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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

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

internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 

relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores e 

técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. Podem 

ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito o 

Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções   
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AGRICULTURA EM NÚMEROS 

ANÁLISE DO ORÇAMENTO DO ESTADO, INVESTIMENTO, CRÉDITO E 

BALANÇA COMERCIAL 

 

Yara Nova, Yasser Arafat Dadá e Cerina Mussá1 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o tempo colonial, com o início das grandes explorações agrícolas, orientadas para 

exportação, levadas a cabo pelas companhias majestáticas, que o sector agrário em Moçambique 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico nacional.  

 

Apesar da importância deste sector, à excepção dos anos após a independência (entre 1977 e 

meados da década seguinte), constata-se que o sector não foi priorizado (Mosca e Dadá, 2014a). 

Esta afirmação fundamenta-se pelas seguintes razões constatadas ao longo do presente texto: (1) 

as dotações orçamentais para o sector agrário, entre os anos 2001 e 2018, foram, em média, de 

cerca de 4% do total orçamento para o sector público; (2) este sector absorveu cerca de 21% do 

investimento aprovado pelo APIEX entre 2001 e 2017, sendo este maioritariamente em capital 

estrangeiro; (3) a agricultura obteve cerca de 8% do crédito total para a economia entre 2001 e 

2017, com tendência baixar (3,5% em 2017); e, (4) no mesmo período, a balança comercial 

permaneceu crescentemente deficitária.  

 

A contribuição deste sector no PIB total tem decrescido (2015 – 21,3%, 2016 – 20,2%, 2017 – 

19,1%)2. Contudo, o PIB total apresenta uma tendência crescente assente nos sectores extractivo 

e de serviços. 

 

O estudo tem como objectivo analisar a evolução do sector agrário a partir de indicadores que 

compõem o orçamento do Estado, o investimento, o crédito e balança comercial. O estudo resulta 

de uma análise descritiva a partir de dados estatísticos numa série temporal entre 2001 e 2018. 

Devido às dificuldades na obtenção de dados, esta série varia para alguns indicadores. 

 

O presente texto possui cinco secções incluindo a introdução. Na segunda secção, faz-se a análise 

do orçamento do Estado para a agricultura. Na terceira secção é feita a análise do investimento 

público e privado no sector agrário. Na quarta secção apresenta-se o crédito agrário. Por fim, na 

quinta secção, faz-se a análise da balança comercial agrícola e alimentar. Para cada secção é 

apresentada uma breve contextualização sobre o tema, as fontes de dados estatísticos utilizados, 

seguindo-se a análise dos dados e, por fim, apresentam-se as considerações finais. 

  

                                                           
1 Yara Nova, licenciada em Economia pela Universidade Politécnica de Maputo, Monitora de investigação do 

Observatório do Meio Rural.  

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

Internacional no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa (UL), Assistente 

de investigação do Observatório do Meio Rural.  

Cerina Mussá, Mestre em Direitos Humanos, Desenvolvimento Económico e Boa Governação na Universidade 

Técnica de Moçambique e Investigadora associada do OMR 
2 Base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) – Contas Nacionais. 
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2. ORÇAMENTO DO ESTADO PARA AGRICULTURA (2005 – 2019) 

 

2.1. Contextualização 

 

O sector agrícola desempenha um papel importante na economia e no bem-estar das populações, bem 

como na redução da pobreza, considerando que a pobreza em Moçambique está concentrada 

principalmente nas zonas rurais, onde cerca de 70% da população tem a actividade agrícola como a 

principal fonte de rendimento e meio de subsistência (Trabalho do Inquérito Agrícola (TIA), 1996/97, 

2002/03 e 2008/09).  

 

O governo de Moçambique desenvolveu diversas acções, no âmbito do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA), Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário 

(PNISA) e Plano Integrado da Comercialização Agrícola (PICA), com a finalidade de estimular o 

aumento da produção e produtividade agrária, bem como garantir a segurança alimentar. No contexto 

internacional, o Governo de Moçambique comprometeu-se em alocar 10% do orçamento nacional ao 

desenvolvimento da agricultura, nomeadamente: a gestão sustentável das terras e dos recursos 

hídricos, o acesso a infra-estruturas e aos mercados rurais, a segurança alimentar e a investigação 

agrícola com o objectivo de estimular este sector (UA/NPDA, 2003). 

 

Estudos (Cassamo et al., 2013; Zavele et al., 2011), que procuraram analisar o orçamento público 

alocado ao sector agrário, constataram que, em pouco mais de 10 anos, o orçamento anual destinado 

a este sector foi, em média, 3%.  

 

Apesar de a agricultura ser considerada como a base do desenvolvimento, observa-se que isso não se 

reflecte nos discursos políticos e, em muitos casos, as políticas económicas e agrárias não são capazes 

de alcançar os objectivos atribuídos à agricultura, Mosca (2012). 

 

Este sector é caracterizado pelo baixo nível de produtividade dada a dependência da agricultura de 

sequeiro, baixo uso de tecnologias, persistência do tamanho das pequenas explorações, dificuldade 

no acesso ao crédito, dos sistemas produtivos (tipos de culturas praticadas), uso limitado de 

fertilizantes e sementes melhoradas, entre outros, Helder Zavale (2011). 

 

Diversos autores (David e Inocêncio, 2000; Haggblade, 2007), que estudaram o sector agrícola, 

afirmam que não pode haver um crescimento deste sector sem que haja um compromisso do governo 

de providenciar a investigação agrária, serviços de extensão, mecanismos institucionais, transportes 

e infra-estruturas de mercado que são essenciais para promover aumentos de produtividade agrícola 

e contribuir para a mitigação da pobreza. 

 

Assim, o presente estudo tem como objectivo fazer uma análise do orçamento público destinado ao 

sector agrário. O estudo foi realizado através de uma análise descritiva a partir de gráficos de evolução 

e concentração entre 2005 a 2019. A escolha desse período deve-se à dificuldade na obtenção de 

dados para uma série mais extensa.  

 

Para a análise do orçamento do Estado para a agricultura: para além de dados do Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e seus órgãos autónomos, foram inclusos dados do 

Ministério de Coordenação para Acção Ambiental (MICOA) e do Ministério da Terra Ambiente e 

Desenvolvimento Rural (MITADER), criado em 2015. Para o ano de 2016, optou-se por usar os dados 

do orçamento revisto. A informação estatística foi obtida no Instituto Nacional de Estatística (INE), 
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os orçamentos públicos na Direcção Nacional de Orçamento (DNO) – Orçamento Geral do Estado 

(OGE) e no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA).  

 

2.2. Análise dos dados 

 

Gráfico 2.1. Evolução das despesas orçamentadas de funcionamento e investimento para 

Agricultura, Terra e Ambiente (totais), a preços correntes 

 
Nota3: Os dados referem-se ao MASA, o antigo MICOA de 2005 a 2014 e MITADER a partir de 2015.  

Fonte: OGE 

 

Os dados apresentados são os orçamentados e não os transferidos das finanças para o MASA e 

MITADER nem os valores realmente gastos (execução orçamental). De acordo com a Conta Geral 

do Estado, os gastos realizados são inferiores aos valores orçamentados. Entre 2014 e 2017, o nível 

de execução orçamental do MASA foi cerca de 70% a 85% e do MITADER de 64% a 85%.  

 

No gráfico 2.1 verifica-se que as despesas orçamentadas públicas de funcionamento e de investimento 

no sector agrário apresentaram tendências crescentes. As despesas de investimento apresentaram 

oscilações, com destaque para os períodos posteriores a 2014, após criação do MITADER.  

 

O orçamento para 2019, aprovado pela Assembleia da República, regista um aumento acentuado no 

investimento. Esse aumento nas despesas orçamentadas para investimento é justificado, por um lado, 

pelo apoio aos projectos: Projecto de Desenvolvimento de Cadeias de Valor nos Corredores do 

Maputo e Limpopo (PROSUL) em 500,3 milhões de meticais, 279,2 milhões de meticais destinados 

ao tratamento químico de cajueiros) e investimentos no apoio ao desenvolvimento agrário no valor 

de 263,9 milhões de meticais.  

  

                                                           
3 Os dados dos primeiros anos não incluem a componente desenvolvimento rural uma vez que esta área esteve 

desagregada em vários Ministérios (MINAG, MAE e MPD). A partir de 2015 consta no orçamento do 

MITADER. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rev.

2017 2018 2019

M
il

h
õ

es
 d

e 
M

Z
M

Despesas de Investimento Despesas de funcionamento



 

6 

 

Gráfico 2.2. Percentagem das despesas totais orçamentadas para Agricultura, Terra e Ambiente 

sobre o PIB total e o PIB agrário 

 
Nota: Idem nota do gráfico 1. 

Fonte: OGE para as despesas públicas e INE para o PIB e PIB agrário 

 

Observa-se no gráfico 2.2 que, em termos percentuais, as despesas totais para a agricultura sobre o 

PIB total e sobre o PIB agrário, apresentam variações em alta e em baixa ao longo da série. A linha 

de tendência da relação entre as despesas orçamentadas e o PIB agrário é crescente. Constata-se que 

as despesas orçamentadas públicas para agricultura, terra, desenvolvimento rural e ambiente, 

representam, em média, 6% no PIB agrário e 1% no PIB total. 

 

Gráfico 2.3. Percentagem das despesas totais orçamentadas para Agricultura, Terra e Ambiente no 

total OGE, incluindo as operações financeiras 

 
Nota: Idem nota do gráfico 1. 

Fonte: OGE 

 

Observa-se, no gráfico acima, que a dotação para o sector agrário variou ao longo do período 

analisado representando, em média 4%. Os dados revelam que, no período analisado, não foram 

destinados os 10% do orçamento público para o sector agrário, de acordo com a Declaração de 

Maputo de 2003. Contudo, verifica-se um aumento na dotação em 2019 (para cerca de 6%). 
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Gráfico 2.4. Distribuição percentual do orçamento para Agricultura, Terra e Ambiente entre nível 

central e provincial 

 
Fonte: OGE 

 

Analisando o gráfico 2.4, nota-se que a centralização do orçamento do sector da agricultura, terra e 

ambiente a nível central tende a aumentar. O orçamento do sector da agricultura a nível central ronda 

os 60% a 90% do total orçamentado para o sector. Observa-se que, em 2019, o nível de centralização 

agravou-se tendo a nível provincial uma dotação de 10%. 

 

No gráfico 2.5 constata-se que a 

província de Gaza foi a que obteve 

maior dotação do orçamento no 

período analisado, representando 

19%. Ao longo deste período a 

província de Gaza foi beneficiada de 

crescentes dotações orçamentais 

principalmente para investimento. 

 

Das províncias da região Centro, 

destaca-se a Zambézia com 11% e, na 

região Norte, a província de Nampula 

com 13%. 

Gráfico 2.5. Distribuição do orçamento público para 

Agricultura, Terra e Ambiente por província (somatório 

2005-2019) 
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Gráfico 2.6. Orçamento para Agricultura, Terra e Ambiente (total entre 2005 e 2019) / Número de 

explorações agrícolas (2009) 

 
Fonte: OGE e CAP 2009-2010 

 
No gráfico acima, observa-se que as províncias da Zambézia e Nampula são as menos beneficiadas 

do orçamento por número de explorações agrícolas. Apesar de se verificar no gráfico anterior que 

estas províncias possuem maiores orçamentos, quando distribuídos em função do número de 

explorações verifica-se o contrário.  

 

Constata-se ainda que as províncias com maior potencial produtivo são as que possuem menor 

orçamento por número de explorações. 

 

No gráfico 2.7 observa-se que o 

orçamento para investimento público 

é canalizado para três áreas: apoio 

institucional (24%), apoio à produção 

(24%) e extensão rural (17%), 

totalizando 65% do total do 

orçamento de investimento do sector 

entre 2012 e 2017. 

 

É discutível (ou não, no sentido de ser 

errado) a inclusão dos salários da rede 

de extensão rural como investimento. 

 Gráfico 2.7. Distribuição do orçamento para 

investimento público na Agricultura 2012-2017 
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Gráfico 2.8. Evolução do investimento público nas três áreas com maior orçamento no sector 

agrário (2012-2017) 

 
Fonte: OGE 

 

Considerando que uma das prioridades do Governo é o aumento da produção e produtividade 

agrícola, o gráfico 2.8 indica que os investimentos destinados aos apoios institucionais e à produção 

têm vindo a decrescer. Porém, o investimento na extensão rural aumentou. Este aumento, por si só, 

não é suficiente para impulsionar o aumento da produção e garantir a segurança alimentar, 

abastecimento de matéria-prima à indústria nacional e melhorar a balança de pagamentos com o 

aumento das exportações. Em 2016 havia cerca de 1.371 extensionistas na rede de extensão pública 

e em meados dos anos 80 do século passado esse número era de cerca de 1.400. Considerando o 

aumento da população e de explorações agrícolas existe actualmente uma cobertura de assistência 

técnica inferior à existente há cerca de 35 anos.  

 

No gráfico 2.9 verifica-se que as 

prioridades do Governo na 

alocação de recursos estão 

viradas para questões sociais 

representadas pelos seguintes 

sectores: infra-estruturas, 

educação e saúde, absorvendo no 

período em análise, cerca de 

36%.  

 

Como referido anteriormente, o 

sector agrário absorveu 4%. 

Gráfico 2.9. Distribuição do orçamento total pelos sectores 

com maior alocação de recursos do orçamento e pelos 

sectores considerados prioritários (somatório 2005-2019)4 

 

                                                           
4 Nota: Para o Ministério da Agricultura, formam incluídos dados do antigo MICOA e MITADER e para 

Assembleia da República e a Presidência da República foram usados dados a nível central. Outros referem-se 
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2.3 Considerações finais  

 

Após a análise do orçamento destinado ao sector agrário pode concluir-se:  

 
 O orçamento da agricultura representou uma pequena percentagem (média de 4% entre 2005 a 

2019) do orçamento total do Governo, o que contradiz a Constituição e os discursos políticos. 

Apesar de se verificar um aumento na dotação orçamental no último ano, os valores atribuídos 

à agricultura não alcançam os 10% do orçamento total recomendados pelos presidentes da 

União Africana na Declaração de Maputo de 2003.  

 O estudo constatou que, para o ano de 2019, cerca de 6% do total das despesas orçamentadas 

foi destinado ao sector da agricultura, terra e ambiente, enquanto o documento de 

fundamentação do orçamento refere que a alocação é de 11% para o sector. Este facto deriva 

da diferença na metodologia no cálculo das alocações orçamentais. Este assunto está em 

discussão entre o OMR e o MEF.  

 A Agricultura não tem tido capacidade institucional de realização de projectos para gastar os 

poucos recursos que lhes são atribuídos. Significa que, antes da alocação de mais recursos, o 

MASA deve demonstrar capacidade de execução eficiente e com qualidade dos recursos que 

são orçamentados. 

 Enquanto se discutem processos de descentralização financeira, tem-se verificado uma 

concentração orçamental.  

 As províncias de maior potencial agrícola (Zambézia, Nampula, Manica, Tete, Niassa) são 

aquelas que menor orçamentação têm por exploração agrícola. Gaza, Nampula e Zambézia são 

as que possuem os maiores orçamentos provinciais. 

 O sector de infra-estruturas e os sectores sociais (educação e saúde) foram os mais beneficiados 

no período analisado.  

 

Em síntese, o estudo revela que o orçamento de Estado para a agricultura não revela que o 

orçamento seja um instrumento de alguma política agrária explícita estável de longo prazo.  

  

                                                           
aos restantes 12 ministérios como, por exemplo: Ministério da Economia e Finanças, Ministério da Pesca e 

Aquicultura, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério do Trabalho. 
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3. INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO NA AGRICULTURA (2001 – 2017) 
 

3.1. Contextualização 

 

A Constituição considera que o investimento do Estado deve desempenhar um papel impulsionador 

na promoção do desenvolvimento equilibrado e considera a agricultura como a base do 

desenvolvimento nacional (artigos 101 e 103 da Constituição da República)5. 

 

O ambiente de negócios é um elemento fundamental para o investimento, uma vez que influencia a 

confiança dos investidores e a competitividade da economia. Os investidores são adversos ao risco 

da imprevisibilidade e variabilidades constantes da economia e da política económica, da 

instabilidade política e social e das condições de segurança. 

 

O Governo elaborou a Estratégia Nacional de Melhoria do Ambiente de Negócios (EMAN I e II). A 

estratégia tem como enfoque a melhoria da competitividade e acesso ao crédito. Também, como 

forma de atrair investimentos privados, o Estado aprovou a Lei do Investimento e o Código dos 

Benefícios Fiscais, que incluem garantias sobre o repatriamento de dividendos e capital, o acesso à 

arbitragem internacional e isenções de direitos aduaneiros sobre bens de capital.  

 

De acordo com os relatórios do Doing Business Indicators6, Moçambique continua a ocupar lugares 

baixos nos últimos anos, (133 posição entre 186 países em 2016, 137 posição entre 190 países em 

2017 e 138 posição entre 190 países em 2018). Pode-se assim dizer que não têm havido melhorias 

relativas (em comparação com outras economias) no ambiente de negócios. 

 

Para o desenvolvimento da agricultura, foram desenvolvidas acções de facilitação de investimentos, 

no âmbito do PNISA, nomeadamente: linhas de crédito para promover a produção de alimentos e 

bancarização dos produtores agrícolas em regadios e em zonas com potencial produtivo. Neste 

âmbito, foram identificadas, como oportunidades de investimento, as culturas do arroz, soja, milho, 

banana, cana-de-açúcar, mandioca, algodão, frutas e vegetais, aves, castanha de caju, pecuária e 

floresta (Ministério da Agricultura, 2013). 

 

Os investimentos privados na agricultura em Moçambique são caracterizados por serem realizados 

maioritariamente por capital externo e por se concentrarem em culturas de rendimento (açúcar, 

algodão e tabaco). 

 

Os novos investimentos, que requeiram vastas áreas de terra em zonas com maior densidade 

populacional, têm tido implicações relacionadas com o acesso à terra, reassentamento das populações 

em áreas com menor acesso (sobretudo maior distância) aos serviços básicos, transportes, acesso ao 

mercado e outros, além de efeitos negativos sobre o ambiente. Por outro lado, contribuem para a 

criação de emprego (na maioria dos casos em número reduzido e maioritariamente precário), 

diversificação e aumento das exportações, entrada de capital externo, aumento das receitas fiscais 

(mesmo que limitado considerando os benefícios fiscais), modernização da produção aumentando a 

competitividade e oportunidades (pouco aproveitadas) de surgimento de provedores de locais de 

serviços ou do agro-negócio. 

 

                                                           
5 Assembleia da República (2005). 
6 WORLD BANK GROUP (vários anos). 



 

12 

 

A presente secção tem por objectivo analisar a evolução do investimento no sector agrário, a sua 

distribuição por subsector, as fontes de financiamento (Estado, privado, recursos internos e externos). 

 

O presente estudo foi realizado, utilizando, uma análise descritiva a partir de gráficos de evolução e 

concentração. 

 

A informação estatística foi obtida de várias fontes: Banco de Moçambique (BdeM), Instituto 

Nacional de Estatística (INE), página Web Governo de Moçambique (GM), Orçamento Geral do 

Estado (OGE) e Agência de Promoção de Investimento Privado e Promoção de Exportações 

(APIEX).  

 

Importa referir que as estatísticas utilizadas para o Investimento referem-se a projectos aprovados, o 

que é muito diferente dos projectos realizados ou em realização.  

 

Para o presente trabalho, Investimento Directo Estrangeiro (IDE) refere-se a qualquer forma de 

contribuição de capital estrangeiro sob conta e risco do investidor, que promova a criação ou a tomada 

de posse de uma empresa num outro local estrangeiro (neste caso receptor), com o intuito de realizar 

a sua actividade económica (Lei n° 3 /93, de 24 de Junho, República de Moçambique). 

 

O Investimento Directo Nacional (IDN) refere-se a qualquer forma de contribuição de capital 

nacional que constitua capital ou recursos próprios ou sob conta e risco do investidor nacional, 

destinada à realização de projecto de investimento autorizado, tendo em vista a exploração da 

respectiva actividade económica através de uma empresa registada no território nacional (Lei n° 3 

/93, de 24 de Junho, República de Moçambique). 

Empréstimos referem-se aos valores, tanto de origem nacional como estrangeira, utilizados para o 

financiamento de uma determinada actividade económica (APIEX). 

 

3.2. Análise dos dados 
 
a) Investimento Público  

 
Gráfico 3.1. Evolução do investimento público orçamentado na agricultura, a preços 

correntes entre 2005 e 2017 

 
Nota: Para uma melhor apresentação gráfica foi colocada a percentagem das despesas de investimento 

(agricultura+terra e ambiente)/Despesas totais de investimento em segunda escala. Os dados referem-se ao 

MASA, o antigo MICOA de 2005 a 2014 e MITADER a partir de 2015. 

Fonte: OGE para as despesas de funcionamento e Investimento e INE para o PIB agrário 
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No Gráfico 3.1 pode-se verificar que o investimento público e o PIB da agricultura apresentaram uma 

tendência crescente, mas a partir de 2010 verifica-se uma tendência decrescente do investimento. 

Observa-se ainda que a percentagem do orçamento total para investimento público destinada à 

agricultura foi baixa e com tendências decrescentes, representando em média 3% ao longo da série. 

 

Gráfico 3.2. Evolução da proporção do investimento público orçamentado no PIB agrário e do PIB 

do sector agrário sobre o PIB total, a preços correntes 

 
Nota: Os dados referem-se ao MASA, o antigo MICOA de 2005 a 2014 e MITADER a partir de 2015. 

Fonte: OGE para as despesas de Investimento público e INE para o PIB 

 

No Gráfico 3.2 pode-se notar um peso significativo do PIB do sector agrário no PIB nacional, mas 

decrescente. Está na origem deste decréscimo, o facto de outros sectores (recursos naturais e serviços) 

apresentarem taxas de crescimento superiores às do sector agrário e às do conjunto da economia. 

 

Pode-se também observar que as despesas de investimento no sector agrário representam, em média, 

apenas 3% do PIB agrário. 

 

Gráfico 3.3. Evolução das taxas de crescimento do PIB agrário e do investimento público 

orçamentado no sector agrário  

(crescimento da variável de cada ano relativamente ao ano base: 2005=1)  

 
Nota: A linha preta representa 2005=100. 

Fonte: OGE para as despesas de Investimento e INE para o PIB 
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Em relação à série analisada, verifica-se maior orçamento público de investimento para o sector 

agrário em 2013, 2014, 2015 e 2017 (tendo em 2014, atingido o pico com um incremento de 315%). 

Este facto pode ser justificado pelo surgimento de projectos de mecanização, armazenamento, 

irrigação, bem como no apoio à produção. O PIB agrário apresentou taxas de crescimento positivas, 

contudo, nos últimos da série em análise apresentou tendências decrescentes. 

 

Pode-se observar que na última 

década, quase 50% do orçamento de 

investimento público para a 

agricultura foi alocado ao apoio 

institucional e apoio à produção. 
 

A extensão, floresta e serviços 

pecuários totalizam cerca de 36% do 

total do orçamento do Estado para 

investimento na agricultura entre 

2012-2017.  

 

Os direitos e gestão da terra tiveram a 

menor percentagem 

Gráfico 3.4. Distribuição do total das despesas de 

investimento público na agricultura (2012-2017) 

 

b) Investimento Privado 

 

Analisando o Gráfico 3.5, pode-se 

observar que o sector de recursos minerais 

foi o que apresentou maior proporção de 

investimentos privados (28%).  

 

O sector da agricultura e agro-indústria, 

indústria e transportes e comunicações 

também absorvem uma percentagem 

significativa do investimento privado, 

21%, 16% e 11%, respectivamente.  

 
Grande parte do investimento para o sector 

agrário foi alocada para as províncias de 

Zambézia, Gaza e Cabo Delgado. As 

plantações florestais; processamento e 

comercialização de produtos alimentares e 

culturas de exportação (açúcar, algodão, 

tabaco e caju) são os destinos preferenciais 

destes investimentos. 

Gráfico 3.5. Distribuição do investimento privado 

aprovado por sector, total entre 2001 e 2017 

 

Fonte: APIEX  
 

 

Fonte: MASA 
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No Gráfico 3.6 nota-se que 35% do IDE 

destinou-se aos sectores de recursos 

minerais e energia e 18% para a indústria. 

 

O sector da agricultura e agro-indústria teve 

propostas de cerca de 17% do IDE.  

 

Os principais investimentos estrangeiros na 

agricultura, nesse período foram Portucel na 

Zambézia, Matanuska Moçambique em 

Nampula, Lúrio Green Resources na 

Zambézia. 

 

O IDE na agricultura é muito concentrado na 

produção para exportação 

Gráfico 3.6. Distribuição do IDE por sector, entre 2001 e 

2017 

 
 

No Gráfico 3.7, tal como o IDE, constata-se 

que o sector de recursos minerais e energia 
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hotelaria e o da agricultura e agro-indústria 

beneficiaram em cerca de 15% e 12% 

respectivamente. 

 

O sector de indústria concentrou 11% do 

IDN. 

Gráfico 3.7. Distribuição do IDN por sector, entre 2001 

e 2017 
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No gráfico 3.8 constata-se que pouco mais 

de um quarto dos empréstimos foram 

destinados ao sector de agricultura e agro-

indústria (25%). 
 

O sector de recursos minerais e energia 

obteve cerca de 23% dos empréstimos. 

 

Verifica-se ainda que o sector da indústria e 

transportes e comunicações beneficiaram de 

cerca de 16% e 15%, respectivamente. 

Gráfico 3.8. Distribuição dos empréstimos  

(nacionais e estrangeiros) por sector, entre 2001-2017 

 

 
 

Pode-se observar, no Gráfico 3.9, que os 

empréstimos (externo e interno) são a mais 

importante fonte de financiamento ao 

investimento.  

 

Entre 2001 e 2017, cerca de 61% do 

investimento privado aprovado na para a 

agricultura e agro-indústria foram 

financiados por empréstimos. No mesmo 

período, o IDN contribuiu com apenas 7% e 

o IDE representou 32%. 

Gráfico 3.9. Proveniência do investimento privado na 

agricultura e agro-indústria, entre 2001 e 2017 
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No gráfico 3.10 observa-se que, do 

investimento total no sector da 

agricultura e agro-indústrias, as 

províncias Zambézia e Gaza foram as 

que mais poderiam ter beneficiado de 

projectos de investimento no período 

em análise, em cerca de 37% e 20%, 

respectivamente. 

 

Os projectos Portucel e Lúrio Green 
Resources, na Zambézia, e, em Gaza, 

Procana e Massingir agro-industrial 

foram os que tiveram um peso 

significativo no investimento total 

neste sector.  

Gráfico 3.10. Distribuição por província do investimento 

privado aprovado para a agricultura e agro-indústria, 

entre 2001 e 2017 

 

3.3. Considerações finais 

 

As principais constatações são as seguintes: 

 A produção agrícola não foi o sector priorizado pelos investimentos públicos e privados, internos 

e externos. 

 O capital nacional (investidores e empréstimos nacionais) representa, aproximadamente, 7% do 

total do valor investido na agricultura e na agro-indústria. Os empréstimos e o capital externo 

totalizam 93% do Investimento.  

 Grande parte do investimento dirige-se para produtos de exportação. O investimento está 

concentrado em grandes projectos e em zonas delimitadas do território.  

 O volume e as percentagens de recursos destinados ao investimento no sector agrário não são 

concordantes com o que consta na Constituição e outros documentos do Governo, bem como nos 

discursos oficiais, nem com a importância do sector na economia.  

 

 

4. CRÉDITO PARA AGRICULTURA 

 

4.1. Contextualização 

 

O Crédito é um dos principais propulsores de uma economia assim como para o desenvolvimento da 

agricultura e do meio rural. O acesso ao crédito agrário em Moçambique é uma das principais 

dificuldades para a realização de investimentos e custos de campanha, considerando a sazonalidade 

da actividade agrícola. 

 

A análise da disponibilidade de crédito à agricultura deve ter em conta as características do produtor 

rural. Mosca e Dadá (2014b) referem que é importante analisar a evolução do investimento no sector 

agrário, a sua distribuição por subsector, as fontes de financiamento (Estado, privado, recursos 

Fonte: APIEX 
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internos e externos), em que áreas (infra-estruturas produtivas – regadios, investigação, extensão, 

serviços de apoio à produção, etc.) e os efeitos sobre a produção.  

 

O crédito na agricultura pode ser classificado na base do propósito, tempo, segurança, geração de 

fundos e credor. A finalidade do crédito pode ser para custear despesas de campanha ou para 

investimento, incluindo a compra de factores e meios de produção (exemplo terra, equipamento, 

irrigação, plantação ou para consumo), podendo ser de curto, médio ou longo prazo (Warren et al., 

1980). 

 

O crédito tem um papel importante no processo de acumulação de capital. Porém, numa agricultura 

de subsistência, os produtores poderão não beneficiar de crédito devido à fraca capacidade de 

pagamento, literacia bancária, cobertura espacial da rede bancária, condições de documentação do 

beneficiário (por exemplo, a posse de Bilhete de Identidade), garantias e riscos específicos da 

actividade, taxas de juro elevadas. Para a obtenção de crédito, a base da confiabilidade que o produtor 

apresenta ou a apresentação de colaterais constituem factores determinares (Warren et al., 1980). 

 

Estudos realizados concluem que só se poderá observar uma dinâmica diferente de crédito na 

agricultura, quando o produtor adoptar novas tecnologias de produção. O acesso ao crédito aumenta 

a possibilidade de investimentos na produção através da adopção de novas tecnologias com ganhos 

no aumento da produção, da produtividade e qualidade (Pandey, 1990; FAO, 2001 e FAO, 2016). 

 

Hoff e Stiglitz (1993) e Besley (1995) referem que a taxa de juros não é exclusivamente um 

mecanismo de equilíbrio entre oferta e procura. Em algumas situações, pode existir racionamento de 

crédito por parte dos credores sem necessariamente ocorrer aumento na taxa de juros como resultado 

da existência de informação assimétrica entre os credores e mutuários.  

 
Um estudo realizado no Paquistão e Índia demonstra a necessidade da monetarização e o crescimento 

da procura e oferta de capital resultante da adopção de novas tecnologias na produção agrícola 

(dispersa pelo país). Este estudo realça a importância das instituições financeiras no processo de 

desenvolvimento (World Bank, 1996; Mohan, 2004 e Kumar et al., 2007). 

 

O uso eficiente de capital depende de, entre outros: (1) técnicas de produção; (2) gestão empresarial; 

(3) mercados não distorcidos; (4) políticas públicas de criação de um bom ambiente de negócios; e 

(5) lucratividade da empresa. Estes princípios (relação entre o factor de produção e o produto) ajudam 

a maximizar o retorno do investimento e demonstram que a taxa de juro tem um papel na alocação 

óptima do capital nos diferentes factores de produção, maximizando, deste modo, o rendimento 

(Pandey, 1990). 

 
Do acima indicado, o crédito pode ser entendido como uma ferramenta de desenvolvimento 

organizacional e representa um meio de aquisição de bens ou serviços. 

 

O presente trabalho foi realizado utilizando uma análise descritiva a partir de informação secundária. 

Os dados secundários têm como fontes o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), 

World Bank (WB), Banco de Moçambique (BdeM), Instituto Nacional de Estatística (INE), página 

Web Governo de Moçambique (GM) e Food and Agriculture Organization das Nações Unidas (FAO).  

 

Os dados sobre as agências bancárias não incluem as cooperativas de crédito, micro bancos, 

organizações de poupança e empréstimo, sociedade de compra em grupo e casas de câmbio, 

considerados pelo BdeM como operadores de microcrédito. 
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4.2. Contexto do crédito à agricultura em Moçambique 

 

O acesso ao crédito no sector agrário é um dos principais constrangimentos enfrentados pelos 

produtores. Embora o Plano Quinquenal do Governo (PQG) considere como acções: (1) promover o 

aumento da produtividade do sector familiar agrário com vista à sua maior inserção no mercado; (2) 

criar facilidades de financiamento aos produtores agrários, em especial os do sector familiar; (3) 

incrementar os níveis de produção e de produtividade nas culturas alimentares básicas com vista a 

alcançar a auto-suficiência alimentar, a agricultura familiar não é o foco de políticas públicas 

específicas e integradas. 

 

O nível das taxas de juro pode contribuir para a marginalização da agricultura (sector considerado de 

risco, de baixos rendimentos, pouco integrado no mercado, de subsistência e de produção sazonal). 

Estes factores dificultam o acesso ao crédito formal.  

 

A taxa de juro é um instrumento de extrema importância na análise de crédito, tendo uma relação 

directa no investimento das empresas e na agricultura em particular. A taxa de juro tem tido uma 

variação muito irregular, no período em análise, tendo como mínimo uma taxa de cerca de 20,5% em 

2005 e uma taxa máxima de cerca de 33,6% em 2002. Em 2008, ano do início da crise financeira, a 

taxa média simples foi de 22,37%. 

 

Embora não exista um instrumento de subsídio à agricultura no país, de estudos anteriores realizados 

constatou-se a existência de fundos bonificados, como Fundo de Desenvolvimento Agrário, Fundo 

de Desenvolvimento Distrital, e outros fundos (por exemplo no âmbito do PROIRRI), e, mais 

recentemente, o programa SUSTENTA implementado pelo MITADER. Existem ainda linhas de 

crédito especiais resultantes de donativos, com objectivos definidos e que exigem condições de difícil 

ou impossível acesso pelos pequenos produtores. 

 

Das outras formas de subsídio destacam-se a isenção de taxas na importação de equipamentos, taxas 

específicas de energia e água para a agricultura, cujos beneficiários são principalmente as médias e 

grandes empresas que possuem contabilidade e registos exigidos para o acesso aos subsídios ou que 

utilizam factores que consomem os bens subsidiados.  

 

Gráfico 4.1. Evolução da inflação e da taxa de juro (2001-2017) 

 
Nota: A taxa de juro refere-se à taxa de referência do Banco de Moçambique.  

Fonte: BdeM 
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abrandamento de 2012 a 2015 e registou uma subida em 2016 e a taxa de juro apresenta uma 

desaceleração de 2012 a 2015. Para a maioria dos anos, existe uma anómala variação em sentido 

contrário das duas variáveis, o que pode revelar rigidez na gestão da política monetária do Banco 

Central e o respectivo ajustamento dos bancos comerciais. 

 

Com relação à taxa de juro, observa-se que esta iniciou o período com um pico em 2002, seguindo, 

posteriormente, comportamentos mais estáveis até 2015.  

 

As taxas de juro são muito altas e a diferença entre estas e a inflação é elevada, o que representa 

elevados custos dos serviços prestados permitindo a rentabilidade do sistema bancário. Teoricamente, 

uma política fiscal expansionista implica a subida das taxas de inflação e de juros e uma política 

monetária restritiva leva a uma taxa de inflação mais baixa. A política de combate à inflação em 

Moçambique é a de metas de inflação (princípio adoptado na SADC), ao se indicarem os critérios e 

parâmetros de convergência7 macroeconómica. 

 

O Banco Central intervém na economia no intuito de controlar o nível da inflação adoptando a 

manutenção da taxa de juro nominal. Introduziu ainda a taxa de juro MIMO (taxa de referência de 

política monetária) a partir de 2016, o que agravou as taxas de juro dos bancos comerciais, tornando 

o crédito mais caro.  

 

4.3. Análise dos dados 
 

a) Evolução do crédito 

 

Gráfico 4.2. Evolução da proporção do crédito agrário sobre o crédito total à economia 

(2001 a 2017) 

 
Fonte: BdeM 

 

No Gráfico 4.2 pode-se observar que a percentagem de crédito destinado à agricultura apresentou 

uma tendência decrescente acentuada, representando, em média 8% ao longo do período apresentado.  

  

                                                           
7 Veja Protocolo da SADC sobre Investimento e Finanças. 
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Gráfico 4.3. Taxa de crescimento do crédito total e agrário 

 
Fonte: BdeM 

 

O crédito total tem apresentado taxas de crescimento positivas e relativamente altas em relação às 

taxas de crédito agrário que apresentou taxas menores que zero em 2003 a 2005 e 2011 a 2014 e 2017.  

 

Gráfico 4.4. Evolução do crédito agrário e da taxa de juro 

Fonte: BdeM 
 

No gráfico 4.4 pode-se observar que a taxa de juro manteve-se alta ao longo do período em análise. 

Teoricamente existe uma relação inversa entre o crédito e a taxa de juro. No entanto, em alguns 

períodos, esta relação não é visível. Isto pode ser uma indicação de que a taxa de juro não é o único 

determinante para o crédito ou, conforme referido atrás, pode revelar rigidez nas decisões do Banco 

de Moçambique e do mercado do dinheiro. 
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Gráfico 4.5. Evolução das taxas de crescimento do crédito agrário e do PIB do sector agrário 

 
Fonte: BdeM 

 

A taxa de crescimento do PIB agrário (volume total de produção) apresenta uma tendência 

decrescente e não apresenta variações significativas. A taxa de crescimento do crédito agrário 

apresenta oscilações significativas, mas, aparentemente e de forma paradoxal, apresenta-se com uma 

linha de tendência positiva (contrária ao PIB agrário). 

 

Aparentemente, não existe uma relação entre o volume de crédito agrário e o PIB do sector agrário 

(gráfico acima). Contudo, não há evidências para se afirmar que o crédito agrário não influencia o 

PIB agrário. 

 

De acordo com os dados sobre a 

distribuição sectorial do crédito 

(gráfico 4.6), os Outros Sectores 

(como por exemplo: crédito às 

famílias, crédito particular, crédito à 

electricidade e águas) foram os que 

mais beneficiaram do crédito, 

seguindo-se o sector do comércio8 e o 

da indústria. 

 

A agricultura beneficiou apenas de 

8%. O crédito à agricultura é utilizado 

principalmente para a aquisição de 

meios circulantes e, uma parte 

insignificante, para factores de 

produção (dados do Banco de 

Moçambique).  

Gráfico 4.6. Distribuição sectorial do crédito total de 

2001 a 2017 

 

 

                                                           
8 Na classificação da Organização Mundial do Comércio os sectores do turismo, construção e transportes e 

comunicações são parte da categoria de comércio e serviços. 
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As culturas que mais beneficiaram do 

crédito foram o açúcar e o algodão, 

com cerca de 20% e 17% do crédito 

total ao sector, respectivamente.  

Gráfico 4.7. Distribuição do percentual do crédito 

agrário por produto de 2001-2017 

 

 

Gráfico 4.8. Evolução do crédito agrário por produto de 2001 a 2017 

 
Fonte: BdeM 

 

De uma forma geral, os volumes de crédito destinados à agricultura apresentam variações ao longo 

do período em análise. 

 

De 2010 a 2015 o açúcar foi a cultura que maior crédito recebeu. O crescimento verificado no crédito 

ao açúcar pode ser influenciado pelo valor (um pouco mais de 6 milhões de euros) disponibilizado 

pela União Europeia no contexto de medidas de acompanhamento9. Estas resultam da reforma agrária 

realizada na UE que levou à denúncia do Protocolo do açúcar. E a produção por contrato de pequenos 

e médios agricultores não aumentou a procura de crédito por parte destes. 

  

                                                           
9Apoio financeiro para melhorar a eficiência e diversificar o sector açucareiro. 
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4.3.1. Evolução do sistema de crédito 

 

Gráfico 4.9. População por agência bancária 

 
Fonte: INE para população e BdeM para agências bancárias 

 

Pelo gráfico acima, observa-se que as províncias do Norte possuem maior número da população por 

agência bancária. Em 2017 este indicador melhorou em todas as províncias, sobretudo naquelas em 

que a cobertura bancária era menor. A relação população/agência bancária nas regiões Centro e Sul 

é menor, destacando-se a Cidade de Maputo. 

 

Gráfico 4.10. Área (km2) por agência bancária 

 
Fonte: INE para km2 e BdeM para agências bancárias 

 

Em geral, verifica-se que a dispersão de agências bancárias varia por província e com tendência a 

reduzir. As províncias da zona Sul apresentam menores dispersões com destaque para a cidade de 

Maputo que apresentava, em 2017, uma agência por cada km2. Destacam-se as províncias do Centro 

(Tete e Zambézia) e Norte (Niassa e Cabo Delgado) por apresentarem uma redução significativa no 

período analisado.  
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Gráfico 4.11. Distribuição das agências bancárias por província (em %) 

 
Fonte: BdeM 

 

A partir do gráfico 4.11 pode-se afirmar que as agências se concentram na cidade de Maputo na região 

Sul, Sofala na região Centro e Nampula na região Norte. 

 

Segundo o BdeM (2017:115)10, “O sector bancário moçambicano continua a manter altas taxas de 

concentração, não obstante o ligeiro decréscimo que se verificou, a avaliar pelo índice de Herfindhal 

– Hirschman (IHH)11. Em finais de 2017, os cinco maiores bancos concentravam 81,07%, dos activos 

totais, 81,23% dos créditos e 85,30% dos depósitos do sistema bancário”. 

 

O relatório do BdeM12 indica que, de 2016 a 2017, houve um aumento do número de operadores de 

microcrédito13 de 466 para 608. Em 2017 funcionavam, formalmente, nove micro bancos, oito 

cooperativas de crédito e 12 organizações de poupança e crédito. 

 

4.4. Considerações finais e lições 

 

4.4.1. Considerações finais 

 

Da análise feita pode se concluir o seguinte: 

 No período de 2001 a 2017, o crédito agrário representou cerca de 5% do crédito total à 

economia. O volume do crédito à agricultura apresenta uma tendência crescente, em termos 

nominais.  

 O volume do crédito à agricultura não apresenta uma relação inversa com a taxa de juro. 

 O crédito agrário destina-se, principalmente, às médias e grandes empresas que produzem 

principalmente para exportação. Vários factores inibem o acesso ao crédito, principalmente, 

pelos pequenos produtores.  

                                                           
10 BM/DCO-DEE-DSP-DPG (2017). 
11O Índice de Herfindahl – Hirschman é definido como a soma dos quadrados das quotas de mercado das firmas 

a operar num mercado, assim traduzindo o grau de concentração nesse mercado. Valores inferiores a 0,10 

indicam ausência de concentração, valores superiores 0,18 indicam elevada concentração e valores entre 0,10 

e 0,18 indicam concentração razoável. “Forum Think Finance - Internet, Fev/2012”. 
12 Banco de Moçambique (2017). 
13Inclui micro bancos, Cooperativas de Crédito, Sociedades de Investimento, Sociedades Emitentes ou Gestoras 

de Cartões de Crédito, Instituições de Moeda Electrónica, Sociedades de Capital de Risco, Sociedades 

Administradoras de Compras em Grupo, Casas de Câmbio, Organizações de Poupança e Empréstimo, 

Operadores de Microcrédito. 
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 O crédito subsidiado para produtores rurais está disperso e descoordenado (exemplo, o FDA 

no MASA e o SUSTENTA no MITADER e linhas de crédito especiais com fundos doados 

pela cooperação), o que pode reduzir a eficácia destes fundos. 

 Constatou-se que os aumentos ou decréscimos do volume de crédito agrário, ao longo do 

período em estudo, não tiveram influência directa significativa no crescimento do PIB do 

sector agrário.  

 Ao longo do período em análise, o volume de crédito agrário destinou-se, principalmente, às 

culturas de exportação realizadas por médias e grandes empresas. O açúcar representa 20% 

do total concedido entre 2003 e 2011 e o algodão obteve 16%.  

 A maioria das agências da banca comercial está localizada na cidade e província de Maputo. 

Em 2017, existiam na cidade de Maputo uma agência bancária por cada km2. 

 Embora sem ter realizado um estudo, pode-se afirmar que existem formas de crédito informal, 

em dinheiro e em espécie, baseadas, sobretudo, no princípio da solidariedade e da ajuda mútua. 

Assim, pode-se pressupor que os produtores rurais que participam em organizações 

associativas, além de possuírem maior acesso à informação sobre a oferta e procedimentos 

para a obtenção de crédito rural, também têm maior probabilidade de acesso ao crédito. 

 

4.4.2. Lições 

 

Tendo em conta a análises e indicadores apresentados, é possível reter as seguintes lições de política:  

 

 A economia necessita de taxas de inflação mais baixas, um sistema bancário com maior 

cobertura territorial e mais eficiente para redução das diferenças entre a inflação e as taxas 

de juro praticadas.  

 Não existe uma relação clara entre as taxas de juro e a produção agrária, o que não permite 

concluir sobre a influência do crédito no comportamento produtivo do sector. 

 As eventuais vantagens de existência de diferentes tipos de instituições e de formas e linhas 

de crédito podem tornar o crédito e as instituições ineficazes e ineficientes, com reflexos 

sobre o nível das taxas de juro. Não existe uma política de crédito agrário. 

 Os pequenos produtores necessitam maior formação e informação, estarem organizados em 

associações de produção, de poupança e crédito, entre outras formas de organização, para 

adquirirem escala e capacidade negocial junto das instituições financeiras ou projectos 

bonificados.  

 O Estado deveria implementar medidas para apoio aos produtores, como seguros de crédito, 

mecanismos de risco compartilhado e sistemas de garantias, instrumentos que assegurem taxas 

de juro bonificadas (por exemplo, através de linhas de crédito).  

 As instituições de microcrédito poderiam articular com as associações de poupança e de 

produção para garantir o acesso ao crédito dos pequenos produtores nas zonas rurais.  

 

 

5. BALANÇAS COMERCIAIS AGRÍCOLA E ALIMENTAR 

 

5.1. Contextualização 

 

Em diversos documentos oficiais e discursos políticos ressalta-se a importância do desenvolvimento 

da actividade agrária com o objectivo de alcançar a segurança alimentar (através da produção 

diversificada para o consumo), abastecer a indústria nacional e apoiar a balança de pagamentos. 
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Apesar de conhecida a importância deste sector para a economia, os níveis de produção e 

produtividade agrícola continuam baixos, persistem dificuldades no acesso aos mercados com efeitos 

sobre a competitividade agrícola, mantêm-se elevados os índices de desnutrição e a dependência de 

importações tem tendência a agravar-se.    

 

Neste contexto, o governo elaborou e adoptou acções e planos, (nomeadamente, PEDSA, PNISA, 

PAPA, PROAGRI I e II, ECA I e II, PARP, entre outros) para o desenvolvimento da agricultura com 

enfoque no aumento da produção e produtividade, comercialização, dinamização da estrutura 

produtiva, redução da pobreza, bem como melhoramento da competitividade no mercado interno.  

 

Para qualquer país é importante que a balança comercial seja positiva, isto é, um superavit comercial 

de modo a que o país obtenha maiores ganhos das exportações e beneficie dos efeitos sobre a 

economia.  

 
A estrutura das exportações nacional é, principalmente, de produtos primário (agrícolas e recursos 

minerais e energéticos) e dependente de importações de alimentos, em ambos os casos sujeitos à 

volatilidade dos preços. A instabilidade dos preços dos produtos primários, aliada à deterioração dos 

termos de troca (em relação aos produtos transformados), pode gerar impactos negativos sobre o 

crescimento económico, reduzir as receitas do Estado e aumentar a inflação no mercado interno. 

 
A balança comercial agrícola nacional foi sempre deficitária durante as duas últimas décadas, o que 

se pode justificar pelas seguintes razões: (1) crescimento demográfico e mais população nos centros 

urbanos com implicações nas dietas; (2) aumento do rendimento médio por família com efeitos sobre 

as quantidades procuradas; (3) depreciação da taxa de câmbio a médio prazo; (4) abertura de 

fronteiras no âmbito da SADC e crescentes importações de bens (principalmente os alimentares); (5) 

variação dos preços internacionais com efeitos sobre os principais produtos exportados; (6) baixa 

produção e produtividade nacional com efeitos sobre a capacidade de competitividade no mercado 

externo, medida pelos preços, qualidade e regularidade da oferta; e, (7) estrutura produtiva orientada 

para a exportação, principalmente de recursos naturais e de culturas de rendimento (Mosca e Bruna, 

2012).  

 

O presente texto tem como objectivo analisar a balança comercial agrícola no período entre 2001 a 

2017. O estudo consistiu, basicamente, numa análise descritiva de informação estatística obtida de 

várias fontes, principalmente, do Banco de Moçambique (BdeM) e Food and Agriculture 

Organization (FAO). O valor das exportações e importações é em dólar americano. 

Neste texto utilizou-se o termo agrícola para designar os bens produzidos pelo sector agrário 

(agricultura, pecuária e floresta).  
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5.2. Análise dos dados 

 

5.2.1. Exportações agrícolas  

 

Gráfico 5.1. Evolução das exportações de produtos agrícolas e alimentares 

 
Fonte: FAO 

 

No gráfico acima pode-se notar que as variáveis analisadas apresentam tendências crescentes e com 

oscilações significativas ao longo da série. 

 

Nota-se uma variação positiva a partir de 2005, observando-se uma redução em 2015, devido à queda 

dos preços internacionais das principais commodities (óleos, algodão e carnes). As exportações 

agrícolas cresceram, em média, 18% no período em análise e as exportações alimentares cresceram a 

um ritmo superior, em média, 20%.  

 

Gráfico 5.2. Proporção das exportações agrícolas e alimentares no total das exportações e proporção 

das exportações alimentares nas agrícolas (percentagem)

 
 Fonte: BdeM para as exportações totais e FAO para os outros indicadores 

 

Nota-se que a proporção das exportações agrícolas no total das exportações de Moçambique apresenta 

variações importantes e com tendência decrescente nos últimos anos, tendo-se registado a 

contribuição mais alta em 2015 com 19%. Este comportamento pode ser explicado pelo facto dos 

produtos de exportação tradicionais (de que fazem parte os produtos agrícolas exportados) se terem 

revelado pouco representativos face ao aumento das exportações dos produtos de grandes projectos 

minerais e de gás.   
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As exportações de produtos alimentares tiveram uma contribuição máxima nas exportações totais de 

10% em 2010 e nas exportações agrícolas de aproximadamente 60% em 2006. Pode-se afirmar que 

mais de 50% das exportações proveniente do sector agrário são de produtos alimentares. Constituem 

principais produtos agrários de exportação o tabaco, açúcar, algodão, caju e gergelim. 

 

No gráfico 5.3 nota-se que o tabaco, o 

açúcar e o algodão representam 74% 

do total das exportações agrícolas e 

alimentares. 

 

Este facto revela a falta de 

diversificação de produtos nas 

exportações agrícolas e alimentares. 

 
Constata-se ainda que o produto com 

maior contribuição nas exportações é 

o tabaco, com cerca de metade das 

exportações no período analisado. 

Gráfico 5.3. Principais exportações agrícolas (2001-

2017) 

 

 

Gráfico 5.4. Evolução das exportações dos principais produtos agrícolas e alimentares 

 
Fonte: FAO 

 

É possível verificar, a partir do gráfico acima, que o crescimento das exportações de tabaco é superior 

ao crescimento das exportações dos restantes produtos a partir de 2005, apresentando uma taxa de 

crescimento de 23% durante o período. De acordo com os dados, o tabaco atingiu o valor máximo de 

exportações em 2015. Este crescimento deveu-se ao aumento da produção e do preço no mercado 

internacional. 
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As exportações do açúcar e do algodão atingiram o ponto máximo em 2012 e 2013, respectivamente. 

As exportações do caju apresentaram oscilações significativas com tendências crescentes. 

 

5.2.2. Importações agrícolas 

 

Gráfico 5.5. Evolução das importações de produtos agrícolas e alimentares  

 
Fonte: FAO 

 

Verifica-se que as duas variáveis representadas no gráfico 5.5 apresentaram, ao longo da série, uma 

tendência crescente, embora com algumas oscilações. As importações agrícolas e alimentares 

registaram uma taxa de crescimento de 16% e 13%, respectivamente. 

 

As importações de produtos agrícolas e alimentares tiveram um pico em 2013, seguindo-se uma 

descida de 2014 a 2016. Esta evolução pode ser justificada pelo aumento do volume da importação 

de trigo e arroz registado nos períodos mencionados (ver adiante o gráfico 5.8). 

 

Gráfico 5.6. Proporção das importações de produtos agrícolas e alimentares no total das 

importações e proporção das importações produtos alimentares nas importações de produtos 

agrícolas 

 
Fonte: BdeM para as importações totais e FAO para os outros indicadores 

 

No gráfico 5.6 nota-se que a proporção das importações alimentares e agrícolas no total das 

importações apresentou uma tendência decrescente ao longo da série. As importações alimentares e 

agrícolas representam, em média, 18% e 11%, respectivamente, das importações totais. 

 

A proporção das importações alimentares nas agrícolas representa, em média, 93%.  
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Os principais produtos agrícolas 

importados são: arroz, trigo, óleo de 

palma, milho e açúcar, soja. 

 

Observando o gráfico 5.7, pode-se 

constatar que os cereais (arroz e trigo) 

são os produtos com maior peso no 

total das importações de produtos 

agrícolas e alimentares, 

representando, em conjunto, 42%.  

 

Gráfico 5.7. Principais importações de produtos agrícolas  

e alimentares (2001-2017) 

 

Gráfico 5.8. Evolução das importações dos principais produtos agrícolas e alimentares  

 
Fonte: FAO 

 

No gráfico 5.8 nota-se que a importação de cereais apresenta uma tendência crescente e com pequenas 

variações ao longo da série. Nota-se um pico na importação de trigo e arroz em 2013, podendo ser 

justificado pela baixa produção de arroz em relação as necessidades de consumo verificada nos anos 

anteriores e pela não produção de trigo no país. 

 

Nos últimos anos verifica-se uma tendência decrescente do açúcar, podendo ser justificada pela 

política proteccionista (quotas de importação de açúcar) utilizada.  

 

O óleo de palma e o milho apresentam variações significativas ao longo da série e com tendência 

decrescente. 
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5.3. Análise da balança comercial agrícola 

 
Gráfico 5.9. Evolução do défice da balança comercial, agrícola e alimentar

 
Nota: os valores do défice da BC agrícola incluem os bens alimentares.  

Fonte: BdeM para o défice comercial e FAO para os outros indicadores 

 

Observa-se no gráfico 5.9 que as três balanças apresentam saldos negativos ao longo da série em 

análise. Contudo, todas apresentam tendências de melhoria. 

 

Os défices das balanças comerciais agravaram-se a partir de 2007, tendo em 2013 registado o défice 

mais elevado. O agravamento do défice da balança comercial pode ser justificado pelo aumento das 

importações decorrente do investimento no sector extractivo e no gás natural. 

 

O gráfico mostra claramente que as balanças agrícola e alimentar contribuem para o défice da balança 

comercial e consequentemente para o défice da balança de pagamentos. Fica evidente no gráfico que 

o país importa mais do que exporta. 

 

Gráfico 5.10. Proporção do défice comercial agrícola e alimentar na balança comercial total 

Fonte: FAO 

O gráfico acima mostra o efeito do défice agrícola e alimentar no défice total. Em média, 47% a 52% 

do défice total é representado pelo défice da balança agrícola e alimentar. Observando as linhas de 

tendência, esta proporção apresenta uma tendência decrescente. 
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5.4. Análise dos indicadores 

 

Gráfico 5.11. Taxa de cobertura da balança comercial, agrícola e alimentar 

 
Fonte: BdeM para o défice comercial e FAO para os outros indicadores 

 

A taxa de cobertura14 da balança comercial mostra que o valor das exportações totais cobriu entre 

45% a 90% do valor das importações totais. De 2002 a 2006, a taxa de cobertura apresenta uma 

tendência crescente tendo, a partir deste ano, registado reduções significativas; a partir de 2014 

apresentou tendências crescentes. Assim, pode-se concluir que as exportações crescem a ritmos mais 

altos que as importações destes produtos. 

 

A taxa de cobertura da balança comercial agrícola variou entre 24% e 83%. A taxa de cobertura da 

balança comercial alimentar é mais baixa, tendo-se registado a taxa mais elevada em 2006 (45%). 

 

Gráfico 5.12. Evolução da taxa de crescimento das exportações e importações de produtos agrícolas 

alimentares e a taxa de câmbio 

 
Nota: Para melhor apresentação optou-se por colocar o câmbio na escala a direita. 

Fonte: BdeM para o défice comercial e FAO para os outros indicadores 

 

O crescimento das importações e exportações de bens agrícolas e alimentares apresentaram variações 

importantes ao longo da série. Constata-se que o crescimento das importações de bens agrícolas e 

                                                           
14Taxa de cobertura é igual a: (Exportações/Importações)*100. Se as exportações forem superiores às 

importações a taxa de cobertura será superior a 100%.  
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alimentares apresentaram tendências similares porque a proporção das importações alimentares nas 

agrícolas representar mais de 90%.  

 

No gráfico, é possível observar uma relação entre a variação da taxa de câmbio e a taxa de crescimento 

das exportações e importações de bens agrícolas e alimentares. Segundo a teoria, a desvalorização da 

moeda estimula as exportações e dificulta as importações. Verifica-se na série em análise que a 

importação e exportação de bens agrícolas e alimentares têm tido sensibilidade às variações da taxa 

de câmbio, excepto em 2004, 2008, 2013.  

 

5.5. Considerações finais 

 
 O peso das exportações de produtos agrícolas e alimentares na balança comercial total é baixo. 

As exportações de produtos agrícolas e alimentares representam, em média, 11% e 5,4%, 

respectivamente, do total exportado no período analisado e com tendências decrescentes. Sobre 

o debate à volta de economias voltadas para a exportação de recursos naturais, várias são as 

críticas feitas a este modelo devido aos efeitos socioeconómicos15.  

 As importações de produtos agrícolas e alimentares tiveram um peso médio no total de 

importações de 10,6% e 17,8%, respectivamente. As importações de bens alimentares no período 

analisado tiveram um peso médio de cerca de 93% das importações agrícolas, o que revela a 

dependência na importação de bens alimentares. 

 As balanças comercial, agrícola e alimentar apresentaram valores negativos (deficitárias), o que 

revela uma baixa produção interna e uma economia dependente de importações. A longo prazo, 

esta realidade poderá provocar mudanças na estrutura de produção interna causada pelo aumento 

das importações (inflação importada, aumento do custo de vida, redução da poupança e das 

reservas nacionais entre outros). 

 Constatou-se que as importações e as exportações de bens alimentares e agrícolas têm 

sensibilidade face às variações da taxa de câmbio. 

  

                                                           
15Vários teóricos económicos referem que a abundância em recursos naturais pode afectar negativamente a 

economia, isto é, existe uma relação inversa entre os recursos naturais, o crescimento económico e bem-estar, 

referido como a “ Maldição dos recursos naturais”. Faz-se também referência à “doença holandesa” (Dutch 

Disease), em que o boom da exportação de recursos naturais gera estagnação económica através de dois 

mecanismos: (1) apreciação da taxa de câmbio, causada pelo rápido aumento do valor de exportações com 

efeitos negativos sobre as exportações; e (2) da tendência da expansão do sector de recursos naturais gerar um 

declínio no sector agrícola e manufactureiro, através da elevação dos custos de produção (Ross, 1999). 



 

35 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (2005). Constituição da República de Moçambique. Maputo – 

Moçambique. Escolar Editora. 

 

BANCO DE MOÇAMBIQUE (2017). Relatório anual. Volume 24. Relatório Anual nº 26 – Maputo.  

 

BM/DCO-DEE-DSP-DPG (2017). Demonstrações Financeiras. Situação Macroeconómica. Sistema 

Financeiro e Sistema Nacional de Pagamento. 

 

BESLEY, T. (1995). Savings, Credit and Insurance., in J. Behrmanand T.N. Srinivasan (editors). 

Handbook of Development Economics, vol. III A, Amsterdam, Elsevier. 

 

CASSAMO, A., MOSCA, J. E DADÁ, Y. (2013). Orçamento do Estado para a Agricultura. 

Observador Rural Nº 9. Observatório do Meio Rural (OMR), Maputo. 

 

DAVID, C. C., E A. B. INOCÊNCIO (2000). Key Indicators for Public Expenditure in Agriculture, 

Natural Resources and the Environment. Discussion Paper Series 2000-26. Makati City: Philippine 

Institute for Development Studies (PIDS). 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION - FAO (2001). Se Justifica el Replanteamiento de 

las Finanzas Agrícolas? Serie Replanteamiento de Las Finanzas Agrícolas (AFR). no. 1. FAO - GTZ. 

Rome.     

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION - FAO (2016). Country fact sheet on food and 

agriculture policy trends. Socio-economic context and role of agriculture. 

 

HAGGBLADE, S. (2007). Returns to investment in agriculture. Policy synthesis. East Lansing: 

Michigan State University. 

 

HOFF, K.; BRAVERMAN, A. e STIGLITZ, J.,(1993). (Eds.) The economics of rural organization: 

Theory, practice and policy. Oxford, University Press, Oxford.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - INE (vários anos). Contas Nacionais: PIB - Óptica 

de Produção: http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/contas-nacionais/anuais. 

 

KUMAR, A.; SINGH, D. K. AND KUMAR, P. (2007). Performance of rural credit and factors 

affecting the choice of credit sources. Indian Journal of Agricultural Economics. Ind. Jn. of Agri. 

Econ.Vol.62, No.3, July-Sept.  

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (2013). Plano Nacional de Investimento no Sector Agrário 

(PNISA) - 2013-2017. Moçambique. 

 

MOHAN, RAKESH (2004). Agricultural credit in India: Status, issues and future agenda. Reserve 

Bank of India Bulletin. November. 

 

MOSCA, J. e DADÁ, Y. A. (2014a). Bases para uma política agrária em Moçambique. Escolar 

Editora. Maputo – Moçambique. 

 

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/contas-nacionais/anuais


 

36 

 

MOSCA, J. e DADÁ, Y. A. (2014b). Investimento no sector agrário. Observador Rural Nº 14. 

Maputo. 

 

MOSCA, JOÃO et al. (2012). Contributos para o debate da agricultura e do desenvolvimento rural. 

Maputo: Escolar Editora. Nº 1064. 

 

PANDEY, U.K. (1990). An Introduction to Agricultural Finance. (Kalyani Publishers, New Delhi – 

Ludhiana). 

 

ROSS M. L. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. World Politics. 

 

TRABALHO DE INQUÉRITO AGRÍCOLA (TIA) (vários anos). Moçambique. 

 

UNIÃO AFRICANA/NOVA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA 

(UA/NPDA) (2003). Programa Compreensivo de Desenvolvimento da Agricultura Africana. 

Midrand, África do Sul: UA/NPDA. 

 

WARREN F. L.; BOEHLJE M. D.; NELSON A. G.; MURRAY W. G. (1980). Agricultural finance. 

5th ed, Ames. The Iowa University Press. 

 

WORLD BANK (1996). Rural Finance for Growth and Poverty Alleviation. Policy research working 

paper. 

 

WORLD BANK GROUP (vários anos). Doing Business. The World Bank. Washington DC, EUA. 

 

ZAVALE, H. et al. (2011). A estrutura e tendências das despesas públicas agrícolas em 

Moçambique. Relatório de pesquisa – Direcção de Economia do Ministério da Agricultura.  

  



 

37 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL      

Nº Título Autor(es) Ano 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 
Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, 

dinâmicas e conflitos. 

Uacitissa Mandamule e Tomás 

Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um 

enclave ao serviço do Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 
Médios produtores comerciais no Corredor da Beira: Dimensão do 

fenómeno e caracterização social 
João Feijó e Yasser Arafat Dadá Novembro de 2018 

67 
Pólos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O 

caso de nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara Nova Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e camepsinato. Continuidade e descontinuidade De 

Longa Duração. O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 
Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em 

Moçambique (1960-2014) 
Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 
Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no 

Distrito de Monapo  
Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 
Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e 

contraditórias 
Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos 

produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de valor    
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações 

florestais da Portucel-Moçambique nas tecnologias agrícolas das 

populações locais nos distritos de Ile e Namarrói, Província da 

Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá Nogueira Lisboa Novembro de 2017 

57 

Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e 

Realidades – Um estudo de caso do distrito de Pebane, Província 

da Zambézia 

Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do 

padrão de economia extrovertida em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 
Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito ou 

verdade? 
Máriam Abbas Agosto de 2017 

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

53 
Plantações florestais e a instrumentalização do estado em 

Moçambique 
Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de 

caso no sul do Save - Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma 

análise sobre a localidade de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de 

Moçambique: realidades de Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso 

em Nampula e Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

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

degradação das condições de vida dos reassentados 
Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 
Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na 

província de Tete 
João Feijó Setembro de 2016 

43 

Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao 

campo – uma análise do desenvolvimento rural em moçambique a 

partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide Agy e 

Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 
Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em 

Moçambique 
João Mosca e Máriam Abbas Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 
Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em 

Moçambique 
Mota Lopes Maio de 2016 

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



 

38 

 

Nº Título Autor(es) Ano 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade Ibraimo e 

João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que 

não prestam para o desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 
A influência do estado de saúde da população na produção agrícola 

em Moçambique 
Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 
Discursos à volta do regime de propriedade da terra em 

Moçambique 
Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

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

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do 

assalariamento urbano na economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide 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 

João Mosca 
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 de 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 2015 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat Dadá Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” de Natalia 

Fingermann 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 
João Mosca, Natacha Bruna, Katia 

Amreén Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new 

opportunities: how local communities in Mozambique may 

benefit from investments in land and forestry exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica Lindkvist Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João Mosca e 

Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia 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 



 

39 

 

      

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 



 

40 
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