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

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

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

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

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

assuntos internacionais. 

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

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

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

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

Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

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

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

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

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento  
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INVESTIMENTO PÚBLICO NA AGRICULTURA: 

O CASO DOS CENTROS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÁRIOS; COMPLEXO DE SILOS DA 

BOLSA DE MERCADORIAS DE MOÇAMBIQUE E DOS REGADIOS  

 

Yasser Arafat Dadá1, Yara Nova2 e Cerina Mussá3 

 

 

RESUMO: 

 

Este estudo procura analisar a implementação e os efeitos sobre a produção de pequena escala dos 

Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSA), dos Complexos de Silos da Bolsa de Mercadorias 

de Moçambique (BMM) e dos regadios do corredor da Beira. Pretende-se verificar de que forma 

estes programas, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e do Ministério da 

Indústria e Comércio, se enquadram numa política agrária e o seu contributo para transformações 

estruturais e sociais nas zonas rurais.  

 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, foram realizados inquéritos numa amostra 

composta por 140 produtores para o estudo dos CPSA, 140 produtores para os Silos da BMM e 336 

produtores para o estudo dos regadios, com um intervalo de confiança de 90% e uma margem de 

erro de 10%. A pesquisa bibliográfica foi realizada com recurso a artigos científicos, relatórios e 

documentos legais para o aprofundamento e contextualização do trabalho. 

 

Os questionários foram directamente aplicados nas explorações agrícolas, com a assistência de 

técnicos da União Nacional dos Camponeses (UNAC) e dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas (SDAE). Na aplicação do questionário, o grupo de pesquisa foi composto por 

inquiridores maioritariamente locais. Foram seleccionados CPSAs e Complexos de silos da BMM 

localizados ao longo dos corredores da Beira (Búzi, Nhamatanda) e de Nacala (Malema e Lichinga), 

e regadios localizados no corredor da Beira (Búzi, Nhamatanda, Vanduzi e Sussundenga).  

 

A limitada ou fraca prestação de serviços complementares à produção (irrigação, insumos, apoio 

técnico, comercialização, informação sobre os mercados, acesso ao crédito, entre outros), aliada às 

dificuldades de aplicação de tecnologias, não tem permitido que os programas contribuam de 

forma efectiva para o aumento da produção e produtividade.  

 

Esta realidade é consequência de vários factores, como o tipo de contratos efectuados no contexto 

de parcerias público-privado, a monitorização da implementação dos programas e projectos por 

parte das instituições públicas, os custos dos serviços prestados, requisitos exigidos e o 

ajustamento das tecnologias e equipamentos aos diferentes tipos de produtores, entre outros.   

 

Dos resultados dos estudos, pode-se verificar uma intensificação do capital que, aliado ao fraco 

acesso e operacionalização dos programas, provoca maiores desigualdades sociais e, 

eventualmente, empobrecimento relativo da maioria dos produtores. Constatou-se que as famílias 

beneficiárias, uma minoria comparativamente ao total de produtores nas respectivas zonas de 

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

Cooperação Internacional pela Universidade de Lisboa. Investigador assistente no Observatório do Meio Rural. 
2 Yara Nova é licenciada em Economia pela Universidade A Politécnica de Moçambique. Investigadora 

estagiária do Observatório do Meio Rural. 
3 Cerina Mussá Mestre em Direitos Humanos, Desenvolvimento Económico e Boa Governação na Universidade 

Técnica de Moçambique e Investigadora convidada do OMR. 
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produção, obtiveram maiores produtividades, acesso aos mercados e rendimentos. Por essa razão, 

os efeitos possuem uma reduzida abrangência social e, portanto, com limitadas possibilidades de 

transformação estrutural na agricultura e no meio rural. 

 

Apresentam-se recomendações para que a implementação dos programas alcance os objectivos 

pretendidos na produção e comercialização agrícola. 

 

Palavras-chave: Política agrária, CPSAs, Complexo de silos, BMM, regadios 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sector agrário é um dos principais pilares da economia nacional. Este sector é constituído 

essencialmente pelo sector familiar, que pratica uma agricultura principalmente de subsistência, 

intensiva em trabalho (Mosca et al., 2013).  

 

Para o desenvolvimento da agricultura nacional, foram desenvolvidas diversas acções, no âmbito 

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

Investimento para o Sector Agrário (PNISA) e Plano Integrado da Comercialização Agrícola (PICA), 

com a finalidade de estimular o aumento da produtividade e da produção agrária, e garantir a 

segurança alimentar.  

 

Neste âmbito, foram construídos Centros de Prestação de Serviços Agrícolas (CPSA), complexos de 

silos e armazéns, e sistemas de irrigação. Os CPSAs representam um investimento público com 

gestão público-privado, tendo como objectivo a provisão, aos pequenos produtores, de trabalho 

mecanizado, insumos agrícolas, assistência técnica e outros serviços. O programa de instalação dos 

CPSAs está a ser financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA). Em 2014 foram 

inaugurados silos e armazéns em seis províncias de Moçambique (Cabo Delgado, Nampula, Niassa, 

Zambézia, Tete e Sofala). Os complexos de silos são um investimento público realizado pelo 

Ministério da Indústria e Comércio, cuja gestão está em transição para parcerias público-privadas. 

O programa de construção de silos surge em 2009, com o objectivo de criar condições para 

garantir o armazenamento de cereais para assegurar a transferência de produtos entre zonas 

produtoras e as consumidoras, estabilização de preços, aumentar a segurança alimentar e acudir a 

situações de emergência. 

 

Para promover o aumento da produtividade e da produção agrícola, desde 2009 foram reabilitados 

ou construídos sistemas de irrigação. Os investimentos em regadios são de carácter público 

(MASA) e contam com o apoio de parceiros da cooperação. 

 

O presente trabalho tem por objectivo estudar a concepção e o funcionamento dos CPSA, dos 

complexos de silos da BMM e dos regadios no corredor da Beira no âmbito das políticas agrárias, 

com enfoque sobre os seguintes aspectos: (1) descrever as características socioeconómicas das 

comunidades beneficiadas; (2) estudar os critérios de implementação e gestão dos projectos; (3) 

analisar o efeito destas infra-estruturas no acesso aos mercados; (4) estudar as dinâmicas 

produtivas (sistemas de produção) da população beneficiada; (5) compreender o acesso aos 

serviços prestados; e, (6) verificar em que medida estes investimentos são coerentes com a política 

de desenvolvimento agrário promovido pelo MASA. 

 

O presente trabalho é composto por 5 capítulos. O primeiro apresenta uma breve introdução. No 

segundo são discutidos aspectos ligados à política agrária em Moçambique. No terceiro capítulo, 

descreve-se a metodologia subjacente à análise empírica. No quarto são apresentados e discutidos 

os resultados. Finalmente, o quinto capítulo refere as principais conclusões do estudo e 

recomendações.  

 

 

2. POLÍTICA AGRÁRIA EM MOÇAMBIQUE 

 

Desde o final da guerra civil, diversas foram as políticas e estratégias sectoriais aprovadas que 

procuraram impulsionar a produtividade e a produção da agricultura. Destacam-se as seguintes: (1) 

as linhas gerais de desenvolvimento agrário em 1989; (2) a Estratégia Alternativa de 
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Desenvolvimento Agrário em 1990; (3) a Política Agrária e Estratégia de Implementação (PAEI) em 

1995; (4) o Programa de Desenvolvimento da Agricultura (PROAGRI I e II) 1999-2009; (5) a 

Estratégia de Desenvolvimento Rural em 2007; (6) o Plano de Acção para Produção de Alimentos 

(PAPA) 2008-2011, no âmbito da Estratégia da Revolução Verde; (7) o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Agrário (PEDSA) 2011-2020; e, (8) a Estratégia de Comercialização (Mosca, 2011).  

 

Em muitos documentos do governo e discursos políticos, a agricultura aparece como o principal 

motor de desenvolvimento. Por exemplo, o PARPA III (2011:10)4 reconhece que a redução da 

pobreza “é possível com um investimento na agricultura que possa aumentar a produtividade do 

sector familiar, diversificação da economia, criando emprego e ligações entre os investimentos 

estrangeiros e a economia local.” No entanto, os recursos públicos destinados para este sector não 

reflectem a importância que é enfatizada nos documentos e discursos governamentais: de acordo 

com os dados dos orçamentos entre 2001 e 2019, o orçamento alocado para este sector foi, em 

média, de cerca de 4% do total do Orçamento Geral do Estado (OGE). 

 

O Plano Quinquenal do Governo (PQG 2015-2019) sugere medidas para o aumento da produção e 

a melhoria da competitividade da economia nacional, com um forte envolvimento da produção 

familiar, como uma das prioridades, e identifica como acções: (1) aumento da produtividade e da 

produção com ênfase na agricultura; (2) promover a cadeia de valor dos produtos primários, 

assegurando a integração do conteúdo local (Governo de Moçambique, 2015). 

 

O Plano do Governo prevê várias acções cujos beneficiários são principalmente os pequenos 

produtores, a destacar: “(1) promover o aumento da produtividade do sector familiar; (2) criar 

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

assegurar a afectação de mais extensionistas para assistirem os camponeses; (4) promover a 

geração de tecnologias produtivas resilientes ao clima; (5) incrementar e expandir a disponibilidade 

de energia para irrigação e outras actividades produtivas e de geração de rendimento” (Governo de 

Moçambique, 2015:21-22 do PQG). 

 

Não obstante terem existido várias estratégias ao longo dos anos, tornou-se comum afirmar que 

não existe uma política agrária em Moçambique. Apesar das estratégias existentes, as acções e sua 

forma de implementação, na prática, marginalizam, de certo modo, os pequenos produtores5, 

promovendo grandes projectos com investimento directo estrangeiro, cujos resultados económicos 

e sociais têm sido reduzidos, sobretudo na produção de bens alimentares para o mercado interno. 

Atestam esta afirmação, a pouca alteração dos rendimentos por hectare e por exploração agrícola, 

a fraca inovação tecnológica, a persistência do tamanho das pequenas explorações e dos sistemas 

produtivos (tipos de culturas praticadas) e a ausência de uma transformação estrutural da 

agricultura e da economia. Existem casos de sucesso (por exemplo, na produção de tabaco, 

algodão e hortícolas), mesmo que sejam apontados efeitos sociais e ambientais negativos e 

geradores de conflitos (sobretudo sobre a ocupação da terra).  

 

                                                           
4 Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014, aprovado na 15ª Secção Ordinária do 

Conselho de Ministros, Maputo: 3 de Maio de 2011. 
5 A orçamentação pública, os investimentos nacionais e estrangeiros, a forma como os recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Agrário (FDA) são alocados, o crédito concedido ao sector, a ausência de incentivos aos 

produtores, as políticas aduaneiras contraproducentes, a crescente incapacidade da extensão rural, a pouca ou 

ineficaz transferência para os produtores de alguns resultados de pesquisa, os escassos recursos para a 

investigação agrária, entre outros aspectos, comprovam, sem qualquer dúvida, que a agricultura não é 

importante para as governações de há mais de três décadas (Mosca, 2017). 
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Estudos realizados sobre o Orçamento do Estado para a agricultura (Cassamo et al., 2013) revelam 

que o mesmo não está a ser utilizado como um instrumento de política económica e política 

agrária de longo prazo, o que revela, entre outros aspectos, prioridades pouco claras na alocação 

de recursos dentro do sector da agricultura e pelas regiões segundo potencial produtivo, e uma 

visão de curto prazo dessas estratégias, muito dependentes de recursos externos (cooperação 

internacional)  

A secundarização (não priorização) do sector familiar pode pressupor ideologias do modelo 

“difusionista”. Este modelo sugere que, primeiro, os agricultores camponeses dos países pobres 

seriam incapazes de adoptar tecnologias modernas; e, segundo, que a produção de pequena escala 

não é competitiva e que os bens produzidos não têm qualidade (Rostow, 1960 apud Guanziroli, C. 

et al., 2015). No entanto, este pensamento foi desconstruído por alguns teóricos; por exemplo, para 

Schultz (1961), os produtores rurais dos países pobres podem ser pobres, mas são racionais, isto é, 

só não aplicam técnicas modernas, por falta de conhecimento, de recursos financeiros e de 

condições estruturais. Além disso, não são consideradas as racionalidades e eficiências sociais e 

ambientais da pequena exploração. 

 

O país sofreu mudanças de orientações políticas e económicas: depois de um modelo colonial-

capitalista, seguiu-se, um regime de planificação central que pretendia a socialização do país, e, 

depois, em 1987, uma economia de mercado através da implementação do Programa de 

Reabilitação Económica (PRE), configurando-se uma economia não produtiva e sim de obtenção de 

rendas (De Brito, 2009).   

 

No período socialista, o investimento no sector agrário foi realizado pelo Estado, sobretudo nas 

empresas estatais. O investimento na agricultura era quase totalmente coberto pelo orçamento 

público e através dos acordos de cooperação com os países socialistas e de outros, sobretudo os 

nórdicos. Entre 1978 e 1983, 90% do total do investimento no sector agrário era do sector estatal 

(Mackintosh e Wuyts, 1988). Os principais destinos destes investimentos eram a produção 

alimentar, os projectos de produção e exportação de culturas de rendimento e reposição e/ou 

ampliação da capacidade produtiva (Mosca, 2011). Neste período, os investimentos centravam-se 

na aquisição de equipamentos produtivos (tractores, alfaias, auto combinadas, sistemas de 

irrigação, meios de transporte e de comunicações) e na formação de quadros especializados. A 

maioria dos investimentos foi interrompida devido aos efeitos da guerra, do colapso dos países 

socialistas e das reformas económicas de Moçambique. 

 

Depois desde período, e principalmente após o Acordo Geral de Paz em 1992, existiram 

investimentos externos com foco principalmente no investimento em capital intensivo, em grandes 

superfícies e em sistemas de produção de monoculturas. Pode verificar-se que, de 2001 a 2017, os 

maiores investimentos externos foram realizados em culturas para exportação, como são os casos 

do açúcar, algodão, caju, tabaco e, recentemente, nas florestas. Nesta linha, enquadra-se a 

concepção de grandes programas e projectos como a produção de arroz no baixo Limpopo, 

maioritariamente para a exportação, o ProSavana, o vale do Lúrio, as zonas da Alta Zambézia e 

Nampula (400.000 hectares), e a produção de banana no Sul e Norte do país (Matanuska, 

Jacarandá, etc.). 

 

Apesar de não se poder rejeitar na totalidade algum caso de sucesso destas empresas, poucos são 

os investimentos de mais de mil hectares que possam ser apresentados como casos de sucesso ao 

longo do tempo (Smart e Hanlon, 2014). Os investimentos no açúcar, no algodão e no tabaco, 

sendo principalmente os dois últimos em regime de subcontratação dos pequenos e médios 
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produtores, podem ser considerados como tendo tido êxito (produtividade, acesso aos mercados e 

rendimento das famílias), sem que se registe uma redução significativa na produção alimentar.  

 

Num trabalho recentemente realizado pelos autores Dadá e Nova (2018) sobre a Matanuska 

Moçambique, várias questões foram observadas: (1) o aparecimento e a demora, por razões 

institucionais, na identificação e posterior incapacidade de prevenção e tratamento da doença do 

Panamá, e as incertezas climáticas; (2) poucos efeitos sobre o rendimento e vida dos cidadãos das 

zonas envolventes do projecto; (3) a quase totalidade da população inquirida afirmou não ter 

havido qualquer consulta e não ter participado em reuniões para efeitos de ocupação da terra, 

condições de reassentamento e alternativas de produção e acesso a serviços. Os mecanismos de 

gestão de reclamações e os movimentos de protesto tiveram como resposta actos de repressão 

física por parte Polícia de Moçambique e da segurança da empresa. Na implementação do 

projecto, mais de 400 famílias perderam as suas terras. Em consequência da doença do Panamá, 

entre 2013 e 2017, iniciou-se um rápido processo de redução da produção e, consequentemente, 

de trabalhadores (de 2.681 para 1.168 trabalhadores). 

 

Do mesmo modo, a implementação, em Xai-Xai, do projecto WAAD (Wanbao Africa Agriculture 

Development, Ltd), uma parceria entre a empresa chinesa WANBAO e o governo moçambicano, 

para a produção de arroz, implicou a concessão de 20 mil hectares de terreno no Regadio do Baixo 

Limpopo e a consequente expropriação de terras a milhares de camponeses. Estudos realizados 

indicam que o projecto está a introduzir uma transformação profunda das estruturas sociais na 

região por via da expropriação da terra, da concentração da propriedade e da semi-proletarização 

dos camponeses envolvidos (Madureira, 2014). Para os camponeses beneficiários (terras, assistência 

técnica, garantia de preços e de comercialização), o projecto com a WANBAO tem resultados 

positivos, nomeadamente no aumento importante da produção de arroz por hectare; porém, 

grande parte dos camponeses que possuía terras nas zonas abrangidas não foi beneficiada. 

 

Este e outros estudos realizados (Mosca e Bruna (2015) e Mosca e Dadá (2013)) afirmam que os 

grandes projectos podem agravar o acesso à terra pelas comunidades, ou seja, condicionar as 

dimensões das explorações agrícolas, o que, na realidade, tem acontecido.  

 

Existem projectos de cooperação favorecedores dos médios agricultores, com grande apoio técnico 

e investimento, com percentagens do financiamento/comparticipação consideradas como fundo 

perdido ou altamente subsidiadas (Mosca et al. 2013); é o caso, por exemplo, dos projectos 

promotores da cultura da soja.   

 

A prestação de serviços pode criar condições para o surgimento de médios empresários 

(designados por agricultores emergentes, comerciais, e outros). Existe a “ideia” de que a 

capitalização dos sistemas de produção pode resultar no aumento da produtividade e da produção 

e garantir o abastecimento, não só ao mercado interno, como também ao externo. Os estudos 

realizados indicam uma baixa utilização de máquinas dos CPSAs e dos silos, o que significa existir 

dificuldade de acesso por parte dos pequenos agricultores6. Segundo Dadá e Dilma (2017a) e Dadá 

                                                           
6 Da pesquisa realizada, constatou-se que grande parte dos pequenos produtores tem dificuldade em pagar 

estes serviços devido ao reduzido rendimento obtido pela venda dos excedentes (para o caso dos CPSA), para 

além das dificuldades relacionadas com a comercialização. Para o caso dos complexos de silos, a quantidade 

mínima exigida de mercadoria a armazenar (5 toneladas) é a principal razão para a fraca aderência. 

Considerando que os pequenos agricultores possuem, na sua maioria, áreas inferiores a dois hectares, para 

alcançar as 5 toneladas exigidas, com um rendimento médio de 800 quilos por hectare, seria necessário 
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e Dilma (2017b), os pequenos produtores pouco têm beneficiado dos CPSAs e dos silos. O mesmo 

se tem verificado com os recursos e projectos geridos pelo FDA e com os vulgo “7 milhões” 

(Matusse, 2013; Dadá e Dilma, 2017a). Estes projectos e fundos beneficiam os médios e grandes 

agricultores que produzem principalmente culturas de rendimento.  

 

Estudos realizados enunciam uma relação positiva entre mais desigualdades e o crescimento 

económico de Moçambique (Dadá, 2014). À medida que o crescimento é impulsionado em poucos 

sectores económicos e é espacialmente delimitado, geram-se rendimentos, social e 

territorialmente, concentrados, agravando as desigualdades de rendimento e, consequentemente, 

um crescimento económico não inclusivo. Estes projectos podem intensificar as desigualdades 

económicas e sociais, considerando que estes beneficiam uma minoria e um certo tipo de 

produtores.  

 

2.1. Planos, projectos e instrumentos do Sector Agrário em Moçambique  

 

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrária (PEDSA 2011-2020)7 foi concebido e 

aprovado pelo governo moçambicano e assenta na transformação estrutural do sector agrário e no 

desenvolvimento da agro-indústria.  

 

Figura 1. Esquema de planos, políticas e instrumentos do sector agrário 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

                                                                                                                                                                                
cultivar mais de 6 hectares. Os gestores dos silos consideram que quantidades abaixo das 5 toneladas podem 

inviabilizar a gestão dos armazéns e silos.  
7 Ministério da Agricultura (2011). 



10 
 

O PEDSA sistematiza orientações estratégicas para a agricultura, nomeadamente: Estratégia da 

Revolução Verde, Prioridades do Sector Agrícola, Estratégia de Investigação, Programa Nacional de 

Extensão, Estratégia de Reflorestamento, Plano Nacional de Florestas, Estratégia de Irrigação, Plano 

de Acção para a Produção de Alimentos (PAPA), Estratégia e Plano de Acção de Segurança 

Alimentar e Nutricional (ESAN) e Plano Estratégico da Pecuária (MINAG, 2011). Por outro lado, o 

PEDSA inclui as orientações contidas também nos documentos seguintes: Política Agrária e 

Estratégia de Implementação (PAEI), Plano de Acção para Redução da Pobreza (PARP), Programa 

Quinquenal do Governo 2010-2014, Estratégia de Desenvolvimento Rural (EDR), e Plano de Acção 

Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica em Moçambique 2011 – 2014. 

 

No contexto internacional alinha-se com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, o 

Programa Compreensivo para a Agricultura em África (CAADP), o Programa de Desenvolvimento 

Regional (RISDP) e a Política Agrária Regional da SADC (RAP) (MINAG, 2011).  

Com uma abordagem assente na expansão da cadeia de valor, a operacionalização do PEDSA tem 

em consideração diferentes áreas estratégicas:  

 Geração e transferência de tecnologias; 

 Provisão de insumos agrários; 

 Produção agrária; 

 Actividades de processamento e comercialização que acrescentam valor aos produtos 

agrícolas, pecuários, florestais e faunísticos;  

 Gestão sustentável dos recursos naturais (MINAG, 2011). 

 

E, assenta nos seguintes pilares: 

 Produtividade agrária – Aumento da produtividade, produção e competitividade na 

agricultura contribuindo para uma dieta adequada; 

 Acesso ao mercado – Serviços e infra-estruturas para maior acesso ao mercado e quadro 

orientador conducente ao investimento agrário; 

 Recursos naturais – Uso sustentável e aproveitamento integral dos recursos terra, água, 

florestas e fauna; 

 Instituições – Instituições agrárias fortes para a implementação (MINAG, 2011). 

 

A implementação do PEDSA agrega acções de diversas instituições, como MITADER, MIC, MOPH e 

MEF, cobrindo questões sobre a terra, comercialização e infra-estruturas de comunicação.  

 

A Quadro 1 indica o orçamento do PNISA para 2013-2017. Este é orçado em mais de 2 mil milhões 

de meticais destinados à construção de infra-estruturas dos CPSA e aquisição de equipamentos.  

 

Quadro 1. Orçamento anual e total do PNISA 

Subprogramas (em milhares de meticais) TOTAL 

Componente 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano  

Construção de infra-

estruturas dos centros de 

serviços 

154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 770.000 

Aquisição de equipamentos 327.250 327.250 327.250 327.250 327.250 1.636.250 

TOTAL 481.250 481.250 481.250 481.250 481.250 2.406.250 

Fonte: PNISA (2013-2017)8. 

                                                           
8 Ministério da Agricultura (2013b). 
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Para a execução deste Plano, foram elaborados programas plurianuais de investimento, Planos 

Económicos e Sociais e Orçamentos anuais operacionalizados pelo Plano Operativo Anual. Como 

um dos instrumentos de implementação foi elaborado o Plano Operacional para o 

Desenvolvimento Agrário (PODA) 2015-2019. 

 

O PODA visa essencialmente: (1) garantir a produção de alimentos de origem vegetal e animal; (2) 

assegurar a segurança alimentar e nutricional; (3) reduzir os níveis de importação de alimentos de 

origem vegetal e animal; (4) incentivar o aumento do rendimento familiar dos pequenos 

produtores; (5) promover plantações florestais e a gestão sustentável dos recursos naturais (terra e 

água). O PODA identifica um total de quinze produtos estratégicos para o desenvolvimento e 

investimento no sector agrário, nomeadamente milho, feijão, arroz, hortícolas, frutas, aves, bovinos, 

raízes e tubérculos, banana, açúcar, trigo, gergelim, soja, castanha de caju e algodão. A produção 

destes produtos é para ser fomentada ao longo dos corredores de desenvolvimento agrário em 

função das suas potencialidades agrícolas.  

 

2.1.1. Centro de Prestação de Serviços Agrícolas 

 

O Programa Nacional de Mecanização Agrária (PNMA) enquadra-se na operacionalização do 

PEDSA, PNISA e o respectivo PODA. Este plano foi implementado através do estabelecimento de 

Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSA), ao longo dos Corredores de Desenvolvimento 

Agrário. O Programa Nacional de Mecanização Agrária pretende contribuir para aumentar os 

actuais níveis de produção e produtividade agrária, pelo menos em 7% por ano, e para a elevação 

do rendimento dos pequenos produtores. Os CPSAs podem ser geridos pelo Estado, por privados 

ou por parcerias público-privadas. 

 

O programa de instalação dos CPSA está a ser implementado pelo Fundo de Desenvolvimento 

Agrário (FDA), que alocou 513 tractores e equipamentos diversos a 47 distritos com potencial 

produtivo ao longo do país9. Os Centros, para além das máquinas, deveriam providenciar serviços 

complementares à produção: assistência técnica, processamento, armazenamento, conservação, 

venda de insumos, transporte e comercialização.  

 

Foi previsto um modelo de gestão de três tipos de prestadores de serviços: (1) gestão pública 

(instituições e entidades públicas); (2) gestão privada (empresas e associações de camponeses); e 

(3) gestão individual.  

 

O programa é financiado por uma linha de crédito especial para África, lançada durante o “Diálogo 

Brasil – África em Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”, que teve lugar 

em Brasília, no ano de 2010. Conta ainda com o apoio (técnico) da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO), no âmbito da Cooperação Sul-Sul. A maquinaria dos CPSA 

foi financiada através desta linha de financiamento externo a Moçambique, num total de 97,6 

milhões de dólares, a uma taxa de juro anual de 2% e amortização em 25 anos.  

 

À excepção dos CPSA geridos por instituições públicas, os CPSA beneficiários do programa 

receberam as máquinas e equipamentos agrícolas mediante o pagamento de 50% do valor do 

equipamento solicitado, e os restantes 50% em contrato de leasing por um período de 5 anos a 

uma taxa de juros de 10%. 

 

                                                           
9 http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/FDA-disponibiliza-513-tractores-para-

mecanizacao-agraria acedido em 3.Junho.2017  

http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/FDA-disponibiliza-513-tractores-para-mecanizacao-agraria
http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/FDA-disponibiliza-513-tractores-para-mecanizacao-agraria
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 A assistência técnica às máquinas durante o período de vigência do programa é da 

responsabilidade da Sociedade Técnica de Equipamento e Mecânica Agrícola (SOTEMA), (MASA, 

2017). 

 

Segundo o MASA, o estabelecimento dos CPSA nos corredores de desenvolvimento deve, por um 

lado, contribuir directamente para o aumento do uso de maquinaria agrícola, sementes melhoradas 

e insumos, e, por outro lado, mas não dissociado, contribuir para gerar emprego nas zonas rurais. 

Pretende-se, deste modo, que os centros criem maiores dinâmicas económicas e sociais em zonas 

economicamente menos favorecidas. 

 

2.1.2. Complexos de silos da Bolsa de Mercadorias de Moçambique 

 

Ainda no âmbito da operacionalização do PEDSA, foi criado o Plano Integrado de Comercialização 

Agrária (PICA), para o período 2013-2020, com carácter multissectorial, liderado pelo Ministério da 

Indústria e Comércio. Este plano tinha como foco as questões ligadas à comercialização e 

desenvolvimento das cadeias de valor, e incluiu a criação dos Complexos de Silos.  

 

Segundo a documentação oficial, a finalidade do PICA é promover a comercialização e estimular o 

aumento da produção e da produtividade. Tem como objectivo melhorar o acesso aos mercados 

agrícolas e constituir reservas alimentares no âmbito do Plano de Acção para a Redução da 

Pobreza (PARP), ao mesmo tempo que contribui para o alcance dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODMs). 

 

O PICA define: 

“Compete ao Estado facilitar e regular o desenvolvimento da comercialização agrícola e 

criar condições que promovam o seu crescimento, bem como, identificar e negociar 

parcerias, incluindo a cedência das infra-estruturas afectas à comercialização agrícola ao 

sector privado”. 

 

Para a implementação das actividades, foi elaborado um orçamento. No quadro abaixo, indica-se o 

orçamento do PICA para o período 2013-2020:  

 

Quadro 2. Orçamento do PICA 2013-2020 

Descrição Valor (mil meticais) 

Infra-estruturas de mercado 35.500 

Promoção da agro-indústria 8.600 

Divulgação e promoção do PICA 5.900 

Promoção das exportações 6.200 

Recolha e disseminação da informação comercial  

e de mercados 
8.600 

Promoção de mercados e feiras agrícolas 11.700 

Fonte: MIC – PICA10. 

 

O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM) são 

instituições criadas para dinamizar a comercialização, agindo, por um lado, como comprador nos 

                                                           
10 Ministério da Indústria e Comércio (2013c). 
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casos em que não existam agentes privados e providenciar infra-estruturas e, por outro lado, 

organizar o mercado de produtos agrícolas. 

 

O ICM possuía armazéns herdados do ICM do tempo colonial espalhados pelo país. Estes foram 

arrendados a comerciantes privados. Com a construção dos silos e a passagem da sua gestão para 

a BMM, parte do património do ICM ficou adstrito à Bolsa.  

 

A BMM foi criada com o objectivo de criar mecanismos para diminuir as distorções nos mercados, 

estabilizar os preços, reduzir as perdas pós-colheita, acudir em situações de emergência, garantir 

maiores níveis de segurança alimentar e facilitar o acesso ao crédito por meio da emissão de 

certificados de depósito11.  

 

A construção dos complexos de silos foi um investimento do Estado moçambicano, através do MIC 

e iniciado em 2009. O PICA prevê a construção de silos e armazéns em oito regiões consideradas 

com maior potencialidade agro-ecológica, localizadas nas províncias de Cabo Delgado, Gaza, 

Manica, Nampula, Niassa, Zambézia, Tete e Sofala. A gestão dos mesmos é feita pela BMM. 

O projecto de cada complexo de silos (CS) inclui armazéns reabilitados ou construídos com uma 

capacidade total de 64.500 toneladas. O investimento total foi orçado em 600 milhões de meticais, 

dos quais 12 milhões de euros são financiamento português.  

 

2.1.3. Regadios - Projecto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável (PROIRRI) 

 

Embora o país seja rico em recursos hídricos, estes são distribuídos desigualmente no território. Em 

1968, estimava-se a existência de uma área irrigada em 65.000 hectares e, em 1973, em 100.000 

hectares, dos quais, cerca de 72% situavam-se nas províncias de Maputo e Gaza. Em 1975, o Estado 

reabilitou as infra-estruturas de rega incluindo a expansão de novas áreas como uma das bases 

para a revitalização da produção agrícola (Ministério da Agricultura, 2013a).  

 

Com base num diagnóstico realizado pelo MINAG, reabilitaram-se infra-estruturas de irrigação no 

período entre 1977 a 1986. O esforço incidiu sobre as áreas de maior densidade de infra-estruturas 

de rega com destaque para as bacias dos rios Limpopo e Incomáti, sob a coordenação da então 

Secretaria de Estado para a Região do Limpopo e Incomáti (SERLI, 1979), mais tarde a Secretaria de 

Estado de Hidráulica Agrícola (SEHA, 1983) (Ministério de Agricultura, 2013a). Em 2002, cerca de 

40.000 hectares de infra-estrutura de rega estavam em operação, correspondente a um terço do 

inventariado. As principais culturas irrigadas eram a cana-de-açúcar, hortícolas, arroz e citrinos. A 

rega por aspersão e de superfície (por gravidade) são as principais modalidades de rega praticadas. 

Estima-se que cerca de 68 mil pequenos e médios produtores fazem uso de áreas irrigadas 

(MINAG, 2013 e Liebrand e Beekman, 201712).  

 

Em 2007, foi aprovada a Estratégia Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (ENGRH), que 

abrangia aspectos da gestão integrada de recursos hídricos e de eficiência da água, incluindo a 

necessidade de integração do género na gestão e utilização dos recursos hídricos. Esta estratégia 

foi operacionalizada com a implementação de projectos de irrigação, de entre eles, o PROIRRI 

                                                           
11 Certificados de depósito são títulos emitidos pela BMM e usados pelos produtores como garantia bancária 

para a concessão de crédito. 
12 J. Liebrand, P. Beekman (2017). Unravelling the potential of Farmer led Irrigation Development in the BAGC, 

Mozambique (FAID). Consultado em:  

https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/33/14133.html 
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(Projecto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável), que prevê o fornecimento de serviços 

agrícolas e a construção de sistemas de irrigação nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia. 

 

O objectivo central do PROIRRI é o aumento da produtividade no perímetro dos sistemas de 

irrigação e o aumento das quantidades comercializadas. O PROIRRI visava reabilitar e construir 

sistemas de irrigação de 5.500 hectares para 16.000 beneficiários. Todavia, durante a avaliação 

realizada em Dezembro de 2014, estas metas foram reduzidas para 3.000 hectares (actualmente 

são 3.162 hectares) e 6.000 beneficiários. O programa inclui o fornecimento de serviços agrários13 

(extensão, fornecimento de sementes, fertilizante, entre outros), com uma gestão baseada nos 

produtores. A redução da área e beneficiários foi justificada pelo aumento do custo médio de 

construção (World Bank 2014). De uma previsão de perto de três hectares por beneficiário, passou 

para cerca de meio hectare por beneficiário. 

 

O projecto teve uma duração de seis anos, com um valor total de cerca de 68 milhões de dólares 

americanos, financiados por empréstimo concessional em 79,4% do valor pela Associação 

Internacional de Desenvolvimento (IDA) do Banco Mundial e os restantes financiados pelo Governo 

do Japão, no âmbito da Coligação para o Desenvolvimento do Arroz Africano (CARD). A 

implementação do projecto está sob a responsabilidade da Direcção Nacional da Agricultura e 

Silvicultura (DINAS) e do Instituto de Irrigação. 

 

A Estratégia Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (ENGRH) divide os regadios em 

Moçambique em três tipos: (1) os esquemas de regadios de grande escala, para áreas superiores a 

50 hectares; (2) regadios de média escala, que cobrem menos de 50 hectares; e, (3) regadios de 

micro e pequena escala, muitas vezes baseados em bombas de pedais e outros métodos manuais 

(Conselho de Ministros, 2007). 

 

Como parceiros e financiadores, destacam-se o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), 

Comunidade Europeia (CE), Banco Islâmico para o Desenvolvimento de África (BIDA), Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC, sigla inglesa), Reino dos Países Baixos, Caixa Francesa 

de Desenvolvimento, Japão e Banco Mundial (BM). O BAD e o BM são os maiores financiadores 

com uma participação de 33% e 27%, respectivamente (Ministério da Agricultura, 2013a).  

 

Dos constrangimentos que dificultam o desenvolvimento e continuidade dos programas de 

irrigação de larga escala, destacam-se os elevados custos de construção e a falta de 

sustentabilidade das infra-estruturas para além do período de duração do projecto. O estudo 

realizado por MIPP (2011), apud Pol (2012), aponta que o carácter predefinido da intervenção é um 

dos problemas do insucesso dos projectos de irrigação dado que, após a aprovação, não existe 

espaço para melhorias do projecto, na fase de implementação, com base nos contributos das 

partes interessadas.  

 

 

3. ESTUDO DE CASO: CPSA, COMPLEXOS DE SILOS DA BMM E REGADIOS 

 

3.1. Metodologia  

 

A presente pesquisa combinou os métodos quantitativo e qualitativo. Na fase exploratória da 

pesquisa, foram realizadas entrevistas individuais a elementos-chave, respectivamente do 

                                                           
13 O mecanismo de implementação consiste no custeio, pelo PROIRRI, de 70% do custo de aquisição de um kit 

de produção e 30% de comparticipação dos beneficiários. 
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Ministério da Indústria e Comércio (MIC), Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA) e Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), instituições responsáveis pela gestão e implementação 

dos projectos, incluindo os gestores nos distritos abrangidos, de forma a obter informações sobre a 

implantação dos empreendimentos, a capacidade (no caso dos silos), o modelo de gestão utilizado, 

os custos, os financiadores e os beneficiários. 

 

O instrumento de recolha de informações para os dados primários foi um questionário composto 

por perguntas abertas e fechadas sobre maneio, custo, vantagens, entre outros, destinado aos 

produtores locais e usuários dos CPSA, complexo de silos ou dos regadios. A recolha de dados de 

pesquisa no campo sobre os CPSA foi feita entre Março e Junho de 2017, nos distritos de Lichinga, 

Malema e Búzi; para os complexos de silos, recolheu-se informação em Nhamatanda, Malema e 

Lichinga. A recolha de dados sobre os regadios foi realizada em Março e Junho de 2018, nos 

distritos de Búzi, Nhamatanda, Sussundenga e Vanduzi.  

 

Para determinação do tamanho amostral, foi utilizada a fórmula de Bartllet et al. (2001), usada para 

populações infinitas. Para a selecção dos elementos que compõem a amostra, recorreu-se à técnica 

de amostragem aleatória simples. A amostra é composta por 140 elementos para o estudo dos 

CPSA, igual número para os Silos da BMM e 336 para o estudo dos regadios. Esta amostra assegura 

um intervalo de confiança de 90% e uma margem de erro de 10%.  

 

Realça-se que, no caso dos regadios e dos CPSA, foram entrevistados somente os agricultores que 

utilizam esses serviços. Esta opção metodológica tem importância na análise dos resultados. Os 

resultados dos inquéritos revelam a opinião/satisfação dos entrevistados sobre os serviços a que 

tiveram ou têm acesso. 

 

Dada a estratificação espacial da amostra, a cross-section obtida, embora não permita fazer 

inferência baseando-se na evolução dos dados observados ao longo do tempo, permite uma 

avaliação ex-ante, fornecendo uma imagem do estado de um conjunto de variáveis em um 

determinado momento (Chaudhuri et al., 2002). 

 

Os questionários foram directamente aplicados nas explorações agrícolas, com a assistência de 

trabalhadores da União Nacional de Camponeses (UNAC) e dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas (SDAE). Ao longo da administração do inquérito, o grupo de pesquisa foi composto 

por inquiridores maioritariamente locais. 

 

No que respeita aos procedimentos metodológicos, a pesquisa bibliográfica foi realizada com 

recurso a artigos científicos e documentos legais para o aprofundamento e contextualização do 

trabalho. 

 

Para a análise dos dados recolhidos no local do estudo, foi usado o pacote estatístico SPSS 20 e o 

Excel para conjugar as variáveis qualitativas e quantitativas.  

 

Na quarta secção, onde são apresentados os resultados do estudo de caso, os quadros e gráficos 

representados foram elaborados pelos autores com base nas respostas aos inquéritos. 

 

Após a recolha e interpretação dos dados, fez-se a confrontação dos resultados preliminares 

(devolutivas) junto dos actores sociais dos locais de estudo. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1.1.  Descrição dos Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSA): Búzi, Malema e 

Lichinga 

 

Os CPSA foram concebidos para acolher diferentes componentes necessárias para a produção 

agrária: parque de máquinas, loja de insumos e prestação de serviços, uma unidade de 

processamento, serviços de transporte, gabinete de assistência técnica (extensão agrária, 

consultoria), campo de demonstração de resultados, oficinas para treinamento e manutenção de 

equipamento. 

 

Pode-se observar, no quadro abaixo, que os parques de máquinas e os serviços de transporte são 

as únicas componentes em funcionamento.  

 

Quadro 3. Resumo dos serviços disponíveis nos CPSA por distrito 

 BÚZI MALEMA LICHINGA 

Parque de máquinas Disponível Disponível Disponível 

Loja de insumos agrícolas × × × 

Unidade de processamento × × × 

Serviço de transporte Disponível Disponível Disponível 

Gabinete de assistência técnica (serviços de 

extensão) 
× × × 

Oficina para manutenção × Disponível × 

Nota: (×) representa a indisponibilidade do serviço. 

 

Cada parque de máquinas do CPSA recebeu o seguinte equipamento: 8 tractores de 75 HP, 8 

grades niveladoras, 8 charruas-semeadoras, 8 arados, 3 atrelados e equipamento diverso. Nos 

locais estudados, só funcionam o parque de máquinas e o transporte, e em Malema, também a 

oficina; os restantes serviços ainda não estão a ser realizados, conforme é apresentado na 

publicidade (páginas web, rádio, canais televisivos, entre outros). 

 

Em Malema, o Centro foi confiado a uma empresa tradicionalmente prestadora de serviços e com 

fortes interesses na produção de tabaco, a SONIL. A empresa possui uma infra-estrutura que 

permite a acomodação das máquinas e uma oficina para manutenção e reparação das máquinas. 

 

Nos distritos de Búzi e Lichinga, os CPSA não possuem infra-estruturas adequadas para o 

desempenho das funções que lhes são atribuídas. 

 

Em nenhum dos Centros estudados, os operadores de máquinas possuem formação para os novos 

equipamentos, o que dificulta o desempenho eficiente e eficaz. 

 

Os equipamentos foram disponibilizados sem considerar a preferência dos clientes (gestores dos 

parques). Verifica-se que o número e o tipo de equipamentos são iguais em todos os centros; por 

exemplo, a mesma potência motora e alfaias iguais, sem considerar o tipo de solos, o clima, as 

culturas praticadas, o tamanho das explorações, entre outros factores. Este facto dificulta a 
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aplicação de tecnologias mais modernas, assim como compromete a rentabilidade e eficiência do 

equipamento.  

 

4.1.2. Características da amostra  

 

Gráfico 1. Principais culturas produzidas (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

No Gráfico 1 estão representadas as culturas produzidas por mais de 50% dos produtores. Verifica-

se que o milho é a principal cultura nos distritos estudados. Além desta cultura, observa-se que, no 

Búzi, as culturas arroz, tomate, amendoim e a batata-doce são produzidas por mais de 80%; em 

Malema, o feijão bóer e, em Lichinga, o feijão manteiga são produzidos por mais de 50% dos 

produtores. A estrutura produtiva do Búzi pode ser justificada pela existência de um regadio, do 

parque de máquinas, do assalariamento na açucareira e utilização de insumos.   

 

Na pesquisa, constatou-se que a maioria da produção destina-se ao autoconsumo. A 

comercialização da produção nestas zonas é afectada pela falta e/ou más condições de vias de 

acesso para o escoamento e a debilidade das infra-estruturas locais (rede comercial, mercados e 

outras).  

 

Gráfico 2. Principal actividade e fontes de rendimento dos agricultores 

(frequência de respostas – percentagem) 

 
Nota: Para o estudo foi considerada a agricultura - como sendo a produção e venda dos bens 

produzidos; venda de produtos agrícolas - como sendo a comercialização de venda dos excedentes 
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de produção da actividade agrícola e de outros bens alimentares processados (por exemplo: 

farinha de milho, óleo, açúcar, entre outros). Outras actividades referem-se aos serviços de 

carpintaria, moagem, pedreiro, pequenos serviços informais, entre outros. 

 

No gráfico acima constata-se que à excepção de Búzi, a agricultura é principal actividade 

desenvolvida pelos produtores. Contudo, nos três locais estudados, maior parte dos inquiridos, 

apontam a venda de produtos agrícolas como a actividade que gera maiores rendimentos. De 

referir que os agricultores procuram conjugar diferentes actividades, sendo a agricultura 

complementada com a venda de excedentes.   

 

Importa ainda destacar a venda de produtos florestais (lenha, estacas, carvão, entre outros), em 

Búzi e Lichinga, que representam uma percentagem importante das receitas da família. 

 

4.1.3. Análise dos resultados  

 

Gráfico 3. Serviços solicitados (frequência de respostas – percentagem) 

 
No Gráfico 3 constata-se que o aluguer de tractores é o serviço mais solicitado, seguido do aluguer 

de alfaias, compra de sementes, fertilizantes e insecticidas (estes três últimos serviços, verificados 

principalmente nos distritos de Malema e Lichinga). A reduzida demanda dos outros serviços é 

derivada, principalmente, da escassa ou inexistente oferta dos mesmos.  

 

O tractor para alugar é requisitado pelos produtores antes do início da campanha agrícola. 

 

Os pequenos produtores apontam dois principais motivos para a fraca adesão aos serviços: (1) 

capacidade de pagamento; e, (2) disponibilidade do equipamento relativamente ao calendário da 

campanha agrícola. 
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Gráfico 4. Dificuldades dos potenciais clientes quanto aos serviços dos CPSA 

 (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

Nos três distritos, a maioria dos entrevistados aponta o custo elevado do aluguer do equipamento 

como a principal dificuldade enfrentada pelos produtores. Os produtores não têm um rendimento 

médio mensal que permita o pagamento, em dinheiro, dos serviços. Não existem outras 

modalidades de pagamento (por exemplo, em espécie), o que dificulta o acesso aos serviços.  

 

Os produtores inquiridos afirmam que a demora na disponibilização do equipamento é o segundo 

maior constrangimento. Este aspecto afecta principalmente os produtores com áreas de menor 

dimensão; porque, por razões económicas, os gestores dos CPSA satisfazem primeiramente os 

produtores de maior dimensão e aqueles cujas explorações se encontram a menores distâncias. 

 

Os agricultores queixam-se, ainda, dos poucos apoios do Estado, em forma de subsídios à 

comercialização, informação sobre preços das culturas produzidas, acesso a um sistema de 

irrigação, infra-estruturas (tais como armazéns/silos), assistência técnica e acesso ao crédito 

bancário. 

 

Os gestores afirmam que o reduzido número das máquinas (tractores) e o tipo de equipamentos 

não é adequado aos diferentes tipos de solos e para algumas operações, como, por exemplo, a 

desmatação e a retirada de troncos dos solo e subsolo (destronca).  

 

Na ausência ou deficiente prestação de serviços de manutenção e reparação por parte da SOTEMA, 

os gestores vêem-se forçados a solucionar essas dificuldades por vias não previstas (mercado 

informal ou empresas não contratadas) e, eventualmente, a canibalização do equipamento14. 

  

                                                           
14 A canibalização do equipamento consiste na retirada de acessórios (peças, órgãos ou sistemas de 

equipamentos) de um equipamento (normalmente, não-operacional) e colocar noutro (nomalmente, em 

estado melhor). É normalmente feita quando se dispõem de vários equipamentos iguais, o lote de peças de 

reserva está esgotado, ou quando a parte retirada, por si só, pode ser valorizada (Filipe, 2006). 
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Quadro 4. Preços dos serviços mecanizados por hectare (meticais) 

SERVIÇO BÚZI MALEMA LICHINGA 

Lavoura 2.800 1.600 2.750 

Gradagem 1.400 800 1.930 

Sementeira 1.500 1.000 1.650 

Adubação - - 1.650 

Pulverização 1.500 - 1.700 

Sacha - - 1.850 

Subsolagem - - 1.550 

Capinadeira 2.000 800 1.800 

Transporte - - 1.400 

 

Pode observar-se no Quadro 4 que os preços variam de local para local. Das entrevistas realizadas, 

os pequenos agricultores informaram que estes preços não incluem o combustível, dependendo do 

serviço, é necessário acrescentar ao preço entre 10 a 20 litros de diesel por hectare. 

Quadro 5. Produtores que receberam assistência técnica pelo SDAE  

(frequência de respostas – percentagem) 

  BÚZI MALEMA LICHINGA 

Antes 

dos 

CPSA 

Depois 

dos CPSA 

Antes 

dos 

CPSA 

Depois 

dos CPSA 

Antes dos 

CPSA 

Depois 

dos 

CPSA 

Nenhuma 38,6 4,5 24,3 12,9 38,6 4,5 

Com muita 

frequência 
2,9 38,8 35,7 28,6 2,9 38,8 

Só quando solicito 32,9 20,9 7,1 15,7 32,9 20,9 

1 vez por semana 8,6 7,5 22,9 32,9 8,6 7,5 

1 vez por mês 8,6 0,0 7,1 5,7 8,6 19,4 

1 vez em 3 meses 1,4 19,4 0,0 1,4 1,4 6,0 

1 vez em 6 meses 1,4 6,0 0,0 0,0 1,4 0,0 

Visitas ocasionais 5,7 3,0 2,9 2,9 5,7 3,0 

 

Observando o Quadro 5, verifica-se uma melhoria no acesso à assistência técnica por parte dos 

produtores que têm acesso aos CPSA. Embora a percentagem de pequenos produtores que 

recebem assistência técnica tenha aumentado, continua sendo insuficiente. 
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Quadro 6. Mudanças nas técnicas de produção (em percentagem das respostas) 

 BÚZI MALEMA LICHINGA 

Antes 

dos 

CPSA 

Depois 

dos 

CPSA 

Antes 

dos 

CPSA 

Depois 

dos 

CPSA 

Antes dos 

CPSA 

Depois 

dos CPSA 

Uso de enxada de 

cabo curto 
67,1 0,0 68,6 30,0 81,4 32,9 

Uso de enxada de 

cabo comprido 
41,4 8,6 4,3 50,0 1,4 62,9 

Uso de tracção 

animal 
34,3 2,9 5,7 2,9 2,9 14,3 

Limpeza usando 

fogo 
20,0 1,4 15,7 1,4 7,1 21,4 

Uso de tractores 2,9 92,9 8,6 61,4 1,4 30,0 

Uso de pesticidas 4,3 1,4 11,4 48,6 8,6 10,0 

Uso de sementes 

melhoradas 
1,4 12,9 17,1 47,1 4,3 34,3 

Diversificação de 

culturas 
1,4 5,7 17,1 15,7 0,0 11,4 

Uso de sistema de 

rega 
0,0 5,7 17,1 15,7 0,0 11,4 

Uso de armazéns 1,4 8,6 8,6 20,0 1,4 4,3 

 

Nestes locais, verificam-se, em relação aos utilizadores dos CPSA, alterações positivas das técnicas 

de produção. Observa-se que, para além de maior utilização de tractores, existe uma substituição 

na utilização de insumos (sementes melhoradas), de instrumento de trabalho (menos enxadas de 

cabo curto e mais outros instrumentos de trabalho), maior diversificação de culturas e mais uso de 

armazéns e sistema de rega. 

 

Gráfico 5. Área lavrada pelos CPSA (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

Constata-se, a partir do gráfico acima, que, nos distritos de Búzi e Lichinga, os CPSA lavraram, 

maioritariamente, áreas compreendidas entre (0,5 – 2 hectares). Contrariamente, em Malema, os 

CPSA lavraram na sua maioria áreas superiores entre dois a mais de 6 hectares, isto porque os 
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serviços de lavra são fornecidos maioritariamente aos produtores agrícolas subcontratados pela 

empresa fomentadora de tabaco.  

 

Quadro 7. Grau de satisfação pelos serviços prestados (frequência de respostas – percentagem) 

  
BÚZI MALEMA LICHINGA 

Insatisfeito Neutro Satisfeito Insatisfeito Neutro Satisfeito Insatisfeito Neutro Satisfeito 

Atendimento 

prestado 
4,3 4,3 91,4 13,6 6,8 79,7 44,8 19,0 36,2 

Serviços 

disponíveis 
4,4 0,0 95,6 10,5 3,5 86,0 48,2 30,4 21,4 

Localização dos 

CPSA 
24,6 4,6 70,8 35,8 13,2 54,7 42,9 23,2 33,9 

Assistência 

técnica dos 

CPSA 

9,5 6,3 84,1 7,0 22,8 71,9 46,2 18,5 35,4 

Disponibilização 

de equipamento 
36,8 7,4 55,9 21,4 12,5 67,9 55,7 21,3 23,0 

 

Embora existam constrangimentos no acesso aos serviços prestados pelos CPSA, observando o 

quadro acima, constata-se que, nos distritos de Búzi e Malema, os utilizadores estão satisfeitos. Em 

Lichinga, porém, estes afirmam que, apesar de o programa ser vantajoso, os mesmos afirmam que 

a localização dos CPSA não os favorece (distância entre os campos de produção e o Centros). Estas 

respostas podem aparentar uma contradição com outras respostas de satisfação. Na opinião dos 

autores, pode-se interpretar que, apesar dos constrangimentos e das dificuldades referidas, os 

produtores consideram a existência de tractores como positiva.  

 

4.2.1. Descrição dos complexos de silos da Bolsa de Mercadorias de Moçambique: 

Nhamatanda, Malema e Lichinga 

 

Os complexos de silos da BMM devem conter os seguintes serviços e funções: realização de testes 

de qualidade (laboratórios), armazenagem e ensilagem, facilitação da ligação entre compradores e 

produtores, emissão de certificados de depósito que podem servir de garantia para o acesso ao 

crédito (até 70% do valor das mercadorias depositadas nos complexos). 

 

No momento da recolha de informação para este estudo, apenas os serviços de armazenagem 

estavam em funcionamento.  

 

A quantidade mínima estabelecida para cada produtor poder depositar a produção nos silos é de 

cinco toneladas. Para os armazéns, a quantidade varia (500 quilos em Malema e cinco toneladas em 

Nhamatanda). Para o caso específico de Lichinga, os silos estão em funcionamento, não existindo 

armazéns. Os pequenos produtores têm dificuldades em atingir uma produção de cinco toneladas, 

não lhes sendo, por isso, possível utilizar os silos. 
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Veja abaixo a constituição dos complexos dos locais visitados: 

 

Quadro 8. Composição dos complexos de silos da BMM 

 

Armazéns 
Capacidade 

(toneladas) 

Quant. 

Mínima 

de 

depósito 

Silos 
Capacidade 

(toneladas) 

Quant. 

Mínima 

de 

depósito 

Laboratórios 
Certificado 

de depósito 

Nhamatanda 2 3.000. 5t 3 3.000. 5t Não Nenhum 

Malema 2 5.000. 500Kg 5 3.000. 4t 
Em 

construção 
Nenhum 

Lichinga Não - - 5 3.000. 5t Não Nenhum 

 

4.2.2. Apresentação da amostra  

 

Gráfico 6. Principais culturas produzidas (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

Pode-se observar, no gráfico acima, que o milho é a cultura que mais produtores que utilizaram os 

serviços de armazenagem da BMM produzem. A seguir ao milho, a 2ª cultura que mais produtores 

realizam é o feijão bóer em Malema e o feijão manteiga em Lichinga.  

 

Gráfico 7. Actividades e fontes de rendimento monetário (frequência de respostas – percentagem) 

 
Nota: Idem nota do gráfico 2.  
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No gráfico acima, pode-se constatar que nos três distritos a agricultura e a venda de produtos 

agrícolas são as actividades frequentes e as fontes de rendimento mais frequentes dos produtores 

que usam as infra-estruturas da BMM.  

 

Em Nhamatanda, a pecuária representa uma parte significativa no rendimento por dos inquiridos.  

 

Pode-se observar que em Malema, existe uma maior diversificação das actividades e fontes de 

rendimentos, onde a pecuária, o emprego formal e outras actividades tem alguma importância. 

 

4.2.3. Análise dos resultados  

 

Gráfico 8. Locais de venda da produção (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

Observa-se no gráfico acima que em Nhamatanda, os mercados locais e a família são os locais 

onde os produtores mais vendem os excedentes. Os produtores de Lichinga vendem 

principalmente na região Norte. Este facto pode resultar de um equilíbrio local entre a oferta e a 

procura, ou das distâncias entre as zonas de produção e de consumo, e os custos de transporte. Em 

Malema a comercialização é feita ao nível do distrito e na localidade. Mais de 90% dos inquiridos 

comercializam a maior parte da produção num raio compreendido entre 10 e 50 km.  

 

Gráfico 9. Dificuldades enfrentadas no mercado (frequência de respostas – percentagem) 
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Verifica-se que o acesso aos mercados é dificultado por vários factores. Em Nhamatanda e 

Lichinga, é a falta de meios de transportes e em Malema são os preços os factores que geram 

maior dificuldade. A concorrência e a fraca procura são factores verificados nos três locais.  

 

Gráfico 10. Produtores que depositam produtos nos armazéns em Malema e Nhamatanda 

(frequência de respostas – percentagem) 

 
Nota: não foi possível a representação gráfica de Lichinga porque para além de não possuir 

armazéns, nenhum pequeno produtor fez uso dos serviços da BMM. 

 

O milho é o produto mais armazenado. O tempo de depósito variava entre três meses a um ano 

nos dois distritos.  

 

Em relação aos silos:  

Nos três distritos, todos os produtores inquiridos (100%) não utilizam os silos e sim os armazéns 

(embora seja em número reduzido). Apontam-se duas principais razões para a não-utilização da 

infra-estrutura: (1) desconhecimento das condições de utilização; e, (2) não possuírem as 

quantidades mínimas para depósito. 

Em Lichinga, até o momento da pesquisa, os silos só tinham recebido produtos de alguns médios e 

grandes produtores, como, por exemplo, Africa Centre Matama, Niassa Indústria Alimentar, Água 

Incomáti, Green Resources, Sociedade Malonda, Associação dos Comerciantes de Luelela. 

 

Devido a questões técnicas, até ao momento do trabalho realizado, os silos de Malema ainda não 

tinham iniciado o funcionamento.  

 

Gráfico 11. Vantagens no uso dos serviços do complexo de silos da BMM para os produtores 

(frequência de respostas – percentagem) 
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Nota: não foi possível a representação gráfica de Lichinga porque nenhum pequeno produtor fez 

uso dos serviços da BMM. 

 

Os utentes de Nhamatanda vêem a melhoria da organização da produção como a principal 

vantagem do uso dos serviços prestados pela BMM. A facilidade de armazenamento, a minimização 

das perdas, a criação de reservas e a garantia de comercialização da produção representam 

vantagens significativas para os utentes. 

 

No caso de Malema, os utentes, vêem muito menos vantagens dos serviços prestados pela BMM. 

 

Quadro 9. Grau de satisfação com os serviços prestados Nhamatanda e Malema (armazéns) 

 NHAMATANDA MALEMA 

Insatisfeito Neutro Satisfeito Insatisfeito Neutro Satisfeito 

O produto e 

devidamente 

armazenado 

21,2 34,8 43,9 0,0 0,0 17,6 

O atendimento prestado 

pela BMM 
26,5 29,4 44.1 0,0 0,0 19,1 

Os custo de serviços 

auxiliares 
32,8 29,9 37,3 0,0 0,0 20,6 

A localização do 

Complexo de silos 
39,4 34,8 25,8 0,0 0,0 20,6 

Capacidade de carga 34,8 27,5 37,7 0,0 0,0 19,1 

Negociação dos preços 

aplicados 
25,0 32,4 42,6 0,0 1,5 16,2 

Acondicionamento do 

produto 
26,6 28,1 45,3 0,0 1,5 16,2 

Nota: Não foram apresentados os dados de Lichinga porque não há pequenos produtores a usar os 

serviços da BMM, apenas as cinco empresas: Africa Centre Matama, Niassa Indústria Alimentar, 

Água Incomáti, Green Resources, Sociedade Malonda, Associação dos Comerciantes de Luelela.  

 

Observando a Quadro 9, nota-se que os produtores encontram-se satisfeitos com os serviços 

prestados pela Bolsa de Mercadorias. Contudo, estes afirmam que o não-fornecimento dos serviços 

complementares, como os certificados de depósito, os laboratórios ainda não construídos, os silos 

não funcionais, não lhes permite tirar reais vantagens dos serviços do complexo da BMM. 

 

4.3.1. Descrição dos regadios do Búzi, Nhamatanda, Sussundenga e Vanduzi (PROIRRI) 

 

A pesquisa concentrou-se em alguns regadios localizados ao longo do corredor da Beira, num total 

de 10 regadios. 

 

Os regadios abrangidos foram construídos de raiz. Após a construção, o PROIRRI, realizou 

formações que variaram entre dois e cinco dias, sobre a gestão de regadios. Os produtores 

afirmam ter dificuldades no domínio da tecnologia. 

 

No momento da recolha de informação, apenas um dos regadios no distrito de Búzi não se 

encontrava em funcionamento e um outro apenas tinha sido feita a entrega provisória pela 

empresa construtora e funcionava a um ano.  
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O PROIRRI estabeleceu parcerias com Beira Agriculture Growth Corridor (BAGC) em Vanduzi e 

Sussundenga e com a Açucareira de Mafambisse em Nhamatanda para criação de linhas de 

negócio sob a forma de produção por contrato entre estas empresas e os produtores desses 

regadios. Os pequenos produtores beneficiados estão organizados em associações, e os mesmos 

são responsáveis pela gestão das infra-estruturas. 

 

Os principais requisitos para o acesso à terra no regadio são os seguintes: (1) posse de área no 

local abrangido pelo regadio; (2) pertença à associação; (3) pagamento de quotas e elaboração de 

um pedido escrito ou verbal ao presidente da associação. A maior parte dos produtores (cerca de 

68%) afirmou ter recebido área igual ou muito semelhante em dimensão e qualidade àquela que 

possuía. 

 

O Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE) é a principal entidade responsável pelo 

fornecimento de serviços de extensão. O fornecimento de serviços complementares à produção 

(extensão, fornecimento de sementes, fertilizante, etc.), tal como previsto no projecto, foi realizado 

com base no pagamento comparticipado (80% do PROIRRI e 20% dos produtores).  

 

Em relação ao pagamento da água e energia, a totalidade dos pequenos produtores inquiridos 

afirmou pagar tarifas. Os beneficiários do regadio do Búzi (cerca de 42%) afirmam ter dificuldades 

em pagar a tarifa da energia, devido ao reduzido rendimento obtido pela venda dos excedentes, 

para além das dificuldades relacionadas com a comercialização. 

 

Quadro 10. Regadios visitados (2018) 

Distrito Nome do regadio 
Nº de 

produtores 
Total da área 

Tempo de 

funcionamento 

Búzi 

Move 145 90 3 anos 

Samora Machel 92 80 Funciona há 1 ano 

Chicúmbua 1 e 2 453 390 
Não está em 

funcionamento 

Nhamatanda 
Muda 

Massequesse 
36 137 3 anos 

Sussundenga 

Kubatana 

Mutsenembe 
32 80 2 anos 

Badza Rotanda 45 50 2 anos 

Simukai Chirodzo 41 50 2 anos 

Nharrarai Muone 36 88 2 anos 

Vanduzi 
Campo 4 54 29 3,5 anos 

7 de Abril 48 29 3,5 anos 
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4.3.2. Apresentação da amostra 

 
Gráfico 12. Receita média da venda das culturas produzidas (na última campanha) (em mil meticais) 

 
 

Observando o gráfico 12, nota-se que as receitas médias de venda das principais culturas 

produzidas variam por local.  

 

Nos regadios de Búzi, a cultura produzida com maior receita é o arroz. Os produtores desta cultura 

têm como principal destino da comercialização uma empresa chinesa de processamento. Contudo, 

dois factores contribuíram para interrupção da venda à empresa: (1) os produtores afirmam que os 

preços eram baixos; e, (2) os produtores tiveram dificuldades em responder ao padrão de 

qualidade exigido. 

 

Em Nhamatanda, a cana-de-açúcar é a cultura que gera maior receita. Esta cultura é produzida e 

comercializada em sistema de contrato com a Açucareira de Mafambisse. A açucareira compra a 

totalidade da produção e fornece serviços complementares à produção (assistência técnica, 

armazenamento, máquinas e transporte) em forma de crédito pago após a colheita. Os produtores 

deste regadio afirmam que a garantia de venda influencia a decisão de produzir cana-de-açúcar. O 

modelo de produção e comercialização adoptado no regadio de Nhamatanda (pela associação de 

camponeses Muda Massequesse) é tido como um sucesso pela forma de organização dos 

produtores, o crédito, a garantia de comercialização e os rendimentos obtidos15.  

 

Para o caso dos regadios de Sussundenga, são os feijões (vulgar, catarina, manteiga, entre outros) 

com maiores rendimentos. A comercialização da produção é feita na localidade e nos mercados da 

capital da província.  

 

No distrito de Vanduzi, as hortícolas, feijões e o milho (principalmente o baby corn) são as culturas 

que geram maiores receitas. Os produtores possuem um mercado para a comercialização do baby 

corn, a Companhia de Vanduzi. A empresa fornece aos produtores sementes e adubos a crédito 

que são descontados no momento da compra da produção pela empresa. Os produtores afirmam 

que o preço pago pela empresa é baixo, o que tem desestimulado a produção da cultura.  

 

                                                           
15 O presidente do conselho técnico da associação Muda-Massequesse (Nhamatanda) afirma que “a parceria 

com a Açucareira de Mafambisse trouxe melhorias na produção por hectare, elevou os nossos rendimentos e 

até muitos já têm emprego formal em outras actividades”. De facto, o rendimento médio por produtor 

aumentou de 33.000 meticais no primeiro ano para mais de 70.000 meticais no terceiro ano. 
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4.3.3. Análise dos resultados 

 

Gráfico 13. Organização dos produtores nos regadios (frequência de respostas – percentagem) 

 
Nota: Organização em associação - como produtores organizados em associações e que produzem 

em sistemas de sequeiro e com sistemas de produção rudimentar; Organização individual – refere-

se aos produtores que produzem individualmente em suas próprias propriedades; e, Organização 

em associações dos regadios – refere-se as associações com sistemas de irrigação.   

 

Analisando o gráfico acima, nota-se um aumento significativo do número de produtores 

organizados em associações e associações de regadios no 1º e 2 ano de existência de regadios. 

Este crescimento deve-se aos requisitos para aceder aos regadios (pertencer a uma associação).  

 

No segundo ano de produção em regadio, verificou-se uma redução significativa da percentagem 

de produtores organizados em associação de regadios em Búzi. Esta redução deve-se não-

funcionamento, ou o funcionamento deficiente dos regadios. 

 

Importa referir que em Búzi e Sussundenga antes do projecto PROIRRI, existiam alguns produtores 

que já tinham experiência de produção em sistemas de irrigação embora rudimentar.    

 

Gráfico 14. Área cultivada (frequência de respostas – percentagem) 
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No gráfico 14, observa-se que os produtores dispõem e produzem maioritariamente em áreas 

entre 0,5 a 2 hectares e de 2,1 a 4 hectares.  

 

Nota-se que no primeiro e segundo ano de produção em regadio, houve uma redução da 

percentagem de produtores que cultivavam em áreas entre 0,5 a 2 hectares e um aumento das 

áreas de 2,1 a 4 hectares. Esta redução deve-se ao facto do processo de divisão da terra ter sido em 

parcelas muito semelhante em dimensão e qualidade em relação àquelas que possuíam bem como 

ao não-funcionamento ou incompleto dos regadios de Búzi. Para os produtores que possuíam 

maiores capacidades de produção/áreas, fazem-se parcerias/acordos e/ou empréstimos de terra 

variando entre 2,1 a mais hectares. 

 

Gráfico 15. Os três principais locais de venda da produção 

(frequência de respostas – percentagem) 

 
Nota: dentre vários locais de venda da produção foram seleccionados os três principais locais. 

 

Nos locais em estudo, a venda dos excedentes dos produtores em regadio é feita maioritariamente 

no seio da comunidade ou em mercados distanciados, em média, até 37 quilómetros. Não se 

verificou a expansão e ou diversificação dos mercados e dos compradores da produção 

(principalmente para o caso de Nhamatanda e Vanduzi) que possuem um mercado garantido.  

 

Os produtores afirmam que a comercialização é afectada principalmente por: (1) vias de acesso 

para o escoamento e debilidade das infra-estruturas locais (rede comercial, mercados e outras); e, 

(2) dificuldades na previsão do preço.  

Estes constrangimentos têm efeito directo na ligação dos produtores aos mercados de insumos e 

de venda de produção16. Verificou-se um elevado grau de insatisfação dos produtores referentes às 

questões de mercado.  

  

                                                           
16 Veja o documento: Dadá, Yasser (2018). Estradas Rurais. Destaque Rural Nº 36. Observatório do Meio Rural 

acedido em:  http://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Destaque-Rural-36-Estradas-Rurais.pdf 

24,9
22,2

31,4

Amigos e vizinhos Na associação No distrito



31 
 

 

Gráfico 16. Constrangimentos no acesso aos regadios (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

Os principais constrangimentos enfrentados pelos produtores no acesso aos regadios são: (1) 

dificuldades de maneio dos equipamentos; (2) custo das tarifas de utilização da água e energia 

(este último para o caso de Búzi); (3) dificuldade de implementação das orientações técnicas 

(incumprimento dos horários de rega, utilização dos equipamentos, respeito pela delimitação das 

parcelas, limpeza de canais conjuntos, tempo de rotação das culturas na ocupação da terra, entre 

outros); (4) limitação no acesso aos equipamentos; (5) muito tempo de espera dos equipamentos 

em caso de avarias. 

 

Gráfico 17. Conflitos existentes e forma de resolução (frequência de respostas – percentagem) 

 
 

À excepção do regadio de Nhamatanda, 25,8% dos inquiridos afirmam existir conflitos entre os 

produtores. 

 

As razões da ocorrência de conflitos estão relacionadas com a falta de pagamento de quotas e 

pagamento de água e/ou energia. É positivo que esses conflitos sejam principalmente resolvidos 

nas associações, pelas respectivas direcções. 
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Quadro 11. Principais mudanças no sistema de produção (frequência de respostas – percentagem) 

  
Antes do regadio 1º ano do regadio 2º ano do regadio 

Uso de enxada de cabo curto 62,9 18,5 12,5 

Uso de enxada de cabo comprido 22,1 48,0 23,4 

Uso de tracção animal 29,3 57,9 45,0 

Limpeza usando fogo 49,2 16,0 10,6 

Uso de tractores 18,3 45,3 33,8 

Uso de pesticidas  10,8 49,8 43,2 

Uso de sementes melhoradas 11,7 53,2 50,0 

Diversificação de culturas 10,5 50,5 37,5 

Uso de sistema de rega 14,5 61,9 54,0 

Armazenamento dos excedentes 

de produção 
11,1 37,5 33,8 

 

No quadro acima, verifica-se uma alteração no sistema de produção nos regadios estudados. Os 

dados revelam que existe uma maior utilização de insumos químicos, sementes melhoradas, do uso 

de tractores, acesso as infra-estruturas de armazenagem; redução da enxada de cabo curto, 

redução da limpeza das áreas com fogo (queimada), maior uso da tracção animal. A redução da 

utilização da área irrigada deve-se ao mau funcionamento do regadio do Búzi. 

 

Quadro 12. Nível de satisfação dos produtores com a utilização dos regadios  

(frequência de respostas - percentagem) 

  
BÚZI NHAMATANDA SUSSUNDENGA VANDUZI 

 
Insat. Neu. Satis Insat Neu. Satis. Insat Neu. Satis. Insat. Neu. Satis. 

Atendimento - 46,5 53,5 - - 100 5,3 7,4 87,4 - - 100 

Serviços prestados - 44,3 55,7 - - 100 4,7 41,9 53,5 1,1 - 98,9 

Localização - 33,3 66,7 - - 100 5,1 19,4 75,5 - - 100 

Assistência técnica 2,0 34,3 63,6 - - 100 12,6 20,0 67,4 1,1 3,4 95,5 

Disponibilização 

de equipamento 
1,1 46,3 52,6 34,3 28,6 37,1 23,0 34,5 42,5 6,6 19,8 73,6 

Reparação em 

caso de avarias 
2,2 78,5 19,4 - - 100 21,3 19,1 59,6 4,3 20,7 75,0 

Nota: Insat. – Insatisfeito; Neu – Neutro; Satis. – Satisfeito. 

 

Na Quadro acima, pode-se verificar que, em geral, os produtores encontram-se satisfeitos com as 

infra-estruturas e os serviços prestados. Contudo, o não ou incompleto funcionamento destas 

infra-estruturas (principalmente para o caso de Búzi), não têm permitido que os produtores 

obtenham todas as vantagens de uma utilização eficiente dos regadios. A satisfação dos 

produtores Nhamatanda deve-se ao facto destes produzirem sob a forma de subcontratação com a 

Açucareira de Mafambisse. 

 

Durante o trabalho de terreno, constatou-se que o estado das vias de acesso, a disponibilidade do 

equipamento e o acesso aos mercados, poderão limitar as potencialidades das infra-estruturas, 

reduzindo a sua eficiência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De um modo geral, considerando os programas estudados, é possível concluir que os projectos 

mais mediáticos e considerados “bandeiras” de implementação da política do MASA, não têm 

desempenhado as funções para que foram constituídos. Isto porque: 

 Os projectos estudados abrangem um reduzido número de beneficiários, mesmo 

considerando as zonas onde foram implementados. Contribuem para este facto, a escala 

dos investimentos, a pouca informação sobre as condições de utilização, a localização 

(distâncias e condições das estradas), os preços, as quantidades mínimas para o 

armazenamento, os recursos financeiros associados ao acesso ao crédito, entre outras. 

 Algumas das infra-estruturas construídas de foram deficientemente terminadas, não 

permitindo a sua plena utilização.  

 A pouca formação para a utilização e gestão das infra-estruturas e dos equipamentos, bem 

como a debilidade da extensão rural (assistência técnica). 

 O incumprimento dos contratos nas parcerias público-privadas e a prestação de serviços 

técnicos para a manutenção das infra-estruturas e equipamentos. Por essa razão, algumas 

das infra-estruturas recentemente construídas estão subutilizadas e funcionam 

deficientemente (ou não funcionam), comprometendo a eficiência de avultados 

investimentos realizados.  

 

Os equipamentos e infra-estruturas foram adquiridos ou construídos sem que existissem estudos 

nem a adaptação às condições dos solos e a utilização mais ajustada aos diferentes tipos de 

produtores.  

 

Não se registam alterações significativas na dimensão das áreas trabalhadas. 

 

Verificam-se casos de bons resultados, coincidindo com a existência de acordos e contractos que 

asseguram a aquisição da produção (mercado garantido), com o estabelecimento de preços e a 

extensão realizada pela empresa com a qual os produtores possuem contratos.  

 

Observou-se que, para os casos em que não existe uma relação com uma empresa através de 

contratos, os resultados (produtividade) melhora no ano seguinte ao início do funcionamento das 

infra-estruturas (regadios), mas que, posteriormente, esses efeitos reduzem-se. Isso revela as 

debilidades das instituições da agricultura que têm os seguintes reflexos: (1) não cumprimento 

integral dos contratos de parceria público-privado (caso do CPSA); (2) deficiente manutenção das 

infra-estruturas CPSA, regadios e silos; (3) pouca assistência técnica aos produtores (CPSA e 

regadios); (4) descontinuidade na formação dos operadores dos equipamentos (CPSA e silos) e dos 

produtores para assumirem inovações correspondentes ao uso de novas infra-estruturas, 

equipamentos e insumos (regadios).  

 

Na generalidade, os utilizadores das máquinas, dos armazéns e dos regadios, afirmam estar 

satisfeitos devido aos benefícios resultantes dessa acessibilidade, que, como referido, abrange uma 

pequena percentagem dos produtores nas zonas onde se realizaram os investimentos. 

 

Pode-se afirmar que as políticas ou estratégias relacionadas com os pequenos produtores, não são 

geralmente eficazes, porque, para além de abrangerem um número limitado de produtores, visam 

a transformação dos pequenos produtores em agricultores emergentes integrados nos mercados. 

Os casos de sucesso, mesmo que com bastantes aspectos críticos, são as produções que envolvem 

empresas e regimes de subcontratação dos pequenos produtores. Para os casos que envolvem 

investimento privado, o êxito não resulta directamente de políticas públicas, mas das estratégias e 
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prática dos investidores, dos mercados externos e do ambiente de negócio e das condições 

sanitárias. 

 

Os projectos analisados revelam debilidades do Estado em implementar de forma continuada e 

consistente com uma determinada política agrária. Neste caso, trata-se da estratégia de 

transformar os pequenos produtos em agricultores emergentes, por via da tractorização, de 

regadios, de um maior uso de sementes melhoradas e de químicos, cuja integração nos mercados é 

realizada sobretudo através das empresas com quem existe subcontratos. 

 

Não foram encontradas formas de actuação para a implementação coerentes e continuadas de 

uma política que tenha como foco o pequeno produtor, por via da extensão rural, da formação, da 

organização associativa, do melhoramento de sementes locais e de estudos socioeconómicos com 

vista a aumentar a produtividades e os rendimentos. 

 

Face às conclusões, sugere-se o seguinte:  

 

 Rever os critérios de concessão da gestão privada dos CPSA, dos Complexos de Silos e dos 

regadios, para que as necessidades dos pequenos produtores sejam contempladas e 

assegurar o cumprimento dos contractos dos gestores e dos fornecedores do 

equipamento; 

 Monitorar e avaliar de forma sistemática a utilização das infra-estruturas e assegurar a 

manutenção;  

 É importante que, no futuro, se tome em consideração a adaptação do equipamento e das 

infra-estruturas aos diferentes tipos de produtores; 

 Sugere-se a possibilidade dos serviços poderem ser pagos em espécie após a colheita, 

e/ou de outras formas (como por exemplo, produção por contrato), de modo que os 

pequenos produtores tenham acesso aos serviços prestados; 

 Cooperar com os serviços de extensão para desenvolver o associativismo e a formação dos 

produtores para utilização destas infra-estruturas e equipamentos; 

 Para o caso dos complexos de silos, é importante que se criem mecanismos para: (1) 

colocar os laboratórios dos silos em funcionamento; (2) criar condições para a emissão de 

certificados como forma de garantir o acesso ao crédito; e, (3) garantir a inclusão dos 

agentes económicos na negociação das quantidades e preços dos produtos; 

 Para melhor avaliar o impacto dos programas, sugere-se que posteriores pesquisas 

estudem o número de pequenos produtores abrangidos e não abrangidos, as mudanças na 

ocupação de terra, a evolução da produtividade, o surgimento de “agricultores 

emergentes”, a geração de emprego, o rendimento dos beneficiários o aprofundamento 

das desigualdades e a exclusão social; 

 É importante que se realizem estudos para avaliar a eficiência na utilização do 

equipamento e das infra-estruturas e seus impactos. A presente pesquisa indica claramente 

aspectos que devem ser corrigidos; 

 Recomenda-se mais iniciativas similares e em maior escala, por forma a elevar a 

abrangência social e os impactos sobre a produção e a pobreza no meio rural; 

 O volume de investimento realizado para a construção e ou a reabilitação dos regadios, 

deve ser acompanhada por investimentos em pacotes tecnológicos (equipamentos, 

sementes, químicos), investigação, extensão e formação (técnica e em gestão), que 

permitam a rentabilização e aumentem a eficácia dos investimentos;  

 Sugere-se uma maior transparência na contratação e realização dos investimentos, das 

empresas de construção e dos agentes económicos que prestam os serviços; 
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 Seria também importante estudar o “modelo” de parcerias e de gestão dos CPSA, do 

Complexo de Silos da BMM e regadios, de modo a garantir maiores benefícios para os 

pequenos produtores abrangidos, assim como para assegurar o funcionamento das infra-

estruturas a longo prazo. Deve ser considerada a possibilidade da gestão das infra-

estruturas por associações de produtores, exigindo-se para o efeito, mais organização e 

formação dos beneficiários. 

 

Sem que haja objecções de princípio ou contraditórios sobre o papel do agro-negócio na 

agricultura, o certo é que mais de 99% dos pequenos produtores continuam sem ser considerados 

como foco da política agrária em Moçambique. Isso é grave quando reflecte um posicionamento 

político e ideológico, ou a crença que os pequenos produtores são incapazes de aumentar a 

produtividade, integrar-se nos mercados, serem competitivos, adoptarem inovações técnicas e 

serem racionais nas suas opções produtivas. 
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Como publicar: 

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

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

recepção da proposta.  

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

os trabalhos recebidos. 

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

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

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

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

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

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

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

proposta de artigo pelo autor. 

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

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

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

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

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

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

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

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

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

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

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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  O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

Patrocinadores: 

 

      

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


