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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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PREFÁCIO 

 

Este documento serve como um guia prático destinado a entidades estatais e fazedores de políticas sobre 

o direito à alimentação e as perspectivas críticas sobre as alterações dos sistemas agro-alimentares no 

contexto das mudanças climáticas. Fá-lo esclarecendo os direitos dos titulares dos mesmos e as obrigações 

dos Estados quanto ao direito à alimentação, e oferecendo observações úteis do terreno sobre a natureza 

e extensão das alterações no sistema agro-alimentar a nível local, bem como as implicações e eficácia das 

políticas de mudanças climáticas para os produtores de alimentos em pequena escala. O objectivo deste 

documento é promover uma abordagem baseada nos direitos humanos à segurança alimentar e 

nutricional no contexto dos sistemas agro-alimentares em rápida mudança e das mudanças climáticas nas 

paisagens rurais da África Austral. 

 

Com base na investigação exploratória do PLAAS sobre as alterações nos sistemas agro-alimentares e o 

papel da agro-indústria em Moçambique e na Zâmbia, bem como no nosso compromisso crítico com a 

iniciativa apoiada pela sociedade civil de promover o direito à alimentação no Malawi, este documento 

oferece uma análise dos esforços de políticas, capacidade institucional e alocação de recursos para 

programas e iniciativas relacionados com o direito à alimentação. Ao fazê-lo, pretende-se destacar o papel 

complexo do Estado em moldar e garantir a realização progressiva do direito à alimentação. Uma 

abordagem baseada no direito humano à segurança alimentar e nutricional vai além dos enquadramentos 

convencionais da segurança alimentar, não só porque é baseada em direitos humanos internacionais, mas 

também porque tem em consideração os meios pelos quais as pessoas têm acesso a alimentos (PNUD, 

2012). 

 

A pesquisa apresentada neste documento é o resultado de um projecto de pesquisa conjunto com 

parceiros de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), facultando os resultados de um projecto intitulado 

“Repensar a segurança alimentar e nutricional: Alterações no sistema agro-alimentar e o direito à 

alimentação na África Austral com foco no Malawi, Moçambique e Zâmbia”. 

Os nossos parceiros das OSCs incluem o Observatório do Meio Rural (OMR), sediado em Maputo, 

Moçambique; a Zâmbia Land Alliance (ZLA), sediada em Lusaca, Zâmbia; o Centre for Environmental Policy 

and Advocacy (CEPA) e a Civil Society Agriculture Network (CISANET), sediada em Blantyre e Lilongwe, 

Malawi respectivamente. 

 

Com o generoso apoio da Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), propusemo-nos analisar o 

estado do direito à alimentação nos três países cobertos neste projecto. Examinámos as formas complexas 

como os pequenos agricultores, em particular, são afectados pelos processos de mudança em curso nos 

sistemas agro-alimentares locais dos quais dependem a sua subsistência e segurança alimentar. 
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REPENSAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL:                                                                  

ALTERAÇÕES NO SISTEMA AGRO-ALIMENTAR E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

 

1. O QUE É O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA? 

 

O direito humano à alimentação adequada (DHAA) é um direito humano reconhecido em vários 

instrumentos internacionais dos direitos humanos e leis humanitárias, que pode ser entendido como o 

direito de qualquer pessoa estar livre da fome e ter uma alimentação adequada, ou seja, alimentar-se com 

dignidade. 

 

1 

 

Existem três componentes essenciais no direito à alimentação adequada, nomeadamente adequação, 

acessibilidade e disponibilidade de alimentos, identificadas pelo CDESC, relativamente aos deveres e 

responsabilidades das várias partes interessadas, incluindo parceiros do governo e do sector privado (ONU, 

1999). 

 

1.1 Adequação 

 

A adequação dos alimentos é uma componente essencial do direito à alimentação adequada. Aborda os 

factores que determinam o acesso a alimentos e dietas específicos, assim como à adequabilidade dos 

mesmos, tendo em conta a obrigação dos Estados de dar os passos necessários para combater a fome, 

desnutrição e insegurança alimentar, conforme estipulado no Artigo 11 do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais (a seguir designado PIDESC ou Pacto) (ONU, 1966). A adequação 

dos alimentos depende em grande medida das “condições sociais, económicas, culturais, climáticas e 

ecológicas prevalentes, entre outras” (ONU, 1999: 2). 

 

O direito a uma alimentação adequada implica a disponibilidade de alimentos suficientes, assim como a 

acessibilidade económica e física aos alimentos. 

  

 
1
  O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) é o órgão das Nações Unidas, no Gabinete das Nações Unidas do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos (OHCHR) composto por 18 especialistas independentes. O CDESC acompanha a implementação 

do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) pelos Estados-Parte. 
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1.2 Disponibilidade 

 

A disponibilidade de alimentos diz respeito à suficiência, em quantidade e em qualidade, para satisfazer 

“as necessidades alimentares das pessoas, livre de substâncias adversas e aceitável numa determinada 

cultura” (ONU, 1999: 3). As “necessidades alimentares” estão relacionadas com a variedade de nutrientes 

necessária para todas as necessidades fisiológicas humanas ao longo do ciclo de vida, consoante o género 

e ocupação, e com os passos necessários para uma alimentação variada e padrões de consumo adequados 

(incluindo amamentação). A noção de “alimentos livres de substâncias adversas” estabelece um quadro de 

alimentos seguro para medidas de protecção a ser tomadas por meios públicos e privados. O conceito de 

“aceitabilidade cultural ou de consumo” dos alimentos salienta outros valores ligados aos alimentos, para 

além do seu conteúdo nutricional (ONU, 1999). A disponibilidade alimentar é determinada pelos canais 

através dos quais os alimentos são adquiridos, incluindo a produção própria, que requer terra produtiva e 

outros recursos naturais, e os processos de distribuição, processamento e comercialização através dos 

quais os alimentos são levados do local de produção ao consumidor.  

 

1.3 Acessibilidade 

 

A acessibilidade dos alimentos é definida pela capacidade económica de aquisição de alimentos e mede 

até que ponto as pessoas usufruem do direito a uma alimentação adequada e acesso a alimentos por parte 

de pessoas fisicamente vulneráveis. Um acesso sustentável implica a capacidade de adquirir alimentos sem 

comprometer o usufruto de outros direitos pelas gerações presentes e futuras. As Directrizes Voluntárias 

da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) das Nações Unidas foram adoptadas em 

Novembro de 2004 para apoiar a concretização progressiva do direito a uma alimentação adequada, e 

fornecer orientação prática aos Estados acerca da implementação do direito a uma alimentação adequada 

no contexto da segurança alimentar nacional (FAO, 2015). Uma década mais tarde, em 2014, o Comité de 

Segurança Alimentar Mundial (CSA) da FAO adoptou os Princípios para Investimento Responsável na 

Agricultura e nos Sistemas Alimentares, de modo a promover uma abordagem baseada nos direitos 

humanos ao investimento na agricultura e no sector alimentar. 

 

Além disso, o direito à alimentação adequada é afirmado em vários outros instrumentos internacionais 

legais e vinculativos (Bultrini, 2014): 

 

• A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (CRS) – 1951. 

 

• A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra as Mulheres 

(CEDAW) – 1979. 

 

• A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) – 1989. 

 

• A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD) – 2006. 

 

Numa perspectiva mais regional, o direito à alimentação é reconhecido e está presente na Carta Africana 

dos Direitos do Homem e dos Povos, adoptada em 1981 pela Organização da Unidade Africana (OUA), 

agora conhecida como União Africana (UA) (Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, 2019). 

 

O processo de implementação do direito à alimentação, através de instrumentos legislativos, políticas e 

programas no contexto da segurança alimentar nacional, tem progredido a diferentes ritmos na sub-região 

da África Austral. Em Setembro de 2018, 169 países eram Estados-Partes do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC ou PACTO). Dois dos três países cobertos no nosso estudo 

são Estados-Partes do PIDESC e aceitaram os princípios do Pacto, assumindo tomar as medidas necessárias 

para os aplicar na sua totalidade. Presentemente, o Malawi e a Zâmbia estão vinculados, ao abrigo do 

direito internacional, para adoptar as medidas que garantam a concretização do direito à alimentação. No 

entanto, nenhum dos dois Estados ainda legislou sobre o direito à alimentação e, por conseguinte, não 

estão vinculados a garantir a implementação do direito à alimentação ao abrigo do direito nacional. 
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Moçambique não é Estado-Parte do Pacto, mas está igualmente vinculado ao abrigo do direito 

internacional para garantir que o direito à alimentação não é prejudicado (ONU 2019). 

 

 
 

 

2. PERSPECTIVA HISTÓRICA: DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

O direito humano à alimentação adequada foi primeiramente reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH ou Declaração), como um 

dos elementos do direito a um nível de vida aceitável. 

 

Todos têm direito a um nível de vida adequado a sua própria saúde e bem-estar, assim como da sua 

família, incluindo alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e serviços sociais necessários, 

assim como o direito a segurança na eventualidade de desemprego, doença, deficiência, viuvez, velhice ou 

outra falta de meios de subsistência em circunstâncias para além do seu controlo (DUDH, Artigo 25, 1948). 
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Existem instrumentos legais internacionais a diferentes níveis, alguns dos quais são vinculativos e outros 

não. O propósito dos instrumentos não-vinculativos é dar orientações sobre a implementação de 

instrumentos internacionais existentes. Por outras palavras, instrumentos não-vinculativos não possuem 

qualquer valor legal. Dado o carácter não-vinculativo da DUDH, os direitos estabelecidos nesta declaração 

foram subsequentemente implementados em 1966, através da adopção de dois pactos internacionais pela 

Assembleia Geral da ONU, que são vinculativos para os Estados que os ratificam (Bultrini, 2014):  

 

• Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP). 

• Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Socais e Culturais (PIDESC). O direito à 

alimentação consta no PIDESC, que entrou em vigor em 1976. O direito à alimentação é 

vinculativo de acordo com a lei internacional para os 160 Estados que ratificaram o PIDESC ou 

Pacto. 
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O PIDESC estabelece o direito à alimentação como uma das condições para a concretização do direito a 

um nível de vida adequado para todos, o qual cobre o direito às necessidades humanas básicas, incluindo 

alimentação, alojamento e vestuário. Especifica também um conjunto de acções a tomar, de modo a 

garantir a concretização do DHAA. 

 

Esta interpretação é esclarecida e corroborada na CDESC da ONU, no Comentário Geral N.º 12 de 1999 

sobre o direito à alimentação, que afirma que “o direito a uma alimentação adequada é indissociável da 

dignidade da pessoa humana” (ONU, 1999). 

 

Também destaca a necessidade de políticas económicas, ambientais e sociais apropriadas, tanto a nível 

nacional como internacional, como condição necessária para a concretização do direito à alimentação 

adequada (ONU, 1999). Portanto, o Artigo 11 do PIDESC de 1966, que foi o primeiro acordo internacional 

entre Estados membros a reconhecer o direito à alimentação ao abrigo do direito internacional, 

estabeleceu, essencialmente, o conteúdo normativo do DHAA, abordando os aspectos fundamentais do 

significado substantivo do direito à alimentação adequada. O Comentário Geral N.º 12 apresenta uma 

explicação prática do direito à alimentação com observações explícitas sobre as medidas (ou condições) 

necessárias para assegurar a concretização progressiva do direito à alimentação adequada para todos. 

 

Embora alguns dos elementos do direito à alimentação adequada que constam no PIDESC sejam também 

abordados no direito fundamental de ser livre da fome, o direito à alimentação é muito mais amplo, pois 

requer que os Estados, enquanto responsáveis máximos, assegurem as condições económicas, políticas e 

sociais necessárias para que as pessoas alcancem a segurança alimentar por si mesmas (ACNUDH, 2012). 

 

 

3. O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA EM RELAÇÃO À SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

Como o direito à alimentação está a ser concretizado de forma progressiva, esta abordagem de luta contra 

a fome e subnutrição vai além das definições restritas de segurança alimentar que enfatizam o consumo 

mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes essenciais. As ligações integrantes entre segurança 

alimentar e direitos humanos encontram-se claramente especificadas na Declaração de Roma sobre a 

Segurança Alimentar Mundial, adoptada na Cimeira Mundial da Alimentação em 1996. Esta refere que “A 

democracia, a promoção e a protecção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo 

o direito ao desenvolvimento, e a participação plena e equitativa de homens e mulheres são essenciais 

para alcançar a segurança alimentar sustentável para todos.” Fá-lo obrigando os Estados a lutar contra a 

fome, tomando medidas para reduzir a fome, desnutrição e insegurança alimentar, mesmo em caso de 

desastres naturais e outras emergências. 

 

Embora não exista consenso quanto a uma definição universal de segurança alimentar e nutricional, a mais 

amplamente aceite é a formulação da Cimeira Mundial da Alimentação de 1996 que indica: 
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Os três círculos concêntricos ilustram os vários níveis e facetas da segurança alimentar. O círculo interno, 

ou o “olho do ciclone” (Figura 1), abrange uma série de questões alimentares e de segurança alimentar 

interligadas ao nível local. Estas são influenciadas por questões de segurança alimentar nacionais e 

regionais, como serviços básicos, tecnologia, activos e direitos humanos, conforme referido no círculo 

médio. O círculo externo aborda questões e dinâmicas globais acerca da segurança alimentar, como as 

mudanças climáticas, o comércio mundial e o crescimento demográfico, que, em última instância, 

influenciam e moldam as questões e dinâmicas da segurança alimentar reflectidas nos círculos interior e 

médio (Shaw, 2007). 

 

O pensamento de políticas dedicadas à mitigação e redução da fome, no seguimento da liberalização das 

economias africanas, tem-se focado principalmente no apoio à produção comercial e familiar de produtos 

agrícolas básicos, como arroz e milho, e na atracção de investimento interno e internacional. A Figura 1 

abaixo fornece uma representação gráfica da evolução da utilização do conceito de segurança alimentar na 

política pública.  

 

 



12 

 

4. O PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

 

A natureza multidimensional da segurança alimentar e nutricional exige uma abordagem de política 

pública que requer a coordenação de departamentos governamentais nos vários sectores. 

 

Enquanto um dos direitos humanos mais violados, o direito à alimentação adequada pode ser infringido a 

uma grande escala e afectar muitas pessoas de uma só vez, como, por exemplo, em casos de desastres 

naturais. No entanto, algumas violações do DHAA têm ocorrido como resultado de uma série de 

incidências e condições sob o controlo dos Estados. Algumas dessas violações incluem sistemas 

alimentares injustos ou políticas que comprometem o bem-estar de algumas pessoas e privilegiam os 

interesses de certos grupos e entidades na sociedade, como é o caso das corporações. Nesses casos, o 

carácter das violações e dos respectivos problemas pode ser obscurecido. 

 

Os Estados têm quatro obrigações principais para a concretização progressiva do direito à alimentação 

adequada. Essas obrigações são: (i) a obrigação de respeitar, proteger e realizar o DHAA; (ii) a obrigação de 

adopção de medidas para a concretização do direito à alimentação (iii), a obrigação de não-discriminação; 

(iv) e a obrigação de cooperação. Os instrumentos internacionais vinculativos, sob a forma de tratados, 

pactos ou convenções, impõem obrigações legais aos Estados ratificadores, de modo a assegurar o 

cumprimento dos acordos ao nível nacional. As formas de violação do direito à alimentação encontram-se 

referidas no Comentário Geral 12 do CDESC (ONU, 1999), juntamente com estratégias para a 

implementação e monitoria do direito humano a uma alimentação adequada (Khiza, 2008). 

 

A descrição exacta das obrigações legais incumbidas aos Estados, enquanto os agentes mais importantes 

de promoção e garantia da implementação do direito à alimentação, encontra-se no Artigo 2 do Pacto: 

 

 
 

De acordo com o direito internacional, os direitos humanos impõem três tipos de obrigações aos Estados: 

• As obrigações de respeito, protecção e realização do DHAA. A obrigação primária do Estado de 

concretização abrange a obrigação de promoção e a obrigação de provimento. 

• A obrigação de respeito ao acesso existente à alimentação adequada, implica que os Estados se 

responsabilizem por este direito garantindo que não recorrem a quaisquer medidas que possam, 

potencialmente, prejudicar este acesso. 

• A obrigação de protecção do direito das pessoas à alimentação adequada mandata os Estados a 

tomar medidas para garantir que as acções de empresas e indivíduos não privem outros do seu 

acesso a uma alimentação segura e adequada. 

 

4.1 A obrigação de respeitar, proteger e cumprir o direito à alimentação 

 

A primeira parte da obrigação de cumprimento (promoção/facilitação) do DHA requer que os Estados 

adoptem medidas para reforçar os canais através dos quais as pessoas conseguem assegurar o seu acesso 

aos alimentos, incluindo o acesso e controlo de recursos naturais, e suas fontes de subsistência, incluindo a 

segurança alimentar e nutricional. A segunda parte da obrigação de cumprimento (provimento) obriga os 

Estados a intervir e assegurar directamente a disponibilidade de alimentos, caso um indivíduo ou grupo 
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não possa garantir o seu próprio acesso a uma alimentação adequada por motivos fora do seu controlo. O 

CDESC sublinha que as intervenções para o fornecimento directo de alimentos por parte dos Estados 

devem ser alargadas às vítimas de situações de emergência, incluindo desastres naturais. 

 

4.2 A obrigação de adopção de medidas com vista à concretização do direito à alimentação 

 

De modo a assegurar a implementação progressiva do direito à alimentação adequada, os Estados têm o 

dever de tomar medidas deliberadas e concretas. Por conseguinte, além das medidas legislativas, os 

Estados devem tomar acções administrativas, económicas, financeiras, educativas e sociais, mobilizando o 

máximo possível de recursos disponíveis, e não desviá-los para outras áreas. 

 

4.3 A obrigação de não-discriminação 

 

A obrigação de não-discriminação aplica-se ao acesso a alimentos e aos meios através dos quais os 

indivíduos adquirem alimentos. O princípio de universalidade dos direitos humanos significa que estes se 

aplicam a todas as pessoas, e qualquer discriminação com base na raça, cor, sexo, idioma, idade, religião, 

opiniões políticas, nacionalidade ou estatuto social, propriedade, nascimento ou outros estatutos constitui 

uma violação. 

 

4.4 A obrigação de cooperação 

 

Em conformidade com o seu compromisso de cooperação internacional, os Estados devem tomar acções 

separadas e conjuntas para a implementação do direito à alimentação. Isto significa que os Estados devem 

tomar medidas de respeito, protecção e realização do DHAA, considerando os acordos internacionais 

sobre o direito à alimentação. Portanto em circunstância alguma, os Estados poderão utilizar os alimentos 

para exercer pressão política ou reter alimentos com base em questões políticas ou económicas, incluindo 

o uso de embargos de alimentos ou de sanções económicas, que enfraqueçam ou ameacem os direitos 

económicos, sociais e culturais noutros países. Além disso, os Estados têm uma responsabilidade individual 

e conjunta de cooperar e assistir outros países atingidos por desastres naturais e outras situações de 

emergência. 

 

 

5. SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

Moçambique enfrenta enormes défices de produção de alimentos que levam, regularmente, à escassez de 

bens alimentares de base, incluindo cereais essenciais, como milho, arroz, trigo; hortícolas e carne, etc. As 

actuais estratégias de desenvolvimento do governo levaram a planos de investimento agrícola que são 

fundamentalmente baseados em objectivos e metas económicos que priorizam a geração e recolha de 

receita, a promoção de emprego na agricultura, e prestam pouca atenção à produção de culturas 

alimentares básicas aos níveis familiar e nacional. Moçambique continua a depender das importações dos 

principais grãos, como milho, trigo e arroz, embora um volume inferior de milho. De acordo com dados do 

Sistema Global de Informação e Alerta Rápido da FAO (GIEWS) numa estação normal, o país importa cerca 

de 100.000 toneladas de milho e 1 milhão de toneladas de trigo e arroz anualmente (FAO, 2019). Além 

disso, uma avaliação de 2013 da Comissão Permanente das Nações Unidas sobre Nutrição (UNSCN) (2013) 

concluiu que a questão da nutrição continua a ser marginalizada nas reflexões sobre as políticas e os 

programas de desenvolvimento e redução da pobreza, que é largamente tratada como um “suplemento”. 

 

Uma das características-chave da evolução rápida dos sistemas agro-alimentares africanos, resultante do 

crescimento da mercantilização dos recursos naturais e do aumento da financiarização dos sistemas 

alimentares rurais, tem sido a incorporação de pequenos agricultores nas cadeias de valor emergentes de 

mercadorias. Apesar da vaga de aquisição de terra de grande escala para produção agrícola comercial, os 

pequenos agricultores continuam a desempenhar um papel essencial na garantia de fornecimento culturas 

alimentares específicas para mercados de alimentos e de rações locais, domésticos e internacionais, não 

como trabalhadores agrícolas, mas através de vários modelos de subcontratação. Isto tem estado no 
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centro de esforços envidados para promover a participação de pequenos agricultores em cadeias de valor 

comerciais. Num relatório sobre o papel do agro-negócio e o direito à alimentação adequada, Olivier De 

Schutter, ex-Relator Especial da ONU sobre o direito à alimentação, declarou o seguinte: 

A menos que a concretização do direito à alimentação adequada sirva como base do actual 

reinvestimento na agricultura, a situação dos agricultores mais pobres que trabalham nas terras 

mais marginais poderá ser ainda mais agravada por este processo (ONU, 2011). 

A importância de realizar uma avaliação ao direito à alimentação é reconhecida nas Directrizes Voluntárias 

da FAO que apoiam a concretização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da 

segurança alimentar e nutricional nacional, na Directriz 3 (FAO, 2005). 

A Directriz 3.1 incita os Estados a: 

Considerar a adopção de uma estratégia nacional baseada nos direitos humanos para a realização 

progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional 

enquanto parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional abrangente, incluindo estratégias 

de redução da pobreza, onde existam (FAO, 2005). 

A Directriz 3.2 indica que: 

A elaboração dessas estratégias deve começar com uma avaliação cuidadosa da legislação 

nacional existente, das medidas políticas e administrativas, dos programas actuais, com uma 

identificação sistemática dos constrangimentos existentes e da disponibilidade de recursos 

existentes (FAO, 2005). 

Além disso, os sistemas informativos e a cartografia facilitam o conhecimento sistemático e permanente da 

situação, sendo necessária a desagregação da informação e a definição de medidas concretas para abordar 

a vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional e à pobreza de forma não discriminatória (Directriz 

Voluntária número 13). 

Têm sido realizados vários estudos em Moçambique para avaliar a situação do direito à alimentação 

adequada. Os estudos confirmam a multicausalidade da insegurança alimentar e nutricional e fornecem 

bases claras sobre a situação do país relativamente aos principais indicadores da SAN, fornecendo 

informações pormenorizadas para planificação, elaboração de programas e implementação. Pesquisas 

recentes mostram que a insegurança alimentar crónica tem sido exacerbada por desastres naturais, como 

secas, cheias e ciclones. Nos últimos dez anos, a insegurança alimentar crónica foi evidente mesmo na 

ausência de choques/perigos (durante anos normais ou típicos), e/ou alta frequência de anos de crises 

graves (IPC, 2012). Os estudos demonstram dois paradoxos importantes relacionados com a insegurança 

alimentar e nutricional. Por um lado, o crescimento económico anual acelerado de quase 7% durante uma 

década até 2014 não teve impacto nas taxas da desnutrição crónica que permaneceram sem progresso; 

por outro lado, as regiões no país com as maiores taxas de produção de alimentos são as que têm as taxas 

mais elevadas de desnutrição crónica. 

 

Os estudos de base do SETSAN de 2006 e de 2013 sobre segurança alimentar e nutricional, bem como do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2016, mostraram que não houve qualquer progresso 

relativamente à erradicação da desnutrição crónica, que se situa nos 43% entre as crianças menores de 

cinco anos, embora se tenha feito um progresso significativo na redução da insegurança alimentar crónica 

de 35% para 24% no mesmo período. O IOF também demonstrou algum progresso relacionado com a 

redução das taxas de pobreza no país, de 54% para 46% (INE, 2016). À multicausalidade e complexidade 

junta se a alta prevalência de maus hábitos de consumo, concluindo-se que 89% das crianças com menos 

de 2 anos de idade não têm uma dieta minimamente aceitável (Ministério da Saúde ou MISAU, 2015). 

Além disso, o relatório de 2018 do SETSAN indicou que apenas 53% da população tinha acesso a água 

potável, enquanto 33% da população tinha acesso a saneamento adequado (SETSAN, 2018). 
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Também de acordo com o SETSAN e o Programa Alimentar Mundial (2018), de um modo geral, os 

Moçambicanos têm dietas pobres que consistem principalmente em hidratos de carbono para saciar a 

fome. No entanto, existem condições para reverter esta realidade diversificando a produção, de modo a ter 

disponibilidade de produtos alimentares locais diversificados a baixo custo. 

 

 
 

A insegurança alimentar crónica está concentrada nas regiões central e norte de Moçambique, onde a 

maioria da população agrícola e da produção alimentar está concentrada (Abbas, 2017). O facto de a 

prevalência mais elevada de desnutrição ser encontrada nas províncias do norte, onde a produção de 

alimentos agrícolas é maior e os níveis de pobreza (em termos de rendimento) são médios, representa o 

“paradoxo de Moçambique”. Uma explicação para isto é o facto de as pessoas que vivem nas províncias 

austrais de Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo terem, em média, mais capital financeiro, social, humano, 

físico e natural e estarem, assim, numa melhor posição para lidar com os choques repentinos (Abbas, 

2017). Num nível muito geral, muitas pessoas são apanhadas pela “ameaça tripla” da pobreza, insegurança 

alimentar e HIV/SIDA e é-lhes difícil, senão impossível, escapar. 

 

O governo e outras partes interessadas recorreram extensivamente ao estudo de base de análise da ESAN 

em 2006 (Moçambique, 2007). O estudo abordou a ligação entre a produção de alimentos e a incidência 

da desnutrição crónica, indicando que os esforços para aumentar a produção de alimentos apenas têm 

tido um efeito limitado na redução da fome. 

 

O Estudo de Base de 2013 do SETSAN identificou quatro perfis de grupos de subsistência (SETSAN, 2013): 

 

• O primeiro grupo consiste nos agregados familiares cujo rendimento vem principalmente da 

produção e/ou venda colheitas agrícolas e gado, sendo o maior grupo de subsistência constituindo 
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até 46% dos agregados familiares em Moçambique, 86% dos quais são locais nas áreas rurais de 

Moçambique. 

•  O segundo grupo representa 25% dos agregados familiares em Moçambique e consiste nos 

agregados familiares cuja principal fonte de rendimento são os serviços, trabalho independente e 

métodos tradicionais de transformação, 60% dos quais residem em áreas rurais. 

 

• O menor grupo representa 4% dos agregados familiares e consiste nos que dependem da pesca e 

da aquacultura como principal fonte de rendimento, 79% dos quais se encontram nas áreas rurais. 

 

•  Os restantes 25% dos agregados familiares, que são principalmente agregados familiares urbanos 

que dependem de salários, pensões ou remessas como principal fonte de rendimento do agregado 

familiar. 

 

Os Estudos de Base são complementados pelo Estudo do Custo da Fome realizado e publicado pelo 

SETSAN e pelo Programa Alimentar Mundial (2017), que fornecem dados sobre impactos agregados de 

insegurança alimentar e nutricional a nível nacional: 

 

• Entre 2011 e 2015, estima-se que 211.611 mortes infantis em Moçambique estiveram directamente 

associadas à desnutrição, representando 25.6% da mortalidade infantil nesse período. 

• Estima-se que 60% da população activa sofreu de desnutrição crónica antes dos cinco anos de 

idade. 

• Do total da população activa, 10% (ou seja, 1.441.940 indivíduos que teriam agora entre 15 e 64 

anos de idade) morreu. 

• A taxa de insucesso escolar das crianças desnutridas em 2015 foi de 10%, comparativamente a 4,1% 

para as crianças que não eram desnutridas. 

• 62 mil milhões de Meticais (ou 1,6 mil milhões de USD) perderam-se em 2015 em resultado da 

desnutrição infantil. Essas perdas são equivalentes a 11% do PIB em 2015, focando os sectores da 

educação e da saúde. 

• Enorme pressão reactiva no sistema nacional de saúde (e para as famílias) para lidar com os casos 

recorrentes de desnutrição, diarreias, doenças crónicas. 

 

 

6. PRINCIPAIS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÃO RELACIONADA COM O DIREITO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

Embora moçambicano não tenha ratificado o PIDESC, nem tenha aprovado qualquer legislação concreta 

relacionada com o direito à alimentação adequada, várias propostas multissectoriais que defendem o 

direito à alimentação têm sido apresentadas pelo Governo e Assembleia da República. Actualmente, o 

DHAA não é expressamente reconhecido na Constituição da República de Moçambique de 1990 (atentas 

as revisões de 2004 e 2018). No entanto, da interpretação dos dispositivos constitucionais e da legislação 

pertinente resulta que se pode encontrar um estabelecimento indirecto de preceitos normativos e 

relacionados com o direito à alimentação adequada que constituem uma base para obrigar o Estado a 

garantir a realização progressiva do direito a uma alimentação adequada em Moçambique.  

 

De uma forma bastante ampla, o reconhecimento do direito à alimentação adequada processa-se do 

seguinte modo na Constituição da República de Moçambique: 

 

• O artigo 11 c) reconhece indirectamente o direito à alimentação pois define o bem-estar sócio-

económico como um objectivo do Estado, apelando também para a protecção e promoção de 

todos os direitos humanos como outro objectivo do Estado. 

• O artigo 40 reconhece o direito à vida. Este direito engloba o direito de viver com dignidade, o 

que implica o cumprimento do direito à alimentação adequada e outros direitos, como a saúde (s. 

89), o meio ambiente (s. 90), os direitos do consumidor (s. 92), a protecção social (s. 95). 
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• O Artigo 43 sobre a Interpretação dos Direitos Fundamentais estabelece que: 

 

“Os preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e integrados de 

harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta Africana dos Direitos do Homem e 

dos Povos.” 

 

Embora Moçambique não seja um Estado-Parte do PIDESC, a Constituição da República de Moçambique 

reconhece vários direitos sócio-económicos que ou estão relacionados com, ou contribuem para a 

realização do direito à alimentação, incluindo o direito ao trabalho, habitação, protecção social, protecção 

ao consumidor e a utilização e usufruto das terras como direito de todo o povo Moçambicano. Foram 

enviadas várias propostas para a integração do direito à alimentação no Título III, Capítulo V da 

Constituição, que define os direitos fundamentais, bem como uma política de segurança alimentar e 

nutricional Título VI, Capítulo I Constituição sobre Organização Económica, Social, Financeira e Fiscal, mas 

as revisões propostas não foram concluídas. 

 

O Estado moçambicano ratificou vários instrumentos vinculativos sobre direitos humanos relacionados 

com o direito à alimentação, incluindo a CEDAW e a CDC, e reconhece a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos na Constituição. Além disso, o Governo comprometeu-se com os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), e respectivo sucessor, definidos na Agenda de 2030 os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), enquanto objectivos gerais para os seus programas de 

desenvolvimento (ONU, 2019). 

Quanto ao enquadramento legislativo de Moçambique em matéria de desenvolvimento e direito à 

alimentação adequada, este direito é indirectamente citado em três diferentes leis. Primeiro, a 

implementação de intervenções de segurança alimentar e nutricional no país é explicitamente mencionada 

na Lei de Minas (Lei N.º 20/2014, de 18 de Agosto) e na Lei de Petróleos (Lei N.º 21/2014, de 18 de 

Agosto), que incluem a segurança alimentar e nutricional na lista de interesses nacionais a serem 

protegidos no exercício da exploração mineira ou petrolífera. A segurança alimentar e nutricional é 

igualmente mencionada relativamente à compensação nos casos de reassentamentos para fins de 

exploração mineira ou petrolífera ou para outras violações de direitos ou interesses de indivíduos, 

comunidades ou direitos previamente existentes afectados pela actividade mineira/petrolífera. Em segundo 

lugar, em 2017, o Estado prolongou a licença de maternidade do Estatuto Geral dos Funcionários Públicos 

e Agentes do Estado de 60 para 90 dias de modo a promover a amamentação de bebés. Por último, é 

importante notar que a terceira fase da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional de Moçambique, 

ESAN II, contém múltiplas propostas de intervenções jurídicas que visam combater a fome e a subnutrição. 

Em 2010/11 o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN)2, uma instituição 

autónoma tutelada pelo Ministro da Agricultura, com mandato de coordenação nacional das acções de 

SAN, liderou o processo de elaboração da Lei-Quadro do Direito à Alimentação. No entanto, devido à uma 

mudança nas prioridades do Governo no âmbito da promoção do direito à alimentação, o processo de 

elaboração de uma Lei-Quadro do Direito à Alimentação falhou. Seguiu-se uma iniciativa que visava 

legislar sobre a matéria numa única lei da agricultura e segurança alimentar reconhecendo o direito à 

alimentação adequada. A iniciativa é liderada pela Comissão Parlamentar da Agricultura, Economia e 

Ambiente da Assembleia da República. A mesma continua a ser desenvolvida, mas com a opção por 

produzir duas leis diferentes, sendo uma para a SAN e outra para o desenvolvimento agrário. 

 

Além disso, o Governo de Moçambique desenvolveu um conjunto de políticas, estratégias e arranjos 

institucionais de coordenação para abordar os problemas crescentes da fome e desnutrição no país. A 

segurança alimentar e nutricional é considerada uma das prioridades do Estado de Moçambique. O Estado 

tem implementado várias estratégias e programas desde a independência do país em 1975. Primeiro, 

através de iniciativas sectoriais fragmentadas, seguidas pela aprovação do primeiro instrumento 

 
2
 O SETSAN é uma pessoa colectiva com personalidade jurídica e autonomia administrativa criado pelo Decreto N.º 

24/2010 de 14 Julho do Conselho de Ministros, publicado no Boletim da República I Série n.º 28. 
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multissectorial designado Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN I) em 19983. No entanto, 

a elaboração programática e a atribuição de recursos à ESAN I tornaram-se cada vez mais limitadas na 

prática devido à enorme necessidade de ajuda e assistência de emergência ligada a desastres naturais 

durante o processo de construção do Estado pós-conflito armado. Acresce que o foco da ESAN I 

privilegiava a insegurança alimentar e nutricional rural devido à percepção de que as áreas rurais eram as 

mais vulneráveis e mais afectadas por choques ambientais externos e relacionados com o clima sob a 

forma de cheias e secas. Além disso, a ESAN I não era baseada nos princípios dos direitos humanos em 

termos da elaboração ou implementação de programas. Em vez disso, a ESAN I era orientada por uma 

perspectiva de mercado para facilitar a disponibilidade e o acesso a alimentos, e não havia uma linha 

orçamental para as intervenções relacionadas com a segurança alimentar e nutricional. 

 

Foi introduzida uma abordagem baseada nos direitos humanos à segurança alimentar e nutricional em 

Moçambique com a adopção do Plano de Acção para a Redução da Pobreza 2006-2009 (PARPA II) pelo 

Conselho de Ministros em 2006. O PARPA II apelou para uma mudança de uma interpretação limitada da 

SAN, que avaliava a segurança alimentar e nutricional em termos de mínimo de calorias, proteínas e outros 

nutrientes. De acordo com o PARPA II, “o acesso regular e previsível aos alimentos é um direito 

fundamental de todas as pessoas e uma premissa básica para o seu bem-estar” (Governo de Moçambique, 

2006). Esta premissa foi formalizada na ESAN II 2008-2015 em 2007, que foi concebida para abordar as 

lacunas do ESAN I, e reforçar as prioridades e metas de desenvolvimento do Estado, que tendiam a dar 

muita ênfase à ajuda e auxílio de emergência em resposta à insegurança alimentar sazonal e crónica. O 

objectivo estratégico da ESAN II é garantir que todos os cidadãos estejam sempre numa situação de 

segurança alimentar e nutricional, realizando o seu direito humano à alimentação. Contudo, a segurança 

nutricional continuou a ficar em segundo plano na ESAN II e no respectivo Plano Nacional para a 

Segurança Alimentar e Nutricional (PASAN) orçamentado. 

 

A ESAN II baseia-se numa abordagem integrada e inclui seis objectivos específicos e cinco pilares 

estratégicos que correspondem às principais dimensões da segurança alimentar e nutricional na 

perspectiva dos direitos humanos. De modo a reforçar a ESAN II e garantir uma implementação mais eficaz 

da estratégia, foi realizada uma avaliação do PARPA II 2006-2009. A avaliação revelou uma falta de 

progresso na redução da desnutrição crónica. Várias entidades, como o governo, a Equipa Nacional da 

ONU e doadores, apresentaram preocupações, apelando à necessidade de reforçar a capacidade nacional 

de promover a segurança nutricional, melhorar as componentes nutricionais da ESAN II, com um foco 

particular nos pilares4 de utilização e estabilidade de segurança alimentar para estimular a luta do país 

contra a fome e a desnutrição. 

 

Isto levou ao desenvolvimento de um Plano de Acção Multissectorial para a Redução da Desnutrição 

Crónica, designado PAMRDC. O Plano Multissectorial foi elogiado pela clareza dos mandatos e objectivos 

visados através da sua abordagem multissectorial e por destacar lacunas na capacidade institucional do 

governo em implementar eficazmente a ESAN II. Além disso, o PAMRDC reforça a abordagem das 

intervenções específicas e/ou sensíveis à nutrição importante na planificação, dada a complementaridade 

das acções estratégicas de redução da insegurança alimentar e nutricional. 

 

No entanto, o PAMRDC foi criticado por abandonar alguns dos princípios e directrizes da ESAN II, 

nomeadamente no que diz respeito à abordagem do direito à alimentação e à falta de clareza sobre as 

ligações entre os dois instrumentos mormente o PASAN enquanto ferramenta de operacionalização da 

ESAN II. O PAMRDC foi também criticado pela falta de previsão de regulamentação formal para garantir a 

 
3
 A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN) foi aprovada pelo Governo pela Resolução número 23/98 de 

23 de Dezembro de 1998 (Moçambique, 1998). 
4 A componente de utilização do pilar de uso e utilização relaciona-se com os aspectos biológicos, ou seja, a capacidade corpo 

humano absorver os alimentos adequados e convertê-los em energia; já a estabilidade alimentar considera que os alimentos 

devem ser adequados, disponíveis, acessíveis e úteis continuamente. A estabilidade deve ser garantida a nível individual, familiar e 

nacional (Governo da República de Moçambique (2007). 
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implementação eficaz e mecanismos de responsabilização, tendo em conta as fraquezas do Decreto de 

Criação do SETSAN em vigor na altura. 

 

6.1 Capacidade institucional e quadro de políticas 

 

De acordo com a directriz 5 das Directrizes Voluntárias da FAO de 2004 sobre o direito à alimentação, a 

compreensão da situação do direito à alimentação e as causas subjacentes requer que os Estados avaliem 

a capacidade das instituições envolvidas na implementação e governação da segurança alimentar e 

nutricional, reformem os seus mandatos, reforcem a capacidade para implementar programas relacionados 

com direito à alimentação adequada, e facilitem a inclusão e a participação de intervenientes não estatais 

nas actividades de coordenação e implementação. Assim o SETSAN foi reavaliado e aprovado um novo 

Decreto que redefine as competências e o funcionamento desta instituição (Decreto 58/2017, de 3 de 

Novembro). Enquanto instituição autónoma do governo, sob a liderança do Ministro que superintende a 

área da Agricultura, o SETSAN está encarregue da coordenação e promoção de todas as acções 

relacionadas com a SAN e o DHAA a todos os níveis (artigo 1 do Decreto 58/2017, de 3 de Novembro) em 

Moçambique, que incluem: integração e coordenação da implementação das acções relacionadas com 

segurança alimentar e nutricional e com o direito à alimentação na legislação, políticas, estratégias, planos 

e programas a todos os níveis de governação. 

 

No seguimento da redefinição do Decreto que cria o SETSAN, o Secretariado tem como órgão de consulta 

técnica um conselho consultivo constituído por directores nacionais de 15 ministérios envolvidos na 

execução de programas de segurança alimentar e nutricional, representantes de algumas das instituições 

autónomas que trabalham na segurança alimentar e nutricional em Moçambique; e representantes de 

nove organizações da sociedade civil (OSC) com competências e conhecimentos técnicos, incluindo 

intervenientes do sector privado, académicos e organizações não governamentais. O referido conselho 

consultivo reúne ordinariamente duas vezes por ano. 

 

O SETSAN é representado ao nível provincial por um ponto focal adstrito à Direcção Provincial de 

Agricultura e Segurança Alimentar o que tem colocado obstáculos à descentralização das acções de SAN a 

este nível e requer uma desconcentração ao nível da autónoma do SETSAN, nos termos do Decreto em 

referência. No entanto, é importante observar que nenhuma estrutura ou representação do SETSAN existe 

a nível distrital. 

 

Uma alteração significativa na luta contra a fome e a desnutrição crónica, nomeadamente relativa à 

governação da segurança alimentar e nutricional ao nível nacional, ficou marcada pela criação do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSAN) por parte do Conselho de Ministros, pelo 

Decreto 69/2017, de 3 de Dezembro. A constituição do CONSAN, nos termos do referido Decreto inclui 

Ministros de 8 principais Ministérios implementadores e representantes de outros órgãos autónomos que 

trabalham na área de segurança alimentar e nutricional, e nove representantes da sociedade civil, incluindo 

sector privado e instituições académicas de ensino superior. 

 

Em 2018, a Nutrition International lançou, em nome do governo, um pedido de assistência técnica, com o 

apoio da UK Aid do governo do Reino Unido, para apoiar o desenvolvimento de uma nova estratégia de 

segurança alimentar e nutricional (ESAN III) e de política-chave e de enquadramento jurídico para a 

implementação e coordenação efectivas de acções de segurança alimentar e nutricional em Moçambique. 

Prevê-se que a terceira estratégia de segurança alimentar e nutricional de Moçambique, ESAN III, seja 

adoptada em 2019. 

 

6.2 Esforços programáticos de segurança alimentar e nutricional e atribuição de recursos 

 

Embora o governo tenha reportado alguns ganhos, com a ajuda da comunidade doadora na 

transformação do sistema agrário de Moçambique, a reflexão sobre as políticas actuais e a elaboração de 

programas reflectem contradições. Por exemplo, a política governamental prevê um sistema agrícola 

dualista composto por grandes explorações comerciais de capital intensivo a funcionar ao lado de 

pequenos proprietários comerciais. Contudo, as estratégias actuais de desenvolvimento da agricultura 
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indicam que a agricultura comercial de larga escala garante uma consideração mais favorável, 

particularmente quando se trata do acesso aos recursos naturais e muitas outras concessões do Estado a 

que os agricultores comerciais de média escala, emergentes e de pequena escala não conseguem aceder. 

 

Durante a vigência da ESAN II, foram implementados vários planos e estratégias visando acelerar o 

crescimento da agricultura e reformar a estrutura agrária de Moçambique. Entre eles estavam o Plano de 

Acção para a Produção de Alimentos de 2008 (PAPA), o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do 

Sector Agrário (PEDSA 2011 - 2020) e o Plano Nacional de Investimento da Agricultura (PNISA 2014–2018), 

alinhados com o Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP), que 

propõe que os países africanos atribuam 10% dos seus orçamentos anuais totais para impulsionar a 

produtividade agrícola e garantam uma taxa de crescimento de 6% em produtividade agrícola.5 

 

Com a conclusão do PAPA em 2011, o Ministério da Agricultura preparou a redacção do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Agrícola (PEDSA), o qual foi aprovado pelo Governo para o período de 2011-2020. O 

PEDSA define as directrizes estratégicas para orientar o crescimento agrícola e transformar o sector agrário 

baseado num sistema de agricultura predominantemente de subsistência num sistema que seja capaz de 

competir em mercados agrícolas internacionais. 

 

Tabela 2: Visão geral do Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrícola (PEDSA) 

PEDSA 

Objectivo geral 

Contribuir para a segurança alimentar e o rendimento dos produtores agrícolas de forma competitiva 

e sustentável, garantindo a equidade social e de género 

Objectivos específicos Pilares 

1. Aumentar a produção e a produtividade 

agrícola e a competitividade. 

2. Melhorar as infra-estruturas e os serviços 

para os mercados e a comercialização. 

3. Usar os recursos da terra, a água, a floresta e 

a fauna de forma sustentável. 

4. Estabelecer um enquadramento jurídico e 

políticas que levem a um investimento 

agrícola. 

5. Reforçar as instituições agrícolas. 

✓ Produção e produtividade agrárias 

✓ Acesso a mercados 

✓ Recursos naturais e instituições. 

 

A implementação do PEDSA é baseada numa abordagem de cadeia de valor e visa contribuir para o 

aumento da produção de alimentos e aceleramento do crescimento agrícola até pelo menos 7% por ano. 

 

O Governo também aprovou o Plano Nacional de Investimento da Agricultura (PNISA 2013 – 2017) para 

financiar as actividades estabelecidas no PEDSA. O PNISA reafirma o objectivo geral do PEDSA. 

  

 
5 Programa integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) é o programa agrícola da Nova Parceria para o 

Desenvolvimento de África, um programa da União Africana (UA). Estabelecido pela Assembleia da UA em 2003, o CAADP foca na 

melhoria da segurança alimentar, nutrição e nos rendimentos crescentes das economias largamente baseadas na agricultura de 

África. 
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Caixa Informativa 1: Visão geral do Plano Nacional de Investimento do Sector Agrícola 

Os objectivos específicos do PNISA são: 

• Acelerar a produção de culturas alimentares básicas; 

• Garantir um rendimento para os agricultores; 

• Garantir o acesso seguro e a posse dos recursos naturais necessários; 

• Prestar serviços especializados às cadeias de valor em desenvolvimento; 

• Impulsionar o desenvolvimento de zonas com elevado potencial agro-ecológico e comercial 

• Contribuir para a balança de pagamentos. 

 

As prioridades do PEDSA e do PNISA em termos de culturas são: 

• Culturas alimentares básicas: milho, arroz, trigo, feijão, mandioca, tomate, batata e batata-doce; 

• Culturas de rendimento, caju, algodão, soja, gergelim e tabaco. Ligação do PNISA ao ESAN e ao 

PAMRDC 

• A Componente 3 do PNISA (segurança alimentar e nutricional) pretende reforçar a coordenação 

multissectorial sobre a segurança alimentar e nutricional no país, sobrepondo-se claramente ao 

mandato do ESAN II e do SETSAN. 

• Considera o direito humano à alimentação um princípio orientador e sublinha a necessidade de 

contribuir para a melhoria da situação alimentar e nutricional dos cidadãos e para a redução dos 

níveis da subnutrição crónica. 

 

Embora o Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA) reconheça o DHAA, os indicadores de 

desempenho do programa não reflectem princípios de direitos, nem incluem um direito específico a 

exigências da alimentação como a adequação, disponibilidade e acesso aos alimentos, nem a obrigação do 

Estado de proteger e cumprir esse direito. Além disso, deve-se observar que, quando se trata de segurança 

alimentar e nutricional, os indicadores de desempenho do PEDSA centram-se na produção de alimentos 

básicos e em culturas de rendimento. Como tal, há falta de apoio para a produção de culturas alimentares 

que promovam a diversidade alimentar incluindo frutas e hortícolas frescas. Isso indica outro exemplo 

ainda de como as estratégias e os programas actuais de segurança alimentar e nutricional descuram e 

prejudicam a diversidade dietética e da nutrição, apesar da menção a objectivos específicos e sensíveis à 

nutrição nas principais políticas, incluindo a ESAN II e o PAMRDC. O Plano Estratégico não tem quaisquer 

indicadores explícitos de nutrição e apenas um indicador relacionado com segurança alimentar e 

nutricional6 é utilizado para avaliar o progresso do objectivo geral do PEDSA (UNSCN, 2013). Nesta 

perspectiva, o PEDSA pode ser visto como uma estratégia que contribui parcialmente para a ESAN II, 

principalmente nos pilares de disponibilidade, acesso e estabilidade dos alimentos, mas com menor 

contribuição em relação aos pilares do uso e utilização e adequação dos alimentos. 

 

6.3 Análise Orçamental 

 

As instituições envolvidas na implementação de programas de segurança alimentar e nutricional em 

Moçambique e as intervenções específicas implementadas pelo governo encontram-se definidas na ESAN 

II e no PAMRDC. Embora a ESAN II preveja intervenções gerais indicativas a implementar, o PAMRDC, 

especificamente, contempla um conjunto de 17 intervenções concretas para a redução da fome e da 

desnutrição crónica através de uma abordagem multissectorial. De acordo com os instrumentos 

operacionais do PAMRDC, os sectores mais importantes para a concretização das metas do Estado 

(incluindo os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) são: saúde, agricultura, educação, água, 

saneamento e higiene, indústria e comércio, bem como a protecção social. No entanto, sectores 

importantes, como as obras públicas, infra-estruturas e pescas, devem também ser considerados como 

tendo um impacto directo na redução da fome e da desnutrição crónica. 

 

Um estudo do Banco Mundial de 2011 concluiu que a despesa pública em programas relacionados com a 

alimentação, incluindo intervenções que visam o desenvolvimento da agricultura, é principalmente 

 
6 A proporção da população que enfrenta insegurança alimentar é sobretudo avaliada através de estudos do SETSAN. 
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realizada pelas seguintes instituições: 1) Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar com programas 

sobre produção de culturas e gado, investigação agrária e serviços de extensão; 2) Ministério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural, que é responsável pelo planeamento espacial e pela gestão da 

utilização do solo rural e das florestas7; 3) Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas8, enquanto gestor 

dos recursos marinhos, serviços de extensão e investigação pesqueira; e, 4) o Ministério das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos Hídricos9, que é responsável pela orientação do desenvolvimento das infra-

estruturas públicas, incluindo a construção de novas redes rodoviárias (Banco Mundial 2011). Os esforços 

de redução da pobreza em Moçambique são detalhados nos Programas Quinquenais do Governo (PQG), 

que são implementados anualmente através do Plano Económico e Social (PES)10. O PES é uma ferramenta 

de planificação anual que apresenta os principais objectivos e metas sociais a alcançar durante o ano 

económico. Este plano é financeiramente traduzido no Orçamento de Estado anual. Os programas e 

intervenções indicados na Tabela 3 abaixo são integrados no Plano Económico e Social (PES) anual e no 

Orçamento de Estado preparado pelo Ministério da Economia e das Finanças com contribuições de todos 

os sectores e instituições autónomas a todos os níveis e aprovado pelo Parlamento. 

 

O PES tem cinco áreas prioritárias, i) consolidação da unidade nacional, paz e soberania; ii) 

desenvolvimento de capital humano e social; iii) promoção de emprego, produtividade e competitividade; 

iv) Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais; e, v) gestão sustentável e transparente dos 

recursos naturais e do ambiente, três das quais contêm acções relacionadas com a segurança alimentar e 

nutricional. No entanto, a metodologia actualmente utilizada no PES permite que os principais sectores do 

PAMRDC apenas integrem um máximo de 5 intervenções -chave para cada área prioritária. Os restantes 

programas e iniciativas sobre alimentação e nutrição não integrados no PES são tratados como projectos 

internos e não são reflectidos no orçamento oficial aprovado pelo Parlamento. Por este motivo, muitas das 

intervenções listadas na Tabela 3 não se encontram reflectidas no PES. Esta situação faz com que seja difícil 

acompanhar o PES, bem como controlar e gerir eficazmente os orçamentos estatais, e difícil que o SETSAN 

coordene e controle a implementação dos programas definidos no PAMRDC e no PASAN. 

 

Tabela 3: Descrição pormenorizada de intervenções na segurança alimentar e nutricional sectorial 

em Moçambique 

Ministério / 

instituição 
Programa/intervenção 

Contribuição para a 

realização do DHAA* em 

Geral 

Orçamento 

por Sector - 

MZM11 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (MISAU) 

Desparasitação de 

adolescentes Saúde e nutrição 

 

 

 

 

 

1 067 549 

410,00 

(12%) 

Consulta pré-natal 

Vitamina A pós-parto 

Promoção/aconselhamento 

complementos alimentares de 

crianças 

Vitamina A para crianças 

Desparasitação de crianças 

 
7 Antigamente, esta componente estava integrada no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (actualmente 

extinto). 
8 Anteriormente designado de Ministério das Pescas. 
9 Anteriormente designado de Ministério das obras Públicas e Habitação. 
10 Os principais instrumentos operacionais do Sistema de Planificação Nacional são o PQG, o Cenário Fiscal de Médio 

Prazo e o    Quadro de Despesas a Médio Prazo (Banco de Desenvolvimento Africano, 2018). 
11 Cumulativo dos níveis central, provincial e distrital. 
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Promoção/aconselhamento 

amamentação 

Acompanhamento da 

implementação do Código 

Internacional de 

Comercialização dos 

Substitutos do Leite Materno 

Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (BFHI) 

Promoção de dietas saudáveis 

Cuidado para recém-nascidos 

com baixo peso 

Promoção de práticas 

melhoradas de higiene 

Aconselhamento sobre apoio 

nutricional e cuidados a 

pessoas que vivem com HIV 

Alimentação dos bebés no 

contexto do HIV 

Prevenção de casamentos 

prematuros 

Educação nutricional 

Planeamento familiar 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR (MASA) 

Promoção do consumo de 

alimentos nutritivos 
Diversidade dietética 

631 211 

341,45 

(8%) 

Produção de alimentos 

nutritivos 

Produção de alimentos/ 

Diversidade dietética 

Processamento e 

armazenamento 

Fornecimento de alimentos/ 

estabilidade/ diversidade 

dietética 

Protecção dos direitos de 

pequenos produtores 
Direitos humanos 

Bio-fortificação 

Diversidade dietética/ 

consumo de 

micronutrientes 

MINISTÉRIO DO MAR, 

ÁGUAS INTERIORES E 

PESCAS (MIMAIP) 

Pesca artesanal 

Fornecimento de alimentos/ 

produção/diversidade 

dietética 

272 257 

820,00 

(3%) 

Aquacultura 

Produção de alimentos/ 

fornecimento/diversidade 

dietética 

Construção de sistemas de 

conservação do peixe 

Fornecimento de alimentos/ 

produção/diversidade da 

dieta 
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MINISTÉRIO DAS 

OBRAS PÚBLICAS, 

HABITAÇÃO E 

RECURSOS HÍDRICOS 

(MOPRH) 

Educação para a higiene Saúde e nutrição 

2 241 096 

180,00 

(25%) 

Saneamento 
Segurança sanitária e 

ambiental 

Água potável 
Uso e utilização dos 

alimentos 

Construção de infra-

estruturas (estradas, 

abastecimento de água, 

irrigação, saneamento, pesca) 

Segurança sanitária e 

ambiental, Produção de 

alimentos, estabilidade 

alimentar, extensão dos 

mercados 

MINISTÉRIO DA 

INDÚSTRIA E DO 

COMÉRCIO (MIC) 

 

 

 

 

Fortificação dos alimentos 
Suplemento alimentar e 

saúde 

11 686 

660,00 

(0,13%) 

 

Processamento e 

armazenamento 

Fornecimento de alimentos, 

estabilidade 

Gestão de silos 
Fornecimento de alimentos, 

estabilidade 

Promoção de mercados Fornecimento de alimentos 

Informação sobre mercados e 

preços 

Informação e 

acompanhamento 

Inspecção das actividades 

económicas e Direitos dos 

Consumidores 

Direitos humanos, nutrição 

e protecção da economia 

Promoção das pequenas e 

médias empresas através de 

transferência de capital 

Fornecimento de alimentos, 

estabilidade 

MINISTÉRIO DO 

GÉNERO, CRIANÇA E 

ACÇÃO SOCIAL 

(MGCAS) 

+ INSTITUTO 

NACIONAL PARA A 

ACÇÃO SOCIAL (INAS) 

Protecção Social 

(transferências sociais) 
Aquisição de alimentos 

1 461 030 

600,00 

(16%) 

Prevenção de gravidezes 

precoces Saúde – direitos sexuais e 

reprodutivos – e nutrição Prevenção de casamentos 

prematuros 

Igualdade de oportunidades 

entre os homens e as 

mulheres 

Saúde, nutrição, direitos 

humanos 

MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (MINEDH) 

Educação para a nutrição Saúde e nutrição 

Sem 

referência Alimentação das escolas 
Fornecimento de alimentos, 

diversidade dietética 

MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA E 

FINANÇAS (MEF) 

Geração de rendimento, 

emprego e produção de 

alimentos através de 

transferências de capital às 

famílias 

Produção de alimentos, 

fornecimento de alimentos, 

emprego, aquisição de 

alimentos 

1 342 633 

800,00 

(16%) 

MINISTÉRIO DA 

TERRA, AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL (MITADER) 

 

Terras Produção de alimentos 
346 510 

000,00 

(4%) 
Desenvolvimento Rural 

Produção, provisão e 

aquisição de alimentos 
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SECRETARIADO 

TÉCNICO DE 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

(SETSAN) 

Garante a Coordenação e 

Promoção do DHAA e SAN* 

Coordenação, planificação, 

monitoria e avaliação 

9 069 070,00 

(0,10%) 

*DHAA refere-se ao direito humano à alimentação adequada e SAN refere-se à segurança alimentar e 

nutricional. 

 

Devido à falta de disponibilidade de dados, esta análise orçamental foca as atribuições do Orçamento de 

Estado de Moçambique de 2017 para os programas e iniciativas de segurança alimentar e nutricional em 

três níveis de governação. A maior proporção do orçamento é atribuída ao governo central, representado 

pelos múltiplos ministérios nacionais envolvidos na implementação de programas e iniciativas de SAN. Do 

total do Orçamento do Estado, as intervenções de segurança alimentar e nutricional representaram apenas 

3% da despesa pública.  

 

A falta de informação sobre as atribuições orçamentais para segurança alimentar e nutricional em 

Moçambique é atribuída a dois principais factores: 1) não existe rubrica orçamental para alimentação e 

nutrição no orçamento nacional; 2) o modelo adoptado no orçamento nacional, em que a afectação de 

recursos é feita como um financiamento global para os sectores, e não como uma atribuição minuciosa 

por programa/linha de intervenção, faz com que seja difícil acompanhar as rubricas orçamentais de cada 

sector. Por exemplo, o orçamento do Ministério da Agricultura não indica claramente qual a atribuição 

anual para culturas alimentares versus culturas de rendimento, nem mostra a despesa real. De seguida, a 

tabela 4 abaixo mostra uma divisão pormenorizada da atribuição orçamental nos três níveis do governo. 

 

A distribuição por sector do orçamento total para segurança alimentar e nutricional, baseada na divisão 

sectorial definida na Tabela 3, revela que o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 

recebeu um quarto do total de recursos atribuídos para segurança alimentar e nutricional em 2017. Em 

conjunto, os sectores relacionados com a produção alimentar, nomeadamente o MASA e o MIMAIP, 

receberam 10% do orçamento total para programas e iniciativas de segurança alimentar e nutricional. 

 

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que realiza acções de emergência, bem como intervenções 

de prevenção e desenvolvimento que têm impacto directo na segurança alimentar e nutricional 

(particularmente nas zonas áridas e semi-áridas), não está reflectido na distribuição sectorial de fundos 

para programas e iniciativas de SAN. Além disso, é preocupante que o SETSAN, o principal agente de 

coordenação de intervenções de segurança alimentar e nutricional em Moçambique, lhe veja atribuído 

menos de 1% do total de fundos públicos para programas de segurança alimentar e nutricional em 2017. 

 

Tabela 4: Distribuição do Orçamento de Estado para programas e iniciativas de segurança alimentar 

e nutricional em três níveis de governo 

Nível 

Orçamento Geral 

de Estado 2017 

(Despesas) em 

Mil Milhões 

MZM 

Proporção de 

Distribuição 

Orçamento Geral 

de Estado 

atribuído a FNS 

FNS/Orçamento 

Geral de Estado 

(por nível) 

Central 200,7 75% 5,9 3% 

Provincial 29,9 11% 1,6 5% 

Distrital 37,9 14% 1,4 4% 

Total 268,6 100% 8,9 3% 

Fonte: Ministério da Economia e Finanças 

 

A baixa atribuição orçamental a programas e iniciativas relacionadas com direito à alimentação adequada 

revela uma contradição no discurso político, em torno da redução da pobreza em Moçambique, que 

identifica a segurança alimentar e nutricional como uma prioridade nacional. Com a retirada de fundos dos 
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parceiros internacionais devido à crise de dívida oculta de Moçambique12, o Estado tornou-se o principal 

financiador dos programas e iniciativas alimentares e nutricionais. Em 2017, 53% da atribuição orçamental 

para a despesa de programas e iniciativas relacionados com o direito à alimentação veio do Estado (ou de 

fontes internas) e os restantes 47% foram financiados por Parceiros de Apoio Programático. 

 

Figura 4: Distribuição do Orçamento para intervenções de segurança alimentar e nutricional, em 

percentagem, por fonte13 

 

 

A atribuição orçamental nos três níveis de governo mostra que uma maior proporção de fundos estatais 

(internos) e externos foram atribuídos ao governo central. A distribuição por sector do orçamento para 

programas e iniciativas de segurança alimentar e nutricional, conforme identificado no PAMRDC, revela 

que o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, responsável pela provisão de serviços 

de água e saneamento, e pelo desenvolvimento de infra-estruturas, recebeu um quarto da atribuição do 

orçamento total para segurança alimentar e nutricional em 2017. 

  

 
12

 Entre 2013 e 2014, o governo contraiu dívidas com um banco suíço (Credit Suisse) e um banco russo (VTB), alegadamente para 

financiar empresas de atum e segurança costeira (EMATUM, MAM e PROINDICUS), no contexto da exploração de gás e das pescas. A 

contracção da dívida, que excede 2,1 mil milhões de dólares americanos a longo prazo, foi feita inconstitucionalmente dada a falta de 

aprovação da Assembleia da República. Agravou também uma dívida pública externa já insustentável, na medida em que alcançará 126% 

do PIB em 2022, muito acima do valor de referência de 56%. A descoberta da dívida gerou uma crise económica devido à incapacidade 

para honrar os compromissos assumidos, seguindo-se a retirada dos Parceiros de Apoio do Programa que complementavam o 

financiamento do Orçamento de Estado. 
13

 O Governo de Moçambique faz uma distinção nas atribuições orçamentais através do Tesouro Nacional, aqui referido como interno; e 

as atribuições orçamentais de parceiros internacionais (compostas por uma variedade de doadores, incluindo doadores estatais, 

organizações doadoras regionais e internacionais e organizações filantrópicas), aqui designadas colectivamente como externas. 
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Figura 5: Orçamento para Segurança Alimentar e Nutricional por sector de implementação 

 
 

Uma análise da atribuição orçamental para segurança alimentar e nutricional ao nível provincial mostra 

que a distribuição dos fundos nas onze províncias de Moçambique correspondeu aos níveis de pobreza e 

necessidade. Por exemplo, províncias com os maiores níveis de desnutrição crónica e maior necessidade de 

recursos em termos de dimensão da população e número de distritos receberam a maior atribuição 

orçamental em comparação. Essas províncias incluíram Nampula (4%), Zambézia (3%) e Tete (3%), à 

excepção de Cabo Delgado, que recebeu menos de 1,6% do orçamento, apesar de ser a província com a 

maior prevalência de desnutrição grave e crónica no país (UNICEF 2018). Embora as atribuições 

orçamentais sejam relativamente baixas e insuficientes para responder às necessidades das onze províncias 

do país, a atribuição orçamental indica que as populações mais vulneráveis à insegurança alimentar e 

nutricional e as regiões mais empobrecidas do país tiveram prioridade para os gastos do governo a nível 

provincial. 

 

Figura 6: Atribuição orçamental para segurança alimentar e nutricional por província 

 
 

A análise orçamental para a segurança alimentar e nutricional em 2017 revelou que as atribuições 

orçamentais a nível distrital são predominantemente para despesas administrativas, principalmente custos 

salariais e raramente incluem rubricas orçamentais para a implementação de actividades do programa. O 

maior programa de direito à alimentação financiado a nível distrital é o Fundo de Desenvolvimento do 

Distrito (FDD). O programa foi concebido para apoiar o investimento dos agregados familiares em 

projectos agrícolas viáveis ou actividades comerciais com potencial para gerar rendimento, impulsionar o a 
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produção de alimentos e impulsionar a produção de alimentos e criar oportunidades de emprego para 

beneficiários através de micro-empréstimos. Para aceder ao fundo, os agregados familiares devem 

apresentar planos de projectos viáveis, os quais são avaliados e seleccionados ao nível do distrito. Este 

programa é directamente financiado pelo governo e todos os agregados familiares são elegíveis para 

aceder ao fundo. O FDD constitui o maior programa de segurança alimentar e nutricional operacional em 

quase todos os 154 distritos de Moçambique. Este programa é directamente financiado pelo governo14. 

Além disso, existem muitos outros programas e iniciativas implementados a nível distrital com 

financiamento de parceiros de desenvolvimento. Exemplos actuais incluem o Programa de Assistência à 

Saúde na província de Tete com financiamento da Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento 

Internacional e o programa de Desenvolvimento da Primeira Infância em oito distritos com financiamento 

da UNICEF. Este último é um programa de protecção social que melhora o acesso aos alimentos através de 

doações que visam os agregados familiares com crianças com idades inferiores a 2 anos, que é 

considerado uma oportunidade crucial para a melhoria da nutrição da criança e evitar a desnutrição 

crónica. Uma das combinações mais bem-sucedidas das intervenções da segurança alimentar e nutricional 

e protecção social é a Bolsa Família brasileira que proporciona aos agregados familiares pobres e 

vulneráveis donativos para comprarem alimentos e outras necessidades básicas. A fase-piloto do Programa 

Primeira Infância foi integrada no orçamento nacional de 2017 e oficialmente lançada a 2 de Setembro de 

2018. O Programa de Assistência a Saúde é um programa integrado do PAMRDC implementado na 

província de Tete que consiste em várias intervenções orientadas para a nutrição como a iniciativa de 

iodização do sal, a promoção da batata doce de polpa alaranjada para impulsionar o consumo de ferro e 

Vitamina A, a educação sexual e reprodutiva, a educação para a alimentação e nutrição e as hortas 

escolares, entre outras. 

 

Figura 7: Atribuição orçamental programadas para alimentação e nutrição 

a nível distrital 

 
 

O total de atribuição orçamental para os distritos representou 16,12% do orçamento nacional geral para 

programas de segurança alimentar e nutricional em Moçambique. É importante observar que quase toda a 

atribuição orçamental para segurança alimentar e nutricional a nível distrital em 2017 foi dirigida para o 

FDD, o que representou 15,6% do orçamento total. Os restantes programas receberam menos de 1,6% da 

atribuição geral. 

 

 
14 Uma limitação a esse programa está relacionada com a tendência do país em promover a produção de cereais 

(sobretudo milho). A produção de outras culturas dá prioridade ao arroz e à mandioca (essencialmente hidratos de 

carbono). 
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Apesar da falta de dados sobre a despesa efectivada e resultados do orçamento atribuído para programas 

alimentares e nutricionais a nível nacional e provincial, a nossa análise orçamental sugere que os impactos 

dos programas e iniciativas actuais sobre segurança alimentar e nutricional sobre o direito à alimentação 

das pessoas são, de um modo geral, limitados devido à falta de intervenções complementares. Embora a 

falta de recursos seja um obstáculo significativo para o Estado, a incoerência política e a falta de 

coordenação entre os ministérios e departamentos nos três níveis do governo levou a fracos resultados e à 

falta de progresso na realização do direito à alimentação adequada para todos. Na província de Tete, por 

exemplo, o Programa de Assistência à Saúde, que é focado na nutrição, aborda o elemento da adequação 

do direito à alimentação, que continua a ser um obstáculo significativo para os agregados familiares que 

conseguem garantir quantidades suficientes de alimentos, mas que têm falta de diversidade dietética e 

consumo de micronutrientes importantes.  

 

6.4 Conclusão  

 

A criação do CONSAN e o reforço do SETSAN em 2017 fez com que houvesse ganhos significativos na 

governação do actual quadro de políticas reflecte abordagens de direitos humanos na segurança alimentar 

e nutricional afirmando directamente o direito à alimentação adequada e definindo directrizes nas 

estratégias dos programas e iniciativas relacionados com a SAN, por forma a garantir a vinculação aos 

princípios do DHAA na ESAN II e na futura ESAN III. No entanto, a falta de recursos para os programas e 

iniciativas relacionados com o direito à alimentação no PAMRDC levaram a fracos resultados na luta do 

governo contra a fome e a desnutrição. Muito embora tenha sido concedida maior autonomia de controlo 

ao SETSAN, a falta de aplicação e de capacidade resultaram numa fraca governação e em inconsistências 

na implementação de programas prioritários. A consistência nas principais estratégias e planos de acção 

concebidos para orientar a segurança alimentar e nutricional requer que o Secretariado e os ministérios e 

departamentos de implementação tenham metas claramente definidas e que sejam mensuráveis. Por 

exemplo, as metas devem ser baseadas nos Estudos de Base sobre Segurança Alimentar e Nutricional do 

SETSAN de modo a garantir que a implementação do programa e a prestação dos serviços sejam uma 

prioridade nesses termos e o impacto possa ser acompanhado e avaliado. Relativamente ao 

desenvolvimento de capacidades institucionais, não existem disposições no Orçamento do Estado de 2017 

a 2019 para a expansão e o reforço da capacidade do principal braço de redução da pobreza do Estado, 

que é o Instituto Nacional da Acção Social, nem para o principal coordenador da implementação do direito 

à alimentação adequada, o SETSAN. Além das intervenções legislativas, institucionais e orçamentais que 

visam garantir o direito à alimentação adequada das pessoas em Moçambique, a pobreza continua a ser a 

causa subjacente da segurança alimentar e nutricional. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística 

(INE), em 2014, o sector agrário contribuiu com 23,4% para o PIB. Os pequenos agricultores representam a 

vasta maioria da produção do sector, com aproximadamente 3,2 milhões de pessoas a funcionar ao lado 

de cerca de 400 grandes explorações comerciais, representando 95% da produção agrícola do país (FAO 

2019). Embora Moçambique apresente uma das leis de terra mais progressistas, ao abrigo da qual a terra 

pertence ao Estado e concede às comunidades direitos de utilização perpétuos, a maioria dos agregados 

familiares não consegue produzir culturas alimentares suficientes e diversificadas para garantir uma dieta 

adequadamente nutritiva e excedentes de culturas de rendimento para seu rendimento. segurança 

alimentar e nutricional. No entanto, a nossa análise aos programas do governo e a atribuição de recursos 

aos programas e iniciativas de segurança alimentar e nutricional revelou fraquezas significativas a nível de 

políticas, e instituições e orçamentação que põem em causa a realização progressiva do direito à 

alimentação adequada para todos. 

 

Presentemente, Moçambique não é um Estado-Parte do PIDESC e a Constituição não reconhece 

explicitamente o DHAA como um direito fundamental. No entanto, o Estado de Moçambique ratificou 

várias convenções internacionais e regionais que reconhecem o direito à alimentação adequada, entre as 

quais a CDC, a CEDAW e a CRPD, que obrigam o Estado a garantir a realização progressiva do direito à 

alimentação adequada. Por exemplo, os direitos das mulheres à terra e propriedade representam uma das 

principais áreas onde as mulheres, nas zonas urbanas e rurais, são frequentemente discriminadas e 

marginalizadas. A promoção dos direitos das mulheres à terra e propriedade recorrendo ao CEDAW e ao 

seu Protocolo Opcional de 1999, que estabelece mecanismos de queixa e inquérito, tem implicações para a 
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realização e usufruto de outros direitos humanos, incluindo o direito à igualdade, alimentação, saúde, 

alojamento, água e trabalho. 

 

6.5 Recomendações 

 

Com base na nossa análise dos dispositivos constitucionais, medidas legislativas, esforços programáticos e 

atribuição de recursos a programas e iniciativas relacionados com o direito à alimentação por parte do 

Estado nos três níveis de governação em Moçambique, apresentamos as seguintes recomendações a ser 

consideradas pelo Estado: 

 

1. O Governo de Moçambique deve tomar medidas no sentido de se tornar um Estado-Parte do 

PIDESC para demonstrar o compromisso do Estado em proteger e cumprir os direitos 

económicos, sociais e culturais.  

 

2. O CONSAN e o SETSAN devem trabalhar com o governo para estabelecer um plano de 

implementação integrado para a realização progressiva do direito à alimentação adequada no 

contexto da segurança alimentar e nutricional nacional e do desenvolvimento em Moçambique. 

Para que isto aconteça, devem ser tomadas medidas legislativas, políticas e institucionais, 

incluindo a aprovação de um quadro jurídico de segurança alimentar e nutricional. O quadro 

jurídico e as estratégias actuais de segurança alimentar e nutricional devem ser revistos por forma 

a reflectirem e afirmarem os princípios do direito a alimentação adequada.  

 

3. Enquanto principal responsável, o Estado deve garantir que nenhuma acção de intervenientes 

estatais ou do sector privado prejudique ou ameace o direito existente à alimentação das 

pessoas, incluindo todas as estratégias de desenvolvimento económico, bem como actividades 

financeiras e comércio.  

 

4. A abordagem baseada em direitos humanos definida na ESAN II deve continuar a ser 

desenvolvida e integrada na ESAN III com directrizes de implementação, metas claras e 

indicadores de desempenho mensuráveis para a monitoria e a avaliação eficaz de todos os 

programas e iniciativas relacionados com o direito à alimentação adequada em todos os níveis de 

governação.  

 

5. O Ministério da Economia e Finanças deve criar uma rubrica orçamental específica para a 

segurança alimentar e nutricional, a todos os níveis de governo, e garantir a capacidade técnica e 

institucional para a gestão eficaz dos fundos.  

 

6. De modo a promover a realização progressiva do direito à alimentação adequada na luta contra a 

fome e a desnutrição em Moçambique, o Ministério da Economia e Finanças deve criar 

mecanismos de responsabilização mais sólidos para garantir a eficácia da avaliação e monitoria 

dos resultados de desenvolvimento e o cumprimento de mandatos atribuídos por todos os 

ministérios e departamentos e instituições do governo nas três esferas do governo.  

 

7. Apesar da escassez de recursos, o governo deve aumentar significativamente a atribuição 

orçamental para segurança alimentar e nutricional aos níveis provincial e distrital. 8. Os programas 

e iniciativas nutricionais devem ser complementados com iniciativas de apoio à produção de 

alimentos que coloquem uma maior ênfase na diversificação da produção de alimentos entre 

pequenos produtores e dietas diversificadas entre os consumidores. 

 

  



31 

 

7. PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE OS SISTEMAS AGRO-ALIMENTARES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Os sistemas agro-alimentares africanos estão a sofrer mudanças rápidas, conforme evidenciado pelo 

aumento do controlo empresarial sobre a produção, o processamento, a distribuição e o retalho de 

alimentos na região. Nos centros urbanos, este facto tem sido impulsionado pelos supermercados, 

particularmente pela expansão de supermercados sul-africanos, como o Shoprite, na região. O Shoprite, o 

maior retalhista de bens alimentares da África do Sul, realizou investimento directo estrangeiro em 14 

outros países africanos, tendo 318 empresas e 39 lojas em franchising (Shoprite, 2019). Nos meios rurais da 

região, estas mudanças estão a ser impulsionadas pelo investimento em segmentos a montante das 

cadeias de valor agro-alimentares através da promoção de novas variedades de sementes para culturas 

alimentares básicas e a adopção de insumos químicos que visam melhorar os níveis de produtividade e a 

produção. Além disso, os sistemas alimentares contribuíram para, e também são afectados pelas mudanças 

climáticas (FAO, 2015). 

 

Em 2008, o sistema alimentar global foi responsável por aproximadamente 19%-29% das emissões globais 

de gases de efeito de estufa (GEE) antropogénicos. Dentro do sistema alimentar global, a produção 

agrícola, incluindo as emissões indirectas associadas às mudanças no uso e aproveitamento do solo, 

contribuiu com aproximadamente 80-86% (Vermeulen et al., 2012). Além disso, Vermeulen et al. (2012) 

argumentam que o impacto das mudanças climáticas em curso sobre os sistemas alimentares será 

generalizado e complexo, e irá variar consideravelmente geográfica e temporalmente. Prevê-se que as 

condições socioeconómicas continuem a desempenhar um papel crítico em influenciar a forma como 

diferentes pessoas são afectadas. Lötter (2017) argumenta que, até 2030, a África Austral poderá sofrer um 

declínio de até 50% na produtividade agrícola devido à escassez de água e irrigação insuficiente. 

 

Tem sido atribuída maior prioridade global ao investimento à agricultura africana após as múltiplas crises 

alimentar, financeira, energética e climática. O continente Africano é visto como sendo rico em recursos 

naturais que não estão a ser utilizados no máximo do seu potencial económico (Hall et al., 2015). 

Paralelamente, os governos africanos têm apoiado e facilitado estes investimentos com base em que o 

investimento agrícola irá impulsionar o crescimento económico e contribuirá para garantir a segurança 

alimentar das comunidades rurais e criação de emprego. De acordo com a Land Matrix15 (2018), mais de 

metade das aquisições de terra para agricultura, a nível mundial, ocorre em África. Isto levou à entrada de 

novos intervenientes na agricultura africana, introduzindo novas lógicas empresariais. Por exemplo, 

modelos de negócios variados estão a ser adoptados em todo o mundo, dependendo principalmente da 

estratégia dos investidores. Smalley (2013) faz uma análise aprofundada das experiências históricas de três 

modelos agrícolas que estão a reaparecer em investimentos recentes baseados em terra na África 

Subsariana, nomeadamente, plantações, agricultura por contratos e áreas de agricultura comercial16. No 

entanto, apesar do maior número de plantações/propriedades, os pequenos agricultores continuam a 

desempenhar um papel essencial em garantir a produção e fornecimento de culturas alimentares 

específicas aos mercados locais, domésticos e internacionais, não como trabalhadores agrícolas, mas 

através de vários modelos de subcontratação. A adopção de modelos comerciais inclusivos surgiu como 

uma abordagem alternativa aos investimentos baseados em terra como forma de mitigar os frequentes 

impactos significativos e adversos dos negócios de terra em grande escala sobre a população rural 

(Vermeulen e Cotula, 2010; FAO 2012).  

 

A FAO descreve os sistemas agro-alimentares como sendo o conjunto de actividades que se combinam 

para produzir e distribuir os produtos agro-alimentares e que, consequentemente, actuam para satisfazer 

as necessidades nutricionais humanas numa determinada sociedade (FAO, 2009:16). No entanto, a 

provisão de uma produção com nutrientes suficientemente equilibrados através dos sistemas alimentares 

não deve ser vista como um processo linear, mas, sim, como um resultado polémico de um sistema 

 
15

 Land Matrix é uma iniciativa global e independente de monitoria da terra, que promove a transparência e responsabilização nas 

decisões sobre terra e investimento. 
16

 As plantações são geralmente explorações com uma cultura de rendimento acima do tamanho médio das propriedades. A agricultura 

por contrato constitui um acordo escrito ou verbal através do qual os agricultores concordam em fornecer produtos a  preço e  qualidade 

previamente determinados num período específico. 
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complexo e dinâmico (Pareira, 2014). Este estudo argumenta que uma abordagem mais ampla dos 

sistemas alimentares para compreender as alterações em curso nos sistemas agro-alimentares 

locais/regionais destaca as relações, interacções e dependências de diversos agentes que coordenam as 

actividades de fornecedores de insumos, produtores e agentes a jusante em todas as escalas, níveis e 

espaços. Friedmann e McMichael (1989) demonstraram que os sistemas agro-alimentares têm uma forte 

dimensão de economia política uma vez que esses sistemas distribuem os benefícios, custos e riscos entre 

os participantes (incluindo consumidores, trabalhadores, gestores, agricultores, etc.). 

 

7.1 Lições do terreno: Sistemas agro-alimentares em mudança 

 

Este documento apresenta um estudo de caso das alterações dos sistemas agro-alimentares locais e 

nacionais em Moçambique. Os pontos de vista da pesquisa, apresentados nesta secção, resultam de um 

projecto de investigação implementado pelo Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) e a 

Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU) no distrito de Gurué, 

província da Zambézia, entre 2016 e 2017. Em vez de dar um foco específico à “usurpação de terras” na 

região, o nosso projecto de pesquisa-acção conjunta explora a forma como os sistemas agro-alimentares 

estão a ser reestruturados num contexto de níveis crescentes de investimento agrário, incluindo o 

investimento baseado em terra. Esta pesquisa responde à necessidade urgente de compreender e 

responder às rápidas mudanças em curso nos sistemas agro-alimentares africanos e de gerar 

conhecimento e parcerias entre a sociedade civil e o governo. Os três principais elementos do direito à 

alimentação e da segurança alimentar, centrais à nossa investigação, são a disponibilidade, a adequação e 

a acessibilidade. Argumenta-se que estes três elementos são moldados por sistemas agro-alimentares 

predominantes. 

 

A Tabela 5 abaixo baseia-se no trabalho de Twomey et al. (2015), que mostra os canais através dos quais o 

direito à alimentação é realizado nas áreas rurais da região. 

 

Tabela 5: Realização do direito à alimentação 

 

A agricultura de pequena escala continua a ser uma fonte importante de emprego, rendimento e alimentos 

na região. O controlo sobre os recursos para produção e a venda de produtos agrícolas significa que os 

agricultores podem determinar o que plantar e, ainda mais importante, quanto reservar para o consumo 

do agregado familiar e quanto vender por forma a obter rendimentos para satisfazer as necessidades do 

agregado familiar e complementar as suas dietas. O acesso e controlo sobre o processo de aquisição está a 

tornar-se cada vez mais importante nas áreas rurais da região com a crescente disponibilidade de 
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alimentos mais baratos e a mudança dos meios de subsistência agrários (Borras et al., 2012). A natureza do 

meio alimentar é importante no processo de aquisição. 

 

7.2 Controlo sobre os meios de produção 

 

Localizado no norte da Zambézia, província na zona centro de Moçambique, o distrito de Gurué alberga 

cerca de 400.000 pessoas e tem a maior plantação de chá do país. A economia de Gurué depende 

principalmente da agricultura, com enfoque para a agricultura de pequena escala a nível dos agregados 

familiares. As principais culturas produzidas incluem o milho, a mandioca, os feijões, o feijão bóer, a 

mexoeira, a mapira, o amendoim e agora a soja. O distrito de Gurué tem atraído diferentes tipos de agro-

investidores desde 2003 e, treze investidores privados no agro-negócio desde 2008. Colectivamente, a 

Hoyo Agribusiness, a Muririmo Macadamia LDA e a AgroMoz adquiriram, no total, aproximadamente 

24.000 hectares de terra no Gurué para produção agrícola. Ao lado destas grandes explorações 

empresariais, Organizações Não Governamentais (ONGs) internacionais, como a Cooperative League of the 

United States (CLUSA) e a Technoserve, em parceria com intervenientes do sector privado e do Governo, 

estão a facilitar a integração de pequenos produtores nas cadeias de valor agrícola. No centro destes 

processos de mudança, está a perda de acesso à terra para agricultura, água, terras de pastagem e 

recursos naturais por parte de agregados familiares agrícolas pobres e vulneráveis. A maioria dos 

pequenos agricultores entrevistados, no distrito de Gurué, indicou que subsistia de terras costumeiras sem 

título de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT). O aumento de investimentos agro-industriais 

está a mudar as percepções das comunidades sobre o sistema fundiário tradicional e, de um modo geral, 

estas sentem-me mais inseguras sobre os seus direitos à terra.  

A caixa informativa 2 fornece uma visão geral sobre a natureza e o âmbito dessas operações no distrito de 

Gurué. 

 

Caixa Informativa 2 

 

A Hoyo Hoyo Agribusiness é uma concessão agrícola de grande dimensão, pertencente ao grupo BXR, 

único accionista (BXR Agro, 2016). A Hoyo Hoyo foi originalmente criada pela Quifel Natural Resources 

S.A., uma ramificação da Quifel International Holdings de energias renováveis e agro-indústria, detida 

pelo empresário português Miguel Pais do Amaral. A empresa adquiriu terras nas províncias da 

Zambézia e de Tete e detém dois DUATs. A Quifel Natural Resources Mozambique Limited, uma filial 

da Quifel Natural Resources S.A. de Portugal, adquiriu uma concessão de terra de 10.000 hectares no 

distrito de Gurué em Dezembro de 2009 (UNAC e Grain, 2015; Norfolk e Hanlon, 2012). 

 

A AgroMoz é uma grande exploração comercial, sendo um consórcio entre o Grupo Américo Amorim 

e a Intelec. A Intelec é alegadamente detida pelo antigo presidente Moçambicano Armando Guebuza 

(eNCA, 2015). De acordo com o website da empresa, o grupo Américo Amorimé o maior produtor de 

cortiça do mundo, com interesses em vários outros sectores, incluindo os sectores das florestas, da 

energia, de bens de luxo e o financeiro. A AgroMoz investiu numa exploração comercial de grande 

escala no distrito de Gurué após receber o DUAT em 2012 para 9.000 hectares na aldeia de Lioma 

(UNAC e Grain, 2015). 

 

Os investimentos baseados em terra têm resultado na redução da produção de culturas por parte de um 

grupo significativo de pequenos produtores que foram deslocados das suas terras. Cerca de 2800 famílias 

foram deslocadas pela Hoyo Hoyo Agribusiness. Um pequeno agricultor emergente, Presidente do Fórum 

de Agricultores Locais, referiu:  

“Perdi muitas coisas. Costumava produzir em 8 hectares de terra e, numa época, produzia 340 sacos de 

soja. Após a deslocação pela empresa, tenho agora apenas 2 hectares de terra pobre onde produzo apenas 

60 sacos de soja” (Elias Ernesto, aldeia de Ruace, distrito de Gurué, 17 de Junho de 2016).  

A nossa avaliação dos padrões de cultivo entre os pequenos agricultores em Gurué revelou que o aumento 

da produção da soja entre os pequenos produtores é um factor essencial das mudanças em curso nos 
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sistemas agro-alimentares locais, com a soja a tornar-se uma das principais culturas no distrito e depois do 

milho e dos feijões. A maioria dos pequenos produtores é membro activo de grupos e associações 

agrícolas, através dos quais os agricultores têm acesso aos serviços de extensão, ao crédito, a insumos 

subsidiados e aos mercados. Por exemplo, a integração dos pequenos produtores nas cadeias de valor da 

soja por parte da CLUSA e da Technoserve foi feita através de grupos e associações de agricultores, uma 

vez que as duas organizações dependiam dessas redes para identificar e seleccionar agricultores que 

participassem nos programas. Os beneficiários receberam formação para a produção de soja em campos 

de demonstração e, posteriormente, beneficiaram de serviços de extensão e insumos à crédito, tudo 

gerido e coordenado através das redes de agricultores. Por conseguinte, além da perda de terra para 

produção, a desapropriação de terra dos pequenos produtores locais para acomodar as grandes empresas 

levou a uma redução significativa da adesão a grupos e associações agrícolas e, em alguns casos, ao 

colapso dessas redes. Após perderem as terras, alguns agregados familiares agrícolas tiveram de procurar 

terras e acesso a cursos de água em partes longínquas do distrito e, por conseguinte, deixaram de 

participar nos grupos e associações agrícolas. 

Além disso, os agro-investidores introduziram novas culturas e novas variedades de culturas, 

reconfigurando os padrões locais de produção alimentar. Com a promoção de novas variedades de 

culturas para produtos alimentares básicos, como o milho, e a promoção de novas culturas de rendimento, 

como a soja, emergiram novos mercados e novos intervenientes neste espaço. A CLUSA introduziu a 

produção da soja, pela primeira vez, no distrito de Gurué em 2003 e, embora a adopção desta cultura 

tenha sido inicialmente baixa, tem havido um maior interesse e participação entre pequenos produtores 

nos últimos anos, após o lançamento do projecto de 2009. O projecto visa aumentar os rendimentos de 

pequenos produtores, aumentando as práticas de produção e a comercialização da soja através de 

intervenções coordenadas ao longo de toda a cadeia de valor da soja; e, cada vez mais agricultores estão a 

cultivar a soja. De acordo com a CLUSA, o número de produtores de soja em Gurué chegou a 600 na 

campanha agrícola de 2012-2013.  

No entanto, estas mudanças foram recebidas com alguma resistência, uma vez que a promoção de 

sementes certificadas e insumos a crédito tornaram a agricultura mais intensiva em capital. Em 2016, os 

agricultores referiram que surgiu, no Gurué, uma nova resistência dos “camponeses” às sementes 

certificadas, pois os agricultores opunham-se à promoção da utilização de sementes certificadas para as 

principais culturas, como a soja, o milho e os feijões. Estes pequenos produtores argumentavam que as 

sementes certificadas não eram resistentes à seca nem às pragas, e levantaram preocupações em relação à 

introdução de novos custos e questionaram a estabilidade do fornecimento de sementes no caso de os 

investidores externos decidirem ir embora. Isto expõe os agricultores a novos riscos, sob a forma de custos 

de produção flutuantes e abastecimento não fiável, sobre os quais não têm qualquer controlo. Este 

sentimento geral foi bem captado por um representante dos pequenos produtores na província, que 

argumentou:  

“Precisamos de preservar a nossa semente indígena porque é geneticamente pura. A semente local é mais 

resistente à certos tipos de doenças na área, bem como à seca e às mudanças climáticas. As sementes 

híbridas são mais propensas a doenças e à seca. Também não conseguimos reciclar a semente híbrida e 

quando os investidores externos se forem embora onde vamos buscar as sementes? A única forma de 

obtermos a semente é no mercado. Sabemos que conseguimos obter maiores rendimentos com a 

semente híbrida, mas isso é se todas as condições forem boas. Por exemplo, este ano, devido à seca, esses 

agricultores que usaram sementes híbridas colheram pouco e agora enfrentam escassez de alimentos” 

(Secretário Provincial da União Nacional de Camponeses Quelimane, Moçambique, 15 de Junho de 2016). 

 

7.3 Controlo sobre a venda de culturas: capacidade para vender excedente de culturas alimentares 

 

O aumento da soja em Moçambique, e em geral na África Austral, tem sido atribuído ao rápido 

crescimento do sector avícola na região. A farinha de soja é o suplemento proteico dominante usado nas 

dietas avícolas, e é a norma que, em geral, serve de referência para avaliar fontes alternativas de proteína. 

Apesar de um crescente mercado de rações e de uma crescente procura de soja em Moçambique, os 

pequenos produtores em Gurué competem directamente com grandes explorações comerciais, como a 
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Hoyo Hoyo Agribusiness e a AgroMoz, que são os principais produtores de soja no distrito. No entanto, os 

grandes agricultores conseguem negociar melhores termos de venda com os compradores, enquanto os 

pequenos agricultores dependem frequentemente de intermediários para acederem aos mercados. Os 

agregadores/intermediários locais, que compram directamente aos agricultores, no distrito de Gurué, 

revelaram que existe um conluio na comercialização da soja, na medida em que os grossistas negociam 

colectivamente e definem preços à porta da fábrica entre si. 

 

Além disso, os resultados da pesquisa revelaram que as intervenções do governo, para facilitar e regular os 

mercados, beneficiam os grandes agricultores, negligenciando as necessidades dos pequenos agricultores. 

Em 2017, o Instituto dos Cereais de Moçambique (ICM), mandatado para agir como “comprador de último 

recurso” para o milho, para garantir a disponibilidade do milho e mercados para os pequenos agricultores, 

celebrou um memorando de entendimento com a Hoyo Hoyo Agribusiness. Além disso, o ICM mediou um 

acordo em nome da Hoyo Hoyo Agribusiness com um comprador em Maputo que pretendia comprar 

3.000 toneladas de soja à Hoyo Hoyo. Entretanto, a ICM não tem qualquer envolvimento directo com 

agricultores pequenos e emergentes, nem tem quaisquer acordos ou programas para facilitar o acesso ao 

mercado. 

 

7.4 Conclusão 

 

A participação do agricultor na cadeia de valor da soja levou à melhoria do rendimento dos agregados 

familiares em Moçambique, principalmente devido aos mercados em prontidão e preços competitivos para 

a soja, comparativamente às outras culturas. No entanto, numa perspectiva de sustentabilidade e de 

segurança alimentar, a mudança gradual do agricultor para o monocultivo, para consolidar as actividades 

dos agentes da cadeia de valor na ração animal nacional e regional para os mercados avícolas, constitui 

uma ameaça directa à disponibilidade e acesso aos alimentos. Os agricultores que participam na cadeia de 

valor da soja enfrentam novas dificuldades sob a forma de aumento dos custos de produção para 

sustentar maiores rendimentos e de participação nos mercados, sobre os quais não têm qualquer controlo. 

 

Embora os impactos desses investimentos sobre os pequenos agricultores tenham sido considerados 

como uniformes, esta pesquisa mostra que os resultados são diferenciados, pois existem perdedores e 

vencedores, representando estes últimos os que exploram novas oportunidades que surgem do aumento 

do agro-investimento no distrito. No entanto, as alterações nos padrões de acesso e uso da terra levaram a 

resultados negativos para os mais pobres da sociedade, particularmente as mulheres, para os agregados 

familiares que foram desapropriados das suas terras e para os que foram integrados de forma desigual nos 

novos mercados rurais orientados pelos novos investidores. As nossas conclusões indicam, por 

conseguinte, uma crescente desigualdade (em classe e género) em resultado desses investimentos. 

 

 

8. AS IMPLICAÇÕES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES 

 

As mudanças climáticas estão em curso e os seus efeitos são mais pronunciados em África, com efeitos 

desproporcionais sobre as comunidades pobres e vulneráveis. Moçambique está entre os países mais 

vulneráveis às mudanças climáticas, considerando que grande parte da população depende de meios de 

subsistência sensíveis ao clima, principalmente da agricultura de sequeiro, do acesso a recursos naturais, e 

com capacidade de adaptação limitada para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Entre 1960 e 

2010, Moçambique registou 68 desastres naturais, principalmente secas (Banco Mundial, 2010). O sector 

agrícola é o maior sector em Moçambique e representa cerca de 23% do PIB total, sendo também uma 

grande fonte de emprego, subsistência e rendimento para a maior parte da população. 

 

As ocorrências de grandes choques hídricos levaram a uma diminuição de 5,5% do PIB de Moçambique no 

período de 1981-2000 e prevê-se que as mudanças climáticas contribuam para uma diminuição do PIB do 

país entre 4% e 14% até 2050 (Warner et al., 2016; Banco Mundial, 2010). 
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Vários estudos nos últimos anos apontam para um aumento da temperatura média anual de 0,6 ºC entre 

1960 e 2006, com o maior aumento verificado na região sul (Irish Aid, 2018; Warner et al., 2016; Banco 

Mundial, 2010, 2011). O número de dias e noites quentes também aumentou significativamente, em média 

6,8% e 8,4% respectivamente, entre 1960 e 2003 (Warner et al., 2016). Por outro lado, a precipitação média 

anual diminuiu entre 1960 e 2006, a uma média de 2,5 mm por década, ou 3,1% por década. No entanto, a 

intensidade pluviométrica aumentou, levando a ocorrências mais frequentes de chuvas fortes (Davis-

Reddy, 2017; Irish Aid, 2018; Warner et al., 2016; Banco Mundial, 2011). Devido a estas alterações na 

temperatura e na precipitação, a ocorrência de eventos climáticos extremos nas regiões sul e costeira 

aumentou, registando o sul secas mais frequentes e persistentes e a zona costeira mais cheias (Warner et 

al., 2016). Face a estas alterações na precipitação e na temperatura em Moçambique, Brito & Holman 

(2012) prevêem reduções consideráveis na produção e rendimento agrícolas: espera-se uma redução dos 

rendimentos do milho em 11,1%, da soja (6,4%), do amendoim (4,6%), da mandioca (4,2%), da mapira 

(3,5%) e do algodão (2,9%). As mudanças climáticas irão afectar a adequação do solo para agricultura e a 

produtividade das culturas de forma significativa, tendo um impacto negativo na produção de alimentos. 

Uma diminuição na produtividade agrícola, bem como nos rendimentos das culturas, terá um impacto 

negativo na capacidade dos agricultores de produzir alimentos suficientes para alimentarem a si e às suas 

famílias, e terá um impacto negativo no rendimento. De acordo com Porter et al. (2014), as mudanças 

climáticas irão também contribuir para um aumento dos preços dos alimentos, sendo as pessoas e os 

agregados familiares pobres e vulneráveis o grupo mais afectado, pois estes gastam uma maior proporção 

do seu rendimento em alimentos. Provavelmente, irão também ocorrer alterações nos padrões de 

consumo devido aos choques, o que afectará a adequação das dietas (Porter et al., 2014). 

 

Existem evidências consideráveis que sugerem que as florestas e os sistemas baseados em árvores podem 

desempenhar um papel importante em complementar a produção agrícola ao fornecerem dietas 

nutricionalmente melhores e mais equilibradas, contribuindo com lenha para cozinhar, maior controlo 

sobre as escolhas de consumo de alimentos, particularmente durante as estações ’magras’ e períodos de 

vulnerabilidade (especialmente para os grupos marginalizados); e fornecem um vasto conjunto de serviços 

de ecossistema que reforçam e apoiam a produção de culturas (Poppy et al., 2014; Vinceti et al., 2013). 

 

O contributo exacto dos recursos florestais para a segurança alimentar tem sido muito pouco quantificado 

no país, mas a literatura concorda com a sua importância. De acordo com a FAO (2007), as florestas e 

zonas florestais em Moçambique são fontes importantes de alimentos, fornecendo frutos silvestres, 

proteínas animais, produção de mel e raízes, especialmente na estação seca. Por exemplo, Ribeiro et al. 

(2015) estudaram o papel dos recursos florestais para as comunidades no Parque Nacional das Quirimbas, 

localizado na região norte do país, na Província de Cabo Delgado. O estudo encontrou um total de 193 

recursos florestais, incluindo: cogumelos, feijões, folhas, frutos e invertebrados, que são especialmente 

utilizados durante a estação seca quando a diversidade das culturas fica reduzida. Nesta área, os frutos 

silvestres eram de menor importância comparativamente a outras alternativas alimentares. Vaz et al. (2015) 

demonstraram a importância do mel para os meios de subsistência de uma pequena aldeia na Reserva 

Nacional de Niassa, no norte de Moçambique. Aqui, as comunidades dependem do mel durante todo o 

ano, mas mais durante a estação seca. O relatório da FAO (2007) também destaca que as florestas são os 

principais fornecedores de plantas medicinais, que são um elemento importante para a segurança 

alimentar e nutricional. 

 

8.1 Capacidade institucional para implementação de programas relacionados com as mudanças 

climáticas 

 

O Decreto Presidencial nº 1/2015, de 16 de Janeiro, extinguiu vários ministérios, dentre eles o Ministério 

para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) tendo sido criado no seu lugar o Ministério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)17. O MITADER é o órgão central do aparelho de Estado que, 

de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, dirige, planifica, coordena, 

controla e assegura a execução de políticas nas áreas da administração e gestão da terra e geomática, 

 
17

 Artigos 1 e 2 do Decreto Presidencial nº 1/2015, 16 de Janeiro. 
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florestas e fauna bravia, ambiente, áreas de conservação e desenvolvimento rural18. É importante notar que 

este Ministério desempenha um papel essencial na área da resiliência às mudanças climáticas, 

especialmente no que se refere à segurança alimentar, devido ao seu papel nas áreas do ambiente, 

florestas, terra e ordenamento territorial. Isto é evidente no papel da Direcção Nacional do Ambiente, 

pertencente ao MITADER, que tem como mandato “conceber e implementar projectos de redução da 

degradação de solos para controlo as queimadas, erosão, desertificação e seca, adaptação e mitigação às 

mudanças climáticas, recuperação das áreas contaminadas, ecossistemas sensíveis, gestão de pântanos e 

educação ambiental”.19 Esta Direcção também inclui o Departamento de Adaptação e Mitigação às 

Mudanças climáticas.20 

 

Além do MITADER, existem vários outros ministérios e instituições que constituem a máquina 

governamental e estatal que possuem mandatos importantes para a adaptação e mitigação às mudanças 

climáticas conforme se pode ver na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Ministérios do Governo que implementam medidas de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas em Moçambique 

Ministério Mandato 

Ministério da Agricultura 

e Segurança alimentar 

(MASA) 

Dirige, planifica e garante a implementação da legislação e políticas nas 

áreas da agricultura, pecuária, hidráulica agrícola, plantações agro-florestais 

e segurança alimentar. Note-se o papel na promoção de culturas resilientes 

às mudanças climáticas. 

Ministério da 

Administração Estatal e 

Função Pública 

Órgão central do aparelho de Estado responsável pela organização, 

funcionamento e inspecção da Administração Pública, prevenção e gestão 

de desastres, bem como pela gestão estratégica dos recursos humanos do 

Estado. 

Ministério dos 

Transportes e 

Comunicações (MTC) 

Responsável pela implementação da política de transportes e comunicações 

nas esferas pública e privada, visando o desenvolvimento integrado e 

equilibrado do país.  

- Note-se o papel na promoção da reabilitação e modernização da rede 

meteorológica nacional. 

Ministério das Obras 

Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos 

Responsável pela publicação da política nas áreas das obras públicas, 

habitação, planeamento urbano, indústria da construção e recursos 

hídricos.  

- Note-se o papel na promoção de infra-estruturas resilientes e gestão de 

secas e cheias. 

Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia 

Dirige e assegura a execução da política do Governo na investigação 

geológica, exploração dos recursos minerais e energéticos e no 

desenvolvimento e expansão das infra-estruturas de fornecimento de 

energia eléctrica, gás natural e produtos petrolíferos.  

- Note-se o papel na promoção de energias novas e renováveis. 

 

 
18

 Artigo 1 do Decreto Presidencial nº 13/2015, 16 de Março. 
19

 Artigo 10. nº 1, do Estatuto Orgânico do MITADER. 
20

 O departamento tem as seguintes funções: (i) conceber, implementar e coordenar acções e projectos que contribuam para a 

adaptação, mitigação, desenvolvimento de baixos índices de carbono na economia verde e azul e questões transversais; (ii) elaborar, 

publicar e actualizar periodicamente os inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa, relatórios bianuais e comunicações 

nacionais; (iii) formular, implementar, publicar e actualizar regularmente programas nacionais e regionais, incluindo medidas de 

adaptação e mitigação às mudanças climáticas; (iv) Promover e prestar assistência técnica na integração dos aspectos sobre mudanças 

climáticas nas políticas, estratégias, programas e planos sectoriais, incluindo a monitoria, verificação e elaboração de relatórios; (v) 

promover e cooperar em acções de observação sistemática, pesquisa científica, socioeconómicas, transferência de tecnologia, incluindo 

desenvolvimento de banco de dados; (vi) submeter, em coordenação com outros sectores, os contributos do país para as mudanças 

climáticas; (vii) e coordenar e implementar acções que contribuam para a redução de emissões provenientes da desflorestação e 

degradação da floresta, incluindo maneio florestal e aumentos de stocks de carbono (Artigo 35 do Regulamento Interno do MITADER). 
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A Tabela 7 refere as instituições governamentais envolvidas na coordenação e implementação das medidas 

de gestão das mudanças climáticas em Moçambique. 

 

Tabela 7: Instituições do governo envolvidas na gestão das mudanças climáticas 

em Moçambique 

Instituição Descrição 

 

Instituto Nacional 

de Gestão de 

Calamidades 

(INGC) 

O INGC é uma instituição pública tutelada pelo Ministro que superintende a 

Administração Local, dotada de personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, que visa a prevenção e mitigação de calamidades naturais21. O 

INGC concentra-se, entre outras em quatro principais áreas de acção: (i) 

Coordenação da gestão de calamidades (acções de prevenção e socorro às 

vítimas, acções de mitigação, etc.); (ii) Coordenação do desenvolvimento de 

zonas áridas e semi-áridas; (iii) Coordenação de acções de emergência; e, (iv) 

Coordenação de acções de reconstrução pós-desastre 

Instituto Nacional 

de Meteorologia 

(INAM) 

O INAM é uma instituição pública de natureza técnico-científica, dotada de 

personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira22 e é tutelada 

pelo Ministro dos Transportes e Comunicações23. Esta instituição é responsável 

por dirigir a actividade meteorológica a nível nacional em todos os domínios, 

nomeadamente da exploração, divulgação e aplicação da meteorologia, com 

particular ênfase para a climatologia, agro-meteorologia, meteorologia 

aeronáutica, meteorologia marítima e na monitorização da qualidade do ar24. 

Administrações 

Regionais da Água 

(ARAs) 

As ARAs constituem pessoas colectivas de direito público, dotadas de 

personalidade jurídica e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, 

vocacionadas para a gestão das bacias hidrográficas, com o objectivo de 

protecção, desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos25. De acordo com a 

Lei de Águas, a gestão dos recursos hídricos será feita pelas ARAs26  com base 

nas bacias hidrográficas e visará fundamentalmente a gestão dos recursos 

hídricos da região27 

 

8.2 Quadro de políticas e de estratégias nacionais sobre mudanças climáticas 

 

A 13 de Novembro de 2012, a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas 

(ENAMMC) de Moçambique para 2013-2025 foi aprovada durante a 39ª Sessão do Conselho de Ministros 

em Maputo. A adopção da Estratégia marcou uma viragem na resposta do governo aos riscos das 

mudanças climáticas e à intensificação da gravidade dos impactos das mesmas no país. Com base na 

Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre as Mudanças climáticas (UNFCCC) e no Quadro de Acção de 

Hyogo sobre a Redução do Risco de Desastres, o principal objectivo da ENAMMC é facilitar e promover 

um ambiente harmonioso e resiliente às mudanças climáticas e os mecanismos de eficiência energética e 

de utilização sustentável dos recursos naturais. 

 

 
21

Artigo 2 do Decreto nº 52/2007, de 27 de Novembro. 
22

 Artigo 2 do Regulamento Interno do INAM. 
23

 Considerar a Política de Meteorologia, aprovada pela Resolução 7/96 de 4 de Abril; e a Estratégia de Desenvolvimento da 

Meteorologia, aprovada pela Resolução 43/2006 de 26 de Dezembro. 
24

 Artigo 3 do Decreto 30/89 de 10 de Outubro. 
25

 Veja-se o Decreto 26/91 de 14 de Novembro. 
26

 Cinco ARAs foram criadas de acordo com as cinco principais bacias hidrográficas do país: a ARA do Sul – desde a fronteira Sul até à 

bacia do rio Save (inclusive); a ARA do Centro - desde a bacia do rio Save à bacia do rio Zambeze; a ARA do Zambeze - bacia do rio 

Zambeze; a ARA do Centro Norte - desde a bacia do rio Zambeze até à bacia do rio Lúrio (inclusive); a ARA do Norte - desde a bacia do 

rio Lúrio até à fronteira Norte. Veja-se o Diploma Ministerial 134/93 de 17 de Novembro (Aprova os Estatutos da Administração Regional 

de Águas do Sul - ARA); o Diploma Ministerial 163/96 de 25 de Dezembro (Aprova o Regulamento Interno da ARA-SUL); o Diploma 

Ministerial 196/2004 de 3 de Novembro (Aprova o Estatuto da Administração Regional de Águas do Centro, designada ARA-Centro); e o 

Diploma Ministerial 70/2005 de 23 de Março (Aprova os Estatutos da Administração Regional de Águas do Zambeze, designada ARA-

Zambeze). 
27

 Artigo 18, nº 3 da Lei 16/91, 3 de Agosto (Lei de Águas). 



39 

 

Moçambique tem também outros instrumentos já alinhados com a necessidade de reduzir a 

vulnerabilidade às mudanças climáticas e promover o desenvolvimento de baixos índices de carbono, 

incluindo o Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PARP); o Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento Agrícola (PEDSA); a Estratégia para a Acção Social Básica; a Estratégia para o Turismo; a 

Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos; o Plano Director para a Gestão de Desastres; a Política 

para a Gestão de Calamidades; a Estratégia para a Intervenção em Assentamentos Informais em 

Moçambique e o respectivo Plano de Acção; a Estratégia para o Género, o Ambiente e as Mudanças 

climáticas; a Estratégia Energética; a Estratégia para a Redução de Emissões por Desflorestação e 

Degradação Florestal e aumento dos stocks de carbono (REDD+). 

 

A Tabela 8 apresenta algumas das principais políticas e as suas prioridades no que se refere às mudanças 

climáticas em Moçambique. 

 

Tabela 8: Prioridades das políticas sobre as mudanças climáticas 

Política Prioridades da Política 

Contribuição 

Pretendida 

Determinada 

Nacionalmente 

(Intended 

National 

Determined 

Contribution – 

INDC), 2015 

Pretendida Determinada Nacionalmente (Intended National Determined 

Contribution – INDC), 2015. A INDC de Moçambique alinha-se com a Estratégia 

Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (ENAMMC) e cobre 

as actividades de mitigação e adaptação a ser implementadas entre 2020 e 2030. 

Mitigação: Moçambique estima, numa base preliminar, uma redução total de 

cerca de 76,5 MtCO2eq no período de 2020 a 2030. Essas reduções são 

estimativas com um nível significativo de incerteza e serão actualizadas com os 

resultados do Relatório Bianual Actualizado (RBA)(Irish Aid, 2018). Adaptação: A 

ENAMMC identifica a adaptação e a redução dos riscos climáticos como uma 

prioridade nacional e apresenta oito acções estratégicas que visam criar 

resiliência e reduzir o risco climático nas comunidades, ecossistemas e economia 

nacional (incluindo recursos hídricos, agricultura, pescas e segurança alimentar e 

nutricional (SAN), protecção social, saúde, biodiversidade, florestas e infra-

estruturas). 

Estratégia para o 

Género, 

Ambiente e 

Mudanças 

Climáticas, 2010 

Em 2010, o governo adoptou a Estratégia e o Plano de Acção para o Género, 

Ambiente e Mudanças Climáticas. O plano visa melhorar a participação das 

mulheres e das comunidades pobres nas intervenções de mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas e fomentar o seu envolvimento na gestão do ambiente. 

Plano de Acção 

Nacional de 

Combate à Seca 

e à 

Desertificação 

(PANCOSEDE) 

O principal objectivo deste instrumento é criar uma série de acções junto das 

populações locais que conduzam a uma redução das causas da seca, 

combatendo e prevenindo a desertificação. Está determinado que a 

responsabilidade não é exclusiva do Governo e respectivas instituições, é 

também da comunidade rural e da sociedade civil e deve contar com o 

envolvimento de vários sectores como forma de garantir a implementação de 

uma estratégia operacional. 

Política de Águas 

A Política Nacional de Águas foi aprovada pela Resolução 42/2016 de 30 de 

Dezembro. Um dos principais objectivos desta Política é reduzir a vulnerabilidade 

às cheias e secas através de uma melhor coordenação e planificação, da 

utilização de medidas estruturais e não estruturais, realização de audiências e 

preparação de pessoas, comunidades e instituições em áreas ciclicamente 

afectadas28. A relevância desta Política é chave para o sucesso de qualquer 

abordagem à segurança alimentar no contexto da exposição às mudanças 

climáticas. 

 

  

 
28 Secção 1.2. e) da Política Nacional de Águas. 
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8.3 Financiamento da Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas 

 

Moçambique é actualmente o terceiro maior beneficiário de fundos climáticos na África Subsariana, com 

aproximadamente 177,1 milhões de dólares americanos em fundos, aprovados em 2017, de doadores e 

parceiros multilaterais para projectos de adaptação e mitigação29 (Heinrich Böll Stiftung, 2018). De acordo 

com o Centro Internacional para a Agricultura Tropical (International Center for Tropical Agriculture – CIAT) 

e o Banco Mundial (2017), o Fundo Global para o Ambiente (Global Environment Facility – GEF) tem sido 

uma fonte internacional muito importante para o financiamento climático. Existem poucos dados 

referentes à contribuição do Governo de Moçambique (GdM) para programas e iniciativas relacionados 

com as mudanças climáticas. Contudo, pesquisas recentes mostram que a despesa pública para programas 

e iniciativas ambientais representaram cerca de 4,3% do orçamento de Estado e 1,4% do PIB entre 2007 e 

2010 (Warner et al., 2016). 

 

A Tabela 9 mostra a alocação orçamental para a implementação da Prioridade V do Programa Quinquenal 

do Governo (2015-2019), que se propõe promover a gestão transparente e sustentável dos recursos 

naturais e do ambiente30. A tabela também mostra as alocações orçamentais para as instituições 

envolvidas na implementação dos programas e iniciativas ambientais. 

 

Tabela 9: Despesas do Governo relacionadas com o ambiente (em MZM) 

  2015 2016 2017 

Programa 

Quinquenal 

do Governo 

para 2015-

2019 

Prioridade V - gestão transparente 

e sustentável dos recursos 

naturais e do ambiente 

23 779 898 4 943 579 6 037 470 

Instituições 

MITADER 121 662 145 260 137 434 

Instituto Médio de Planeamento 

Físico e Ambiente 

22 749 21 289 23 961 

Fundo do Ambiente/Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento 

Sustentável 

16 360 15 516 174 171 

Administração Nacional das áreas 

de conservação 

 51 387 85 766 

Centro Nacional de Cartografia e 

Teledetecção 

 22 830 21 341 

Instituto de Formação em 

Administração de Terras e 

Cartografia 

 17 437 18 274 

Fonte: Orçamento Geral do Estado (2015, 2016, 2017). 

Além disso, o Governo de Moçambique é beneficiário de financiamentos para iniciativas ambientais e 

programas relacionados com às mudanças climáticas das seguintes organizações e fundos:  

• O Programa de Adaptação para a Agricultura de Pequena Escala (ASAP) do Fundo Internacional 

de Desenvolvimento Agrícola (IFAD);  

• O Programa de Investimento Florestal (FPI) do Banco Mundial e apoio principal para a REDD+;  

• O Fundo de Parceria para o Carbono Florestal (FCPF);  

• A Aliança Global para Mudanças Climáticas da União Europeia (GCCA);  

 
29 De acordo com Heinrich Böll Stiftung (2018), os dados apresentados são baseados em informações recolhidas e recebidas dos 

fundos climáticos multilaterais regularmente controlados pelo Climate Funds Update (CFU); os dados, para a maioria dos fundos, 
estão actualizados até finais de Novembro de 2017. Os dados do CFU são cumulativos desde 2003. 
30 Ponto 16 do Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019. 
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• O Fundo para os Países Menos Desenvolvidos (LDCF) e o Fundo Especial para as Mudanças 

Climáticas (SCCF) ao abrigo do Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC);  

• O Fundo de Concretização dos ODM (que terminou em 2015);   

• E o Programa Piloto de Resiliência Climática (PPCR) do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). 

 

Figura 8: Financiamento climático aprovado por fontes (a) e objectivos (b) 

 
 

A Tabela 10 mostra dados cumulativos sobre financiamento climático em Moçambique de fundos 

multilaterais para as mudanças climáticas do Climate Funds Update. 

 

Tabela 10: Financiamento climático em Moçambique por fontes multilaterais 

Fundo 

Agência de 

Implementaç

ão 

Nome do Projecto Sector (OCDE) Objectivo 

Montante 

de 

Financiame

nto 

Aprovado 

(milhões 

USD) 

ASAP Governos 

Projecto de 

desenvolvimento 

de cadeias de valor 

a favor dos pobres 

nos corredores de 

Maputo e Limpopo 

(PROSUL) 

Agricultura Adaptação 5,00 

FCPF BIRD 

Bolsa de 

preparação para a 

prontidão 

Silvicultura 

 

Mitigação - 

REDD+ 
8,80 
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FIP 

Corporação 

Financeira 

Internacional 

(CFI) 

Reduções das 

Emissões no Sector 

das Florestas 

através da 

plantação de 

florestas com 

grandes 

investidores 

Silvicultura 

 

Mitigação - 

REDD+ 
1,85 

FIP 

Banco Mundial 

(BM) 

 

Mecanismo de 

Bolsas Dedicado a 

Moçambique para 

as Comunidades 

Locais 

Silvicultura 

 

Mitigação - 

REDD+ 
0,39 

FIP 

 

BM 

 

Projecto de 

Investimento 

Florestal em 

Moçambique 

Silvicultura 

 

Mitigação - 

REDD+ 
22,39 

GCCA 

 

DANIDA 

 

 

 

GCCA – Projecto de 

Apoio ao Governo 

de Moçambique: 

Integração das 

Mudanças 

Climáticas (MC) nas 

políticas e 

estratégias para 

adaptar os 

impactos das MC 

 

 

Multi-sectorial Adaptação 17,0431 

GEF6 

UNIDO 

 

 

Rumo a uma 

Energia Sustentável 

para Todos em 

Moçambique: 

Promoção da 

Disseminação 

Baseada no 

Mercado, de 

Sistemas 

Integrados de 

Energia Renovável 

para Actividades 

Produtivas nas 

Zonas Rurais 

Geração, 

distribuição e 

eficiência 

energética 

Mitigação – 

geral 

 

2,85 

LDCF 

PNUD 

 

 

Adaptação nas 

zonas costeiras de 

Moçambique 

Multi-sectorial Adaptação 4,43 

LDCF 

Programa Das 

Nações Unidas 

para o 

Moçambique: 

Construir 

Resiliência na Zona 

Protecção 

ambiental geral 

 

Adaptação 6,00 

 
31 O projecto GCCA também recebeu o contributo da DANIDA de 31,5 milhões de Euros e do Governo de Moçambique de 0,3 

milhões de Euros (Irish Aid, 2018). 
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Ambiente 

(UNEP) 

 

 

Costeira através de 

Abordagens à 

Adaptação 

Baseadas no 

Ecossistema. 

LDCF 
PNUD 

 

Programa de Acção 

Nacional de 

Adaptação (NAPA) 

Multissectorial Adaptação 0,20 

LDCF FAO 

Reforçar as 

Capacidades dos 

produtores 

agrícolas para Lidar 

com as MC para 

melhorar a 

segurança 

alimentar através 

da abordagem de 

escolas de campos 

agrícolas 

Agricultura Adaptação 9,00 

Fundo de 

Concretizaçã

o dos ODM 

 

Integração do 

Ambiente e 

Adaptação às 

Mudanças 

Climáticas 

  Adaptação 7,00 

PPCR 

 

Banco Africano 

de 

Desenvolvime

nto (BAD) 

Projecto de 

irrigação e de 

resiliência às 

Mudanças 

climáticas no Baixo 

Limpopo 

Agricultura Adaptação 15,75 

PPCR 

 
IFC 

Construir resiliência 

no sector de 

energia de 

Moçambique 

através de 

investimento do 

sector privado 

Multi-sectorial Adaptação 10,43 

PPCR BM 

Cidades e 

mudanças 

climáticas 

Outros 

multissectores 
Adaptação 15,75 

 

 

PPCR 

 

 

BIRD 

Projecto de 

Assistência Técnica 

às Mudanças 

Climáticas 

Governo e 

sociedade civil 
Adaptação 2,00 

 

 

PPCR 

 

 

BIRD 

Resiliência 

climática: 

Transformar os 

Serviços Hidro-

Meteorológicos 

Multi-sectorial Adaptação 15,00 
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PPCR 

 

BAD 

Projecto de Gestão 

Florestal 

Sustentável da 

Lúrio Green 

Resources 

Multi-sectorial Adaptação 0,20 

 

PPCR 

 

 

 

Programa de 

gestão e 

manutenção de 

estradas e pontes 

Transportes e 

armazenament

o 

 

Adaptação 15,75 

 

PPCR 

 

 

IFC 

Projecto de 

viabilidade de 

Irrigação Rural 

Agricultura Adaptação 0,58 

 

PPCR 

 

BAD 

Projecto de Gestão 

Sustentável de 

Recursos Hídricos e 

de Terra 

Multi-sectorial Adaptação 15,75 

 

 

SCCF 

 

 

PNUD 

Lidar com a seca e 

as mudanças 

climáticas 

 

Ajuda 

humanitária 
Adaptação 

0,96 

 

Fonte: HBS (2018). 

 

Além disso, uma grande parte do financiamento é também acedida através de financiamento bilateral. 

Considere-se, por exemplo, o caso da Irlanda. A Tabela 11 fornece um esboço do financiamento da Irish 

Aid directamente para os esforços de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

 

Tabela 11: Contributo da Irish Aid para o financiamento climático em Moçambique 

em euros (€) 

 Financiamento climático32 

2014-2016 

Bilateral Sociedade Civil Total 

Financiamento Climático à Adaptação 

(UNFCCC) 

5 298 866 1 699 594 6 998 460 

Financiamento Climático Transversal 

(UNFCCC) 

1 751 687 579 650 2 331 337 

Biodiversidade (UNCBD) 339 000 419 653 758 653 

Desertificação (UNCDD) 1 860 273 39 650 1 899 923 

Redução do Risco de Desastres (DDR) 1 482 724 N/A 1 482 724 

Financiamento Climático Total 10 732 550 2 738 547 13 471 097 

Fonte: Irish Aid (2018) 

Além disso, a Embaixada dos Países Baixos anunciou um plano para contribuir com 29,26 milhões de euros 

para programas relacionados com as mudanças climáticas em Moçambique entre 2016 e 2018, com 17% 

 
32

 “Os projectos directamente financiados pela Irish Aid ao abrigo do programa de ajuda bilateral incluem o Prosana programa para a 

segurança alimentar e nutricional; preparação e redução do risco de catástrofes; construção de um aglomerado hortícola competitivo e 

revitalizaçãocdo sector do coco; e, resposta à urgência nutricional em províncias afectadas pela seca. Parceiros da Sociedade como a 

Concern, o Child Fund, a Serve e a Help Age estão a ajudar a construir resiliência às mudanças climáticas através de uma vasta gama de 

projectos que incluem fazer com que as famílias agrícolas pobres e os grupos vulneráveis tenham um maior acesso a, controlo de e 

retornos de meios de subsistência produtivos e mecanismos de apoio social; reduzir a vulnerabilidade e melhoria da segurança dos meios 

de subsistência das crianças, jovens, mulheres e homens pobres em comunidades-alvo; e fazer com que homens e mulheres idosos 

beneficiem de programas de protecção social mais acessíveis” (Irish Aid, 2018:33). 
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especificamente destinados à mitigação e cerca de 83% para adaptação (Warner et al., 2016). O contributo 

climático da Embaixada dos Países Baixos concentra-se em áreas como a agricultura, comunicações, 

capacitação institucional, energia e a planificação. 

 

8.4 Lições do terreno: adaptação e mitigação às mudanças climáticas 

 

Face aos crescentes desafios ambientais e socioeconómicos ligados às mudanças climáticas em 

Moçambique, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o Banco Mundial e  outras instituições 

estão a apoiar vários programas e processos de desenvolvimento que envolvem reformas de políticas que 

visam reforçar as estratégias de mitigação e adaptação das mudanças climáticas em Moçambique, com 

foco nos padrões de utilização e governação da terra, nomeadamente Climate-Smart Agriculture (CSA) e 

REDD+33. No entanto, a procura de terra para projectos não é nova na região. Moyo (2000) já tinha 

identificado tendências de auxílio ao desenvolvimento e utilização de recursos privados em prol de 

agendas ambientais, particularmente as de conservação da fauna bravia, e identificou esta tendência como 

um factor de influência no ambiente político envolvendo terra no Zimbabwe. 

 

Com financiamento significativo da comunidade internacional, incluindo grandes organizações 

multilaterais, como o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, as respostas das 

políticas e as intervenções estratégicas às mudanças climáticas em Moçambique são cada vez mais 

moldadas pelos interesses da política internacional na área de governação e da sustentabilidade ambiental. 

Os estudos de casos são baseados na pesquisa conduzida pelo OMR em Moçambique, que explorou as 

políticas de conservação no Parque Nacional de Limpopo, localizado no distrito de Massingir, província de 

Gaza, e também a promoção da CSA34 entre agregados familiares agrícolas na província da Zambézia. 

 

A necessidade de examinar ainda mais as implicações da conservação da natureza tem sido abordada e 

debatida sob diversas perspectivas. Numa das narrativas dominantes nos grandes debates globais sobre a 

eficácia do REDD+, muitos argumentam que estes projectos têm o potencial de reforçar desigualdades e 

exclusões sociais existentes (Hunsberger et al. 2015, Corbera 2012, Phelps et al. 2010). Hunsberger et al. 

(2015) identifica os seguintes riscos inerentes às estratégias de concepção e implementação da REDD+: (1) 

A abordagem top-down das intervenções resulta em que as opiniões das comunidades rurais são em 

grande parte ignoradas, por conseguinte, falham em enfrentar as verdadeiras causas da desflorestação em 

diferentes localidades; (2) para as comunidades rurais em áreas de conservação visadas, a intervenção da 

REDD+ levou frequentemente à perda de acesso, utilização e controlo de recursos florestais, aprofundando 

as desigualdades existentes no caso de as elites captarem os benefícios das políticas; (3) redução da 

floresta a um valor de commodity única por lhe ser atribuído um preço único; e (4) interesses múltiplos e 

conflituosos entre intervenientes: instituições internacionais, nacionais e locais levam a resultados 

indesejáveis para as comunidades rurais negligenciadas. 

 

No Parque Nacional de Limpopo localizado no distrito de Massingir, na região Sul de Moçambique, na 

província de Gaza, o governo considera que o distrito tem grande potencial turístico e ecológico. Cerca de 

2.100 km2 da área total dos 5.698 km2 do distrito foram integrados no Parque Nacional de Limpopo (PNL). 

O PNL faz parte de uma área mais vasta de conservação, criada em Dezembro de 2002, através de um 

Tratado entre os Chefes de Estado da República de Moçambique, República da África do Sul (RAS) e 

República do Zimbabué, que cobre uma área de 35.000 km2 distribuída entre os Parques de Kruger (RAS), 

 
33

  REDD+ é uma abordagem de mitigação das mudanças climáticas que tem sido desenvolvida pela UNFCCC, liderada pelo Programa 

UN-REDD de 2008, e que apoia processos de REDD+ liderados nacionalmente. Visa incentivar os países em desenvolvimento a reduzir as 

emissões da desflorestação e degradação da floresta, a conservar os stocks de carbono da floresta, a gerir as florestas de forma 

sustentável e a reforçar os stocks de carbono da floresta. Liderada pelos países desenvolvidos da ONU que pagam aos países em 

desenvolvimento para não cortar, ou para reflorestar as suas florestas, representa as compensações de carbono dos países desenvolvidos. 

Baseia-se no pressuposto de que, sem a REDD+, essas florestas teriam sido cortadas, acelerando as alterações climáticas. (A 

desflorestação é responsável por até 20% das emissões de gás com efeito de estufa.) 
34

 A Climate-Smart Agriculture emergiu como uma nova abordagem, um novo guia para mudar os sistemas agrícolas a lidar com 

desafios de segurança alimentar e mudanças climáticas (FAO, 2013). “Inclui técnicas práticas comprovadas – como associação de culturas, 

agricultura de conservação, rotação de culturas, gestão agro-pecuária integrada, sistemas agro-florestais, melhoria do pastoreio e 

melhoria da gestão hídrica – e práticas inovadoras, como melhor previsão meteorológica, culturas alimentares mais resilientes e seguro 

contra risco.” (BM, 2011: ii) 
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Limpopo (Moçambique) e Gonarezhou (Zimbabué), onde as principais atracções estão relacionadas com 

ecoturismo, aventura, desportos aquáticos, etc. (RM, 2014). A criação deste parque transfronteiriço foi 

apoiada pelo banco de desenvolvimento alemão e, em parte, pelo Banco Mundial. 

 

Este tratado incluiu as seguintes actividades35: (1) desenvolvimento de instalações turísticas; (2) Remoção 

das cercas entre o Parque Nacional de Kruger e o PNL e relocalização de 5.000 animais do Parque Nacional 

de Kruger para o PNL devido à perda maciça de vida selvagem em Moçambique durante a prolongada 

guerra civil do país (Lunstrum 2008); (3) Construção de uma vedação para separar a principal zona de vida 

selvagem da zona tampão da comunidade; (4) Realojamento de 1.200 agregados familiares e 

implementação de vários programas comunitários; entre outros. Lunstrum (2008) designou este processo 

por “renacionalização” da terra através de um processo desapropriação da terra apoiado pela elogiada lei 

de terras de Moçambique. A aplicação da lei de terras ao longo deste processo foi considerada ineficaz 

pois os direitos da terra estão a ser negados (Lunstrum, 2008): 

O PNL é aquilo a que chamo “um espaço estatal neoliberal”; ou seja, um espaço nascido de, e 

criado para instituir reformas políticas neoliberais e económicas e um espaço em que o Estado é o 

árbitro de último recurso sobre o que acontece dentro dos limites do parque e não apenas um 

espaço no qual o estado reforçou o seu poder… E, como tenho tentado mostrar, o PNL é 

igualmente um local de Estado neoliberal, nascido da lei de terras de 1997 neoliberal 

explicitamente concebida para atrair investimento estrangeiro e promover o desenvolvimento 

económico descentralizado para além das suas fronteiras Lunstrum (2008: 352-353). 

 

A requalificação do PNL numa conservação significou que 7.000 pessoas tiveram de ser reassentadas após 

a celebração do tratado (Lunstrum, 2016; Milgroom, 2015), razão pela qual ser considerada uma das 

deslocações relacionadas com a conversação mais prolongadas na África Austral (Lunstrum, 2016). O 

processo de reassentamentos teve de ser supervisionado pela Política Operacional de reassentamento 

Involuntário do Banco Mundial, que foi uma condição para a continuação do financiamento do PNL 

(Milgroom, 2015). 

 

No entanto, apenas os habitantes de duas aldeias foram reassentados e cinco aldeias permaneceram 

dentro da área de conservação onde o tratado visa promover a fauna bravia. Embora o processo de 

reassentamento das restantes aldeias tenha sido retomado em 2017, as populações que residem dentro do 

parque referiram desafios, incluindo a perda do seu gado devido aos animais selvagens e a perda de 

culturas e mencionaram casos de perda de vidas humanas (Lunstrum, 2016). É importante observar que as 

principais estratégias de subsistência das comunidades afectadas envolvem a criação de gado, produção 

de carvão e agricultura de subsistência (Borras et al., 2011). 

 

Este estudo de caso do PNL demonstra uma clara marginalização dos habitantes rurais através de 

processos que envolvem intrinsecamente acções que prejudicam, directa e indirectamente, os direitos das 

pessoas à terra, à água e à alimentação. A implementação do REDD+ está ligada à onda recente de 

usurpação de terras e recursos na região. Os resultados da aquisição de terras e recursos, em última 

análise, têm impactos negativos nos agregados familiares rurais relativamente aos seus modos de vida, 

não só como resultado do acesso diminuído aos recursos, mas também como resultado do processo de 

reassentamento que não é bem implementado pois as comunidades são relocalizadas em áreas com terra 

menos fértil, mau acesso a serviços públicos e fontes de água e, consequentemente, com menor 

capacidade para produzir culturas alimentares suficientes para satisfazer as necessidades do agregado 

familiar e produzir culturas comerciais para gerar rendimento. Os agregados familiares que ainda não 

foram reassentados continuam dentro do Parque Nacional a enfrentar a ameaça da vida selvagem que a 

rodeia, que se intensificou após o repovoamento do PNL. 

 

O segundo estudo olha para a promoção da CSA e suas implicações nos modos de vida dos agregados 

familiares agricultores na província da Zambézia, na região central de Moçambique. Com o aumento das 

preocupações ambientais globais relativamente às narrativas sobre as alterações climáticas, está a uma 

 
35

 http://www.limpopopn.gov.mz/about.php?header=elephant 
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nova abordagem ao sistema agro-alimentar global por importantes instituições como o Banco Mundial, 

designada por CSA. 

 

O aparecimento da CSA, enquanto nova abordagem, pode ser localizada dentro de um discurso mais vasto 

defendido por grandes organizações multilaterais, incluindo o Banco Mundial e a FAO, sobre a 

necessidade de encontrar novas formas de gerir o sistema alimentar, devido ao contributo da produção 

agrícola para as emissões de gases de efeito estufa e degradação da terra (Taylor 2018). No seguimento da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, em 2012, 

identificou-se a economia verde como um caminho para o desenvolvimento sustentável, o modelo CSA 

emergiu como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Este novo modelo representava uma 

abordagem viável para resolver a fome mundial através de práticas agrícolas sustentáveis que podem 

facilitar a conservação dos recursos da terra, água, plantas e da genética animal, biodiversidade e 

ecossistemas, bem como para reforçar a resiliência às mudanças climáticas e aos desastres naturais (ONU 

2012). Enquanto uma das 11 Áreas Corporativas de Mobilização de Recursos ao abrigo dos Objectivos 

Estratégicos da FAO, a CSA visava o seguinte: “aumentar de forma sustentável a produtividade agrícola e 

os rendimentos; adaptar e construir resiliência às mudanças climáticas; e reduzir e/ou remover as emissões 

de gás com efeito de estufa, sempre que possível” (FAO 2013). 

 

Os intervenientes do sector privado também adoptaram a abordagem CSA em novos projectos agrícolas 

que vão desde a produção de culturas alimentares às florestas e produção animal na região. Em 

Moçambique, a CSA surgiu como modelo dominante entre os novos investidores agrícolas. 

 

A Portucel Moçambique, uma empresa multinacional moçambicana de plantações florestais controlada 

pela Navigator Company (anteriormente conhecida como Portucel Soporcel), na qual a International 

Finance Corporation – IFC (Corporação Financeira Internacional) do Banco Mundial detém 20% das acções, 

é um dos maiores mega-projectos de Moçambique e o maior do sector agrícola, não só em termos de 

ocupação de terras, como também em termos de volume de investimento. Em 2010, aproximadamente 

173.327 hectares de terra na região foram concedidos à Portucel Moçambique para plantações de 

eucaliptos na província da Zambézia. A empresa adoptou um modelo de ocupação de terra que não 

envolve reassentamentos, o que é muito questionável perante a lei de terras vigente em Moçambique; 

verifica-se apenas apropriação de porções de terra dos agregados familiares em troca de insumos 

agrícolas, serviços de extensão e oportunidades de emprego para os membros do agregado familiar que 

“cedeu” a terra, o que não se tem verificado para todos os agregado familiares.. Os insumos agrícolas e os 

serviços de extensão são fornecidos para facilitar a adopção da CSA entre os agregados familiares 

agrícolas. 

 

Com o apoio do Banco Mundial, que financiou 20% do projecto, este processo incluiu consultas entre a 

empresa e a comunidade de modo a facilitar a transferência de terras dos agregados familiares para a 

Portucel Moçambique em troca de empregos, insumos e serviços de extensão para a adopção de práticas 

de CSA. A Portucel Moçambique adquiriu terras numa área densamente povoada que consiste em três 

distritos e cinco postos administrativos (Rede Ambiental do Papel 2017). De uma perspectiva ambiental, o 

estabelecimento de um viveiro florestal terá impacto nos restantes ecossistemas florestais na área e 

impedirá as utilizações tradicionais da floresta. A terra é crítica para a segurança alimentar e para os modos 

de vida dos quais as pessoas afectadas dependem. A perda de terras também contribuiu para a crescente 

pressão fundiária pois as pessoas afectadas procuram terras agrícolas.  

A troca de terras por insumos e serviços de extensão, no contexto de decrescentes recursos produtivos, 

significa que os benefícios da CSA não podem ser totalmente alcançados. 

  

A promoção da CSA entre os pequenos agricultores nas comunidades afectadas é feita pela empresa de 

plantação de árvores na Zambézia através do apoio à produção de várias culturas alimentares, 

particularmente horticultura, a distribuição de sementes de feijão bóer e a utilização de campos de 

demonstração. No entanto, o fornecimento de insumos e serviços de extensão tem sido lento. Enquanto 

que o processo de transferência da terra tem sido relativamente rápido e acelerado. Dada a magnitude do 

projecto e a dimensão da concessão de terra, ainda nem todos os agregados familiares afectados 
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receberam os insumos e formação em práticas CSA o prometido. Além disso, o processo de 

implementação não satisfez as necessidades e aspirações das comunidades, conforme definido durante as 

sessões iniciais de consulta entre os membros da comunidade e a Portucel Moçambique. Na fase inicial do 

projecto, a empresa realizou uma avaliação dos solos locais e das tendências climáticas da região, e 

decidiu unilateralmente que sementes seriam distribuídas, que culturas seriam promovidas e que técnicas 

seriam ensinadas nos campos de demonstração, sem a opinião activa das comunidades locais.  

 

8.5 Conclusão 

 

As estratégias para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas são transversais e, por conseguinte, 

estão reflectidas e integradas no trabalho programático de diferentes instituições e sectores. No entanto, 

existe uma necessidade de alinhar a resposta às mudanças climáticas como prioridade política em todos os 

investimentos planeados a nível do terreno, de modo a promover a inclusão e o desenvolvimento, 

garantindo ao mesmo tempo a segurança alimentar e apoiando os esforços de resiliência climática visando 

os pequenos agricultores (Hunter et al., 2017). 

 

Os documentos de políticas existentes são, de um modo geral, bem concebidos e coerentes. No entanto, 

as estratégias do sector estão fortemente departamentalizadas e, em alguns casos, as estratégias não 

fornecem medidas de implementação, orçamentação e instrumentos de monitoria detalhados. 

 

A maioria dos programas, estratégias e projectos relacionados com as mudanças climáticas e/ou segurança 

alimentar são financiados por recursos externos e, portanto, a continuidade dos programas não pode ser 

continuamente assegurada. A limitada capacidade financeira e técnica do Governo precisa de ser abordada 

através de esforços estratégicos coordenados por parte de quem influencia toda a programação sobre 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas, incluindo os esforços dos doadores. De acordo com Hunter 

et al. (2017:27), os acordos institucionais e enquadramentos jurídicos existentes apresentam outras 

fraquezas, particularmente aos níveis provincial e distrital. Nas zonas rurais, algumas medidas de políticas 

beneficiaram os grandes agricultores desproporcionalmente aos pequenos agricultores. Considera-se 

também que existem algumas sobreposições nos mandatos e actividades institucionais e, que o 

mecanismo existente de coordenação institucional para partilha de dados e conhecimento é fraco e 

informal, e, como resultado o conhecimento recentemente gerado não está a ser partilhado. A alocação 

orçamental é também uma preocupação para os projectos e programas relacionados com as mudanças 

climáticas. 

 

A análise ao nível dos agregados familiares, as tendências das mudanças climáticas mostram que os 

desastres naturais, a escassez de água e a degradação dos solos têm um impacto directo nos modos de 

vida rurais e na segurança alimentar dos agregados familiares. No entanto, as respostas aos crescentes 

desafios ambientais e socioeconómicos resultantes de eventos climáticos e de processos de mudança 

mudanças climáticas não abordam directamente esses desafios e, em determinados casos, as políticas e 

estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas representam novos canais de captação de 

recursos, tendo introduzido novas ameaças e piorado a situação dos agregados familiares rurais que 

subsistem em modos de vida sensíveis ao clima. A análise das implicações e eficácia da implementação do 

REDD+ nos modos de vida rurais mostra um padrão claro de usurpação de terra e de recursos. Além da 

fraca implementação do programa CSA, pela Portucel Moçambique, o programa apresenta uma estratégia 

clara de aquisição de terra em grande escala pelo capital agro-industrial com apoio de uma instituição 

financeira multilateral poderosa e do Governo, em nome do desenvolvimento e da sustentabilidade 

ambiental. As conclusões do OMR indicam que as respostas de políticas e as intervenções estratégicas, no 

que se refere às mudanças climáticas da CSA e da REDD+ não abordaram as questões locais e não 

promoveram uma solução benéfica para todas as partes envolvidas (win-win), mas, em vez disso, 

aprofunda mais os níveis altos de pobreza e de vulnerabilidade em comunidades já marginalizadas.  

 

8.6 Recomendações 

 

Com base na nossa análise do enquadramento institucional e político para a implementação das 

intervenções de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e alocação de recursos para programas e 
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iniciativas relacionados com às mudanças climáticas em Moçambique, apresentamos as seguintes 

recomendações: 

1. Integração da resiliência nas intervenções das mudanças climáticas, incluindo a componente da 

segurança alimentar, em todas as políticas, estratégias e planos de acção sectoriais de forma 

integrada e coordenada;  

2. Desenvolvimento de instrumentos legais que estabeleçam a legislação sobre a adaptação e 

mitigação às mudanças climáticas para orientar a resposta multissectorial às mudanças climáticas;  

3. Reforço dos mandatos e das capacidades institucionais e técnicas dos principais ministérios 

governamentais e agências que implementam adaptação e resiliência às mudanças climáticas em 

todos os níveis do governo, incluindo os níveis central, provincial, distrital e autárquico;  

4. Aumento da alocação orçamental para projectos e programas relacionados com as mudanças 

climáticas;  

5. Desenvolvimento e implementação de instrumentos detalhados de monitoria, de modo a 

monitorar a implementação de políticas, estratégias e planos e garantir a responsabilização;  

6. O papel do governo, enquanto responsável máximo, é proteger e garantir a realização 

progressiva do direito à alimentação e dos direitos relacionados, como os direitos das pessoas à 

terra e à água.  

7. Garantir que as políticas e estratégias do Governo sobre as mudanças climáticas respondem às 

necessidades da população, particularmente das comunidades vulneráveis e pobres.  

 

 

9. O QUE O GOVERNO PODE FAZER? 

 

O papel do governo, enquanto responsável máximo, é proteger e garantir a realização progressiva do 

direito à alimentação e dos direitos relacionados, como os direitos das pessoas à terra e à água. 

Embora a falta de recursos e capacidade constituam um obstáculo para o Governo aplicar as leis 

existentes, a integração do direito à alimentação na reflexão sobre as políticas é crucial para promover os 

interesses de todos os cidadãos e para a protecção dos direitos humanos. 

 

Uma das estratégias-chave para promover as abordagens baseadas nos direitos humanos na reflexão 

sobre o desenvolvimento e na elaboração de políticas é a advocacia, bem como o desenvolvimento de 

mecanismos eficazes de transparência e responsabilização em todas as esferas do Governo. A construção 

de parcerias com a sociedade civil é também crucial no trabalho do Governo. As Directrizes Voluntárias da 

FAO de 2004, sobre o direito à alimentação, e as Directrizes Voluntárias da FAO de 2012, sobre Governação 

Responsável de Propriedade da Terra, Pescas e Florestas no Contexto da Segurança Alimentar Nacional são 

ferramentas poderosas que o Governo pode utilizar para chamar a atenção sobre a injustiça alimentar e 

lutas com ela relacionada. 

 

O uso das Directrizes Voluntárias para desenvolver estratégias e contrapor propostas contra as forças de 

mercado e outros intervenientes influentes na governação dos sistemas alimentares aos níveis nacional e 

local, constitui uma das principais formas pelas quais o Governo pode responder e moldar as trajectórias e 

os resultados da mudança do sistema agro-alimentar. 

 

O nosso estudo de caso em Moçambique revela que o impacto das alterações no sistema agro-alimentar é 

diferenciado e que as violações do direito à alimentação adequada estão a ocorrer a vários níveis dos 

sistemas agro-alimentares dos quais a população rural depende. A reconfiguração dos sistemas agro-

alimentares. no contexto dos crescentes níveis de investimento na agricultura e mudanças climáticas em 

curso, está a reestruturar a forma como as pessoas produzem e acedem aos alimentos. Os resultados 

destas mudanças rápidas resultaram na marginalização da população rural. 
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Sugere-se uma nova abordagem à segurança alimentar e ao desenvolvimento agrícola em Moçambique. A 

nossa investigação mostra que as actuais intervenções políticas e o enquadramento legal para 

investimento nos sectores de alimentos e agrícolas dão prioridade à expansão da agricultura, através de 

grandes explorações e intensificação induzida do uso de insumos entre os pequenos agricultores, baseada 

nas tecnologias da revolução verde. Isto fez emergir sistemas alimentares cada vez mais desiguais. Embora 

a insegurança alimentar possa resultar em eventos que estão além do poder e do controlo do Estado, 

como desastres naturais ou dinâmicas do mercado alimentar global, os impactos das actuais estratégias de 

desenvolvimento agrícola suscitam questões sobre às narrativas políticas e às políticas subjacentes por trás 

deste modo de desenvolvimento agrícola. 

 

A tabela abaixo apresenta indicadores seleccionados, baseados nas Directrizes Voluntárias sobre o Direito 

à Alimentação, para análise da implementação do direito à alimentação e análise do impacto das 

mudanças em curso nos vários níveis das alterações no sistema agro-alimentar.  

 

Tabela 12: Um exemplo de indicadores do direito à alimentação baseados nas Directrizes 

Voluntárias sobre o direito à alimentação de 2004 da FAO 

Reconhecimento 

do direito à 

alimentação 

Implementação do 

direito à 

alimentação 

 

Acesso e 

controlo 

sobre os 

recursos 

produtivos 

 

Insumos e 

apoio 

 

Acesso e 

controlo sobre 

os mercados 

 

Controlo do 

processo de 

aquisição de 

alimentos e a 

natureza dos 

ambientes 

alimentares 

Reconhecimento 

nacional de 

instrumentos 

internacionais 

Política nacional 

sobre segurança 

alimentar 

 

Terra, 

água, 

florestas 

 

Insumos: 

crédito, 

formação e 

equipamento 

Infra-

estruturas - 

distribuição - 

processamento 

 

Apoio a 

mercados 

locais 

Reconhecimento 

constitucional 

 

Abordagem 

multissectorial e 

interdepartamental 

à segurança 

alimentar 

 

Regulação 

de agro-

químicos 

 

Controlo sobre 

preços 

 

Disponibilidade 

de alimentos 

adequados e 

diversificados 

Protecção 

explícita ou 

implícita 

 

  

Práticas de 

produção 

 

 

Oportunidades 

de geração de 

rendimento 

para as 

pessoas 

poderem 

complementar 

a produção 

própria de 

alimentos 

     

Apoio a 

diversas 

culturas e 

alimentos entre 

pequenos 

agricultores 

 

Ao compreender as mudanças em curso nas zonas rurais, e os impactos da reestruturação dos sistemas 

agro-alimentares na forma como as pessoas produzem e têm acesso aos alimentos, os Governos podem 
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desenvolver mecanismos para proteger o direito das pessoas à alimentação e começar a desenvolver 

estratégias para intervenções alternativas que podem contribuir para a realização progressiva do direito à 

alimentação. Existem passos básicos e exemplos que o Governo pode seguir para promover o direito à 

alimentação (FAO, 2009): 

 

1. Garantir processos de tomada de decisão participativos e inclusivos e garantir consulta pública 

adequada na elaboração de legislação e de políticas ao formular estratégias de segurança alimentar e 

de desenvolvimento agrícola: Ao desafiar o actual modelo de desenvolvimento agrícola, que promove 

a produção em grande escala e a intensificação de insumos agrícolas, é importante desenvolver um 

caminho diferente para estratégias alternativas de comercialização agrícola e modos de governação 

centrados nas pessoas. Perguntas a fazer:  

 

• Qual é a política de desenvolvimento agrícola?  

• Qual é a política de investimento? 

• A promoção de uma abordagem baseada em direitos é importante para questionar a noção de 

que o fornecimento de alimentos por parte do Governo é bem-estarista (welfarist), em vez de ser a 

protecção de um direito humano: Uma abordagem baseada em direitos permite a interrogação do 

poder subjacente e da dinâmica política do acesso a alimentos, realçando a importância dos canais 

através dos quais se acede aos alimentos, incluindo a produção própria e a aquisição de alimentos. 

Perguntas a fazer:  

• O direito à alimentação adequada é protegido na constituição?  

• Existe uma política nacional de segurança alimentar? Tem um plano de implementação?  

• A constituição reconhece e protege os direitos das pessoas à terra e à água? 

 

2. Exercer pressão para que a segurança alimentar seja centralizada na planificação e nas despesas do 

governo: Esta medida requer que os departamentos e agências envolvidos na implementação de 

programas e iniciativas de segurança alimentar e nutricional se comprometam directamente com o 

Tesouro Nacional e levem a questão aos Comités Parlamentares e aos fazedores de políticas a nível 

nacional. Perguntas a fazer:  

• Qual a alocação orçamental para programas relacionados com segurança alimentar?  

• Qual é o orçamento para programas de apoio a agricultores? 

 

3. Desenvolver um movimento coordenado e inclusivo de direito à alimentação adequada que ligue o 

direito à alimentação às outras lutas, como a luta por segurança de posse de terra.  

 

4. Desenvolver campanhas de consciencialização abrangentes em torno das violações do direito à 

alimentação nas comunidades rurais. 

 

A abordagem do direito à alimentação adequada para a segurança alimentar aos níveis nacional e local 

deve ser aplicada a cada nível das cadeias de valor alimentar, para ser alcançada. Os elementos de um 

sistema alimentar baseado em direitos podem ser resumidos da seguinte forma: 

1. Ausência de exploração/abuso humano dentro da cadeia de valor.  

2. Garantia dos direitos humanos, protecção de trabalhadores agrícolas, salários que assegurem uma 

subsistência, liberdade para formar sindicatos.  

3. Tomada de decisões democrática sobre escolhas do sistema alimentar que tenham impactos nas 

pessoas ao longo do sistema; por vezes, as decisões são indirectamente influenciadas por onde estão 

os insumos e os subsídios, bem como o acesso ao mercado.  

4. Cada pessoa tem uma opinião a dar na protecção dos seus direitos.  
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5. O estabelecimento do direito à alimentação na legislação internacional tem sido um dos maiores 

ganhos na luta mundial contra a fome e a desnutrição porque constitui uma base para reconhecer 

e enfrentar activamente os determinantes socioeconómicos e políticos da insegurança alimentar  
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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. 


