro-negócios neles assentes estão a ser alvo de 
uma atenção crescente por parte do público e da comunidade científica.  
 
O Agro-negócio é o novo nome de um modelo de desenvolvimento económico da agropecuária do 
sistema mundial dominante. A sua origem está no sistema de plantações (plantation), em que grandes 
propriedades são utilizadas na produção para exportação. Desde os princípios do capitalismo esses 
modelos passam por modificações e adaptações, intensificando a exploração da terra e do trabalho de 
quem nela se emprega. 
 
Nos países pobres a modernização da agricultura baseada no agro-negócio deixou muitos produtores à 
margem do processo, principalmente famílias que viviam da agricultura de subsistência, ou agricultura 
familiar, em pequenas propriedades rurais. Estes, privados de técnicas e métodos modernos, como 
irrigação, maquinaria e insumos, perderam a competitividade, o que levou ao abandono do campo, num 
fenómeno conhecido como êxodo rural, desenvolvendo assim nas grandes cidades a acumulação de 
pessoas vindas do campo. 
 
O grau de integração vertical – grau em que a empresa dispensa a compra de inputs de outros produtores a 
volta, sejam de pequena, media ou grande dimensão, para ser ela própria a produzir esses inputs - 
conceptualmente depende de alguns factores, dos quais de destacam: 

• Custos de transacção – a facilidade ou dificuldade de obtenção de informação por parte do agro-
negócio e dos outros produtores, os custos de transporte, supervisão etc. podem ser maiores ou 
menores, e quanto maiores forem, mais integração vertical se verificaria. 

• Inclusividade ou não do modelo de geração da cadeia de valor. O modelo seria mais “inclusor” ou 
“inclusivo” se se relacionar com maior quantidade de produtores independentes ou cooperativas, 
e vice-versa.  
  

Entre as formas de aumentar a inclusividade e reduzir os custos de transacção, fomentando uma melhor 
coordenação na relação produtor e âncora agrícola de forma a evitar a concentração excludente, que se 
tem sugerido é condicionar ou proporcionar incentivos e vantagens a instalação de âncoras agrícolas a 
projectos que contemplem o relacionamento com o maior número de produtores, e a relação com 
cooperativas e associações. Os instrumentos seriam políticas e mecanismos públicos, aqui incluindo 
bancos públicos ou com capital público, onde tais bancos existam, como existem na maioria dos casos. 
 
Naturalmente que o agente público precisa ver se do ponto de vista do custo de se relacionar com esses 
diversos produtores, essa cadeia não se torna inviável. Para isso modelos contratuais bem feitos são 
também aspectos de análise de viabilidade. Modelos interessantes como os utilizados no sul do Brasil 
com a integração de aves e suínos são exemplos de coordenação vertical, em simultâneo com a existência 
de cooperativas e associações testemunhando a existência de coordenação horizontal da produção.  
 
O agro-negócio moderno faz-se geralmente com uma mecanização de grande porte, com um impacto 
ambiental muito grande, principalmente com o aumento da produtividade do trabalho das máquinas, que 
expulsam as pessoas dos seus postos de trabalho. Isto faz com que áreas enormes sejam devastadas por 
essas máquinas, que permitem cultivar grandes extensões de terra com monocultivos muito intensivos. 
Com isso o grande capital industrial, com usos de máquinas, implementos, pesticidas venenosos e 
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fertilizantes8, em associação com o capital financeiro, que fornece o dinheiro, formam uma unidade com o 
latifúndio.  
 
O modelo do agro-negócio provoca frequentemente também a concentração do mercado de insumos. As 
empresas que fabricam os pesticidas são as mesmas que produzem as sementes resistentes a eles. Não 
raro, quando o produtor adquire a semente, obrigatoriamente terá que comprar o agrotóxico 
correspondente9, estas empresas criaram uma perigosa dependência, por meio do controle da forma como 
os produtos serão comercializados. São poucas as empresas, no mundo inteiro, que controlam o mercado 
dos agrotóxicos e fertilizantes. Com este controle, essas empresas dominam criando a necessidade das 
pessoas consumirem os produtos que eles produzem, oferecendo o produto e definindo a forma como ele 
será comercializado. 

Uma vez feita a opção pelo agro-negócio os governos que as fizeram muitas vezes não permitem a 
realização de um debate consequente sobre as implicações do uso excessivo de agrotóxicos na saúde 
humana, no meio ambiente e que causam um sério risco sócio ambiental. Esses governos isentam de 
impostos a importação e o uso desses produtos, o que transfere para a sociedade os custos destas 
externalidades negativas. 
 
Segundo Frei Sérgio Görgen, do Movimento dos Pequenos Agricultores no Brasil, “(...) além de termos 
uma dependência tecnológica, temos uma dependência química das plantas e do solo para isso. Existem 
regiões em que há quatro gerações vêm-se usando estas tecnologias; por isso muitos agricultores nem 
sabem como era feito antigamente. Não é algo fácil de fazer, mas a transição é possível porque existe 
conhecimento técnico para isso, para que se produza sem veneno, ou com pouca quantidade dele. O 
exemplo é a agricultura camponesa e a agroecologia com suas histórias. Mas a transição, onde já está 
enraizado, vai ser lenta, sacrificada, pois significa recuperar a capacidade e a fertilidade natural do solo e 
a biodiversidade local para haver equilíbrio biológico na região.” 
 
Dada a seriedade dos efeitos, a sustentabilidade a longo prazo do modelo de Agro-negócio depende 
seriamente da medida em que esses problemas são equacionados e do grau de inclusão em que possa estar 
assente.  
 
2.2. A Questão da terra e desenvolvimento rural  
 
A problemática da posse e uso da terra não pode ser separada do paradigma de desenvolvimento rural, e 
este conta com duas outras variáveis, igualmente determinantes, que são o trabalho e o capital.  
 
Moçambique é um País de grandes dimensões, com baixa densidade populacional, em que cerca de 65-
70% da população, estimada em 23 milhões de habitantes, vive em zonas rurais, onde a prática de 
agricultura, pecuária, pesca e caça de subsistência é predominante. Estas actividades ocupam cerca de 
76% da população economicamente activa e representam 25% do PIB do País, resultando em produção 
média anual de 1,6 milhões de toneladas de grãos e 160 mil toneladas de carne, de acordo com dados da 
FAO. O País apresenta um elevado défice alimentar, com 38% da população em estado de subnutrição. 

                                                           
8 No Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), na safra de 2011 foram vendidos mais 
de 7 bilhões de dólares em defensivos agrícolas. O mercado de agrotóxicos se concentra nas mãos de seis grandes 
empresas transnacionais, que controlam mais de 80% do mercado dos venenos. São elas: Monsanto; Syngenta; 
Bayer; Dupont; DowAgrosciens e Basf. 
9 “As sementes das grandes indústrias são dependentes de agrotóxicos e fertilizantes químicos. As indústrias não 
fazem estudos para sementes livres destes produtos. Não criam sementes resistentes a várias pragas, sem a 
necessidade de agrotóxicos. Não fazem isto, porque são produtores de sementes e agrotóxicos. Criam sementes 
dependentes de agrotóxicos. E, com os transgênicos, a situação piora” segundo depoimentos de engenheiros 
agrónomos credenciados. 
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As importações de alimentos e produtos agrícolas são da ordem de 616 milhões de dólares anuais, ao 
passo que as exportações agrícolas representam 330 milhões de dólares/ano, denotando reduzida 
produtividade e a falta de investimento da agricultura moçambicana.  
 
Os sucessivos esforços de planeamento, desde os PROAGRI (I e II), “Plano de Acção para a Produção de 
Alimentos” (PAPA) à “Estratégia da Revolução Verde” não tiveram resultados que pudessem ser 
designados de substantivos. O mais recente documento orientador, o PEDSA (Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Sector Agrário) de 2010, adopta como principal objectivo o de contribuir para o 
incremento da segurança alimentar da população em geral e da renda dos produtores rurais em particular. 
Partindo de um horizonte de 15 anos, o PEDSA aponta para a necessidade de expansão e modernização 
da agropecuária do País, com vista a “tornar o sector próspero, competitivo, equitativo e sustentável até 
2025”. Contudo, os níveis de produtividade agrícola em geral mantêm-se os mesmos nas últimas cinco 
décadas, segundo analistas credenciados.  
 
A procura de terra pelo capital internacional tem conhecido um crescimento exponencial. Um estudo do 
instituto norte-americano Oakland Institute, elaborado pelo conhecido analista de assuntos 
moçambicanos, Joseph Hanlon, aponta que o governo Moçambicano concedeu 2,5 milhões de hectares, 
em apenas 5 anos, entre 2004 a 2009, correspondendo a sete por cento do total da terra arável em 
Moçambique foram concedidos a investidores estrangeiros de países, como África do Sul, Austrália, 
Portugal, Suécia, Noruega e Índia. Uns são de reflorestamento, outros de agro-combustíveis ou de 
produção de açúcar. A atribuição desses 2,5 milhões de hectares tem gerado conflitos com as 
comunidades locais que tiveram que ser desalojadas. 
 
Esta procura simultaneamente conduziu ao açambarcamento de terras por alguns moçambicanos. Fazer 
negócio com terra nacionalizada foi a visão de muitos mais do que aqueles que eventualmente poderão vir 
a concretizar a sua intenção. Usar a terra como capital em sociedades com estrangeiros foi a visão de 
negócio por parte de muitos que requereram milhares de hectares em terras não marginais [Quan,1997]. 
Tal como aconteceu no início dos anos 1970, em que somente 15% dos cerca de 3.000.000 de hectares 
concedidos eram explorados, Moçambique torna a trilhar a perigosa via do açambarcamento de terras. 
 
Entre o empresariado nacional há uma forte aversão ao risco que resulta ate ao presente em fraco 
investimento e em percentagens mínimas de exploração nas terras já concedidas. As razões são várias, 
entre elas destacam-se: (1) incipiência das associações empresariais, (2) descapitalização da maioria dos 
empresários, (3) elevadas taxas de juro aplicadas pela banca na concessão de créditos, (4) convicção de 
muitos de que se pode gerir uma empresa à distância, e (5) falta de incentivos para que se procurem novos 
mercados, novos produtos e novas formas de acrescentar valor ao que é produzido. Ter o máximo de 
recursos possível em nome da empresa, investir o mínimo para justificar a concessão perante ambições de 
terceiros, recuperar o capital investido de imediato e esticar as taxas de lucro aos limites do mercado, são 
as máximas de muitos dos que têm terra em seu nome. 
 
Este conjunto de características da procura fez perigar, um pouco por todo o lado, a segurança de acesso e 
de posse da terra pela unidade produtiva familiar que, no seu conjunto, emprega 63% dos homens e 92% 
da força de trabalho das mulheres, representa mais de 80% do valor da produção agrícola e contribui em 
cerca de 15-20% no PIB nacional. Esta situação torna-se matéria de preocupação crescente por parte da 
sociedade civil, da comunidade internacional e do governo. 
 
Apesar de todos os atropelos que se verificam na implementação da Lei de Terras de 1997 em vigor, esta 
dá possibilidade teórica para que um modelo que beneficie todo o tipo de produtores.  
 
Ao contrário do que tem estado a acontecer, é preciso que um “novo paradigma de desenvolvimento 
rural” seja activamente estimulado, que nas palavras do saudoso José Negrão, líder da Campanha Terra 
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que sucedeu a aprovação da lei, seja “um desenvolvimento (…) equitativo, tenha em consideração o 
género, seja sensível às diferenças regionais, não negue os direitos humanos, facilite o funcionamento das 
instituições locais e seja participativo na tomada de decisões, enfim que seja sustentável. A adopção deste 
paradigma tem como implicações para o sistema de uso da terra, uma abordagem que considere 
igualmente os sectores “familiar” e “privado”, que conduza (ao contrário do modelo dualista) à sua 
integração e se detenha na transformação das famílias rurais e empresariado, ou seja um modelo 
interactivo do uso do espaço físico” (Negrão, 2001, 2002).  
 

Fig.2. Esquema representativo do actual modelo dualista 

 Fonte: Negrão, 2001, 2002 
 
 

Fig. 3 Esquema representativo do modelo interactivo proposto 

Fonte: Negrão, 2001, 2002  
 
3. Estudo de casos de agro-negócio em Nampula 
 
Esta secção dedica-se ao relato de dois casos de Agro-negócios na Província de Nampula e ao 
levantamento de expectativas concernentes ao ProSAVANA, através de entrevistas a diferentes actores 
envolvidos. O primeiro caso do agro-negócio incluído neste estudo localiza-se no Distrito de Monapo, na 
produção em larga escala de bananas principalmente para exportação (o projecto da Matanuska) e o 
segundo refere-se a cadeia produtiva e de comercialização do algodão, praticada em moldes similares um 
pouco por toda a Província.  
 
3. 1. O caso da Matanuska (ananas) em Monapo 
 
Em Março de 2008, o conhecido grupo Americano Chiquita Brands International anunciou ter 
estabelecido uma parceria estratégica com a Matanuska Mauritius (Africa) e a Rift Valley Holdings para a 
exportação de bananas moçambicanas para a Europa e os Estados Unidos, o que se veio a concretizar 
através de um investimento para a exploração de 3000 hectares para o efeito concedidos pelo Governo 
Moçambicano, com proximidade ao porto de Nacala.    
 

Capital Terra Trabalho 

Privado Familiar 

Poupança 

Capital Terra Trabalho 

Poupança 
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A chegada da MATANUSKA em Namialo e Metocheria, no distrito de Monapo, foi de imediato 
reflectida na retirada da terra a um número considerável de camponeses. Foram pagas algumas 
indemnizações consistindo na entrega de valores miseráveis aos desalojados das terras férteis em que o 
projecto se implantou. Essas indemnizações, segundo entrevistados, que não deu para sobreviver senão 
por um tempo muito curto, resultando na quebra de um modo de vida desses camponeses, de quem hoje 
em dia não se conhece o paradeiro.  
 
As comunidades são usadas principalmente como fonte de mão-de-obra abundante e de baixo custo. A 
MATANUSKA é uma grande empresa apostada na produção de banana, num sistema de monocultura, 
praticada em todas as estações do ano ou seja, não havendo limitação quanto a sua produção senão pela 
tecnologia adoptada e quantidade de solo. Usa intensivamente a mão-de-obra das comunidades. Neste 
momento emprega 2.600 trabalhadores.   
 
Entretanto o maior volume de negócio, ou vendas, da empresa vai para o mercado externo, sendo 
insignificante o peso no mercado nacional. De acordo com o Jornal Noticias, a Matanuska Moçambique 
exporta cerca de 1400 toneladas de bananas por dia para alguns países da Europa e também para a África 
do Sul e Ásia, como o  Kuwait, Arábia Saudita, os Emiratos Árabes Unidos e o Iraque. Atingiu já, 
segundo o Presidente da companhia estrangeira John Albert, um nível que garante a viabilidade 
económica e financeira da empresa. A inexistência de um acordo especifico entre Moçambique e a China, 
segundo o mesmo responsável, poderia catapultar exportações para o Mercado chines, o que permitiria a 
empresa aumentar a escala de produção e de investimentos na agricultura e processamento. (Fonte: 
macauhub)  
 
Olhando pela esfera de produção, a Matanuska pratica  um agro-negócio sob a forma pratica de 
monopólio, na medida em que em Monapo não existe uma empresa concorrente. 
 
Para a empresa MATANUSKA este modelo de Agro-negócio parece-lhe o mais  adequado, pois faz uso 
das condições iniciais que se lhe ofereceram para a sua implantação, para optimizar a sua rentabilidade e 
competitividade – sendo que estes são indicadores do sucesso empresarial para o desenvolvimento dos 
agentes económicos locais inclusive para a própria Matanuska porque cria  novas  parcerias locais e  
incrementa a competitividade do mercado.  
 
A pequena parte vendida no mercado local pela Matanuska a pessoas que vem comprar a fruta acredita-se 
ser a única ligação existente com os micro-operadores locais.   
 
A julgar apenas pelos factos supracitados, se o ProSAVANA fosse visto a luz do projecto 
MATANUSKA, ele seria olhado com severas reticências, por causa da experiência tida neste projecto de 
produção da banana em larga escala. 
 
 
3. 2. O caso do algodão em Nampula 
 
A produção de algodão tem uma importância sócio-económica grande pela potencialidade em gerar 
actividades industriais e comerciais ao longo de toda a cadeia: importação e distribuição de insumos, 
serviços de extensão prestados aos camponeses, descaroçamento do algodão, produção de óleo e de 
bagaço, transporte de sementes para as fábricas de descaroçamento e transporte do algodão descaroçado 
para os portos de exportação, têxteis, vestuário e moda. A nível industrial, o sector emprega em todo o 
País, cerca de 20.000 trabalhadores (Pereira, 2007). Foi estimado que o sector do algodão é o principal 
gerador de rendimentos de cerca de 350.000 agregados familiares rurais, com uma base de dependência 
económica total de 1,5 milhões de pessoas que fazem as suas vidas através do cultivo do algodão. O 
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tamanho médio das machambas dos pequenos agricultores está geralmente entre 0,25 e um hectare, 
enquanto as machambas de tamanho médio, que não são muitas, podem ter 10 hectares (GDS 2005: 16). 
 
 

Fig. 4. – Cadeia de Valor do Algodão 

 
Fonte: Bravo (1963), e autor. 
 
 
Alguns antecedentes 
 
A cultura do algodão em Moçambique, e em Nampula, vem sendo praticada ha muito tempo, desde o 
tempo colonial. Ela experimentou um boom devido ao crescimento da indústria têxtil portuguesa, que 
pretendia ser mais independente do algodão importado do Brasil. O governo de Salazar alterou os antigos 
métodos de produção e criou instrumentos administrativos para fomentar de forma directa a cultura. Criou 
a Junta de Exportação de Algodão Colonial em 1938, e concessionou a zona de produção a companhias 
comerciais (a JFS - João Ferreira dos Santos, e a CAM, Companhia Algodoeira de Moçambique, no caso 
concreto da Província de Nampula) com a missão de promover, dentro das suas concessões, algodão no 
sistema produtivo dos camponeses. (Bravo, 1963, pg. 105). Esta produção em geral dependia da 
intervenção constante e coerciva do poder colonial (produção forçada) iniciada nos anos 30 e reforçada 
nos anos 40 e seguintes. Este tipo de produção forçada contribuiu para o empobrecimento dos 
camponeses na medida em que estes eram forçados a atender, em primeiro lugar, a machamba de algodão 
e só depois as culturas alimentares necessárias a sua subsistência (Isaacman, 1995). Unidades de 
processamento foram implantadas nas últimas décadas do período colonial. 

 
Com a abolição da producao forçada em 1974, uma parte significativa dos camponeses regressou das 
concentrações algodoeiras para as suas antigas zonas de residência, onde a título individual, uns 
continuaram com a cultura do algodão em machambas familiares, e outros abandonaram definitivamente 
a cultura.  
 
Após a Independência, num período inicial, ate meados dos anos 80, predominou um paradigma 
estatizante e de economia centralizada, em que as machambas dos colonos e a grande maioria das 
concessionárias, no caso do algodão, foram transformadas em machambas estatais e foram promovidos 
mecanismos de produção colectiva, como cooperativas, com directivas de cima para baixo, em que os 
camponeses eram apenas executores dos planos e metas fixadas centralmente. Os resultados em termos 
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reais não reflectiam os investimentos, e o conflito armado veio a agudizar os problemas. No fim deste, de 
novo foram, na zona centro e norte do País, estabelecidas zonas de concessões, e desenvolvidos aqui 
sistemas de direitos legais de monopólio de comercialização de culturas de rendimento, e de algodão em 
particular.  
 
A situação actual em Nampula 
 
O Sector do algodão na Província de Nampula é actualmente dominado pelas seguintes principais 
empresas concessionárias: SANAM, OLAM e PLEXUS.   
 
Enquanto os contratos concessionários atribuem as empresas os deveres de investirem na produção e 
criarem redes de extensão agrária, em contrapartida do direito exclusivo de adquirirem todo o algodão 
produzido nos limites de extensão de terra concedida por um período de 20 a 25 anos, as entrevistas no 
terreno revelam que maioria das empresas fomentadoras limitam-se a fornecer sementes e pesticidas aos 
camponeses, que produzem e vendem o algodão a esses fornecedores. Desde os anos 90 que as empresas 
deixaram de fazer também produção directamente, empregando trabalhadores, para passarem apenas a 
serem compradoras nas áreas de concessão, e fazerem alguma transformação ou simplesmente a 
exportação.   
 
Os resultados das entrevistas apontam duas opiniões diferentes quanto a qualidade das ligações entre os 
concessionários e os produtores: os primeiros consideram que o presente modelo de agro-negócio 
adoptado, favorecendo a ligação fomentadores - sector familiar, proporciona benefícios mútuos. No seu 
papel de fomentadoras e não produtoras, essas empresas reduzem custos e também perdas, transferindo 
muitos riscos para os camponeses. O mesmo não aconteceria se as empresas fossem produtoras.  
 
Para os produtores, o modelo embora com algumas vantagens, de terem adiantamentos em sementes e 
pesticidas e terem compradores assegurados, acarreta muitos riscos e muitas vezes o preço final que 
recebem dificilmente compensa a labuta árdua envolvida na produção10, e os riscos de conservação até ao 
momento em que essa produção é escoada pelos concessionários e o pagamento é feito, após os descontos 
dos créditos em espécie que receberam. Alegam nas entrevistas que não raras vezes incorrem em perdas, 
por o custo de produção não ser compensado pelo que recebem da venda dessa produção. 
 
Contribuem para os baixos rendimentos a baixa tecnologia adoptada e a reduzida qualidade de sementes. 
Atribuem-se, como factores negativos para a demora na adopção de novos pacotes tecnológicos sobretudo 
de variedades de semente de algodão de alto rendimento por hectare, a falta de sistemas de irrigação e 
mecanização, bem como a escassez de técnicos especializados no cultivo do algodão. Nesse quadro um 
dos desafios mais importantes está em como adoptar essas tecnologias para alavancar o sector algodoeiro 
e trazer maiores rendimentos no sector.  
 
A Questão dos Preços 
 
O Decreto 8/91, de 23 de Abril de 1991 veio a alterar juridicamente a forma como os preços eram 
formados anteriormente (fixados pelo Estado no regime pós-independência), e estabelecendo o princípio 
da concorrência na comercialização – o que vem em desarmonia com o regime monopsónico (venda pelos 
produtores apenas ao concessionário) estabelecido pelos acordos de concessões, que por sua vez não foi 
revogado nem substituído. Após um período de confusão, em que algumas concessionárias foram 
comprar em zonas de outras concessões e em algumas zonas, produtores receberam sementes e 
adiantamentos em espécie de diferentes fomentadores, foi encomendado pelo Governo a pedido dos 

                                                           
10 Segundo um Estudo do CEA (1980) a cultura do algodão exige um pouco mais de 150 jornadas de trabalho contra 
cerca de 90 jornadas de trabalho exigidas pelas culturas alimentares. 
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concessionários um estudo a consultores da Agencia Francesa de Desenvolvimento. Daqui resultaram 
novas normas, em particular quanto a formação de preços aos produtores, que são estabelecidos em 
meados de Abril de cada ano numa discussão entre representantes das concessionárias e dos produtores 
com referência aos preços do mercado internacional, com a presença do Estado como “árbitro”.  
 
Este sistema implica elevados riscos para as ambas partes interessadas - por a altura do estabelecimento 
dos preços estar distante do período de venda -, mas sobretudo para os produtores (camponeses) pelos 
seguintes factores, por ser um mercado monopsónico (em que para muitos produtores existe apenas um 
comprador) e ainda por causa de: 

• Assimetria, ou desigualdade, de informação existente (seu menor acesso a informação) – As 
fontes de informação dos camponeses são as autoridades distritais, a Rádio, e as próprias 
empresas concessionárias. 

• Desigualdade de influência (sua menor influência). De notar que o Estado tem ainda participações 
em acções de algumas empresas concessionárias de Nampula, portanto o seu papel de mediador 
isento fica em cheque.  

 
O resultado é que os camponeses se queixam sistematicamente dos preços aplicados na compra do 
algodão pelos fomentadores, que consideram “muito baixos” ( 10 a 12 meticais o Kg.), “não  
compensando o esforço empreendido no processo de produção”. 
 
Outra preocupação dos produtores reside na “demora de compra do algodão pelos fomentadores”, que se 
atribui a falta de meios circulantes e de capital. Isto resulta na “perda do peso do algodão e 
automaticamente margens muito baixas. 
 
Estes factores têm reduzido o atractivo da cultura do algodão como cultura de rendimento, em 
comparação com outras culturas consideradas pelos produtores como mais vantajosas em termos de 
rendimentos. São exemplos as culturas de gergelim, feijões, tabaco e castanha de caju, com preços de 
mercado mais favoráveis comparativamente ao algodão. 
 
Contudo, ao contrário do modelo da MATANUSKA baseado no trabalho assalariado e produção própria, 
neste caso os camponeses e produtores em geral mantêm o direito de posse e uso da terra. Esta 
manutenção representa uma grande vantagem, pois ficando sem as terras a que no presente têm acesso 
pelas vias costumeiras e outras, não teriam alternativas senão em última instância juntarem-se ao exército 
dos que, nos centros urbanos, de dedicam ao trabalho informal, ou até mesmo a actividades criminosas 
para poderem subsistir. 
 
 
4. O Pro-Savana e as Expectativas 
 
4.1. O ProSAVANA  
 
Na base dos antecedentes referidos na secção introdutória deste trabalho (secção I), foram já iniciados os 
estudos com vista a elaboração e conclusão do Plano Director (PD) do ProSAVANA. Os estudos 
preliminares incluíram uma colecta de dados e análise das informações que teve início em Março de 
2012, seguindo-se o desenho da Visão Geral do Plano (VGP) concluído em Novembro de 2012, o 
planeamento de Projectos de Impacto Rápido a ser apresentado em Fevereiro de 2013, a elaboração do 
Manual de Investimentos e de apoio ao programa de Reassentamentos se necessário,  em Junho de 2013, 
ficando o Relatório Final concluído no final de Agosto de 2013. 
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Na VGP apresentado em reunião das partes interessadas em 19 de Novembro de 2012 em Nampula, 
prevê-se que a realização do desenvolvimento agrícola no Corredor de Nacala, proposto no Plano 
Director terá como meta o ano de 2030, com actividades a partir de 2014.  
 
O propósito do PD do ProSAVANA é definido como “Contribuir para o desenvolvimento 
socioeconómico atraindo investimento privado para promover um sistema de produção sustentável e 
redução da pobreza no Corredor de Nacala”.  
 
Após a análise das políticas nacionais acima mencionadas e dos constrangimentos presentes identificadas 
através da análise feita, o Plano Director será formulado com base nos seguintes objectivos: “Melhorar a 
produtividade agrícola dos pequenos e médios estabelecimentos e Maximizar os efeitos do aumento dos 
produtos agrícolas para a economia Regional através do desenvolvimento de clusters agrícolas, por meio 
de investimento privado e envolvendo os produtores de pequena e média escala”. 
 
A área de projecto abrange um total de 66.300 km2, com uma população total estimada em 3.7 milhões 
em 2011, e densidade da população de 56.2 hab./km2. O uso do solo da área do projecto está coberto 
actualmente por terras agrícolas (28%), pastagens (27%) e florestas (44%). Como resultado 3.3 milhões 
de hectares são terras aráveis e 1.8 milhão de hectares utilizados para cultivos de campo e árvores. No 
total existem neste momento 551 mil propriedades agrícolas, cultivando 755 mil hectares, mas 
necessitando de uma área muito maior devido a prática do cultivo em rotação. 
 
Escalonamento do Plano Director 
 
O estágio de desenvolvimento foi dividido em três (3) fases que permitem o uso intensivo de recursos por 
sectores-alvo para alcançar a efectiva implementação dos programas/projectos propostos no Plano 
Director: 

1. "Fase I - Transição para a Fase de Cultivo Fixo (2014-2020)". 
2. "Fase II - Crescimento da Produção Agrícola (2021-2025)".  
3. "Fase III – Expansão do Agro-negócio (2026-2030)".  

 
As estratégias básicas de desenvolvimento para estas fases são resumidas a seguir: 
 
Fase I - Transição para a fase de cultivo fixo (2014-2020).  
 
Nesta fase, a intervenção do projecto devera se "concentrar principalmente em promover a transição do 
actual sistema de cultivo por pequenos agricultores, movendo-se especificamente do cultivo itinerante não 
intensivo para cultivo fixo intensivo, através da implementação de vários projectos. O foco recairá na 
capacitação dos agricultores pequenos e médios para melhorar a produtividade agrícola, bem como 
promover empresas do agro-negócio como parceiros estratégicos para colaborar com os pequenos 
agricultores, a fim de estabelecer um modelo eficiente de contrato agrícola. Mecanismos de apoio 
acessíveis, tais como o crédito agrícola e esquemas de subsídio de insumos serão introduzidos para 
acelerar essas iniciativas de desenvolvimento. Além disso, será dado apoio para facilitar o registo do 
DUAT para os pequenos agricultores, a fim de confirmar os seus direitos de uso de terra agricultável. 
 
Fase II - Fase de crescimento da produção agrícola (2021-2025).  
 
Para esta fase, seria conduzido um apoio contínuo para a expansão da produção agrícola, com foco na 
organização de grupos de agricultores ou no fortalecimento das associações de agricultores existentes 
para promover amplamente a transição do cultivo itinerante para fixo. Um dos mecanismos possíveis 
seria a criação de uma aldeia modelo, onde um modelo prático para a produção intensiva fixa seria 
demonstrado através da participação dos agricultores que se estabelecerem na vila modelo. Ao mesmo 
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tempo, apoio/projectos para melhoria e fortalecimento de cadeias de valor agrícolas serão realizadas 
através do desenvolvimento de infra-estruturas básicas e a introdução de medidas de política para 
promover o desenvolvimento de agro-negócios. Isso também promoveria colaboração activa entre 
pequenos e médios agricultores e grandes empresas agrícolas por meio da atracção de investimento 
directo estrangeiro. 
 
Fase III - Fase de expansão de agro-negócio (2026-2030) 
 
Na Fase de Expansão do Agro-negócio, seria promovido o desenvolvimento de agrupamentos em áreas 
seleccionadas de produção, especificados no Plano Director, que se espera conduzam ao desenvolvimento 
agrícola abrangente no Corredor de Nacala. Possíveis medidas de política para apoiar esta iniciativa 
incluem o desenvolvimento de grandes lotes agrícolas em que o governo estrategicamente facilitará o 
estabelecimento de um modelo de agro-negócio comercial em grande escala, e o estabelecimento das 
Zonas Económicas de Agricultura Especiais com o apoio da CPI/GAZEDA, formando o núcleo dos 
agrupamentos agrícolas na área. 
 
Além disso, um esforço contínuo em direcção à transição da produção agrícola para o cultivo intensivo 
fixo será fundamental para a consecução dos objectivos de desenvolvimento do Plano Director. 
 
Dentro do Plano Director de Desenvolvimento da Agricultura para o Corredor de Nacala, espera-se que 
Projectos de Rápido Impacto (PRIs), na fase inicial, identificados a partir de uma lista de projectos 
prioritários de desenvolvimento da agricultura listados no Plano Director, produzam impactos positivos 
dentro de um curto período de tempo.  
 
Entretanto, foi lançado em Setembro de 2012 o Fundo de Iniciativa de Desenvolvimento do ProSAVANA 
(PDIF), um fundo para parceiros do sector privado implementarem projectos-piloto. O GAPI (Sociedade 
de Investimentos SA), instituição financeira privada que tem um mandato específico para apoiar 
empresários de pequeno / médio porte com empréstimos para negócios, está envolvido na gestão deste 
fundo. Este fundo iria envolver os pequenos agricultores na cadeia de valor de agricultura comercial, 
através de agricultura por contrato com as empresas do agro-negócio.  
 
O PDIF foi originalmente planeado para oferecer empréstimos a juros baixos (5% a 10% ao ano) para 
empresas do agro-negócio e para organizações de agricultores (associações / cooperativas). No entanto, 
com base nos resultados da 1ª ronda de propostas para o PDIF em Outubro de 2012, organizações de 
agricultores não tiveram a oportunidade de usar esses empréstimos, devido à sua falta de capacidade para 
desenvolver uma proposta de negócios e para fornecer a garantia adequada exigida pelo PDIF.  
 
Uma Unidade de Operação de Projecto (UOP), composta por representantes do escritório de Nampula 
GAPI, Nampula DPA e ProSAVANA-PD foi formada com as tarefas específicas resumidas na Tabela 
2.10.2. A UOP se reporta periodicamente para o GAPI e para a Sede ProSAVANA em Maputo sobre o 
progresso de implementação do projecto, bem como o status dos fundos de operações, apresentado 
trimestralmente ao Comité Directivo do ProSAVANA. 
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Fig. 5- Unidade de Gestão do Fundo de Iniciativa de Desenvolvimento do ProSAVANA (PDIF) 

 
Fonte: Relatorio de Coleta de Dados e Análise da Agricultura no Corredor de Nacala e Desenho da Visão 
Geral do Plano (DRAFT), Novembro 2012 
 

4. 2. Expectativas dos diferentes agentes económicos, das autoridades locais e sociedade civil   
 
Nesta subsecção faz-se o levantamento das expectativas que estão a ser formadas aos diferentes níveis e 
actores da sociedade da Província – sociedade civil, actores privados, associações de produtores -  que 
estarão de uma e doutra forma ligadas ao ProSAVANA. 
 
O sector privado  
 
Segundo os entrevistados na ACIANA, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nampula, 
organismo representativo dos interesses do sector privado da Província, O Pro-SAVANA é um Programa 
de Cooperação Trilateral onde os japoneses e brasileiros pretendem explorar as Savanas tropicais 
moçambicanas para a produção agrícola, desenvolvendo a comunidade rural. Crêem que neste momento, 
equipas ligadas ao Pro-SAVANA estão num processo de estudo de viabilidade, e ainda a pesquisar o 
impacto ambiental e a qualidade do solo. 
 
A ACIANA acredita que, na implementação deste programa, poder-se-ão notar grandes transformações 
em vários sectores, tal como o industrial, comercial, com o agrícola sendo o foco a volta do qual as outras 
actividades se desenvolvem. 
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Pela informação que a ACIANA tem sobre o programa, “este terá uma estratégia de ganho-ganho entre 
produtor e as empresas que vão absorver os excedentes, onde os agricultores/produtores produzem e as 
empresas comerciais poderão adquirir ou comprar esses excedentes”. 
 
No que se refere a área agrícola, esta seria a primeira a beneficiar de inovações, visto que terá que se 
transferir as actuais tecnologias de produção de produtos agrícolas, passando necessariamente em treinar 
o pessoal moçambicano, em várias matérias referentes a produção de produtos agrícolas. 
 
Essa transferência de tecnologias, estaria “direccionada à população que faz parte desta região que será 
abrangida pelo Projecto, onde estes poderão apreender como usar as novas técnicas para melhorar e 
maximizar a sua produção”, assim como poderia “encorajar a população circunvizinha a abandonar o 
actual modelo de agricultura, aumentando deste modo a qualidade e a quantidade dos seus excedentes 
agrícolas, passando a produzir em cada ano em duas ou mais épocas agrícolas”. 
 
Na área industrial, espera notar uma nova dinâmica, visto que o próprio mercado irá necessitar de 
indústrias de processamento dos produtos agrícolas que irão ser produzidos neste programa, como é o 
caso do gergelim, a soja, assim como o milho e outros excedentes. Um dos exemplos concretos que 
poderá surgir coma implementação do programa Pro-SAVANA, são as indústrias de produção de óleos de 
gergelim e soja, fábricas da papa de soja, fábricas de produção da farinha de milho que seriam 
implantadas nesta região do corredor de Nacala.  
 
Na arena comercial, tem-se a esperança que os empresários de Nampula, aproveitem esta ocasião para 
dinamizar cada vez mais o comércio, como a implantação de indústrias hoteleiras, mercearias, 
supermercados, e muitos mais estabelecimentos comerciais que servirão a população local, assim como o 
programa Pro-SAVANA. 
 
Em consequência, a ACIANA como uma entidade que alberga empresários da Província de Nampula, 
considera que, se o ProSAVANA for implementado tendo em conta um desenvolvimento condizente com 
as realidades locais e os interesses de todos os grupos populacionais e produtores envolvidos, poder-se-á 
notar o seguinte: 

• Aumento de serviços de transportes; 
• Cumprimentos da responsabilidade social (Construção e expansão da rede escolar, fontes de água, 

casas condignas...). 
• Atracção de mais investimentos para o país. 
• Expansão da rede de abastecimento de água. 
• Expansão da rede de energia eléctrica. 
• Transferência de tecnologias de produção de qualidade. 
• Maior adaptação das novas técnicas de produção. 
• Aumento da rede de actuação dos empresários. 
• Expansão de serviços e produtos. 
• Expansão e reabilitação de estradas.  
• Expansão da rede imobiliária no corredor de desenvolvimento de Nacala e muito mais. 

          
Em termos de cautelas a serem tomadas, e desafios a serem encarados, a ACIANA considera ser 
importante que se lide bem com o problema da terra (que não prejudique os actuais detentores) e da 
distribuição equitativa dos ganhos. Assim, foram dignos de menção os seguintes aspectos críticos: 

• Em caso de necessidade de reassentamentos, que se reassente duma maneira condigna as 
populações afectadas pelo Pro-SAVANA. 

• Que o processo da gestão de terra seja feito conforme a lei e que não prejudique a população 
camponesa. 
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• Que a esperada estratégia “ganho-ganho” deve se concretizar e beneficiar equitativamente ambas 
as partes, por um lado os produtores, e, por outro, as empresas que irão absorver os excedentes. 

• Que sejam abrangidas mais comunidades agrícolas, transferidas novas tecnologias de produção 
para a comunidade e dado um acompanhamento constante - e não desligar-se destas. 

• Traçar boas estratégias de implementação e gestão do programa;  
  

Em termos de impacto ambiental do Pro-SAVANA, a ACIANA tem uma expectativa negativa. Considera 
que depois de algum tempo de implementação do programa, o solo poderá vir a ficar muito pobre, pois há 
maior probabilidade de haver derrube de árvores (desmatação), erosão e poluição atmosférica, e muito 
mais. 
 
O GAPI - Nampula 
 
Como mencionado acima, o GAPI trabalha com um projecto que ajuda o desenvolvimento do Plano 
Director ou Plano Geral para um período de 20 anos. Esta instituição financia as PMEs do Corredor de 
Desenvolvimento do Norte, de Nacala a Malawi, e os resultados desses financiamentos irão ser usados 
para o ProSAVANA. O GAPI ainda tem um fundo para iniciativa de pequenos produtores, na 
componente produção, compra e venda de produtos. 
 
Uma vez que directa ou indirectamente está envolvida no desenho do Plano Director, o GAPI tem 
naturalmente uma expectativa positiva, considerando que o ProSAVANA abre possibilidades de 
desenvolvimento da Província e essencialmente no Corredor de Desenvolvimento de Nacala, e 
consequentemente trará impactos desejados na vida dos pequenos produtores. 
 
A sociedade civil da província de Nampula 
 
De notar que, longe da capital Nampula, concretamente no distrito de Monapo, o primeiro local de 
recolha dessas expectativas, não houve ainda qualquer comunicação às comunidades por parte das 
estruturas estatais, ou por qualquer comissão de gestão do programa ProSAVANA.   
 
Muitos ouviram e ouvem falar apenas por via dos órgãos de comunicação. Porém, em termos de 
sensibilidades e opiniões preliminares que se vão formando, foi possível colher que (i) existe uma certa 
expectativa no sentido de que irá prover vasto desenvolvimento do Agro-negócio em grande escala, e (ii) 
dadas as vastas áreas de intervenção previstas no Programa, o impacto ambiental pode ser intenso, quando 
não expressamente negativo, devido os rios que atravessam essas mesmas áreas.  
 
Para certos sectores, potencialmente o ProSAVANA é visto como podendo ser uma oportunidade para o 
desenvolvimento do sector da agricultura e até da pecuária na região Norte de Moçambique, na medida 
em que pretende explorar extensas terras de boa qualidade para a prática de uma agricultura competitiva. 
Outros factores propícios incluem: (i) a situação do programa numa zona estratégica para escoamento e 
acesso aos mercados internacionais e regionais, ao longo do Corredor de Nacala, com a existência de 
condições de infra-estruturas adequadas para facilitar e dinamizar o processo (estradas, linha férrea, porto 
de águas profundas, aeroportos, e outras), e (ii) a existência de uma legislação pertinente facilitadora do 
investimento privado e estrangeiro (Zona Económica Especial).  

 
Alguns entrevistados olham também para o ProSAVANA como um factor gerador de emprego e 

renda para as comunidades em geral. A questão do agro-processamento é também apontada como fazendo 
parte das expectativas do ProSAVANA 
 
Questiona-se contudo qual(is) o(s) modelo(s)  de agro-negócio que sera(o) adoptado(s), e a sua ligação 
com a agricultura praticada na nossa sociedade, que está muito virada para a sobrevivência, e praticada 
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com um nível de tecnologias e mecanização muito baixas. Será que se proporcionarão mecanismos de 
incentivos efectivos que permitam elevar esses baixos níveis, e assim lograr-se os efeitos aparentemente 
desejados e de crescimento das suas vantagens competitivas?  
 
Constitui ainda preocupação a forma como será tratado o problema da terra. Já começa a existir muita 
pressão sobre e pela terra provinda de candidatos a investidores de diferentes nacionalidades (chineses, 
portugueses, brasileiros, etc.). Este cenário tem criado dificuldades ao Governo local em dar a satisfação 
aos interessados, dado que a densidade populacional em Nampula, nas áreas previstas para o programa, de 
cerca de 56hab/Km2, não se compara com a do Cerrado Brasileiro na altura do inicio do PRODECER, 
que tinha 2.5 hab./Km2, sendo cerca de vinte vezes maior em media.  
 
A dúvida é se será assegurado um desenvolvimento da agricultura de forma inclusora e sustentável, e com 
o estabelecimento, de forma fortificada, de parcerias com as comunidades de pequenos produtores locais 
e PMES.  

  
As críticas da UNAC – União Nacional dos Camponeses 
 
Os Núcleos Provinciais de Camponeses de Nampula, da Zambézia, de Niassa e de Cabo Delgado, 
membros da UNAC, após uma reunião de analise e debate sobre o ProSAVANA, em 11 de Outubro de 
2012, em Nampula, teceu em comunicado final11 duras criticas quanto a forma como o programa esta 
sendo elaborado, e ao modelo de agricultura que se pretende, alertando ainda para as suas possíveis 
graves consequências para os camponeses.   
 
Após notar “uma insuficiência de informação e reduzida transparência por parte dos principais actores 
envolvidos (Governos de Moçambique, Brasil e Japão) (...), exclusão das organizações da sociedade civil 
em todo processo, em particular as organizações de camponeses”, e considerar “o ProSAVANA o 
resultado de uma política que vem do topo para a base, sem no entanto levar em consideração as 
demandas, sonhos e anseios da base, particularmente dos camponeses do Corredor de Nacala”, a UNAC 
achou por bem condenar:  

• Qualquer iniciativa que preconize o reassentamento de comunidades e expropriação de terra dos 
camponeses, para dar lugar à mega projectos agrícolas de produção de monoculturas (soja, cana-
de-açúcar, algodão etc.). 

• A vinda em massa de fazendeiros do agro-negócio brasileiros que se dediquem ao agro-negócio, 
transformando camponesas e camponeses moçambicanos em seus empregados e em trabalhadores 
rurais. 

• A demanda pelo ProSAVANA de milhões de hectares de terra quando “a realidade local mostra a 
falta de disponibilidade dessas extensões de terra, visto que a mesma é usada por camponeses 
com recurso à técnica de pousio”. 

  
A UNAC alertou ainda para os seguintes impactos esperados: (1) O surgimento de Comunidades Sem 
Terra em Moçambique, como resultado dos processos de expropriações de terras e reassentamentos; (2) 
Frequentes convulsões sociais ao longo do Corredor de Nacala, e não só; (3) Empobrecimento das 
comunidades rurais e redução de alternativas de sobrevivência; (4) Aumento da corrupção e de conflitos 
de interesse; (5) Poluição dos recursos hídricos como resultado do uso excessivo de pesticidas e 
fertilizantes químicos, bem como o empobrecimento dos solos; e (6) Desequilíbrios ecológicos como 
resultado de desmatamento de extensas áreas florestais para dar lugar aos projectos de agro-negócio. 
 
Como alternativa de investimento agrário no Corredor de Nacala, ou em Moçambique em geral, a UNAC 
“recomenda (...) e exig[e] que esses investimentos sejam feitos prioritariamente para desenvolver a 
                                                           
11 http://www.unac.org.mz/index.php/7-blog/39-pronunciamento-da-unac-sobre-o-programa-prosavana 
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agricultura e a economia camponesas, que (...) sabemos que é a única agricultura capaz de criar empregos 
dignificantes e duradouros, conter o êxodo rural, produzir alimentos de qualidade e em quantidade 
suficiente para toda a Nação moçambicana, e assim favorecer o caminho para atingirmos a Soberania 
Alimentar”. 
 
 
5. Analise dos dados colhidos 
 
Esta secção completa os dados recolhidos e faz uma breve análise dos mesmos, tecendo considerações 
sobre alguns tópicos mais relevantes, na base da evidência empírica de alguns casos na Província de 
Nampula, e do que se sabe - e se fez - ate ao presente momento sobre o ProSAVANA. 
 
De uma maneira geral, houve uma clara demonstração dos desequilíbrios que começam a ser sentidos por 
parte dos pequenos agricultores e comunidades, um aumento do fosso entre estes e as empresas 
vocacionadas para o agro-negócio. Aqueles sentem-se desclassificados na corrida da competitividade no 
agro-negócio, porque não dispõem de mínimas condições para produzir em quantidade e qualidade 
suficientes para obter rendimentos aceitáveis na posterior alocação no mercado dos seus produtos. Dai 
que as comunidades, que praticam pequena agricultura em moldes de subsistência, e os pequenos 
comerciantes na maioria informais, são de opinião que nas actuais condições em que se pratica 
agricultura, o agro-negócio não é o modelo mais adequado para o desenvolvimento dos actores 
económicos locais. 
 
5.1. Sobre os tipos de ligação existentes entre a agricultura comercial e a agricultura familiar e as 
PMEs - permitem ganhos equilibrados para todas as partes?  
 
Para além do regime de concessões que vigoram para o Algodão e Tabaco – de que descrevemos o 
exemplo do Algodão -, e a existência de algumas unidades de agro-processamento que adquirem produto 
ao sector camponês, há poucos traços de uma agricultura comercial de referência na região. O regime de 
concessões permite a manutenção da posse e uso de terras aos camponeses e uma certa transferência de 
insumos e tecnologia, embora presentemente limitado, tem-se contudo revelado problemático na justa 
distribuição dos resultados, dada a fraca capacidade negocial dos produtores, que não estão 
suficientemente organizados em forma de cooperativas e associações, nem têm informações, e 
consequentemente poder para defender melhor os seus interesses. 
 
Representa um exemplo notável diferenciatório deste modo de organização da produção e 
comercialização, os relativamente grandes investimentos na área da banana, pela empresa Matanuska, de 
cuja experiência relatamos.  
Este tipo de investimentos estrangeiros em que toda a produção – na sua maioria comercializada pela 
mesma para exportação - e feita pela própria empresa em terras alocadas pelo Estado pelas quais houve 
uma indemnização insatisfatória aos anteriores detentores da terra – pode ter alguns efeitos benéficos na 
criação de alguns postos de trabalho e nos níveis de exportação. Contudo, se replicado de forma 
extensiva, pode criar problemas sociais graves, com o aumento do êxodo rural para as cidades, e a criação 
de uma classe lumpen, tentando sobreviver a custa de actividades informais precárias e do crime.  
 
Nessa situação, uma grande maioria dos pequenos produtores relacionam-se com operadores comerciais, 
que procedem a compra dos seus produtos, que assim entram no circuito da comercialização. Estes 
operadores comerciais chegam, de certa maneira, a “explorar” os pequenos agricultores ditando-lhe 
preços muitas vezes bastante baixos.  
 
Inclusive da parte do governo dos distritos há uma consciência dessa tipo de relacionamento entre 
agricultores e comerciantes. São referidas duas questões relacionadas com a capacidade de negociação 
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dos agricultores, que se interligam. A primeira é que os agricultores tendem a vender os seus produtos ao 
mesmo tempo, logo a seguir à colheita, e dado que a oferta se avoluma nessa altura, os preços tendem a 
baixar. A outra questão é que ha um diferencial muito grande entre os preços oferecidos pelos 
comerciantes, que são demasiado baixos, quando comparados com aqueles a que são vendidos nos 
principais centros populacionais e mercados, incluindo na Cidade de Nampula. Com a abolição das juntas 
de comercialização e dos preços mínimos fixados, a estratégia de desenvolvimento agrícola nos Distritos 
centra-se no apoio às associações para tentar combater a sua desvantagem comparativa. Através dessas 
associações, espera-se que os agricultores melhorem não só os seus sistemas de produção com melhores 
métodos agrícolas, mas tambem a sua capacidade de negociação perante os comerciantes.  
 
As associações poderiam potencialmente também ser fontes de crédito. Segundo a experiência de outros 
países, um grande passo poderia assentar no fomento a cooperativas de produtores, com linhas especiais 
para o financiamento das actividades de produção, comercialização e desenvolvimento da cadeia de valor. 
Isso teria como resultado um fortalecimento dessas actividades económicas, a criação de laços 
cooperativos, o aumento do poder de negociação e, principalmente, o aumento das suas margens de 
retorno.  
 
Segundo os entrevistados, são adoptados vários modelos de sobrevivência e relacionamento, dependendo 
das circunstâncias e das vantagens que se pretende tirar. Os pequenos agricultores na sua maioria optam 
por uma diversidade de culturas, umas sendo culturas de rendimento, como gergelim, amendoim - que 
irão posteriormente gerar rendimentos para o sustento da família - outras sendo culturas alimentares 
especificamente para o consumo familiar. Há dificuldades na colocação dos produtos e na obtenção de 
rendimentos agrícolas.  

 
Como se viu, há variedades de culturas em que existe uma empresa fomentadora, que em geral fornece 
sementes e posteriormente compra a preços geralmente muito baixos.   
 
Na agricultura de subsistência, a produção depende fundamentalmente da força física dos membros de 
agregados familiares. As técnicas para fertilizar os campos são rudimentares, como a rotação dos campos 
e a “remoção dos solos”. Praticamente todos os agregados familiares têm as suas próprias machambas, 
havendo também áreas de terras deixadas em pousio para a recuperação do “cansaço” da própria terra no 
tocante a rendimentos. 
 
O ProSAVANA intenta, na sua visão, implantar modelos que tragam sucesso no desenvolvimento agrário 
e na reducao da pobreza, contudo só poderemos considera-los viáveis e úteis se tiverem em conta a 
realidade das próprias comunidades locais, e em particular o perfil dos mais pobres ou desfavorecidos.  
 
De considerar que o ProSAVANA é visto com muitas reticências por vários sectores, pela experiência 
tida com o projecto de Agro-negócio de produção da banana (MATANUSKA). Por exemplo com a 
chegada da MATANUSKA foi retirado um número considerável de pessoas das terras, foram 
indemnizadas com valores irrisórios que não deram para criar novas formas de sobrevivência, não se 
conhecendo hoje o paradeiro das mesmas. O exemplo da MATANUSKA (bananas) demonstra não existir 
ligação com o sector familiar em Monapo. 
 
5.2. Como e tratada a questão da terra na prática? Conforma-se com os ganhos mútuos previstos 
na Lei de Terras?  
 
Refere-se no documento “Assistência para Elaboração do Plano Director de Desenvolvimento Agrícola 
do Corredor de Nacala em Moçambique”, produzido por uma equipa japonesa e brasileira, que: “O 
Sistema Fundiário, no âmbito do ProSAVANA, é uma questão que se destaca nas discussões relativas à 
promoção dos investimentos agrícolas. A garantia de acesso a terras disponíveis é o primeiro factor de 
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análise no sector privado para se realizar investimentos. (…) A questão de terras não é apenas importante 
para investidores que precisam adquirir o DUAT (direito de uso e aproveitamento da terra) para uma área 
ampla, mas também para agricultores individuais emergentes (…)”. 

 
Actualmente a crescente demanda por terra, concomitante com o aumento da população, têm provocado 
uma pressão cada vez maior sobre os sistemas de administração de terras, cujas características processuais 
dificilmente estão preparadas para responder aos desafios em questão. 
 
O ProSAVANA conta capitalizar com o amplo trabalho que esta sendo desenvolvido pelo Millennium 
Challenge Account (MCA) Moçambique, entidade de Cooperação Americana que actua em Moçambique 
na componente que diz respeito a Posse da Terra nas Províncias do Norte de Moçambique. O MCA está 
realizando as seguintes acções: (I) Implementação do exercício de mapeamento e inventariação, e como 
parte deste processo, a pilotagem de uma abordagem para todo sector do registo de direitos de terra em 
áreas seleccionadas; (II) Prestação de financiamento adicional para o actual programa de apoio à 
Iniciativa da Terra Comunitária – ITC para permitir a sua operação na Zambézia, Nampula e Niassa; (III) 
Disponibilizar ferramentas simples de informação para agilizar o acesso dos investidores e agricultores à 
terra ao norte de Moçambique, tais como informações jurídicas, orientações sobre os requisitos para a 
negociação de acesso à terra com as comunidades locais identificando o uso da terra e DUATs existentes, 
além de outros mecanismos. As áreas de abrangência destas acções Piloto estão ocorrendo nas Províncias 
do centro norte, e a sua escolha se deve ao facto de serem economicamente mais dinâmicas e isto irá 
resultar em informações disponíveis para diversos fins, incluindo a planificação e gestão do acesso aos 
recursos naturais (incluindo a terra),redução do risco de disputas de terra, e o acesso mais fácil e rápido da 
terra pelos investidores e pequenas empresas (agrícolas e não agrícolas). 
 
Actualmente, a actividade de Regularização de DUATs tem como destaque a primeira distribuição 
massiva de títulos emitidos aos beneficiários com o total de 16.139 DUATs no primeiro trimestre de 
(Fevereiro a Abril de 2012). Os resultados do período posterior, de Maio a Junho, continuaram crescente 
e aproximadamente 34.559 parcelas foram registradas durante o trimestre. 
 
A planificação do ProSAVANA conta usar a experiência desta cooperação, a infra-estrutura 
implementada e a capacitação realizada, que proporcionaria a obtenção de DUATs para todas as 
explorações agrárias no âmbito do ProSAVANA, e na sua perspectiva pode configurar um importante 
passo para a redução da agricultura itinerante, considerada de baixa produtividade. 
 
Partindo das experiências que Moçambique está tendo no processo de atribuição de DUATs, nota-se que 
as grandes empresas têm tido maiores vantagens no processo, na medida em que possuem um forte poder 
negocial, condições de explorar a terra e tirar maiores proveitos. Praticam uma agricultura com 
tecnologias elevadas e consequentemente têm condições de entrar competitivamente no mercado. Tal e 
diferente das comunidades que mesmo possuindo terra, não possuem condições para explorar em 
condições adequadas, devido da prática de uma agricultura tradicional.  
 
Outros aspectos a reter na opinião dos entrevistados é que a questão das consultas as comunidades locais 
deverá constituir um dos aspectos fulcrais para se assegurar os direitos adquiridos das comunidades locais 
e associações dos agricultores, de modo que estes possam efectivar esses direitos como uma oportunidade 
de envolvimento mais concreta nos projectos de desenvolvimento comunitário. Muitas vezes as consultas 
exigidas por lei para a cedência de terras da comunidade são meramente formais, quando não conduzidas 
com um pequeno grupo em que se incluem as autoridades tradicionais, deixando de lado todos os 
restantes interessados, o que abre portas para negócios em que quem sai com a posição desfavorecida são 
as comunidades. 
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A continuar, esta situação vai conduzir a que as comunidades deixem de produzir nas suas terras, ou 
porque serão absorvidos pelas grandes empresas ou vão emigrar-se para as cidades a procura de 
oportunidades de sobrevivência (ou seja emprego) diferente da prática de agricultura ou outra actividade 
similar do campo, por falta de condições para o efeito. 
 
Admite-se que a questão de processos de compensação seja problemática, levando a uma situação não 
justa, tendo em conta os resultados deste estudo. Efectivamente, questiona-se em que medida ou quando é 
que alguém se sente justamente compensado? É a questão que se colocava.  
 
Em casos de reassentamentos, a questão central reside no facto que mesmo que as comunidades sejam 
deslocadas para outras terras aparentemente não menos rentáveis, o que raras vezes se verifica, passado 
algum tempo as mesmas passam a não render, devido o cansaço. O calcanhar de Aquiles reside em que se 
torna necessário olhar para toda uma serie de outras condições que devem ser preparadas para alocar para 
terras em condições de produção e produtividade, e o camponês possa usar a parcela de terra como meio 
de rendimento e entrar no mercado vendendo o seu produto a preços compensatórios, e estabelecendo as 
ligações com outros sectores. A compensação tal como actualmente se faz é vista sempre como injusta, 
porque com as indemnizações acabam por mergulhar os camponeses na pobreza.  
 
Naturalmente que uma questão contributiva para a actual situação é o desconhecimento dos direitos 
salvaguardados pela Lei de Terras, apesar de que há mais de 10 anos muitas ONGs nacionais têm feito 
vários trabalhos no sentido de divulgação da Legislação de Terras. Esta questão está ligada a falta de uma 
cultura jurídica dos cidadãos, não só a comunidade rural, mas o cidadão no seu geral, e tem a ver com os 
altos índices de analfabetismo no nosso Pais, e em particular nas zonas rurais. Há um grupo pequeno que 
conhece melhor o que reza a Lei de Terra e o seu Regulamento, como sejam os líderes comunitários, que 
desempenham um papel importante no processo de atribuição do DUAT nas comunidades, mas nem 
sempre o fazem sem terem em conta os seus próprios interesses. A sua subordinação aos órgãos do 
Estado, pelos subsídios que recebem, pode contribuir para que favoreçam a aceitação de certos 
reassentamentos ou outros acordos menos justos que se registam, como tem sido reportado por alguns 
estudos sobre a matéria12.  

Não se pode descurar a hipótese de existência de descontentamento no futuro, resultante do problema de 
terra. As opções em casos de deslocamentos desfavoráveis, para alem das poucas excepções dos que 
conseguem estar ao serviço das grandes empresas como trabalhadores apenas, são limitadas, sendo a 
principal a de emigrar para as grandes cidades a procura das melhores condições de vida. Mas devido o 
insucesso tambem nas cidades de emprego condigno, ha a possibilidade de haver uma revolta contra os 
procedimentos actualmente adoptados em relação a questão de terras.  

 

Questiona-se se o modelo do ProSAVANA pode assegurar que haja segurança na posse de terras dos 
moçambicanos e se se abre hipóteses de um eventual conflito no futuro. Se bem que se refira nos 
documentos produzidos na necessidade de ter em conta a segurança dos direitos de uso e aproveitamento 

                                                           
12 “Alguns dos líderes na verdade, não têm a confiança dos membros da comunidade devido ao seu comportamento 
contrário aos interesses dos membros ou pelos conflitos de poder dentro e entre as comunidades. Em tal situação, a 
suspeita dos integrantes da comunidade contra os investidores prevalece facilmente na comunidade. Além disso, o 
direito de uso da terra de forma costumeira, que é geralmente o maior apoio dos agricultores para confirmar seus 
direitos à terra em público, não tem que ser registrado por lei. O registro fica geralmente longe do alcance dos 
agricultores, devido aos altos custos e complicadas formalidades. Os agricultores sentem que eles estão em uma 
posição insegura quanto à posse da terra (na verdade, o uso da terra), especialmente para garantir áreas de pousio 
reservadas para a rotação do sistema de agricultura itinerante.” – diz um dos estudos preparatórios do ProSAVANA, 
atrás citado. 
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da terra, e da questão do poder relativo de negociação com eventuais interessados na mesma, 
naturalmente que os agricultores brasileiros, japoneses e outros quererão ver salvaguardados com 
primazia os seus interesses como investidores a longo prazo.   

5.3. Qual o impacto ambiental do modelo de agro-negócio?  

É de considerar que estudos feitos e em curso relativos ao ProSAVANA referem que a sustentabilidade 
no desenvolvimento do constitui uma prioridade e, nesse sentido, todo o tipo de impacto e preservação 
ambiental deve ser levado em consideração – mesmo se se considerar benéfica a criação da cadeia de 
valores que normalmente acarreta. São tambem considerados factores ambientais os níveis de informação 
e os aspectos sociais e culturais da população.  

Considera-se que a agricultura não traz tantos impactos ambientalmente danosos como quanto acontece 
em relação a mineração e exploração da madeira em grande escala. Em qualquer caso, devem ser 
observados os princípios de preservação ambiental, e seguidas criteriosamente as regras plasmadas nas 
normas pertinentes: (1) A Política Nacional do Ambiente, que estabelece os princípios para a “promoção 
do desenvolvimento sustentável e o uso racional dos recursos naturais…”; (2) a Lei do Ambiente, que 
define as normas relativas as questões da poluição ambiental, medidas de protecção ambiental, direitos e 
deveres dos cidadãos, responsabilidades e sanções e a fiscalização ambiental; e (3) o Regulamento da Lei 
do Ambiente, que prevê a efectivação dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e das Avaliações do 
Impacto Ambiental (AIA).  

De forma geral os entrevistados mostraram-se apreensivos quanto à questões ambientais, tendo-se 
referido nomeadamente a necessidade de (i) evitar o desmatamento nas florestas para fins da agricultura; 
(ii) reduzir o uso intensificado de pesticidas e outros químicos que podem provocar o empobrecimento da 
terra, e estudar outros mecanismos alternativos; (iii) evitar uso de agro-químicos nas zonas próximas de 
fontes de água para evitar contaminação; e (iv) a realização de estudos de impactos ambientais, que foi 
fundamental. 

Enquanto alguns entrevistados acreditam que o ProSAVANA não trará efeitos no âmbito cultural, outro 
grupo acredita que trará mudanças olhando pela dinâmica da globalização. Refere-se este grupo de 
entrevistados a fenómenos como a inculturação, resultante da interacção de pessoas de diferentes culturas 
nas zonas afectadas. Apontaram-se como exemplos disso, a possibilidade de as pessoas nativas imitarem 
hábitos de um estrangeiro, seja na forma de vestir, no tipo de vida e em outros aspectos. 

Em termos antropológicos, segundo a opinião da maioria, pode haver cruzamento de raças, resultando em 
raças mistas – podendo-se assim esperar que se registem algumas mudanças. 

 

6. Considerações finais 

A transplantação do modelo de desenvolvimento do Cerrado Brasileiro ao Corredor de Nacala – 
pressuposto inicial do ProSAVANA – encerra riscos muito grandes, pois os dois territórios têm uma 
condição inicial bastante diferente em termos de disponibilidade de terras e pressão sobre os recursos 
naturais, por entre outros, os seguintes factores: 

• A densidade demográfica no Cerrado no inicio do PRODECER era de 2,5 pessoas/km2, enquanto 
que nos 14 distritos do Corredor Nacala, a densidade populacional em 2011 e de 56,2 
pessoas/km2, chegando ao máximo de 97,2 pessoas/km2 no Distrito de Monapo. 

• A dependência de recursos florestais, como lenha, fibra, madeira, carvãovegetal, plantas 
medicinais, carnes silvestres, etc. também é considerada maior no Corredor de Nacala hoje do que 
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era no Cerrado cerca de quarenta anos atrás, o que implica em relativa dificuldade de desmatar 
florestas para fins agrícolas a menos que fontes alternativas de energia, proteína e medicamentos 
sejam rapidamente difundidas.   

• A importância cultural das florestas para as comunidades tradicionais moçambicanas e a sua 
função como terra de pousio em sistema de agricultura de corte-e-queima também devem ser 
levados em consideração. Mesmo assim, hoje, o desmatamento rápido no Cerrado já constitui a 
maior preocupação (de acordo com uma estimativa, se a perda mantém a taxa actual, a floresta 
remanescente no Cerrado pode desaparecer em 2030. O esgotamento de águas superficiais, bem 
como recursos de água subterrânea devido à irrigação excessiva é também um problema grave no 
Cerrado. O aumento da consciência sobre estas questões levou o governo federal do Brasil a 
adoptar uma série de medidas de conservação.  

A concluir, consideradas as experiências do agro-negócio já existentes e das informações existentes, 
expectativas e riscos quanto ao ProSAVANA, não se pode deixar de referir que um melhor 
equacionamento destes problemas ambientais, das questões da salvaguarda dos direitos a terra dos 
moçambicanos, e dos modelos de ligação entre os diferentes tipos de actores, de diferentes dimensões a 
estar envolvidos na implementação do programa – se permitem ou não um efectivo ganho mutuo –, são 
questões muitos importantes a serem melhor estudadas e discutidas, antes do desenho definitivo do Plano 
Director do ProSAVANA. Ainda mais, a participação nos debates de organizações de camponeses como a 
UNAC, e organizações da sociedade civil com provas demonstradas como a ORAM (Organização Rural 
de Ajuda Mútua), torna-se imprescindível para que não se tomem decisões que possam agravar as 
condições socio-economico-ambientais de largas camadas da população podendo levar a indesejáveis 
conflitos sérios no futuro. 
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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 até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3 cm e 

toda a página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 
• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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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. 
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acerca das políticas e outras temáticas 
agrárias e de desenvolvimento rural. 


