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Considerando que a prevalência de altos níveis de 
subnutrição crónica representa um risco importante 
para o desenvolvimento de Moçambique, as discus-
sões sobre segurança alimentar e nutrição torna-
ram-se cada vez mais importantes no país, tanto 
para o governo como para a sociedade civil.

A situação actual de segurança 
alimentar e nutrição pode resumir-se 
do seguinte modo: 

Existe uma elevada taxa de desnutrição crónica, 
principalmente nas crianças, maior nas zonas rurais 
que nas urbanas, crescendo do Sul para o Norte 
(onde atinge os 50%), isto é, das zonas de maior 
consumo para as de maior produção, das zonas 
mais desfavoráveis para as mais favoráveis para a 
produção, das zonas mais pobres para as zonas mais 
ricas em recursos naturais. Este é um padrão consis-
tente com outros indicadores dos desequilíbrios 
regionais em termos de níveis de pobreza-consumo, 
infra-estruturas económicas e sociais. Não sendo a 
pobreza a única causa de desnutrição, é geralmente 
aceite ser um dos factores fundamentais.

Hoje, em Moçambique, embora ¾ da população 
tenha conseguido sair da armadilha da fome, quase 
metade das crianças tem o seu futuro comprometi-

do: trata-se, de facto, de uma situação de emergên-
cia que requer um tratamento urgente.

De modo a se atingir, até 2030, os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável, aprovada por todos 
os países em 2015, Moçambique tem que fazer um 
grande esforço, particularmente no que se refere ao 
segundo objectivo que visa “eliminar a fome, atingir 
a segurança alimentar e melhorar a nutrição, e 
promover uma agricultura sustentável”.

Este documento apresenta uma revisão es- tratégi-
ca da situação de segurança alimentar e nutrição de 
Moçambique e recomenda um conjunto de propos-
tas estratégicas que são consideradas chave para 
ultrapassar os principais desafios na luta contra a 
subnutrição crónica. Estas são de natureza política e 
institucional e incluem processos de médio e longo 
prazo, bem como mecanismos de implementação 
que são tão importantes como as metas a atingir.  

O estudo contou com a assistência de um Grupo de 
Aconselhamento multidisciplinar que incluiu espe-
cialistas seleccionados com conhecimento sólido de 
Moçambique e ex- periência em áreas relacionadas 
com a segurança alimentar e nutrição. O seu conte-
údo foi discutido com vários actores relevantes, em 
painéis e grupos de interesse, que incluíram funcio-

nários do governo, representantes da sociedade civil, sector privado, academia e organizações das NU. O 
processo, no seu conjunto, foi facilitado e financiado pelo PMA. 

Considerando os aspectos multi-dimensionais da segurança alimentar e nutrição, as propostas apresentadas 
neste documento exigem uma coordenação atempada e eficiente com os sectores e instituições relevantes 
e as organizações da sociedade civil e ainda entre eles. Em vários casos, os resultados da implementação dos 
programas podem ser sentidos imediatamente ao nível das famílias e comunidades. Contudo, um impacto 
mais amplo na situação alimentar e nutricional de Moçambique só será percebido a médio e longo prazo. 

No geral, as propostas foram analisadas considerando os seguintes elementos:

1) Priorização e governação: a situação evolui lentamente, não pela qualidade das políticas e estraté-
gias, mas porque elas não são implementadas, em grande medida por não constituírem prioridade 
real. Serve como exemplo, o não cumprimento da Declaração de Maputo de atribuição de 10% do 
orçamento para a agricultura. A segurança alimentar não é tarefa e prioridade apenas do governo, 
mas de toda a sociedade. Se não for prioridade, compromete-se a qualidade de vida da população, 
com repercussões negativas para o futuro do país. 

2) Generalização das propostas: as políticas e estratégias não têm em conta as especificidades das 
regiões, ou mesmo das comunidades, tornando-se deste modo pouco exequíveis. Serve como exem-
plo, a mensagem da necessidade de aumentar a frequência de alimentos proteicos, como o feijão, que 
não faz muito sentido para o Niassa, onde essa cultura é frequente, mas onde pode talvez faltar prote-
ína animal, embora a mensagem faça sentido noutras regiões do país. A priorização das medidas de 
mitigação deve considerar as peculiaridades locais para melhor racionalização dos recursos e também 
para melhor aceitação e alcance das mensagens.

Os desafios de segurança alimentar e nutrição em Moçambique são multifacetados e, se não 
forem resolvidos de forma apropriada e atempadamente, representam um risco importante 
para o desenvolvimento do país. A redução da malnutrição crónica é um objectivo-chave de 
desenvolvimento para o governo de Moçambique que requer uma abordagem multi-sectorial 

e investimentos a longo prazo de modo a reverter os seus inaceitáveis altos níveis que 
afectam negativamente o desenvolvimento do capital humano no país. As principais causas de 

subnutrição são os baixos rendimentos e a insegurança alimentar, como demonstrado pela 
grande proporção de famílias com crianças subnutridas no quintil de rendimento mais baixo e 

famílias que sofrem de insegurança alimentar. Estima-se que mais de metade das famílias 
em Moçambique estejam afectadas por insegurança alimentar e, cerca de um terço, por 

insegurança alimentar crónica. Cerca de 30% das famílias são consideradas pobres ou estão 
no seu limite em termos de diversificação da dieta e frequência de refeições, uma medida 

crítica de segurança nutricional. Como referido no documento, 80% das famílias não 
consegue ter uma dieta adequada. A prevalência da insegurança alimentar e da malnutrição 
crónica na maioria das províncias no país é similar. Contudo, as províncias de Cabo Delgado, 

Nampula e Sofala são as mais afectadas.

Sumário 3) Mecanismos de implementação: há que utilizar os mecanismos existentes para transmitir conheci-
mentos essenciais e mensagens necessárias à mudança de comportamentos. Estas devem concentrar-
-se nas práticas de produção e de nutrição. A prioridade deve incidir sobre as crianças nos primeiros 
1000 dias de vida, incluindo os 9 meses de concepção, e as adolescentes e futuras mães com vista ao 
espaçamento dos nascimentos. 

Dada a gravidade da situação actual, e embora esteja claramente estabelecido acima que o tratamento 
sustentável da desnutrição crónica será o resultado de um processo de médio ou longo prazo e não de even-
tos, pode ser conveniente o lançamento de uma Campanha de Combate à Insegurança Alimentar e Subnutri-
ção Crónica. Neste quadro, sugere-se a implementação de grupos ou comités multidisciplinares compostos 
por professores, enfermeiro geral ou técnico de medicina preventiva, parteiras, nutricionistas, extensionistas 
rurais, técnicos de saúde da comunidade e jornalistas, bem como agentes de igrejas e de outras organizações 
da sociedade civil, incluindo médicos tradicionais.
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1000 dias de vida, incluindo os 9 meses de concepção, e as adolescentes e futuras mães com vista ao 
espaçamento dos nascimentos. 

Dada a gravidade da situação actual, e embora esteja claramente estabelecido acima que o tratamento 
sustentável da desnutrição crónica será o resultado de um processo de médio ou longo prazo e não de even-
tos, pode ser conveniente o lançamento de uma Campanha de Combate à Insegurança Alimentar e Subnutri-
ção Crónica. Neste quadro, sugere-se a implementação de grupos ou comités multidisciplinares compostos 
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As propostas apresentadas no documento podem ser sumarizadas do 
seguinte modo: 

Reforço do sistema de extensão, centrado na produção e provisão de sementes de 
qualidade e na disseminação de mensagens para a redução drástica das perdas pós-co-
lheita e pós-captura;

Promoção da pecuária e da aquacultura, incluindo o controlo da doença de Newcastle 
nas galinhas e um combate sistemático às queimadas descontroladas e ao roubo que 
afectam o desenvolvimento da pecuária e da caça;

Apoio ao desenvolvimento da agro-indústria local com a introdução de incentivos ao 
seu estabelecimento. Isto contribuirá para acrescentar valor aos produtos agrários, 
aumentar a disponibilidade de alimentos fortificados e promover as ligações ao mercado; 

Promoção do maneio sustentável dos recursos naturais (terra, água, cobertura vegetal);

Formulação e implementação de um amplo programa de infra-estruturas, priorizando 
as que possuem efeitos directos e a curto prazo na produção, com incidência particular 
em estradas rurais e pequenos regadios, tanques ou represas de água, para envolvi-
mento da população local e geração de oportunidades de emprego, pelo menos sazo-
nal;

Reforço da ligação das escolas e unidades sanitárias com a comunidade, em particular 
mães gestantes e lactantes, através de programas que induzam à mudança de compor-
tamentos e à melhoria de hábitos alimentares; 

Apoio às organizações da sociedade civil para reforçar a sua ligação com as comunida-
des, apoiando os esforços do governo na promoção de actividades directamente 
relacionadas com a segurança alimentar e nutrição; 

Revisão do quadro legal e institucional e da capacidade de imposição de normas e 
procedimentos especificamente orientados para o sistema alimentar. 
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Em 2015, Moçambique celebrou 40 anos desde a proclamação da sua independência. Ocorreram 
entretanto grandes mudanças positivas em diversas áreas, apesar de um período relativamente 
longo de 16 anos de guerra civil, de finais dos anos 70 a princípios dos anos 90. Entre outras realiza-
ções, no período pós-guerra reduziu-se a insegurança alimentar de 56% em 2003 para 24% em 
2015, isto é, 32 pontos percentuais em 17 anos. A desnutrição também foi reduzida de 48% em 
2008 para 43%, em 2015, isto é, 6 pontos percentuais em 7 anos. A insegurança alimentar reduziu-
-se quase ao dobro do ritmo da desnutrição crónica.

A estes ritmos, questiona-se como se pode tornar possível, em Moçambique, realizar cabalmente o 
2.º. Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (SDG2)1 da Agenda para o Desenvolvimento Susten-
tável em 2030, aprovada por todos os países em 2015 e que visa «eliminar a fome, alcançar a segu-
rança alimentar e melhorar a nutrição, assim como promover a agricultura sustentável.»

Como já foi demonstrado ao longo da história, e em alguns países africanos, é possível alcançarem-
-se aquelas metas. O sucesso dependerá de uma priorização crítica e corajosa, baseada no compro-
misso de não colocar em risco, por várias gerações, a viabilidade do país. Irá também depender de 
uma planificação detalhada que leve em conta as condições dos veículos e instrumentos de imple-
mentação locais e que considere os recursos financeiros, naturais, humanos, materiais e institucio-
nais existentes.

Apresenta-se, na primeira secção, a abordagem conceptual e a metodologia. A segunda secção 
expõe a situação actual nos seus aspectos mais relevantes. A terceira secção faz uma discussão das 
políticas e programas adoptados pelo governo e parceiros, os seus progressos e lacunas, bem como 
a potencial contribuição para os objectivos acima mencionados. Explora ainda possíveis propostas 
de solução com vista a melhorar o cenário da segurança alimentar, identificando algumas acções 
que se consideram essenciais. A quarta secção apresenta os principais mecanismos para implemen-
tação das propostas sugeridas. 

O objectivo desta revisão é realizar uma análise 
estratégica da situação de segurança alimentar e 

nutricional em Moçambique. A análise irá determinar 
os progressos de políticas e programas nacionais, 

avaliando os recursos que lhes são disponibilizados e 
identificando lacunas e constrangimentos para se 

alcançarem os objectivos desejados.

Introdução

  1https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-_SDG_Universality_Report_-_May_2015. pdf
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Esta abordagem foi reflectida 
numa matriz que foi utilizada 
para compilação de 
informação e análise das 
políticas, intervenções, 
lacunas, obstáculos e 
propostas.
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2 Os quadros conceptuais de cadeias (sustentáveis) de valor de alimentos e cadeias de valor para a nutrição, que são mais limitados ao lado da oferta, podem ser integrados 
num contexto mais específico de tratamento das actividades e processos típicos das cadeias de valor.
3 A partir de Moser e Norton (2001), o capital económico-financeiro, o património ou capital físico, o património, também dito, capital humano, o património social, que 
inclui regras, normas, obrigações, relações de reciprocidade, solidariedade e confiança, e o património ou capital natural, que compreende os recursos oferecidos pelo 
ambiente natural, incluindo a terra, com os solos, as florestas, a água; os recursos minerais e a atmosfera. 

1. Abordagem conceptual e 
metodologia
1.1. Quadro Conceptual

A revisão estratégica da segurança alimentar e nutrição pode ter diversas abordagens. A escolha do quadro 
conceptual está geralmente associada ao objectivo pretendido. No estudo, faz-se uma abordagem que com-
bina vários quadros de análise2. Incide-se sobre a parte do Sistema Alimentar (Ericksen, 2007; Figura 1), que 
se refere às cinco formas de capital3 associadas ao conceito de modos de vida, onde se fundam os quatro 
pilares “clássicos” de segurança alimentar (Figura 2).

Figura 1. Sistemas alimentares, determinantes e resultado

Fonte: Adaptado de Ericksen, 2007.

Feedback Ambiental
Por exemplo: qualidade da água 

e gases de estufa

ACTIVIDADES 
DO SISTEMA ALIMENTAR

Produção
Recursos naturais, insumos e tecnologia

Processamento e embalagem
Matérias-primas. padrões e armazenagem

Distribuição e comercialização
Transporte, marketing e publicidade

Consumo
Aquisição, preparação e socialização

Feedback Sócio-económico
Por exemplo: meios de vida e 

defesa do consumidor

 FACTORES 
“NATURAIS”

Por exemplo: vulcões e 
Ciclos solares

Interacção
de

FACTORES

RESULTADOS
DO SISTEMA ALIMENTAR

Contribuindo para: Segurança Alimentar, Nutrição, 
Segurança Ambiental e outros interesses sociais

FACTORES 
DE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 
E AMBIENTAIS

Mudanças em:
Cobertura da terra, solos, nurientes 
e ciclos, composição da atmosfera, 
variabilidade climática e médias, 
disponibilidade e qualidade da 
água, biodiversidade, correntes, 
salinidade e nível do mar (...)

FACTORES 
DE MUDANÇAS 

SÓCIO-ECONÓMICAS

Mudanças em:
Demografia, economia, contexto 
sócio-político, contexto cultural, 
ciência e tecnologia.

Disponibilidade
Produção, 

Distribuição e 
Trocas

Utilização
Valor nutritivo, 
Valor Social e 
Segurança de 

Alimentos

Acesso

Acessibilidade,

Alocação e 

Preferências

Capital 
Ambiental

Stocks e fluxos,
ecossistema,

Serviços de 
ecossistema,

Acesso a 
recursos naturais  

Bem-estar 
Social
Rendimento, emprego, 
riqueza, 
capital social 
e político e 
capital humano
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A segurança alimentar, na sua raiz, depende das condições de disponibilidade, acesso, utilização e estabilida-
de dos alimentos e de intervenção sobre os recursos, patrimónios ou capital nas suas cinco formas: económi-
co-financeiro, físico ou infra-estrutural, humano, social e institucional, e natural. É nesta base que se faz a 
ligação entre os actores – desde os indivíduos aos Estados – e as actividades do sistema. Todas as actividades 
e resultados, a todos os níveis, são influenciados por condições demográficas, naturais, sociais, económicas 
e institucionais. 

Em Moçambique, a maior parte das condições e actividades ligadas ao sistema alimentar têm um grande 
impacto na situação de segurança alimentar e nutricional. A identificação de quais as que têm maior impacto 
é um dos objectivos do estudo. Considerou-se, portanto, necessário estabelecer o contexto sobre o qual se 
efectua a análise com base na abordagem clássica dos pilares de segurança alimentar – disponibilidade, 
acesso, utilização, estabilidade – uma vez que as análises que se concentram exclusivamente nestes 
pilares tendem a desvalorizar e diluir as condições de contexto.

Um elemento essencial na análise de políticas foi a avaliação do seu impacto, potencial ou 
real, na redução ou aumento das desigualdades e da capacidade de produzir, o que 
implica acesso a outros recursos como terra, água, mão-de-obra, solo, material 
genético, etc. Realça-se, assim, a necessidade de garantir uma sociedade 
saudável a longo prazo.

Esta abordagem teve em conta, na formulação de propostas, o 
Quadro Estratégico Global para a Segurança Alimentar e Nutri-
ção proposto pelo Comité sobre Segurança Alimentar Mun-
dial – CFS (CFS, 2014). Em particular, adoptou-se a abor-
dagem de dois caminhos (twin-track), recomendada 
pelo CSF. Esta abordagem consiste na definição 
de dois conjuntos de intervenções simultâ-
neas, sendo o primeiro orientado para 
eliminar a fome a mais curto prazo e, 
o segundo, para a realização de 
intervenções de longo prazo 
que visam a concretiza-
ção progressiva do 
direito a alimenta-
ção adequada. 

Figura 2. Quadro conceptual de segurança alimentar e nutricional: os quatro Pilares da Segurança alimentar

Fonte: Gross et al. (2000).

Estado Nutricional
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1.2. Metodologia

A metodologia incluiu: 

1) Revisão bibliográfica para estabelecer as bases e questões a serem detalhadas; 

2) Análise das políticas ligadas à segurança alimentar e posterior sistematização da informação; 

3) Consultas ao Grupo de Aconselhamento - um grupo multidisiciplinar de especialistas selecciona-
dos com conhecimento sólido de Moçambique e experiência em áreas relacionadas com a segu-
rança alimentar e nutrição; e 

4) Consultas a diversos actores relevantes através de painéis e grupos de interesse. Estes incluíam 
funcionários do governo, representantes da sociedade civil, sector privado, academia e organiza-
ções das NU. 

Esta abordagem foi reflectida numa matriz que foi utilizada para compilação de informação e análise das 
políticas, intervenções, lacunas, obstáculos e propostas.

Foram classificadas três áreas de conhecimento, nomeadamente, (a) segurança alimentar, (b) nutrição e (c) 
áreas comuns. 

As áreas comuns foram agrupadas em dois pacotes: o primeiro reflectindo duas dimensões de contexto 
nomeadamente geografia (incluindo infra-estruturas gerais com impacto na segurança alimentar e nutricio-

nal) e demografia, que integram as cinco formas de capital. O segundo pacote incluiu os quatro pilares 
clássicos de segurança alimentar e nutricional.
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2. Análise da 
situação de 
segurança 
alimentar e 
nutrição

Nesta análise foi utilizada a definição de 
segurança alimentar da Organização para a 

Alimentação e Agricultura (Food and 
Agriculture Organization - FAO) das Nações 
Unidas: «existe segurança alimentar quando 

todas as pessoas, em todos os momentos, 
têm acesso físico, social e económico a 

alimentos nutritivos suficientes e seguros 
para satisfazer as suas necessidades 

dietéticas e preferências alimentares para 
terem uma vida activa e saudável». Este e 

outros conceitos utilizados ao longo do 
estudo podem ser vistos no glossário, em 

anexo.
A situação de segurança alimentar de 

Moçambique foi avaliada tendo em conta as 
suas múltiplas dimensões. Dois conjuntos de 

lentes foram utilizados para examinar e 
compreender estas dimensões: um baseado 
no quadro de meios de vida do DFID (cinco 
tipos de capital: económico-financeiro, físico 

ou infra-estrutural, humano, social e 
institucional, e natural) e outro baseado nos 

quatro pilares da segurança alimentar e 
nutrição das NU (disponibilidade, acesso, 

utilização e estabilidade). Ambas as 
classificações estão inter-ligadas e cada uma 
constitui uma forma diferente de examinar e 
entender o contexto da segurança alimentar 

e nutrição.
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2.1. O Contexto: os cinco tipos de capital

2.1.1. Capital económico e financeiro: alguns indicadores macroeconómicos

A conjuntura económica afecta a produção, o consumo e a utilização de alimentos e, deste modo, a seguran-
ça alimentar e a nutrição. A situação de emprego é um aspecto muito importante pois as famílias com fontes 
de rendimento fixas e seguras são menos propensas à insegurança alimentar. Um ambiente macroeconómi-
co favorável e o acesso a recursos financeiros constituem incentivos à produção agrícola e ao consumo de 
alimentos nutritivos.

 Cerca de 25% do PIB em Moçambique provém da agricultura (culturas, silvicultura, pecuária e pesca), que 
representa a principal fonte de rendimento de cerca de 80% da população (Banco Mundial, 2011). O país tem 
um dos mais baixos Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, ocupando a posição 178 entre 186 
países analisados em 2014, estando entre os países com maior intensidade de pobreza, com privações em 
cerca de 65% dos indicadores considerados no cálculo do IDH (Gráfico 1, UNDP,2014). 

Life Expectancy Education GNI Per Capita HDI

5

4

3

2

1
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year

Gráfico 1. Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 

Gráfico 2. Acesso a Serviços Financeiros

A economia rural continua pouco integrada nos mercados, estando a maior parte do sistema financeiro nas 
cidades (Uaiene, 2012; Gráfico 2). Em 2013 houve um aumento de cerca de 41 instituições financeiras em 
actividade no país. As áreas rurais continuam pouco servidas, tanto em infra-estruturas, como em qualidade 
de produtos adequados à actividade económica rural.

Nestas condições, tanto a produção e disponibilidade, bem como o acesso a alimentos por parte da popula-
ção estão comprometidos. 

Fonte: FinMarkTrust, 2015.
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Capital físico: infra-estruturas 
sociais e económicas

As infra-estruturas sociais, como as escolas e os 
centros de saúde, juntamente com as redes de 
estradas, de comunicação e outras redes económi-
cas, têm impacto sobre todos os pilares de seguran-
ça alimentar. 

Através das escolas, tem-se acesso e influenciam-se 
milhões de pessoas, particularmente os alunos e as 
respectivas famílias. Além disso, como as escolas 
são, naturalmente, centros de aprendizagem, é 
através delas que o Estado se faz presente na maior 
parte das comunidades para realizar os direitos dos 
cidadãos e transmitir os seus programas e mensa-
gens. 

Nas unidades sanitárias prestam-se cuidados 
básicos de saúde e é através delas que se transmi-
tem mensagens importantes sobre higiene e utiliza-
ção correcta dos alimentos, particularmente às 
mulheres grávidas e mães jovens. 

Ao longo dos anos tem-se verificado um aumento 
de infra-estruturas de educação e saúde. No entan-
to, há indícios de que a qualidade dos serviços, em 
ambos os sectores, não tem acompanhado a 
respectiva evolução quantitativa. Verifica-se uma 
maior concentração destas infra-estruturas nas 
zonas urbanas em relação às zonas rurais (Mosca, 
Abbas e Bruna, no prelo).

A infra-estrutura económica também joga um papel 
chave na situação de segurança alimentar, particu-
larmente as relacionadas com irrigação, transportes 
e electricidade. 

As infra-estruturas de irrigação têm cobertura 
limitada e concentram-se nas províncias de Gaza, 
Zambézia, Tete e Manica. No entanto, a capacidade 
instalada não está completamente utilizada. Estima-
-se que apenas 50% dos 120 000 ha de terra irrigada 
tenham sido usados em 2010. Estão em curso 
programas de recuperação da área não usada. 
Contudo, estima-se que cerca de 12,5% não possa 
vir a ser recuperada. Em consequência, a agricultura 
e a disponibilidade de alimentos dependem essen-
cialmente das condições meteorológicas (ORAM, 
2010).

As infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias desen-
volveram-se significativamente nas últimas déca-
das. Apesar do mau estado das estradas, a maioria 
da carga é movida através delas.

De 1997 a 2011, houve uma tendência positiva de 
cobertura da rede de electricidade. No entanto, 
apesar da rede chegar a todos os distritos, poucas 
famílias estão ligadas a ela. A maioria das casas com 
acesso a electricidade está nas áreas urbanas. 

Um pouco mais de metade das famílias (51%) tem 
acesso às fontes melhoradas de água. Contudo, a 
disparidade entre as áreas urbanas e rurais é 
grande, de 84% e 37% respectivamente. Nas zonas 
rurais as principais fontes de água são poços 
desprotegidos (42%) e água de superfície (MISA,INE 
e ICFI, 2013).

Capital Natural: recursos 
naturais e vulnerabilidade

A produção e a disponibilidade de alimentos 
também dependem do acesso aos recursos naturais 
e da capacidade de resistir a choques climáticos e 
económicos.

O país possui 36 milhões de hectares de terras 
aráveis, dos quais estão em uso cerca de 15%. 
Possui também 46,8 milhões de hectares de flores-
tas, dos quais 8,8 milhões em parques e reservas. 
Mais de 99% da área agrícola é constituída por 
explorações de menos de 10 hectares e a maior 
parte da terra é administrada segundo normas 
costumeiras. Actualmente têm-se registado confli-
tos de terras entre pequenos proprietários rurais e 
grandes investidores, bem como entre estes e as 
comunidades em consequência de disputas sobre a 
ocupação da terra e da implementação irregular dos 
reassentamentos.

O país tem 104 bacias hidrográficas importantes. A 
média total anual do escoamento superficial está 
estimada em 216 km3/ano. O fluxo total de água 
entrada na fronteira é de aproximadamente 116 
km3/ano, enquanto o escoamento superficial 
gerado dentro do país é, em média, 100 km3/ano. 
Apenas uma pequena percentagem desta água é 
utilizada ou armazenada.

Moçambique é extremamente vulnerável a condi-
ções meteorológicas, principalmente secas, inunda-
ções e ciclones. O país ocupa o 3.º lugar entre os 
países africanos mais expostos a riscos relacionados 
com o clima, tendo sido afectado por 45 desastres 
naturais significativos desde 1976 (WFP, 2011). A 
seca é o desastre natural mais frequente e ocorre a 
cada três ou quatro anos, principalmente nas 
regiões sul e centro do país. As cheias são um 
problema ao longo dos sete maiores rios de 
Moçambique e os ciclones afectam principalmente 
a zona costeira do país. Variações sazonais e even-
tos climáticos extremos provocam perdas de cultu-
ras e tornam os preços dos alimentos muito instá-
veis no país (Sitoe, 2005). Estes factores afectam 
negativamente a produção e, consequentemente, a 
disponibilidade e o acesso a alimentos. 

É frequente a população ser deslocada para regiões 
menos férteis, o que tem um impacto negativo na 
sua produção. Tendo em conta que a maior parte 
das pessoas vive no meio rural e tem a agricultura 
como principal meio de subsistência, as deslocações 
têm também efeitos negativos na dieta dos agrega-
dos familiares (AFs).

Capital Institucional: 
instituições políticas e recursos sociais

As instituições existentes constituem os melhores 
canais para se promoverem mensagens e imple-
mentarem programas de segurança alimentar e 
nutricional.

O país está dividido em 11 províncias, 152 distritos, 
436 postos administrativos, 1.217 localidades. A 
população está distribuída em cerca de 8.000 povo-
ados, onde o sistema de autoridades locais (estima-
das em cerca de 45 000 autoridades comunitárias) 
inclui três escalões, legitimados localmente, sendo 
6.300 do primeiro escalão, 10 700 do segundo esca-
lão e os restantes do terceiro escalão. Estima-se o 
número de comunidades rurais entre 4.500 e 5.000. 
Estima-se que estejam registadas no país mais de 
900 denominações e instituições religiosas. 

Tem-se verificado, recentemente, um maior engaja-
mento das organizações da sociedade civil em 
iniciativas para influenciar políticas, embora o papel 
de advocacia junto às instituições do Estado e 
comunidades ainda seja limitado. Alguns ganhos 
parciais e pontuais foram conseguidos, como a 
participação das comunidades rurais nos benefícios 

de aproveitamento dos recursos naturais, e um 
maior diálogo entre as instituições públicas, priva-
das e civis em resposta a reivindicações dos direitos 
e liberdades dos cidadãos, individualmente ou orga-
nizados em diversas formas associativas. Muitas 
destas organizações estão envolvidas em activida-
des ligadas à produção agrária e à nutrição.

População e capital humano

De acordo com o censo populacional de 2007, 
houve um crescimento da população total de 
Moçambique de 28% entre 1997 e 2007, o que equi-
vale a uma taxa de crescimento anual de 2,4 %. 
Cerca de 70% da população moçambicana reside no 
meio rural, tendo a agricultura como principal fonte 
de subsistência, estando 40% da população concen-
trada nas províncias de Nampula e Zambézia, na 
região norte do país. A população moçambicana é 
predominantemente jovem. Pouco mais de 50% da 
população é constituída por mulheres, numa 
proporção entre homens e mulheres de 91:100 
(INE, 2010).

Estima-se que o agregado familiar médio seja com-
posto por 4,7 membros nas áreas urbanas, e 4,2 nas 
zonas rurais (UNICEF, 2011). A densidade populacio-
nal é, em geral, baixa, com aproximadamente 26 
habitantes/km². Contudo, em algumas regiões, já se 
sente pressão sobre os recursos naturais, designa-
damente na perda da capacidade de continuar a 
agricultura itinerante. 

A província de Maputo registou o maior aumento 
populacional: 52%, entre 1997 e 2007. A população 
da cidade de Maputo aumentou ligeiramente, uma 
vez que grande parte da migração se dirige para as 
periferias que ultrapassam os limites administrati-
vos da capital e para cidades/vilas de menor dimen-
são.
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Capital físico: infra-estruturas 
sociais e económicas

As infra-estruturas sociais, como as escolas e os 
centros de saúde, juntamente com as redes de 
estradas, de comunicação e outras redes económi-
cas, têm impacto sobre todos os pilares de seguran-
ça alimentar. 

Através das escolas, tem-se acesso e influenciam-se 
milhões de pessoas, particularmente os alunos e as 
respectivas famílias. Além disso, como as escolas 
são, naturalmente, centros de aprendizagem, é 
através delas que o Estado se faz presente na maior 
parte das comunidades para realizar os direitos dos 
cidadãos e transmitir os seus programas e mensa-
gens. 

Nas unidades sanitárias prestam-se cuidados 
básicos de saúde e é através delas que se transmi-
tem mensagens importantes sobre higiene e utiliza-
ção correcta dos alimentos, particularmente às 
mulheres grávidas e mães jovens. 

Ao longo dos anos tem-se verificado um aumento 
de infra-estruturas de educação e saúde. No entan-
to, há indícios de que a qualidade dos serviços, em 
ambos os sectores, não tem acompanhado a 
respectiva evolução quantitativa. Verifica-se uma 
maior concentração destas infra-estruturas nas 
zonas urbanas em relação às zonas rurais (Mosca, 
Abbas e Bruna, no prelo).

A infra-estrutura económica também joga um papel 
chave na situação de segurança alimentar, particu-
larmente as relacionadas com irrigação, transportes 
e electricidade. 

As infra-estruturas de irrigação têm cobertura 
limitada e concentram-se nas províncias de Gaza, 
Zambézia, Tete e Manica. No entanto, a capacidade 
instalada não está completamente utilizada. Estima-
-se que apenas 50% dos 120 000 ha de terra irrigada 
tenham sido usados em 2010. Estão em curso 
programas de recuperação da área não usada. 
Contudo, estima-se que cerca de 12,5% não possa 
vir a ser recuperada. Em consequência, a agricultura 
e a disponibilidade de alimentos dependem essen-
cialmente das condições meteorológicas (ORAM, 
2010).

As infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias desen-
volveram-se significativamente nas últimas déca-
das. Apesar do mau estado das estradas, a maioria 
da carga é movida através delas.

De 1997 a 2011, houve uma tendência positiva de 
cobertura da rede de electricidade. No entanto, 
apesar da rede chegar a todos os distritos, poucas 
famílias estão ligadas a ela. A maioria das casas com 
acesso a electricidade está nas áreas urbanas. 

Um pouco mais de metade das famílias (51%) tem 
acesso às fontes melhoradas de água. Contudo, a 
disparidade entre as áreas urbanas e rurais é 
grande, de 84% e 37% respectivamente. Nas zonas 
rurais as principais fontes de água são poços 
desprotegidos (42%) e água de superfície (MISA,INE 
e ICFI, 2013).

Capital Natural: recursos 
naturais e vulnerabilidade

A produção e a disponibilidade de alimentos 
também dependem do acesso aos recursos naturais 
e da capacidade de resistir a choques climáticos e 
económicos.

O país possui 36 milhões de hectares de terras 
aráveis, dos quais estão em uso cerca de 15%. 
Possui também 46,8 milhões de hectares de flores-
tas, dos quais 8,8 milhões em parques e reservas. 
Mais de 99% da área agrícola é constituída por 
explorações de menos de 10 hectares e a maior 
parte da terra é administrada segundo normas 
costumeiras. Actualmente têm-se registado confli-
tos de terras entre pequenos proprietários rurais e 
grandes investidores, bem como entre estes e as 
comunidades em consequência de disputas sobre a 
ocupação da terra e da implementação irregular dos 
reassentamentos.

O país tem 104 bacias hidrográficas importantes. A 
média total anual do escoamento superficial está 
estimada em 216 km3/ano. O fluxo total de água 
entrada na fronteira é de aproximadamente 116 
km3/ano, enquanto o escoamento superficial 
gerado dentro do país é, em média, 100 km3/ano. 
Apenas uma pequena percentagem desta água é 
utilizada ou armazenada.

Moçambique é extremamente vulnerável a condi-
ções meteorológicas, principalmente secas, inunda-
ções e ciclones. O país ocupa o 3.º lugar entre os 
países africanos mais expostos a riscos relacionados 
com o clima, tendo sido afectado por 45 desastres 
naturais significativos desde 1976 (WFP, 2011). A 
seca é o desastre natural mais frequente e ocorre a 
cada três ou quatro anos, principalmente nas 
regiões sul e centro do país. As cheias são um 
problema ao longo dos sete maiores rios de 
Moçambique e os ciclones afectam principalmente 
a zona costeira do país. Variações sazonais e even-
tos climáticos extremos provocam perdas de cultu-
ras e tornam os preços dos alimentos muito instá-
veis no país (Sitoe, 2005). Estes factores afectam 
negativamente a produção e, consequentemente, a 
disponibilidade e o acesso a alimentos. 

É frequente a população ser deslocada para regiões 
menos férteis, o que tem um impacto negativo na 
sua produção. Tendo em conta que a maior parte 
das pessoas vive no meio rural e tem a agricultura 
como principal meio de subsistência, as deslocações 
têm também efeitos negativos na dieta dos agrega-
dos familiares (AFs).

Capital Institucional: 
instituições políticas e recursos sociais

As instituições existentes constituem os melhores 
canais para se promoverem mensagens e imple-
mentarem programas de segurança alimentar e 
nutricional.

O país está dividido em 11 províncias, 152 distritos, 
436 postos administrativos, 1.217 localidades. A 
população está distribuída em cerca de 8.000 povo-
ados, onde o sistema de autoridades locais (estima-
das em cerca de 45 000 autoridades comunitárias) 
inclui três escalões, legitimados localmente, sendo 
6.300 do primeiro escalão, 10 700 do segundo esca-
lão e os restantes do terceiro escalão. Estima-se o 
número de comunidades rurais entre 4.500 e 5.000. 
Estima-se que estejam registadas no país mais de 
900 denominações e instituições religiosas. 

Tem-se verificado, recentemente, um maior engaja-
mento das organizações da sociedade civil em 
iniciativas para influenciar políticas, embora o papel 
de advocacia junto às instituições do Estado e 
comunidades ainda seja limitado. Alguns ganhos 
parciais e pontuais foram conseguidos, como a 
participação das comunidades rurais nos benefícios 

de aproveitamento dos recursos naturais, e um 
maior diálogo entre as instituições públicas, priva-
das e civis em resposta a reivindicações dos direitos 
e liberdades dos cidadãos, individualmente ou orga-
nizados em diversas formas associativas. Muitas 
destas organizações estão envolvidas em activida-
des ligadas à produção agrária e à nutrição.

População e capital humano

De acordo com o censo populacional de 2007, 
houve um crescimento da população total de 
Moçambique de 28% entre 1997 e 2007, o que equi-
vale a uma taxa de crescimento anual de 2,4 %. 
Cerca de 70% da população moçambicana reside no 
meio rural, tendo a agricultura como principal fonte 
de subsistência, estando 40% da população concen-
trada nas províncias de Nampula e Zambézia, na 
região norte do país. A população moçambicana é 
predominantemente jovem. Pouco mais de 50% da 
população é constituída por mulheres, numa 
proporção entre homens e mulheres de 91:100 
(INE, 2010).

Estima-se que o agregado familiar médio seja com-
posto por 4,7 membros nas áreas urbanas, e 4,2 nas 
zonas rurais (UNICEF, 2011). A densidade populacio-
nal é, em geral, baixa, com aproximadamente 26 
habitantes/km². Contudo, em algumas regiões, já se 
sente pressão sobre os recursos naturais, designa-
damente na perda da capacidade de continuar a 
agricultura itinerante. 

A província de Maputo registou o maior aumento 
populacional: 52%, entre 1997 e 2007. A população 
da cidade de Maputo aumentou ligeiramente, uma 
vez que grande parte da migração se dirige para as 
periferias que ultrapassam os limites administrati-
vos da capital e para cidades/vilas de menor dimen-
são.
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2.2. Os quatro pilares de segurança alimentar

2.2.1. Disponibilidade de alimentos

A disponibilidade de alimentos está assegurada quando se produzem quantidades adequadas de alimentos e 
estas estão à disposição das pessoas4. A disponibilidade relaciona-se com a produção interna, capacidade de 
importação, stocks de alimentos e ajuda alimentar.

O Censo Agro-pecuário mostra que a produção alimentar está concentrada no norte (CAP, 2011). A produção 
de alimentos é realizada, em grande parte, em pequenas parcelas de terra e é dominada por raízes e tubércu-
los (especialmente, mandioca), cereais (milho, mexoeira, mapira e, em menor dimensão, arroz), amendoim 
e leguminosas (Abbas, 2015). O milho e a mandioca são as principais culturas alimentares praticadas por 80% 
de pequenos agricultores (FAO, 2012). As leguminosas, raízes e tubérculos são produzidas por cerca de 70% 
das famílias (Banco Mundial, 2011). Estas culturas são consumidas principalmente a nível local, embora parte 
do milho produzido no norte do país seja exportada para os países vizinhos. 

Os rendimentos dos pequenos produtores são muito baixos devido a limitado ou nulo acesso a serviços de 
extensão agrária, assim como a insumos melhorados, e grandes perdas pós-colheita. Por exemplo, a produti-
vidade do milho é de cerca de 800 kg por hectare, o que é menos de metade da média na região da África 
Austral

4 “Food security, inclusive growth, sustainability, and the post 2015 development agenda – background paper submetido ao High Level Panel Meeting por Craig 
Hanson com contribuições de Tim Searchinger, Betsi Otto, Brian Lipinski, Kelly Levin e Richard Waite”
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5 Seminário sobre “Preliminary results of the analysis of agricultural sector policies in Mozambique”, Outubro de 2015. Os dados para outros países são: Botswana: 98; 
Malawi: 127; Zimbabwe: 139; Zâmbia: 209.

Produção total per Capita Produção total per Capita sem mandioca

Gráfico 3. Evolução da produção agrícola de produtos alimentares per capita total e sem mandioca

Gráfico 4. Produção, importação e exportação das principais culturas alimentares

A produção de alguns bens essenciais da alimentação da maioria da população cresceu significativamente 
desde finais de século XX, mas a produção nacional per capita destes bens tem decaído ao longo das últimas 
décadas. Retirando-se a mandioca, pode verificar-se que a produção total agrícola de bens alimentares per 
capita não sofreu grandes alterações e manteve-se a níveis muito baixos (Gráfico 3). 
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A ligação entre a investigação agrária e a extensão é fraca, o que resulta numa fraca transferência de tecnolo-
gias para os produtores. O número de investigadores agrários a tempo inteiro em Moçambique aumentou 
quase 12%/ano entre 2000 (120) e 2008 (263), colocando Moçambique numa posição mais forte quando 
comparado com outros países na África Austral, nomeadamente Botswana, Malawi, Zimbabwe e Zâmbia5. 
Contudo, dada a maior diversidade das suas zonas agro-ecológicas e dos padrões regionais de cultivo, 
Moçambique necessita de um número maior de investigadores e especialistas agrários. 
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O consumo excede a produção de arroz, trigo, óleos vegetais e carne (bovina e de frango), recorrendo-se, por 
isso, à importação (Banco Mundial, 2011). De forma geral, o país é auto-suficiente no que diz respeito ao 
milho, mandioca, feijão e legumes (Gráfico 4). No entanto, a balança comercial alimentar é, crescentemente 
negativa, e os preços dos bens importados estão sujeitos à variabilidade dos mercados internacionais, da 
taxa de câmbio e de outros factores.

O sector das pescas contribui com cerca de 2% para o PIB, o que significa um consumo de pescado de cerca 
de 10 kg/pessoa/ano. No quinquénio 2005-2009, 86% do volume total da produção de produtos da pesca foi 
originado pela pesca artesanal, 14% pela pesca industrial e semi-industrial, e menos de 1% pela aquacultura. 
Da avaliação efectuada ao desempenho do sector em 2012, constata-se que os índices globais de produção, 
em volume, atingiram 189 mil toneladas (IDPPE, 2014), continuando a verificar-se uma subutilização do 
potencial de aquacultura.

Entre 2008 e 2014, os pescadores artesanais foram responsáveis por cerca de 90% do total da produção 
pesqueira, apesar destes constituírem apenas 1/3 do total da força de trabalho do subsector das pescas. 
Pouco mais de 80% do consumo alimentar de produtos pesqueiros é produzido internamente, sendo o rema-
nescente coberto por importação (Gráfico 5). É de referir que o potencial de Moçambique é de mais de 1 000 
000 toneladas de peixe por ano, que não está a ser explorado.

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

Fonte: Elaboração dos autores
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Gráfico 5. Produtos Pesqueiros

A pecuária em Moçambique é muito importante para os modos de vida e nutrição do seu povo. A criação de 
gado é, predominantemente, praticada pelo sector familiar, essencialmente extensiva, com pouca ou nenhu-
ma utilização de insumos e de raças melhoradas. Ela constitui uma poupança e reserva de riqueza para os 
criadores (sobretudo no sul do país onde se concentra o gado bovino), garantindo a sua segurança alimentar 
e o aumento da sua renda. Segundo dados do TIA (2008), cerca de 88% dos agregados familiares praticam a 
actividade pecuária.

Após um declínio substancial do efectivo pecuário entre 1981 e 1994, em 2008, de acordo com os dados do 
TIA, existiam 1 683 589 cabeças de gado bovino, concentradas nas regiões centro e sul, e 4 844 002 caprinos 
concentrados na região centro do país. De acordo com a mesma fonte, existiam ainda 1 532 793 suínos e 252 
227 ovinos. A avicultura encontra-se distribuída por todo o país e representa uma fonte importante de segu-
rança alimentar e de rendimento da população, sobretudo das famílias mais pobres. 

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

Fonte: IDPPE (2014)
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6 De acordo com o mesmo estudo, houve uma visita aos mercados das 565 áreas de enumeração seleccionadas para o levantamento de preços e 
disponibilidade qualitativa de produtos alimentares.
7 Entre 2007 e 2013 houve um aumento na ordem dos 91% (SETSAN, 2014).

2.2.2. Acesso a alimentos

O acesso a alimentos está assegurado quando todas as famílias e todos os indivíduos dessas famílias 
têm recursos suficientes para obter alimentos apropriados (através da produção, compra ou 
doação) para uma dieta nutritiva (Hanson, 2013). O acesso relaciona-se também com a infra-estru-
tura de transportes e de mercados.

De acordo com as normas do MISAU, um indivíduo deve consumir por mês 3 kg de arroz, 9.1 kg de 
farinha de milho, 2 kg de feijão seco, 0,5 kg de amendoim, 3,5 kg de peixe seco, 0,5 litros de óleo, 
1,2 kg de açúcar, 1 kg de sal, 3,4 kg de folhas verdes e 3,6 kg de frutas da época (SETSAN, 2009; 
2014). A maior parte destes produtos (95%) é produzida por pequenos agricultores, cujos níveis de 
produção e produtividade são baixos. A produtividade do milho em Moçambique é da ordem dos 
800 kg por hectare, menos de metade da média da região da África Austral. 

Em 2014 um estudo do SETSAN revelou que, do total de mercados visitados6, 44% tinham milho em 
grão à venda, 70% farinha de milho, 85% arroz sem casca, 7% mapira e 4% mexoeira. Pelo lado da 
procura, a subida no nível geral de preços dos produtos alimentares7 dificulta o acesso aos alimen-
tos pelos AFs.

De acordo com o SETSAN (2014), a cesta básica para uma família composta por 5 membros custa, 
em média, entre 7.500,00 meticais/mês (comprando milho em grão) e 8.300,00 meticais/mês (com-
prando farinha de milho). No entanto, o salário mínimo entre 2013 e 2014 para o sector da agricul-
tura, pecuária, caça e silvicultura era de 2.500,00 meticais/mês.

A capacidade de processamento em Moçambique é baixa. As cadeias que agregam valor aos produ-
tos agrários ainda se encontram num estágio incipiente devido a problemas de produção, qualidade 
dos produtos, falta de mercados funcionais, elevados custos de transporte e questões relacionadas 
com os sistemas de informação de mercado, acesso a serviços financeiros e crédito (FAO, 2012). 
Acrescente-se, ainda, o baixo investimento no sector e a concorrência de produtos importados com 
isenção de taxas alfandegárias.

A comercialização também é um desafio em Moçambique devido a dificuldades de acesso aos 
mercados. Os produtores enfrentam muitos problemas para colocar os seus produtos, sendo os 
mais frequentes a ausência de comerciantes, longas distâncias até ao mercado, falta de transporte 
e baixos preços, entre outros (SETSAN, 2014).

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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8 “Food security, inclusive growth, sustainability, and the post 2015 development agenda – background paper” submtido ao High Level Panel Meeting por Craig Hanson 
com contribuições de Tim Searchinger, Betsi Otto, Brian Lipinski, Kelly Levin e Richard Waite”.

2.2.3. Utilização de alimentos e nutrição

A utilização é assegurada quando o corpo humano é capaz de ingerir e metabolizar os alimentos. Dietas nutri-
tivas e seguras, ambiente adequado, biológica e socialmente, e cuidados de saúde apropriados para evitar as 
doenças, ajudam a alcançar uma utilização adequada de alimentos8. Este pilar relaciona-se com a segurança, 
higiene e práticas de processamento de alimentos, qualidade e diversidade da dieta. 

Aproximadamente metade da população moçambicana sofre das consequências da subnutrição crónica e o 
preocupante é que esta situação não melhorou significativamente nos últimos anos. Dados do Inquérito 
Demográfico e de Saúde (IDS) de 2011, confirmam que a subnutrição crónica em crianças menores de 5 anos 
continua a ser um grande problema de saúde pública, não tendo a sua prevalência registado qualquer melho-
ria significativa desde 2003. Em 2011, o IDS estimou em 43% a prevalência de subnutrição crónica, contra 
48% do IDS de 2003, ou seja, apenas uma redução de 5 pontos percentuais em 8 anos (MISAU, INE e ICFI, 
2013; (Gráfico 6). As províncias de Cabo Delgado e Nampula apresentam as taxas mais elevadas do país (> 
50%), enquanto as taxas da Zambézia, Niassa, Tete e Manica ocupam posições intermédias, (>45%). As 
províncias com menores taxas (<40%) são Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade (MISAU, INE 
e ICFI, 2013). 

A percentagem de crianças que sofre de subnutrição crónica é mais elevada nas crianças residentes nas áreas 
rurais (46%), comparativamente às residentes em áreas urbanas (35%). No total, 43% da população de crian-
ças com menos de 5 anos sofre de subnutrição crónica, 16,9% de insuficiência de peso e 6,7% de desnutrição 
aguda (MISAU, INE e ICFI, 2013). A prevalência da subnutrição crónica é ligeiramente mais elevada nas crian-
ças do sexo masculino (45%) que nas do sexo feminino (41%).

Embora a prevalência de aleitamento exclusivo tenha aumentado entre 2003 (30%) e 2011 (41%), a propor-
ção de crianças com seis meses ou mais que recebe um número mínimo de refeições diárias de leite materno 
continua baixa (MISAU, INE e ICFI, 2013). Evidências mostram que práticas sócio-culturais, aliadas ao proces-
so de socialização e à política de 2 meses de licença de parto concedida à parturiente, constituem entraves 
para a mulher praticar a amamentação exclusiva, particularmente as mulheres que têm um trabalho remu-
nerado. Muitas vezes, a influência sócio-cultural tem levado à prática de alimentação complementar antes 
dos 6 meses de idade (MISAU, INE e ICFI, 2013). Além disso, o risco de subnutrição crónica é duas vezes supe-
rior nas crianças dos 0 aos 5 anos, cujas mães não foram à escola ou frequentaram apenas o ensino primário 
(pelo menos alguns anos), em comparação com crianças cujas mães têm educação secundária (pelo menos 
alguns anos).

Há vários factores que causam ou estão associados à subnutrição crónica e aguda. Primeiro, o elevado índice 
de pobreza que se traduz num consumo deficiente de calorias devido ao fraco acesso a alimentos básicos e, 
segundo, a fraca absorção de nutrientes devido a doenças infecciosas e parasitárias. (MISAU/INE, 2005).

 O Estudo Nacional sobre Mortalidade Infantil realizado em 2008, confirma a malária como a principal causa 
de morte das crianças em Moçambique: 33% das mortes de crianças menores de cinco anos são atribuídas à 
malária e, nas crianças de 1-5 anos, as mortes atribuídas à malária chegam a 46%. 

Mais de 1,7 milhões de moçambicanos viviam com HIV em 2010, dos quais 55% eram mulheres, 9% crianças 
menores de 15 anos e 5% crianças com menos de 5 anos (UNICEF, 2011). As doenças diarreicas constituem 
outro desafio de grandes proporções que há que vencer para que sejam eficazes as medidas de combate à 
desnutrição. 

As deficiências em micro-nutrientes mais comuns estão relacionadas com a deficiência em vitamina A, ferro 
e iodo. O primeiro, e único, estudo nacional realizado em Moçambique sobre a deficiência em vitamina A em 
crianças de 6 a 59 meses e respectivas mães, mostrou que 69% das crianças com menos de cinco anos sofre 
de deficiência em vitamina A, em contraste com apenas 11% das mães. Destas crianças, 14% apresentavam 
deficiência severa e 55% deficiência moderada (Ismael et al., 2003). A deficiência em vitamina A diminui a 
resistência às infecções e, consequentemente, resulta no aumento da taxa de mortalidade na infância. 
Estima-se que a correcção desta deficiência possa contribuir para uma redução da taxa de mortalidade infan-
til entre 23% e 25% (Ismael et al., 2003 e MISAU/INE, 2005).

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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2.2.3. Utilização de alimentos e nutrição

A utilização é assegurada quando o corpo humano é capaz de ingerir e metabolizar os alimentos. Dietas nutri-
tivas e seguras, ambiente adequado, biológica e socialmente, e cuidados de saúde apropriados para evitar as 
doenças, ajudam a alcançar uma utilização adequada de alimentos8. Este pilar relaciona-se com a segurança, 
higiene e práticas de processamento de alimentos, qualidade e diversidade da dieta. 

Aproximadamente metade da população moçambicana sofre das consequências da subnutrição crónica e o 
preocupante é que esta situação não melhorou significativamente nos últimos anos. Dados do Inquérito 
Demográfico e de Saúde (IDS) de 2011, confirmam que a subnutrição crónica em crianças menores de 5 anos 
continua a ser um grande problema de saúde pública, não tendo a sua prevalência registado qualquer melho-
ria significativa desde 2003. Em 2011, o IDS estimou em 43% a prevalência de subnutrição crónica, contra 
48% do IDS de 2003, ou seja, apenas uma redução de 5 pontos percentuais em 8 anos (MISAU, INE e ICFI, 
2013; (Gráfico 6). As províncias de Cabo Delgado e Nampula apresentam as taxas mais elevadas do país (> 
50%), enquanto as taxas da Zambézia, Niassa, Tete e Manica ocupam posições intermédias, (>45%). As 
províncias com menores taxas (<40%) são Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade (MISAU, INE 
e ICFI, 2013). 

A percentagem de crianças que sofre de subnutrição crónica é mais elevada nas crianças residentes nas áreas 
rurais (46%), comparativamente às residentes em áreas urbanas (35%). No total, 43% da população de crian-
ças com menos de 5 anos sofre de subnutrição crónica, 16,9% de insuficiência de peso e 6,7% de desnutrição 
aguda (MISAU, INE e ICFI, 2013). A prevalência da subnutrição crónica é ligeiramente mais elevada nas crian-
ças do sexo masculino (45%) que nas do sexo feminino (41%).

Embora a prevalência de aleitamento exclusivo tenha aumentado entre 2003 (30%) e 2011 (41%), a propor-
ção de crianças com seis meses ou mais que recebe um número mínimo de refeições diárias de leite materno 
continua baixa (MISAU, INE e ICFI, 2013). Evidências mostram que práticas sócio-culturais, aliadas ao proces-
so de socialização e à política de 2 meses de licença de parto concedida à parturiente, constituem entraves 
para a mulher praticar a amamentação exclusiva, particularmente as mulheres que têm um trabalho remu-
nerado. Muitas vezes, a influência sócio-cultural tem levado à prática de alimentação complementar antes 
dos 6 meses de idade (MISAU, INE e ICFI, 2013). Além disso, o risco de subnutrição crónica é duas vezes supe-
rior nas crianças dos 0 aos 5 anos, cujas mães não foram à escola ou frequentaram apenas o ensino primário 
(pelo menos alguns anos), em comparação com crianças cujas mães têm educação secundária (pelo menos 
alguns anos).

Há vários factores que causam ou estão associados à subnutrição crónica e aguda. Primeiro, o elevado índice 
de pobreza que se traduz num consumo deficiente de calorias devido ao fraco acesso a alimentos básicos e, 
segundo, a fraca absorção de nutrientes devido a doenças infecciosas e parasitárias. (MISAU/INE, 2005).

 O Estudo Nacional sobre Mortalidade Infantil realizado em 2008, confirma a malária como a principal causa 
de morte das crianças em Moçambique: 33% das mortes de crianças menores de cinco anos são atribuídas à 
malária e, nas crianças de 1-5 anos, as mortes atribuídas à malária chegam a 46%. 

Mais de 1,7 milhões de moçambicanos viviam com HIV em 2010, dos quais 55% eram mulheres, 9% crianças 
menores de 15 anos e 5% crianças com menos de 5 anos (UNICEF, 2011). As doenças diarreicas constituem 
outro desafio de grandes proporções que há que vencer para que sejam eficazes as medidas de combate à 
desnutrição. 

As deficiências em micro-nutrientes mais comuns estão relacionadas com a deficiência em vitamina A, ferro 
e iodo. O primeiro, e único, estudo nacional realizado em Moçambique sobre a deficiência em vitamina A em 
crianças de 6 a 59 meses e respectivas mães, mostrou que 69% das crianças com menos de cinco anos sofre 
de deficiência em vitamina A, em contraste com apenas 11% das mães. Destas crianças, 14% apresentavam 
deficiência severa e 55% deficiência moderada (Ismael et al., 2003). A deficiência em vitamina A diminui a 
resistência às infecções e, consequentemente, resulta no aumento da taxa de mortalidade na infância. 
Estima-se que a correcção desta deficiência possa contribuir para uma redução da taxa de mortalidade infan-
til entre 23% e 25% (Ismael et al., 2003 e MISAU/INE, 2005).
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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Gráfico 6. Evolução da desnutrição aguda e crónica e insuficiência de peso nos AFs

Fonte: MISAU/INE (1997, 2003, 2011) e INE (2009).

Em relação à deficiência em iodo, os resultados do IDS 2011 mostram que, em Moçambique, ela é endémica. 
Menos de metade das crianças de 6 a 59 meses (46%) vive em agregados familiares que consomem sal 
iodado. As proporções mais elevadas de AFs que consomem sal iodado foram registadas na área urbana 
(52%) comparativamente à área rural (43%). A presença de sal iodado no agregado está claramente associa-
da ao nível sócio-económico, variando de 28% nos agregados do quintil de riqueza mais baixo a 65% nos agre-
gados do quintil de riqueza mais alto. O nível de instrução da mãe está igualmente associado positivamente 
à presença de sal iodado no agregado.

As deficiências em micro-nutrientes também têm contribuído para a mortalidade das mulheres em idade 
fértil. De acordo com o estudo efectuado por Ismael et al. (2003), cerca de 50% das mulheres em idade fértil 
são anémicas e correm um risco muito elevado de morte durante a gravidez e de gerar uma criança desnutri-
da. A deficiência em micro-nutrientes é mais elevada entre as crianças menores de 5 anos (75%). 

A prevalência da desnutrição diminui com o aumento do espaçamento entre os nascimentos, com o nível de 
educação e com quintil de riqueza (MISAU, INE E ICFI, 2013). Neste âmbito, o estudo de base de segurança 
alimentar de 2014, indica a pobreza como um factor determinante e predominante de insegurança alimen-
tar. O estudo recomenda intervenções promotoras de geração de emprego e auto-emprego para os agrega-
dos familiares mais vulneráveis e o estímulo do acesso adequado a alimentação e nutrição por parte de toda 
a população moçambicana.

Entre 1997 e 2007, a população cresceu a uma taxa média anual de 2,7% (INE, 2010b), muito acima da média 
mundial que foi de 1,2% (Population Reference Bureau, 2010). Este extraordinário crescimento da população 
moçambicana associa-se ao nível de fecundidade que se mantém ainda alto, em particular nas áreas rurais, 
acompanhado de um relativo declínio da taxa de mortalidade. 

A dinâmica demográfica em Moçambique tem influenciado a dieta e hábitos alimentares da população. As e 
vidências de alguns estudos têm revelado que a mudança de hábitos alimentares, particularmente da popu-
lação urbana, tem contribuído para o aumento de peso e obesidade e para a redução da aptidão física da 
população urbana, sem que, por isso, a prevalência de doenças infecto-contagiosas esteja a diminuir (Prista, 
2012). A urbanização tem igualmente provocado um aumento da vida sedentária, sem que haja ao mesmo 
tempo uma melhoria das condições higiénico-sanitárias. A educação e os hábitos alimentares, assim como os 
comportamentos, tanto de mulheres como de homens, também desempenham um papel importante na 
situação nutricional. 

O acesso a água potável e saneamento básico também influenciam o estado nutricional da população. Em 
Moçambique, apesar de se ter registado um relativo progresso nos últimos anos em relação ao saneamento 
do meio e água potável, mais de 50% da população continua a não ter acesso a saneamento básico. Estima-se 
que somente 47% da população que vive nas zonas urbanas e 6% da que vive nas áreas rurais tenha acesso a 
saneamento adequado. Tanto a higiene precária, como a falta de saneamento adequado e de água potável, 
têm contribuído, em cerca de 90%, para as mortes por doenças diarreicas, particularmente em crianças 
menores de 5 anos (Chidassicua, 2015). 

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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9 “Strengthening capacities of agricultural producers to cope with climate change for increased food security through the Farmers Field School Approach – Project 
GCP/MOZ/112/LDF”.

Em relação à deficiência em iodo, os resultados do IDS 2011 mostram que, em Moçambique, ela é endémica. 
Menos de metade das crianças de 6 a 59 meses (46%) vive em agregados familiares que consomem sal 
iodado. As proporções mais elevadas de AFs que consomem sal iodado foram registadas na área urbana 
(52%) comparativamente à área rural (43%). A presença de sal iodado no agregado está claramente associa-
da ao nível sócio-económico, variando de 28% nos agregados do quintil de riqueza mais baixo a 65% nos agre-
gados do quintil de riqueza mais alto. O nível de instrução da mãe está igualmente associado positivamente 
à presença de sal iodado no agregado.

As deficiências em micro-nutrientes também têm contribuído para a mortalidade das mulheres em idade 
fértil. De acordo com o estudo efectuado por Ismael et al. (2003), cerca de 50% das mulheres em idade fértil 
são anémicas e correm um risco muito elevado de morte durante a gravidez e de gerar uma criança desnutri-
da. A deficiência em micro-nutrientes é mais elevada entre as crianças menores de 5 anos (75%). 

A prevalência da desnutrição diminui com o aumento do espaçamento entre os nascimentos, com o nível de 
educação e com quintil de riqueza (MISAU, INE E ICFI, 2013). Neste âmbito, o estudo de base de segurança 
alimentar de 2014, indica a pobreza como um factor determinante e predominante de insegurança alimen-
tar. O estudo recomenda intervenções promotoras de geração de emprego e auto-emprego para os agrega-
dos familiares mais vulneráveis e o estímulo do acesso adequado a alimentação e nutrição por parte de toda 
a população moçambicana.

Entre 1997 e 2007, a população cresceu a uma taxa média anual de 2,7% (INE, 2010b), muito acima da média 
mundial que foi de 1,2% (Population Reference Bureau, 2010). Este extraordinário crescimento da população 
moçambicana associa-se ao nível de fecundidade que se mantém ainda alto, em particular nas áreas rurais, 
acompanhado de um relativo declínio da taxa de mortalidade. 

A dinâmica demográfica em Moçambique tem influenciado a dieta e hábitos alimentares da população. As e 
vidências de alguns estudos têm revelado que a mudança de hábitos alimentares, particularmente da popu-
lação urbana, tem contribuído para o aumento de peso e obesidade e para a redução da aptidão física da 
população urbana, sem que, por isso, a prevalência de doenças infecto-contagiosas esteja a diminuir (Prista, 
2012). A urbanização tem igualmente provocado um aumento da vida sedentária, sem que haja ao mesmo 
tempo uma melhoria das condições higiénico-sanitárias. A educação e os hábitos alimentares, assim como os 
comportamentos, tanto de mulheres como de homens, também desempenham um papel importante na 
situação nutricional. 

2.2.4. Estabilidade 

A estabilidade está assegurada quando são produzidas quantidades adequadas de alimentos e estas estão à 
disposição das pessoas (Hanson, 2013). A estabilidade está directamente relacionada com a variabilidade do 
clima, flutuações de preço, factores políticos e factores económicos.

Como foi acima mencionado, Moçambique é vulnerável a eventos meteorológicos extremos e a sua econo-
mia é também vulnerável a choques, tanto económicos como sociais. 

Nas últimas décadas as mudanças climáticas têm tido um crescente impacto em Moçambique, em particular 
na vida dos pequenos agricultores que estão muito dependentes dos recursos naturais. As temperaturas 
estão a aumentar, os padrões de pluviosidade estão a mudar e as tradicionais estações (quente e de chuvas, 
e fresca e seca) são cada vez mais variáveis, o que afecta o planeamento das actividades agrárias. Os efeitos 
adversos das mudanças climáticas têm também impacto no sector da pecuária pois as mudanças nos padrões 
da precipitação afectam a disponibilidade de forragem, as áreas de pasto e as fontes de abeberamento (FAO, 
2015)9. 

O país e a sua economia são também vulneráveis a choques económicos e sociais. Desde 2013, a estabilidade 
política e a segurança estão ameaçadas por tensões entre o governo e o principal partido da oposição, princi-
palmente na zona central do país. Esta situação está a perturbar os modos de vida da população que vive nas 
áreas de conflito, afectando a disponibilidade, o acesso e a utilização dos alimentos. Em certos casos, isto é 
exacerbado por migrações para áreas mais pacíficas, incluindo os países vizinhos. Afecta também a infra-es-
trutura de transportes com ligações aos principais portos e, portanto, a economia do país no seu conjunto.

O acesso a água potável e saneamento básico também influenciam o estado nutricional da população. Em 
Moçambique, apesar de se ter registado um relativo progresso nos últimos anos em relação ao saneamento 
do meio e água potável, mais de 50% da população continua a não ter acesso a saneamento básico. Estima-se 
que somente 47% da população que vive nas zonas urbanas e 6% da que vive nas áreas rurais tenha acesso a 
saneamento adequado. Tanto a higiene precária, como a falta de saneamento adequado e de água potável, 
têm contribuído, em cerca de 90%, para as mortes por doenças diarreicas, particularmente em crianças 
menores de 5 anos (Chidassicua, 2015). 

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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3. Análise das políticas e 
estratégias implementadas com 
impacto na segurança alimentar 
e nutrição: lacunas e propostas

Esta secção analisa as dificuldades em enfrentar a actual situação de insegurança alimentar e 
apresenta propostas para colmatar a situação e promover uma alimentação saudável e 

nutrição segura. Apresenta também um conjunto de recomendações-chave, parte das quais 
retomam e adaptam intervenções incluídas nos planos e estratégias nacionais. 

Com base na análise de contexto realizada na secção 2 deste documento, que foi feita em função dos quatro 
pilares da segurança alimentar e nutrição da FAO/WFP e dos cinco tipos de capital do DFID, abordam-se seis 
tópicos que estabelecem as pontes entre eles: (1) produção alimentar, oferta de alimentos e mercados; (2) 
acesso e rendimento; (3) recursos naturais e infra-estruturas; (4) serviços públicos e educação nutricional; (5) 
instituições; e (6) políticas e estratégias. 

Do grupo de propostas, há várias que podem ser implementadas a curto prazo e cujos efeitos podem ser 
imediatamente sentidos. Outras, são medidas de médio-longo prazo, cuja implementação e primeiros resul-
tados dificilmente terão repercussões num período inferior a 3-4 anos. Destas, uma parte significativa requer 
mudanças fundamentais no modelo de crescimento e acumulação e medidas de uma nova política económi-
ca. 

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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10 Abbas (2013) faz uma análise da evolução dos preços dos principais bens alimentares e das diferenças sazonais e entre diferentes mercados em Moçambique.
11 Sobre este assunto, veja a tese de mestrado de Clements (2015).

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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12 O Ministério da Indústria e Comércio possui um programa de bolsas de mercadorias agrícolas. Porém, existem dificuldades e escassez de recursos para o funcionamento 
do sistema.

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

P��������

Medidas de médio prazo:

No que respeita à agricultura:

A extensão rural acompanhada de ”pacotes” técnicos e crédito é essencial para aumentar a produ-
tividade e a introdução de novas culturas; 

A produção e provisão de sementes de qualidade constitui prioridade; 

É importante capacitar a extensão rural pública com mais técnicos, formação a diferentes níveis, e 
reforçá-la com meios e recursos; 

As empresas concentradas em cadeias de valor especializadas deverão ser incentivadas a possuir 
serviços de extensão actuantes, e não apenas nas culturas do seu interesse; 

É importante reforçar a coordenação e funcionalidades entre a investigação e extensão para fazer 
chegar aos produtores os resultados já obtidos na investigação;

A redução drástica das perdas pós-colheita (na agricultura) e pós-captura (na pesca) deve ser uma 
das primeiras prioridades.

No que diz respeito à pecuária:

Assegurar as áreas de pastagem através da sua delimitação e, aonde for conveniente, fazer demar-
cação para evitar invasões. Deve-se controlar ainda as queimadas para prevenir a destruição das 
áreas de pasto;

Divulgar tecnologias simples de conservação de forragem;

Construir e manter sistemas de abeberamento de gado, incluindo represas e simples “entanca-
mentos” (micro-represas e tanques sazonais); 

Edificar e manter infra-estruturas para assistência técnica aos efectivos pecuários, particularmente 
infra-estruturas sanitárias para o controlo efectivo das principais doenças;

Controlar a doença de Newcastle nas galinhas, espécie mais comum nas famílias camponesas;

Estimular a comercialização, garantindo no mercado animais com idade e qualidade necessárias 
para estimular a competitividade;

Incentivar o consumo de leite;

Usar os animais como fonte de fertilizante natural para pequenas produções, como as de hortíco-
las;

Promover o aproveitamento das peles dos animais abatidos pela indústria;

Introdução de tecnologias simples de conservação de carne, incluindo carne de caça.

Medidas de médio prazo:
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

Medidas de médio e longo prazo:

O aumento da produção deve ter em conta a importância da diversificação do sistema de produ-
ção, com a inclusão de culturas que contribuam para uma dieta mais equilibrada e maiores rendi-
mentos para as famílias. Dependendo das capacidades e do potencial produtivo de cada zona e da 
experiência/tradição de produção, é importante determinar as culturas a promover de modo a que 
elas, por sua vez, venham a influenciar os programas das estações regionais de investigação agrá-
ria;

Monitorar as mudanças na qualidade dos solos e da água, com prioridade para as zonas mais inten-
samente agricultadas, zonas com operações mineiras de grande escala e artesanal (garimpo) e 
zonas vulneráveis à erosão;

Disseminar técnicas e sistemas de produção que conservem e aumentem a fertilidade dos solos;

Promover a aquacultura;

Encorajar a agro-indústria e as redes de mercados locais para participarem na incorporação e 
distribuição de produtos fortificados, especialmente nas zonas de produção primária, para reter no 
local a acumulação, criar emprego e gerar maiores rendimentos. Os incentivos fiscais que prote-
gem a indústria e promovem a expansão da produção agrária, devem ser encorajados. Uma contri-
buição importante da agro-indústria para o alcance dos objectivos de segurança alimentar e nutri-
ção é a participação em iniciativas que visam a produção e estimulam o desenvolvimento dos 
mercados institucionais para esses produtos. A qualidade e conservação dos produtos devem ser 
asseguradas;

Sugere-se que o Estado reveja o seu papel na estabilização da oferta e preços aos produtores e 
consumidores, considerando os termos de troca para os produtores, assim como a inflação dos 
preços dos alimentos e o contexto económico mais global. A infra-estrutura de produção (especial-
mente os sistemas de irrigação) e as redes locais de armazéns e de estradas são importantes para 
aumentar e estabilizar a produção, para além de facilitarem a venda de produtos e o acesso a 
mercados. Sugere-se que as prioridades do investimento territorial sejam definidas com base em 
argumentos técnicos e económicos de modo a terem maior impacto na produção.
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13 Inquéritos sobre o Orçamento Familiar (IOFs) de 1996/1997, 2002/2003 e 2008/2009.
14 O Estado é o maior empregador e os gastos com salários da função pública representam, aproximadamente, 11% do PIB, um dos valores mais elevados no mundo.

Quadro 1. População, Taxa de câmbio e Produto Interno Bruto (PIB)

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

3.2. Acesso a alimentos e rendimento

Análise e lacunas 

Os últimos estudos sobre a pobreza indicam o aumento do número de pobres no país e maiores desigualda-
des sociais e territoriais13. O número de pobres diminuiu entre a segunda e a primeira avaliação em cerca de 
1.092,3 mil moçambicanos e, entre 2003 e 2009, o número de pobres cresceu 1.910 mil pessoas. Entre 1997 
e 2009 (12 anos) o número de pobres aumentou em 818 mil pessoas. Outros estudos revelam tendências 
qualitativamente semelhantes. Mais de metade da população (55%) vive abaixo da linha nacional de pobre-
za, estipulada em 18,40 meticais por dia (INE, 2011; Francisco, 2011). A pobreza rural é superior à urbana em 
termos de percentagem de população.

No período apresentado, a taxa de crescimento da economia esteve, em média, entre 7 e 8% e o PIB por 
habitante cresceu em cerca de 5%, coincidindo com uma não-redução da percentagem da população pobre 
(entre 2002/2003 e 2008/2009) e um aumento do número de pobres. Isto significa que o crescimento possui 
benefícios concentrados e não é socialmente inclusivo. Este é o resultado de um modelo de desenvolvimento 
em Moçambique assente num padrão de acumulação externa, extractivo, concentrado sectorial, social e 
territorialmente, e assente em recursos externos. A questão da segurança alimentar não representa uma 
prioridade neste modelo.

A taxa de desemprego permanece em 17% embora o emprego formal seja de cerca de 8% do total da força 
de trabalho, sendo o remanescente trabalhadores informais (INE, 2006); e destes trabalhadores, cerca de 1/3 
estão ao serviço da administração pública (INE, 2002)14. A economia formal é principalmente urbana.

O emprego no meio rural tem aumentado, sobretudo nos sectores da administração pública, da construção 
civil, dos grandes projectos e das pequenas iniciativas de empresas de serviços de restauração, transportes, 
comércio e outros. Mas este aumento é insuficiente face ao incremento da oferta de trabalho devido ao 
efeito demográfico, afectando, sobretudo, as mulheres e os jovens que procuram o primeiro posto de traba-

Descrição 2004 2014

População Total

Taxa de Câmbio (MZM/USD)

PIB (Milhões MZM)

PIB per capita (MZM)

PIB per capita (USD)

18 961 503

22,20

154 271

8 136

366

25 041 922

30,7

535 533

21 385

697

Fonte: MISAU/INE (1997, 2003, 2011) e INE (2009).

lho15. Segundo o Comité de Conselheiros (2013), 
para que a população obtenha rendimentos regula-
res e o actual número de desempregados não 
aumente, terão de ser criados no país cerca de 370 
mil novos postos de trabalho por ano16. Este é um 
número quase impossível de alcançar com o actual 
padrão de acumulação e o nível de poupança inter-
na e de investimento nos sectores geradores de 
emprego.

Uma parte significativa do trabalho no meio rural é 
sazonal e precário, e o salário mínimo é inferior aos 
dos outros sectores, não sendo muitas vezes respei-
tado. O trabalho infantil é uma realidade, com 
consequências no aproveitamento escolar, espe-
cialmente das raparigas. No campo, os trabalhos 
agrícolas, a pastagem de gado e o garimpo, para os 
rapazes, e/ou trabalhos caseiros, para as raparigas, 
constituem práticas rotineiras e generalizadas, 
muitas vezes com implicações sobre a frequência 
nas escolas. Nas cidades, é comum crianças de famí-
lias pobres serem contratadas informalmente (por 
via familiar ou de amigos nos locais de origem dos 
contratantes), para a prática de comércio informal e 
para cuidar de crianças, entre outras actividades, 
com apropriação do valor do seu trabalho. 

Em consequência da baixa procura de trabalho 
formal, as economias informais crescem em todo o 
território nacional, particularmente ao longo das 
estradas nacionais e linhas de caminhos-de-ferro 
(Mosca, 2009 e 2010; Mosca e Selemane, 2013). 
Estudos indicam que a maioria destas actividades 
gera baixos rendimentos que dificultam a emergên-
cia de actividades formais como, por exemplo, o 
comércio rural.

Com o surgimento de grandes investimentos 
(mesmo com a abrangência territorial limitada) tem 
sido criado emprego. Porém, quando a implemen-

tação desses investimentos implica reassentamen-
tos e migrações forçadas, verifica-se, em muitos 
casos, perdas de produção, reestruturação dos 
sistemas de produção e de modos de vida, com 
efeitos negativos sobre a produção e a disponibili-
dade de alimentos a nível familiar e local17. O gover-
no, aos diferentes níveis territoriais, não tem tido 
uma actuação suficientemente forte para alterar, 
no fundamental, as más práticas que se verificam 
nos processos de reassentamento18 (Mosca e 
Selemane, 2011; e Mosca e Bruna, 2015).

Os termos-de-troca indicam uma perda do poder 
aquisitivo dos produtores19. Por outro lado, a infla-
ção dos bens alimentares tem sido superior à infla-
ção do conjunto da economia, o que afecta negati-
vamente o consumidor líquido de alimentos, e os 
grupos sociais de rendimento mais baixo20. Estes 
elementos são agravados pela variabilidade anual 
dos preços dos alimentos, em períodos plurianuais 
e ao longo do território nacional (Abbas, 2013).

 A capacidade de acesso ao crédito para obtenção 
de factores de produção e para realização de 
pequenos investimentos, é uma das limitações à 
introdução de técnicas de maior produtividade. As 
linhas de crédito existentes, além de exíguas e 
descontinuadas no tempo, beneficiam, sobretudo, 
os agricultores médios. Persistem dificuldades do 
lado da oferta de dinheiro, com custo elevado do 
crédito (apesar de algumas linhas de crédito serem 
a taxas de juro inferiores às do mercado), baixa 
cobertura espacial das instituições financeiras, 
procedimentos administrativos complexos e 
exigência de garantias. Do lado da procura, há 
dificuldades relacionadas com poupanças baixas ou 
negativas das famílias, fraca literacia, inexistência 
de documentos solicitados pelas instituições finan-
ceiras como, por exemplo, o simples bilhete de 
identidade.
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15 Sabe-se que o padrão de investimento e de crescimento económico em Moçambique não gera emprego suficiente para responder às novas entradas no mercado de 
trabalho. Segundo o Comité de Conselheiros (2013), para que a população obtenha rendimentos regulares e o actual número de desempregados não aumente, terão de 
ser criados no país cerca de 4,8 milhões de novos postos de trabalho até 2025, ou seja, cerca de 370 mil por ano, o que equivale a um aumento anual de cerca de 44% do 
total de emprego formal actualmente existente, Comité de Conselheiros (2013). 
16 Actualmente são criados somente cerca de 15 mil novos empregos por ano (Comité de Conselheiros, 2013).
17 Conforme demonstrado nos trabalhos de Jone (2014), para o caso do reassentamento da Vale em Cateme, e de Mosca e Bruna (2015), para vários casos ao longo do 
corredor de Nacala e Alta Zambézia. 
18 Veja os textos de Mosca e Selemane (2011) e de Mosca e Bruna (2015).
19 Alguns estudos revelam que os termos de troca entre os produtores de pequena escala evoluiu erraticamente e de forma pouco estimulante para os produtores (Eduards 
et al., 1990, em Abrahamsson e Nilsson, 1994). No entanto, são necessárias mais evidências para uma análise mais conclusiva, Mosca (2010a).
20 Wuyts (2011:2) refere que “a discrepância entre a inflação média anual dos preços dos bens alimentares (11,3%) e o deflator médio anual do PIB (7,5%) é substancial 
(3,8%), e estima que os preços dos bens alimentares cresceram mais depressa que a taxa geral de inflação. Isto implica que o potencial máximo de melhoria do nível de 
vida das camadas pobres da população é metade do estimado anteriormente (com o uso do IPC agregado). 

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

A taxa de desemprego permanece em 17% embora o emprego formal seja de cerca de 8% do total da força 
de trabalho, sendo o remanescente trabalhadores informais (INE, 2006); e destes trabalhadores, cerca de 1/3 
estão ao serviço da administração pública (INE, 2002)14. A economia formal é principalmente urbana.

O emprego no meio rural tem aumentado, sobretudo nos sectores da administração pública, da construção 
civil, dos grandes projectos e das pequenas iniciativas de empresas de serviços de restauração, transportes, 
comércio e outros. Mas este aumento é insuficiente face ao incremento da oferta de trabalho devido ao 
efeito demográfico, afectando, sobretudo, as mulheres e os jovens que procuram o primeiro posto de traba-

lho15. Segundo o Comité de Conselheiros (2013), 
para que a população obtenha rendimentos regula-
res e o actual número de desempregados não 
aumente, terão de ser criados no país cerca de 370 
mil novos postos de trabalho por ano16. Este é um 
número quase impossível de alcançar com o actual 
padrão de acumulação e o nível de poupança inter-
na e de investimento nos sectores geradores de 
emprego.

Uma parte significativa do trabalho no meio rural é 
sazonal e precário, e o salário mínimo é inferior aos 
dos outros sectores, não sendo muitas vezes respei-
tado. O trabalho infantil é uma realidade, com 
consequências no aproveitamento escolar, espe-
cialmente das raparigas. No campo, os trabalhos 
agrícolas, a pastagem de gado e o garimpo, para os 
rapazes, e/ou trabalhos caseiros, para as raparigas, 
constituem práticas rotineiras e generalizadas, 
muitas vezes com implicações sobre a frequência 
nas escolas. Nas cidades, é comum crianças de famí-
lias pobres serem contratadas informalmente (por 
via familiar ou de amigos nos locais de origem dos 
contratantes), para a prática de comércio informal e 
para cuidar de crianças, entre outras actividades, 
com apropriação do valor do seu trabalho. 

Em consequência da baixa procura de trabalho 
formal, as economias informais crescem em todo o 
território nacional, particularmente ao longo das 
estradas nacionais e linhas de caminhos-de-ferro 
(Mosca, 2009 e 2010; Mosca e Selemane, 2013). 
Estudos indicam que a maioria destas actividades 
gera baixos rendimentos que dificultam a emergên-
cia de actividades formais como, por exemplo, o 
comércio rural.

Com o surgimento de grandes investimentos 
(mesmo com a abrangência territorial limitada) tem 
sido criado emprego. Porém, quando a implemen-

tação desses investimentos implica reassentamen-
tos e migrações forçadas, verifica-se, em muitos 
casos, perdas de produção, reestruturação dos 
sistemas de produção e de modos de vida, com 
efeitos negativos sobre a produção e a disponibili-
dade de alimentos a nível familiar e local17. O gover-
no, aos diferentes níveis territoriais, não tem tido 
uma actuação suficientemente forte para alterar, 
no fundamental, as más práticas que se verificam 
nos processos de reassentamento18 (Mosca e 
Selemane, 2011; e Mosca e Bruna, 2015).

Os termos-de-troca indicam uma perda do poder 
aquisitivo dos produtores19. Por outro lado, a infla-
ção dos bens alimentares tem sido superior à infla-
ção do conjunto da economia, o que afecta negati-
vamente o consumidor líquido de alimentos, e os 
grupos sociais de rendimento mais baixo20. Estes 
elementos são agravados pela variabilidade anual 
dos preços dos alimentos, em períodos plurianuais 
e ao longo do território nacional (Abbas, 2013).

 A capacidade de acesso ao crédito para obtenção 
de factores de produção e para realização de 
pequenos investimentos, é uma das limitações à 
introdução de técnicas de maior produtividade. As 
linhas de crédito existentes, além de exíguas e 
descontinuadas no tempo, beneficiam, sobretudo, 
os agricultores médios. Persistem dificuldades do 
lado da oferta de dinheiro, com custo elevado do 
crédito (apesar de algumas linhas de crédito serem 
a taxas de juro inferiores às do mercado), baixa 
cobertura espacial das instituições financeiras, 
procedimentos administrativos complexos e 
exigência de garantias. Do lado da procura, há 
dificuldades relacionadas com poupanças baixas ou 
negativas das famílias, fraca literacia, inexistência 
de documentos solicitados pelas instituições finan-
ceiras como, por exemplo, o simples bilhete de 
identidade.
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

Medidas de médio prazo:

Os principais �������� nesta área podem ser resumidos do seguinte modo:

Aumento da pobreza; 

Concentração dos benefícios do crescimento económico;

A segurança alimentar não é uma prioridade no modelo de desenvolvimento em Moçambique;

Alta taxa de desemprego (formal e informal);

Reduzida criação de emprego; 

Impacto negativo dos reassentamentos e migrações forçadas originadas pelos grandes 
investimentos;

Falta de acesso ao crédito para criação de emprego;

Fraca cobertura geográfica das instituições financeiras.

Incentivar o surgimento de empresas ou de organizações da sociedade civil para prestação de 
serviços de preparação de pequenos projectos de investimento para submissão a financiamento; 
realizar cursos de gestão; criar incubadoras de novas empresas; incentivar a criação de empresas 
familiares, transformando gradualmente os pequenos agricultores;

Identificar e implementar formas que permitam maior acesso ao crédito, nomeadamente recurso 
à banca móvel, promoção de sistemas de crédito informal com relação com as instituições 
financeiras, e educação para a poupança;

Monitorar os efeitos da implantação de grandes investimentos e tomar medidas para que os 
processos de reassentamento se verifiquem com as indemnizações previstas, criação de 
alternativas de produção e de geração de emprego, e de modos de vida não inferiores aos 
existentes antes das migrações forçadas; 

Rever os valores de indemnização dos bens patrimoniais afectados pelos reassentamentos;

Estimular actividades com grande potencial local em determinadas zonas. A título de exemplo, 
estimular a pecuária e a aquacultura em zonas com potencial para essas actividades. Igualmente, 
nas zonas de fronteira, estimular o comércio como uma das bases de sustento dos seus 
residentes. 

P��������
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3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

Medidas de médio e longo prazo:

Criação de mecanismos coordenados e estáveis de incentivo, tais como crédito com taxas de juro 
bonificadas, benefícios fiscais e investimento público, para a emergência de actividades privadas 
que criem emprego estável, sobretudo na agro-indústria, em sectores de serviços, nas pescas, na 
construção civil, e outros sectores, conforme a realidade de cada local.
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21 A exploração ilegal das florestas é um problema bem documentado. Com base em estimativas de um estudo feito pelo DNFFB e a FAO (2003), a produção clandestina de 
madeira em Moçambique pode ser responsável por 50 a 70% da produção nacional total, tal como mencionado em Mosca (2010a).

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

3.3. Recursos naturais e infra-estruturas

Análise e lacunas 

A segurança sobre o uso e aproveitamento da terra não constitui, na maioria do território nacional, um cons-
trangimento. Porém, dada a existência de disputas por este recurso, nem sempre resolvidas conforme o 
quadro legal vigente e, geralmente, em desfavor dos pequenos produtores, é importante reforçar as institui-
ções de gestão da terra de modo a tornar mais baixos os custos de concessão dos DUATs e a dotá-las de 
maior capacidade de resolução de conflitos.

É conhecida a sobre-extracção 
florestal21. Contribuem para o efeito 
a produção de lenha, de carvão e de 
estacas para a construção “tradicio-
nal”. A desterritorialização da 
relação entre o homem e a nature-
za, devido às migrações campo-ci-
dade, aos fluxos de curta distância 
em direcção aos corredores de 
comunicação, a situações de insta-
bilidade/conflitualidade militar, foi 
recentemente agravada com os 
reassentamentos. A pobreza e os 
baixos rendimentos monetários das 
famílias, por um lado, e o cresci-
mento da procura de material 
madeireiro, por outro, são as causas 
deste fenómeno. Isto significa que 
se pode estar a assistir à mudança 
do papel das comunidades, de guar-
diãs para predadoras da natureza. 

A exploração comercial de madeira tem contribuído para a desflorestação do território, sobretudo de espé-
cies de maior valor económico. É conhecida a extracção de quantidades superiores às licenciadas, à exporta-
ção ilegal de madeira, assim como exportação de madeira não transformada, contrariando a lei específica 
para esta actividade.

O Estado tem demonstrado grande debilidade e falta de transparência na aplicação das leis específicas 
relacionadas com a floresta e a exploração madeireira, e na capacidade de monitorar e de actuar perante 
irregularidades.

As infra-estruturas produtivas estão, regra geral, em mau estado de conservação (Mosca, 2010a) e a sua 
utilização não é, geralmente, eficiente. No caso dos regadios, salvo alguns sistemas de irrigação explorados 
por grandes empresas, como é o caso das açucareiras, o seu aproveitamento/uso é negligenciável, como nos 
regadios do vale do rio Limpopo. Não foram encontradas as formas e as organizações capazes de gerir com 
eficácia e eficiência os sistemas de regadio de utilização dos pequenos produtores, cuja responsabilidade tem 
sido do Estado e/ou de empresas públicas. Por outro lado, em grande parte dos casos, os produtores não têm 
organização e tradição empresarial para a gestão deste tipo de infra-estruturas.

Nos últimos anos tem havido elevados investimentos na construção de regadios. Porém, a atribuição de 
terras pelas famílias das comunidades não obedece a critérios económicos. O apoio e assistência técnica aos 
produtores, que na maioria dos casos não domina as técnicas de produção em perímetros irrigados, verifica-
-se nos primeiros anos e, gradualmente, diminui, ou mesmo, cessa. São conhecidos casos de utilização inefi-
ciente de importantes investimentos públicos.

O transporte rodoviário constitui um grande problema estrutural no país. Apesar do crescimento do sector 
ferroviário, é nas vias rodoviárias que circula mais carga e de maior valor. A proporção de estradas em mau 
estado, muito mau ou intransitável subiu, de 2012 para 2013, de 28% para 37%, respectivamente (INE, 2014), 
o que dificulta as conexões entre muitas zonas de alto potencial produtivo e os mercados. Nas províncias 
mais populosas (Zambézia e Nampula), a situação das estradas é ainda pior que no resto do país (Granheim, 
2013).

Os grandes investimentos nas principais infra-estruturas deveriam ser complementados com mais e melho-
res estradas vicinais que facilitem a mobilidade de bens e pessoas, de modo a contribuir para a ligação dos 
mercados e redução dos custos de transporte e dos preços aos consumidores.

As desvantagens em infra-estruturas de acesso nas áreas de maior produção e de maior potencial, levam à 
falta de competitividade de alguns produtos de produção nacional, por causa do aumento incomportável dos 
preços de transportes dessas regiões excedentárias para as regiões deficitárias. Isso poderá implicar na 
necessidade de se promover o pré-processamento, tanto para garantir a disponibilidade local e nacional, 
como a adequação (fortificação), e para assegurar que o valor acrescentado localmente compense os custos 
de transacção. Poderá também implicar na necessidade de se reverem as medidas e políticas relacionadas 
com a exportação e importação de insumos e produtos, tanto ao nível da região, como ao nível global. 

Embora tenha havido progressos na cobertura da rede de electricidade (Gráfico 7), ainda há muito espaço 
para aumentar essa cobertura (Ministério da Saúde /INE, 1998, 2005 e 2013). A electrificação é cara mas 
pode estimular o desenvolvimento de outras actividades tais como rede de estradas, sistemas de transpor-
tes, telecomunicações, sistemas da banca e financeiros. Além disso, é importante mencionar que a electrifi-
cação apenas gera grandes mudanças nas zonas rurais se for acompanhada por investimentos noutras áreas, 
tais como estradas, serviços de crédito e de telecomunicações (Mulder e Tembe, 2007). A fraca qualidade da 
energia é também uma barreira ao investimento. 
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Gráfico 7. Proporção dos AFs com acesso a energia eléctrica

Fonte: MISAU/INE (1998, 2005, e 2013).

3.1. Produção nacional, oferta de alimentos e mercados

Análise e lacunas 

Os rendimentos dos pequenos produtores são baixos devido principalmente à sua dependência da agricultu-
ra de sequeiro, pequeno ou nulo acesso a insumos melhorados (principalmente sementes) e a tecnologias 
(principalmente as que melhoram a fertilidade dos solos), grandes perdas pós-colheita e má gestão e contro-
lo das doenças endémicas das plantas e animais. Isto deve-se, em parte, à fraca ligação entre a investigação 
agrária e os serviços de extensão. Tem havido progressos na investigação agrária no que se refere ao melho-
ramento e adaptação de material genético para atingir vários objectivos (produtividade, qualidade da dieta, 
ciclos de crescimento, etc.). Porém, só ocasionalmente é que estes avanços chegam à maioria dos produto-
res. De acordo com Sitoe (2014), poucos estudos foram feitos para avaliar o impacto da reestruturação da 
investigação agrária e os factores que influenciam a baixa adopção de novas tecnologias e inovações agrárias. 
Sitoe considera também que o uso contínuo de abordagens convencionais na produção e transferência de 
tecnologias ao definirem-se as prioridades da investigação, pode ser uma das causas do baixo impacto social 
da investigação em Moçambique.  

A produção da maioria dos produtores de produtos agrícolas não é diversificada e, portanto, não garante 
uma dieta alimentar adequada. Ela é também necessária para assegurar um rendimento estável ao longo do 
ano. Neste contexto, a produção animal deve ser promovida, particularmente de pequenas espécies, que são 
uma importante fonte de rendimento para os pequenos produtores. Muitas famílias usam o gado como 
forma de prestígio social, poupança e riqueza, e não para efeitos económicos. 

Há indícios de perda de qualidade dos solos em vários locais no país. Não foram tomadas medidas suficiente-
mente eficazes para contrariar esta tendência, nem monitoria suficiente das mudanças na qualidade dos 
solos em áreas onde a mecanização e o uso de produtos químicos se têm intensificado.

A oferta alimentar varia ao longo do ano devido, essencialmente, à sazonalidade da produção e a debilidades 
da capacidade de armazenamento e de processamento a todos os níveis (desde as famílias até ao nível nacio-
nal). Em consequência da variabilidade da oferta, existem grandes diferenças dos preços ao longo do ano. A 
esta situação acrescentam-se dificuldades de comunicação entre os mercados que poderiam ter algum efeito 
de igualação dos preços10.

A produção mostra-se muito rígida, com fraca capacidade de adaptação às novas procuras derivadas da urba-
nização e do aumento de rendimentos de certos segmentos populacionais. São ainda insuficientes os progra-
mas de fornecimento de alimentos fortificados, e de outras formas de suplementação alimentar, e de divul-
gação de formas de aproveitamento de produtos locais para melhorar a dieta alimentar.

Existem experiências piloto de apoio/fomento de mercados locais institucionais11 de aquisição de produtos 
locais. Porém, porque dependem de recursos externos, correm o risco de não terem continuidade após o fim 
dos projectos, devido à falta de cobertura destes programas pelo orçamento do Estado. Estas iniciativas 
devem ser acarinhadas, na medida em que dinamizam a produção local com mercados e preços contratuais 
garantidos, melhoram a dieta alimentar dos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança alimentar e a 
obtenção de rendimentos.

As iniciativas de pesquisa e disseminação para redução de perdas pós-colheita e pós-captura, são pontuais, 
ou permanecem em escala piloto. 

O sistema de distribuição de alimentos é precário. Os circuitos entre o produtor e o consumidor não assegu-
ram, em muitos casos, a conservação da qualidade dos alimentos e a sua segurança.

Tem havido progressos na investigação agrária no que respeita ao melhoramento e adaptação de material 
genético em função de vários objectivos (produtividade, qualidades dietéticas, ciclos vegetativos, etc.). No 
entanto, excepto em casos pontuais, os avanços da investigação não alcançam a maioria dos produtores. 

Não obstante a recolha de informação sobre preços num conjunto alargado de mercados urbanos (pelo 
Ministério da Agricultura, através do Sistema de Informação dos Mercados Agrícola, SIMA, e pelo Ministério 
da Indústria e Comércio), a sua divulgação não é suficientemente ampla no território e junto dos consumido-
res e produtores de modo a permitir decisões oportunas sobre o que e quanto produzir, e sobre como aplicar 
os rendimentos familiares em função dos benefícios esperados e das restrições orçamentais.

Acrescente-se, e sem ser menos importante, que a comercialização dos excedentes de produção alimentar e 
de commodities é realizada em estruturas de mercados monopsónicas. 

Os factores acima mencionados contribuem para a persistência de distorções dos mercados.

Não se encontra, assim, uma estratégia consistente e continuada de intervenção nos mercados, como por 
exemplo: constituição de reservas físicas de alimentos e financeiras para situações de emergência; aquisição 
da produção onde, por algum motivo, o sector privado não chega às zonas produtoras; aquisição e armazena-
gem de bens para efeitos de estabilização da oferta e dos preços.

Embora medidas de estabilização da oferta de alimentos tenham sido tomadas durante o período colonial e 
a seguir à independência do país, o actual mandato do Instituto de Cereais não inclui este tipo de interven-
ção. As iniciativas de bolsas de mercadoria12 têm-se revelado pouco eficazes, nomeadamente por inexistên-
cia de recursos e de capacidade organizativa e técnica. Os silos, construídos e geridos nos recentes anos pelo 
sector privado, não têm desempenhado estas funções e o seu nível de utilização é muito baixo. 

As cadeias de valor integradas que 
acrescentam valor aos produtos agrá-
rios, estão ainda num estágio 
incipiente devido a problemas na 
produção, qualidade dos produtos, 
falta de mercados a funcionar e 
acesso limitado a serviços financeiros 
e crédito (FAO, 2012). Estes factores 
são exacerbados por baixos investi-
mentos e pela competição de produ-
tos importados isentos de encargos 
alfandegários.

Todos os factores acima mencionados 
afectam também o sector das pescas. 
A baixa produção e produtividade da 
pesca de pequena escala deriva do 
acesso limitado a barcos e apetrechos 
pesqueiros melhorados, uso inade-
quado de técnicas de pesca, fraco 

desenvolvimento da aquacultura, factores de mudanças climáticas, má gestão dos recursos pesqueiros, e 
processamento e técnicas de pesca inadequadas (FAO, 2012). 

Os principais �������� relacionados com a baixa produção e produtividade na 
agricultura, pescas e pecuária, podem ser resumidos do seguinte modo:

Baixo uso de insumos agrários, principalmente sementes e fertilizantes;

Perda de qualidade e fertilidade dos solos;

Grandes perdas pós-colheita e pós-captura;

Má gestão e controlo de doenças endémicas nas plantas e animais;

Fraca ligação entre a investigação agrária e a extensão;

Mercados insuficientes e de fraca eficiência;

Armazenagem limitada;

Fraca disseminação dos preços das mercadorias; 

Falta de mecanismos de estabilização da oferta de alimentos, nomeadamente reservas 
alimentares (físicas e financeiras);

Falta de agro-processamento para acrescentar valor às mercadorias;

Baixo acesso a serviços financeiros e crédito.

3.3. Recursos naturais e infra-estruturas

Análise e lacunas 

A segurança sobre o uso e aproveitamento da terra não constitui, na maioria do território nacional, um cons-
trangimento. Porém, dada a existência de disputas por este recurso, nem sempre resolvidas conforme o 
quadro legal vigente e, geralmente, em desfavor dos pequenos produtores, é importante reforçar as institui-
ções de gestão da terra de modo a tornar mais baixos os custos de concessão dos DUATs e a dotá-las de 
maior capacidade de resolução de conflitos.

É conhecida a sobre-extracção 
florestal21. Contribuem para o efeito 
a produção de lenha, de carvão e de 
estacas para a construção “tradicio-
nal”. A desterritorialização da 
relação entre o homem e a nature-
za, devido às migrações campo-ci-
dade, aos fluxos de curta distância 
em direcção aos corredores de 
comunicação, a situações de insta-
bilidade/conflitualidade militar, foi 
recentemente agravada com os 
reassentamentos. A pobreza e os 
baixos rendimentos monetários das 
famílias, por um lado, e o cresci-
mento da procura de material 
madeireiro, por outro, são as causas 
deste fenómeno. Isto significa que 
se pode estar a assistir à mudança 
do papel das comunidades, de guar-
diãs para predadoras da natureza. 

A exploração comercial de madeira tem contribuído para a desflorestação do território, sobretudo de espé-
cies de maior valor económico. É conhecida a extracção de quantidades superiores às licenciadas, à exporta-
ção ilegal de madeira, assim como exportação de madeira não transformada, contrariando a lei específica 
para esta actividade.

O Estado tem demonstrado grande debilidade e falta de transparência na aplicação das leis específicas 
relacionadas com a floresta e a exploração madeireira, e na capacidade de monitorar e de actuar perante 
irregularidades.

As infra-estruturas produtivas estão, regra geral, em mau estado de conservação (Mosca, 2010a) e a sua 
utilização não é, geralmente, eficiente. No caso dos regadios, salvo alguns sistemas de irrigação explorados 
por grandes empresas, como é o caso das açucareiras, o seu aproveitamento/uso é negligenciável, como nos 
regadios do vale do rio Limpopo. Não foram encontradas as formas e as organizações capazes de gerir com 
eficácia e eficiência os sistemas de regadio de utilização dos pequenos produtores, cuja responsabilidade tem 
sido do Estado e/ou de empresas públicas. Por outro lado, em grande parte dos casos, os produtores não têm 
organização e tradição empresarial para a gestão deste tipo de infra-estruturas.

Nos últimos anos tem havido elevados investimentos na construção de regadios. Porém, a atribuição de 
terras pelas famílias das comunidades não obedece a critérios económicos. O apoio e assistência técnica aos 
produtores, que na maioria dos casos não domina as técnicas de produção em perímetros irrigados, verifica-
-se nos primeiros anos e, gradualmente, diminui, ou mesmo, cessa. São conhecidos casos de utilização inefi-
ciente de importantes investimentos públicos.

O transporte rodoviário constitui um grande problema estrutural no país. Apesar do crescimento do sector 
ferroviário, é nas vias rodoviárias que circula mais carga e de maior valor. A proporção de estradas em mau 
estado, muito mau ou intransitável subiu, de 2012 para 2013, de 28% para 37%, respectivamente (INE, 2014), 
o que dificulta as conexões entre muitas zonas de alto potencial produtivo e os mercados. Nas províncias 
mais populosas (Zambézia e Nampula), a situação das estradas é ainda pior que no resto do país (Granheim, 
2013).

Os grandes investimentos nas principais infra-estruturas deveriam ser complementados com mais e melho-
res estradas vicinais que facilitem a mobilidade de bens e pessoas, de modo a contribuir para a ligação dos 
mercados e redução dos custos de transporte e dos preços aos consumidores.

As desvantagens em infra-estruturas de acesso nas áreas de maior produção e de maior potencial, levam à 
falta de competitividade de alguns produtos de produção nacional, por causa do aumento incomportável dos 
preços de transportes dessas regiões excedentárias para as regiões deficitárias. Isso poderá implicar na 
necessidade de se promover o pré-processamento, tanto para garantir a disponibilidade local e nacional, 
como a adequação (fortificação), e para assegurar que o valor acrescentado localmente compense os custos 
de transacção. Poderá também implicar na necessidade de se reverem as medidas e políticas relacionadas 
com a exportação e importação de insumos e produtos, tanto ao nível da região, como ao nível global. 

Embora tenha havido progressos na cobertura da rede de electricidade (Gráfico 7), ainda há muito espaço 
para aumentar essa cobertura (Ministério da Saúde /INE, 1998, 2005 e 2013). A electrificação é cara mas 
pode estimular o desenvolvimento de outras actividades tais como rede de estradas, sistemas de transpor-
tes, telecomunicações, sistemas da banca e financeiros. Além disso, é importante mencionar que a electrifi-
cação apenas gera grandes mudanças nas zonas rurais se for acompanhada por investimentos noutras áreas, 
tais como estradas, serviços de crédito e de telecomunicações (Mulder e Tembe, 2007). A fraca qualidade da 
energia é também uma barreira ao investimento. 
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A deficiente gestão dos recursos naturais em geral, combinada com os riscos e desastres relacionados com 
as mudanças climáticas, ameaçam o ambiente e a base produtiva da sociedade. 

Os principais �������� nesta área podem ser resumidos do seguinte modo:

Aumento das disputas sobre terra; 

Aumento do desflorestamento;

Corte e exportação ilegal de madeira;

Fraca implementação da legislação sobre terra e florestas;

Má gestão dos recursos naturais devido a: i) fraca capacidade das instituições responsáveis pela 
gestão da terra e das florestas; e ii) conhecimento insuficiente das comunidades sobre gestão 
sustentável da sua base de recursos naturais; 

Fraco acesso e má gestão das infra-estruturas produtivas: sistemas de irrigação, água potável, 
linhas férreas, estradas, rede de electricidade;

Riscos e desastres relacionados com as mudanças climáticas. Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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Medidas de médio e longo prazo:

Sugere-se a implementação de um programa de infra-estruturas, priorizando as que possuem 
efeitos directos e a curto prazo na produção. Por exemplo, construção e manutenção das 
redes rodoviárias que conectem as principais zonas produtoras aos mercados; acções de 
defesa contra as calamidades naturais, como o reassentamento cuidadoso de populações; 
reforço e/ou construção de diques de defesa nos vales dos rios; plantação de árvores; e 
existência de planos de planeamento físico nas zonas de maior vulnerabilidade;

Todos os esforços devem ser realizados para que a lei de terras e os respectivos regulamentos 
sejam estritamente cumpridos. A administração de terras deve ser reorganizada e capacitada 
para o pleno cumprimento da lei, sua fiscalização e resolução de conflitos. As Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) têm um papel importante de advocacia a todos os níveis do Estado, 
para apoiar as comunidades na defesa dos seus direitos;

É necessário monitorar a evolução da qualidade dos solos e da água e disseminar técnicas e 
sistemas de produção que conservem estes recursos. As zonas de maior densidade de agricul-
tura intensiva, as zonas onde se operem explorações mineiras, industriais e artesanais (garim-
po), e as zonas mais expostas à erosão, devem ser priorizadas.

Medidas de médio prazo:

Reforço da capacidade das instituições responsáveis pela administração de terra e das institui-
ções responsáveis pela gestão de outros recursos naturais, para permitir uma adequada 
implementação e aplicação das respectivas leis e regulamentos e evitar conflitos. A coordena-
ção entre estas instituições, a todos os níveis, deve ser reforçada;

Disseminação contínua da lei de terras nas comunidades, instituições do governo e nas organi-
zações da sociedade civil; 

Apoio às comunidades para gerirem e supervisarem a exploração dos recursos naturais, 
evitando actividades ilegais e predadoras e as queimadas descontroladas nas florestas para 
proteger a fauna bravia e as zonas de pastagem;

Empoderar as comunidades para usarem os seus recursos naturais de forma sustentável, a fim 
de gerar rendimento e emprego (carpintaria, fabricação de tijolos, caça, pesca, etc.) e melho-
rar as condições de vida (construção de escolas e centros de saúde usando materiais locais, 
manutenção de estradas, abertura de pequenos canais de irrigação, etc.);

Nos locais onde têm lugar projectos de exploração de recursos naturais, assegurar que as 
comunidades beneficiem directamente da construção de infra-estruturas (estradas, fontes de 
água, maior cobertura da rede de electricidade) e indirectamente através de oportunidades 
de negócio e provisão de serviços;

Manutenção regular das infra-estruturas existentes. 

P��������

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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22 Guiding Note for the Issue Paper Formulation for the UDAF Context Analysis 2015
23 UNDAF Issue Paper on Nutrition, 2015
24 Bruna (2015:20) concluiu que a evolução dos principais indicadores da educação (número de escolas, de alunos, gastos públicos, etc.) teve impacto limitado sobre a 
produção agrícola (tomando o milho como estudo de caso). As principais conclusões foram as seguintes: “(1) o ensino básico explica parcialmente os aumentos da 
produção do milho em Moçambique; (2) a educação técnica apresenta uma relação negativa com a produção do milho; (3) a produção do milho pode ser parcialmente 
explicada pelo aumento do número de escolas”. No entanto, considera baixa a influência da educação sobre a produção de milho, incluindo do ensino básico. Esta 
constatação não é coincidente com a maioria dos estudos sobre outras realidades. Bruna apresenta algumas razões contextuais que podem justificar os resultados obtidos.

3.4. Serviços públicos e educação nutricional

Análise e lacunas 

As causas imediatas de subnutrição em Moçambique são a inadequada quantidade e qualidade da dieta e as 
altas taxas de incidência de doenças infecciosas. Estudos recentes indicam que a subnutrição crónica é mais 
pronunciada no período que vai da concepção até aos primeiros dois anos de vida, referido como o período 
dos primeiros 1000 dias (Lancet Series 2008). Convém salientar que o retardamento do crescimento que 
ocorre durante este período crítico não pode ser revertido. Portanto, é durante este período que as interven-
ções têm maior impacto e é cada vez mais aceite que este período representa uma janela de oportunidade 
crucial para reforçar e melhorar a nutrição materna e, desse modo, o crescimento e desenvolvimento da 
criança (UN Nutritional Group, 2015)22. 

A situação de nutrição e saúde das mulheres tem um impacto importante no desenvolvimento da criança, 
especialmente durante a gravidez e lactação. A gravidez precoce exacerba a privação nutricional. De acordo 
com o Inquérito Demográfico de Saúde (IDS), em 2011, 36,7% dos nascimentos foram atribuídos a mães 
adolescentes, resultando num nível alto desproporcional de bebés com baixo peso à nascença que, ou não 
sobrevivem, ou estão sujeitos a subnutrição crónica e a altos níveis de mortalidade infantil. O consumo redu-
zido de energia e de nutrientes durante a gravidez pode causar o retardamento do crescimento do embrião 
levando a baixo peso à nascença e causando desvantagens físicas adicionais na criança que, muitas vezes, 
não podem ser recuperadas mais tarde23 (UN Nutritional Group, 2015).

As desigualdades de género que levam à falta de acesso à educação, a serviços sociais básicos e a oportunida-
des de aceder a rendimentos por parte das mulheres, também têm impacto negativo na situação nutricional 
da criança. 

Há também evidências que o desempenho escolar das crianças melhora grandemente quando se fornece 
uma refeição antes do início das aulas. Estudos conduzidos em países onde se implementaram programas 
deste tipo, mostram que os benefícios alcançados excedem largamente os custos. 

O Estado tem realizado importantes investimentos na educação e saúde, alargando o acesso a estes serviços 
(Quadro 2). Porém, para que estes investimentos tenham maiores efeitos sobre a produção alimentar24, 
aumento dos rendimentos das famílias e acesso a alimentos, é importante a realização de esforços para que 
haja maior equidade de acesso à educação e, sobretudo, para que a qualidade do ensino melhore substan-
cialmente (Banco Mundial, 2015). Semelhante observação pode ser realizada para o caso dos serviços de 
saúde (Artur e Jorge, 2015). É inquestionável a importância da saúde e da educação na segurança alimentar 
e nutrição, na capacidade de produção e na obtenção de rendimentos (realização de negócio, emprego, etc.).

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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Gráfico 8. Proporção dos AFs com acesso a água

Fonte: MISAU/INE (1998, 2005, e 2013).

Quadro 2. Infra-estruturas sociais: escolas e unidades sanitárias

Nível Nº. de Escolas*

Nível N.º de Unidades sanitárias**

Alunos

EP1 e EP2

ESG1, ESG2 e ETP (Bás)

ETP (méd) e E. Superior

17.152

996

89

Centros de Saúde

Postos de Saúde

Hospitais

1.158

264

58

5.705.094

1.013.853

145.563

* Fonte: Ministério da Educação (2015:9).
**Fonte: Ministério da Saúde.

Tem havido iniciativas de educação para melhoria da saúde e das dietas alimentares nas escolas e centros de 
saúde. Geralmente encorajam as comunidades a usar produtos locais na confecção das suas refeições. 
Nalguns casos fornecem suplementação alimentar a mães grávidas e lactantes, embora com cobertura 
limitada.

Os centros de saúde e as escolas são canais essenciais para a implementação de programas educativos e de 
apoio à alimentação dos grupos sociais mais necessitados/vulneráveis (mulheres grávidas e lactantes, crian-
ças e idosos). Estes dois canais podem ser usados (pelos nutricionistas e outros) como meio para fazer chegar 
a informação às comunidades.

São importantes os esforços de alargamento do acesso a água canalizada e para redução das distâncias às 
fontes de água, com impacto nas famílias e na produtividade das mulheres e crianças. 

Um pouco mais da metade dos agregados familiares (51%) possui acesso a água de fontes melhoradas, mas 
as disparidades entre a área urbana e a rural são elevadas, 84% e 37%, respectivamente. Na zona rural, as 
principais fontes de água são os poços não protegidos (42%) e água da superfície (MISAU, INE e ICFI, 2013; 
Gráfico 8).

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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O Plano de Acção Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC) estima que, em 2015, 
sejam necessários 274 nutricionistas no sector público. Dados do MISAU revelam que até 31 de Dezembro de 
2013, existiam 114 profissionais na área de nutrição (22 de nível básico, 48 de nível médio e 44 de nível supe-
rior) a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. A informação disponível indica haver capacidade de formação 
de cerca de 100 nutricionistas por ano, questionando-se, contudo, a adequação do seu papel e das suas 
qualificações para trabalhar nas comunidades rurais. Esta questão leva-nos a concluir que a falta de recursos 
humanos qualificados em nutrição (em termos de número e leque de competências) e a limitada capacidade 
do sistema (estruturas, funções, pessoal, instalações e ferramentas) no sector público, estão a constituir 
grandes entraves ao alargamento das intervenções prioritárias no combate à subnutrição crónica em 
Moçambique. 

Os principais �������� nesta área podem ser resumidos do seguinte modo:

Altas taxas de subnutrição, particularmente subnutrição crónica, em crianças com menos de cinco 
anos;

A subnutrição em mulheres grávidas ameaça o desenvolvimento dos recém-nascidos. Se uma 
criança subnutrida não for tratada antes dos dois anos, o seu desenvolvimento pode ser afectado 
para o resto da sua vida; 

Inadequada quantidade e qualidade da dieta ao nível da família;

Altas taxas de incidência de doenças infecciosas;

Gravidezes precoces;

Desigualdades de género;

Falta de acesso aos serviços de saúde e educação e fraca qualidade desses serviços;

Fraco acesso a água potável;

Insuficiente número de nutricionistas.

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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Introduzir e expandir os programas de educação em nutrição nas escolas e creches com vista a 
atingir as crianças e respectivas famílias; 

Nas zonas mais vulneráveis, sempre que possível e de forma gradual, as escolas devem incluir no 
início das suas actividades o fornecimento de uma refeição com base na produção local, para 
aumentar o desempenho dos estudantes;

Nas suas zonas de influência, os centros de saúde devem tentar chegar e prestar especial atenção 
às mulheres grávidas e lactantes para evitar a subnutrição nas crianças com menos de dois anos; 

Os nutricionistas devem ser devidamente formados para trabalhar com as comunidades na identi-
ficação e disseminação de mensagens para melhorar os hábitos alimentares e as práticas de higie-
ne em geral; 

As organizações da sociedade civil e os órgãos de comunicação locais devem apoiar os programas 
de educação em nutrição ao nível da comunidade. Para o efeito, membros e profissionais destas 
áreas devem ser devidamente formados; 

Melhoria do saneamento e acesso a água. Os programas em curso que visam a construção de 
latrinas, furos de água, poços e reservatórios de água devem ser expandidos e reforçados. Estes 
programas devem ser acompanhados com campanhas educativas sobre saneamento e higiene 
para diminuir as doenças com origem na água, principalmente a diarreia; 

Nas comunidades sem centro de saúde, os Agentes Polivalentes Elementares (APEs) de Saúde 
devem continuar e ser reforçados. A educação em nutrição na comunidade deve ser parte do seu 
pacote de actividades.

Medidas de médio e longo prazo:

Medidas de médio prazo:

P��������

É importante alargar a cobertura sanitária e escolar procurando corrigir as assimetrias existentes 
quanto ao acesso com base no território e na população por centro de saúde e por escola dos 
diferentes subsistemas de educação;

A qualidade dos serviços deve melhorar com mais e melhores técnicos de saúde e professores. A 
formação destes técnicos necessita de maiores cuidados científicos. Os trabalhadores da saúde e 
da educação deveriam ter incentivos para trabalhar nos distritos e localidades como, por exem-
plo, na contagem de anos de reforma, descontos fiscais, preferência em concursos de bolsas de 
estudo para pós-graduação. O Estado deve assumir os custos desta discriminação positiva.

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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3.5. Instituições, organizações da sociedade civil e outros 
parceiros de desenvolvimento

Análise e lacunas

A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição é transversal e está incluída nas políticas sectoriais. 
Está, portanto, reflectida nos vários programas das diferentes instituições, organizações da sociedade civil e 
outros parceiros de desenvolvimento.

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) implementa vários programas que visam aumen-
tar a disponibilidade e o acesso a alimentos. Destes tem particular relevância o programa de extensão agrária 
“Escolas na Machamba do Camponês”, que introduziu recentemente no seu curriculum um módulo de 
educação nutricional. Este programa constitui um mecanismo para a realização de alguns objectivos em 
matéria de agricultura e pecuária (incluindo adaptação às mudanças climáticas) e também de educação 
nutricional. Embora apoiado pelo orçamento do Governo e de doadores como a União Europeia, o Reino da 
Bélgica e o Global Environment Facility (GEF), o programa, que conta com assistência técnica da FAO, precisa 
de maior reforço para se estender a todo o país. Conta ainda com o apoio de várias organizações da socieda-
de civil.

Para prevenir os riscos relacionados com as mudanças climáticas, existe um sistema de aviso prévio e de 
coordenação com os países vizinhos e uma instituição que gere as situações de risco – O Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades (INGC).

O Ministério da Saúde (MISAU) implementa vários programas para prevenir e tratar as doenças endémicas 
mais comuns e para disseminar boas práticas de higiene e nutrição. No desempenho da sua actividade, este 
ministério tem experiência de trabalho com as organizações da sociedade civil ao nível das comunidades. Um 
dos seus programas mais relevantes em matéria de nutrição promove a amamentação exclusiva para as 
crianças até aos seis meses e o espaçamento entre gravidezes. Como referido anteriormente, é necessário 
reforçar a cobertura e a capacidade deste ministério.

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED) tem um papel importante na segurança 
alimentar, pois há a evidência que a criação de emprego, a saúde e a segurança alimentar e nutricional das 
famílias, melhora substancialmente com o nível de educação dos seus membros. Está a ser implementado 
em vários distritos de cinco províncias um programa piloto de alimentação escolar apoiado pelos governos 
de Moçambique, Brasil, Bélgica, FAO e WFP, que liga os produtores locais às escolas, promovendo o desen-
volvimento local. São necessários mais recursos financeiros para expandir a sua cobertura no país. 

Nas zonas rurais, as escolas têm grande abrangência e podem ser o principal veículo de transmissão de 
conhecimentos e de implementação de programas de nutrição. Para que tal aconteça, há que apoiar a forma-
ção de professores neste sentido e criar materiais dedicados. Está presentemente a ser implementado com 
sucesso e com assistência técnica da FAO um programa piloto de educação nutricional nas escolas primárias, 
que cobre vários distritos em cinco províncias. O curriculum foi produzido entre 2010 e 2014 para ocupar os 
20% do curriculum escolar reservados para conteúdo local. Em colaboração com o MASA, foram produzidos 
manuais para professores e alunos até à 5.ª classe, aprovados pela Comissão de Aprovação do Livro Escolar 
(CALE). Este programa está geralmente associado a hortas escolares com fins didácticos. Apesar do financia-
mento recebido do governo e de vários doadores (UE, Bélgica, GEF), são necessários mais recursos para 
alargar a sua cobertura a outras províncias.

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) está a promover e a implementar 
vários programas para proteger o ambiente e gerir os recursos naturais de forma sustentável. A maioria 
destes programas visa melhorar a organização e capacidade das comunidades locais para elas próprias pode-

rem participar activamente na protecção e gestão das suas terras, florestas e fauna bravia. Os processos de 
transferência para as comunidades dos recursos gerados pelas licenças de exploração de recursos naturais, 
têm sido lentos, incompletos e pouco transparentes. Por exemplo, os fundos recebidos podem ser usados 
para beneficiar os líderes da comunidade ou para propósitos pouco importantes (Serra et al., 2014)25.

De modo a assegurar a estabilidade alimentar, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar e o Ministé-
rio da Indústria e Comércio prepararam um balanço alimentar nacional. Porém, este balanço não é feito ao 
nível regional nem é monitorado de forma regular, em contraste com o que é feito noutras áreas críticas, tais 
como as transacções comerciais, taxas de câmbio e impostos.

Os parceiros de cooperação têm tentado coordenar esforços entre si e com o governo no domínio da agricul-
tura, pescas e nutrição. Existe um grupo de interesse sobre agricultura e desenvolvimento económico rural 
(AgRED), outro sobre pescas e um Fórum de Nutrição, que reúnem vários parceiros. Estes grupos estabele-
cem a ligação com as estruturas do governo em questões como a compatibilidade de indicadores e definição 
de metas, entre outras. A coordenação e as discussões no Fórum de Parceiros sobre Nutrição cobre cinco 
áreas prioritárias: governação; mudanças de comportamentos; sistemas alimentares; nutrição e saúde; e 
fortificação dos alimentos. 

Apesar dos esforços em curso de coordenação entre parceiros de desenvolvimento e governo, existem 
outros parceiros de cooperação relevantes que estão fora destas estruturas de coordenação, nomeadamen-
te o sector privado, as organizações da sociedade civil e a academia. 

As organizações da sociedade civil têm aumentado a sua presença na área de segurança alimentar e nutrição. 
Em 2003, foi criada em Moçambique a Rede de Organizações para a Soberania Alimentar (ROSA). A ROSA é 
uma coligação de organizações de advocacia na área de segurança alimentar e nutricional, que conta com 
apoio da FAO. Ganhou visibilidade entre 2006 a 2007, quando lançou para debate público uma proposta de 
Lei de Direito à Alimentação. Neste momento, o processo desta legislação está arquivado, sem que se saiba 
onde se encontra o bloqueio, se ao nível do governo, se ao nível da Assembleia da República (Brito et al., 
2015). Têm sido igualmente organizadas várias plataformas de colaboração para diversos temas ligados à 
segurança alimentar. 

As organizações da sociedade civil não são suportadas por recursos públicos. Elas incluem-se no chamado 
"terceiro sector", realizando actividades que complementam as dos Estado e do sector privado, nomeada-
mente nas áreas de educação, saúde, saneamento, acesso a água, bem-estar e protecção social. 

As instituições públicas directa e indirectamente responsáveis pela segurança alimentar e nutrição não 
possuem ranking suficiente na organização governamental que lhes permita influenciar as políticas públicas. 
O principal actor do governo para a segurança alimentar e nutricional é o Secretariado Técnico de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SETSAN). Inicialmente, um departamento no Ministério da Agricultura, em Julho de 
2010 o SETSAN foi formalmente instituído, através do Decreto 24/2010, como o órgão responsável pela coor-
denação e promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Nota-se, todavia, que no seu funcionamen-
to continua a ser uma instituição de características sectoriais, ao contrário de um órgão multissectorial como 
seria necessário. Consequentemente, existem importantes deficiências de coordenação institucional a nível 
central, e deste nível com as instituições públicas provinciais e distritais, num tema transversal tão importan-
te como é o da segurança alimentar e nutrição.

O SETSAN, tem passado por uma situação de instabilidade quanto ao seu enquadramento institucional, 
liderança e composição técnica. As instituições do Estado no seu conjunto e, em particular aquelas que de 
alguma forma têm influência sobre a segurança alimentar e nutrição, têm revelado debilidades no exercício 
das suas funções de regulação, fiscalização e monitorização das leis e da capacidade de as fazer cumprir. 

Além disso, as relações entre as instituições públicas 
relacionadas com a segurança alimentar e nutrição, 
e a sociedade civil são, em muitas circunstâncias, 
pouco cordiais e transparentes, dificultando o 
ganho de sinergias, o empoderamento, a defesa dos 
interesses e o contributo das comunidades em 
acções que poderiam contribuir para avanços em 
áreas relacionadas com a segurança alimentar e 
nutrição.

As organizações dos produtores são ainda frágeis e 
têm uma cobertura limitada (Júnior, Dadá e Mosca, 
2014). Porém, tem-se verificado um importante 
crescimento das organizações representativas dos 
produtores, assim como das organizações da socie-
dade civil de advocacia, de pesquisa e de movimen-
tos sociais. Estas organizações podem ser promovi-
das e reforçadas para alcançar os seguintes objecti-
vos: aumentar a produção, a produtividade e os 
rendimentos dos associados; melhorar a gestão 
interna das associações; ampliar a actividade das 
associações para as fases seguintes da cadeia 
produtiva, de forma a reter mais valor acrescentado 
e, portanto, contribuir para o aumento dos rendi-
mentos dos associados e da capacidade de investi-
mento das associações; aumentar a escala produti-
va e, consequentemente, a capacidade competitiva 
das associações e dos associados; ganhar poder 
negocial nos mercados.

A organização e capacidade das comunidades são 
ainda baixas. O empoderamento das comunidades 
pode também contribuir para a gestão, defesa, 
protecção e exploração sustentável dos recursos 
naturais (florestas, fauna, pescas, terra, etc.), 
importantes para a obtenção de rendimentos, tanto 
em benefício das comunidades, como das famílias. 
O empoderamento das comunidades para o exercí-
cio destas e de outras funções constitui um dos 
elementos do desenvolvimento participativo e 
inclusivo. 

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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25 As leis de florestas e fauna bravia e a lei de minas estipulam transferências de rendimentos para as comunidades. Os recursos respectivos devem contribuir para a criação 
de actividades geradoras de rendimento para benefício das comunidades e para melhoria da infra-estruturas.

3.5. Instituições, organizações da sociedade civil e outros 
parceiros de desenvolvimento

Análise e lacunas

A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição é transversal e está incluída nas políticas sectoriais. 
Está, portanto, reflectida nos vários programas das diferentes instituições, organizações da sociedade civil e 
outros parceiros de desenvolvimento.

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) implementa vários programas que visam aumen-
tar a disponibilidade e o acesso a alimentos. Destes tem particular relevância o programa de extensão agrária 
“Escolas na Machamba do Camponês”, que introduziu recentemente no seu curriculum um módulo de 
educação nutricional. Este programa constitui um mecanismo para a realização de alguns objectivos em 
matéria de agricultura e pecuária (incluindo adaptação às mudanças climáticas) e também de educação 
nutricional. Embora apoiado pelo orçamento do Governo e de doadores como a União Europeia, o Reino da 
Bélgica e o Global Environment Facility (GEF), o programa, que conta com assistência técnica da FAO, precisa 
de maior reforço para se estender a todo o país. Conta ainda com o apoio de várias organizações da socieda-
de civil.

Para prevenir os riscos relacionados com as mudanças climáticas, existe um sistema de aviso prévio e de 
coordenação com os países vizinhos e uma instituição que gere as situações de risco – O Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades (INGC).

O Ministério da Saúde (MISAU) implementa vários programas para prevenir e tratar as doenças endémicas 
mais comuns e para disseminar boas práticas de higiene e nutrição. No desempenho da sua actividade, este 
ministério tem experiência de trabalho com as organizações da sociedade civil ao nível das comunidades. Um 
dos seus programas mais relevantes em matéria de nutrição promove a amamentação exclusiva para as 
crianças até aos seis meses e o espaçamento entre gravidezes. Como referido anteriormente, é necessário 
reforçar a cobertura e a capacidade deste ministério.

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED) tem um papel importante na segurança 
alimentar, pois há a evidência que a criação de emprego, a saúde e a segurança alimentar e nutricional das 
famílias, melhora substancialmente com o nível de educação dos seus membros. Está a ser implementado 
em vários distritos de cinco províncias um programa piloto de alimentação escolar apoiado pelos governos 
de Moçambique, Brasil, Bélgica, FAO e WFP, que liga os produtores locais às escolas, promovendo o desen-
volvimento local. São necessários mais recursos financeiros para expandir a sua cobertura no país. 

Nas zonas rurais, as escolas têm grande abrangência e podem ser o principal veículo de transmissão de 
conhecimentos e de implementação de programas de nutrição. Para que tal aconteça, há que apoiar a forma-
ção de professores neste sentido e criar materiais dedicados. Está presentemente a ser implementado com 
sucesso e com assistência técnica da FAO um programa piloto de educação nutricional nas escolas primárias, 
que cobre vários distritos em cinco províncias. O curriculum foi produzido entre 2010 e 2014 para ocupar os 
20% do curriculum escolar reservados para conteúdo local. Em colaboração com o MASA, foram produzidos 
manuais para professores e alunos até à 5.ª classe, aprovados pela Comissão de Aprovação do Livro Escolar 
(CALE). Este programa está geralmente associado a hortas escolares com fins didácticos. Apesar do financia-
mento recebido do governo e de vários doadores (UE, Bélgica, GEF), são necessários mais recursos para 
alargar a sua cobertura a outras províncias.

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) está a promover e a implementar 
vários programas para proteger o ambiente e gerir os recursos naturais de forma sustentável. A maioria 
destes programas visa melhorar a organização e capacidade das comunidades locais para elas próprias pode-

rem participar activamente na protecção e gestão das suas terras, florestas e fauna bravia. Os processos de 
transferência para as comunidades dos recursos gerados pelas licenças de exploração de recursos naturais, 
têm sido lentos, incompletos e pouco transparentes. Por exemplo, os fundos recebidos podem ser usados 
para beneficiar os líderes da comunidade ou para propósitos pouco importantes (Serra et al., 2014)25.

De modo a assegurar a estabilidade alimentar, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar e o Ministé-
rio da Indústria e Comércio prepararam um balanço alimentar nacional. Porém, este balanço não é feito ao 
nível regional nem é monitorado de forma regular, em contraste com o que é feito noutras áreas críticas, tais 
como as transacções comerciais, taxas de câmbio e impostos.

Os parceiros de cooperação têm tentado coordenar esforços entre si e com o governo no domínio da agricul-
tura, pescas e nutrição. Existe um grupo de interesse sobre agricultura e desenvolvimento económico rural 
(AgRED), outro sobre pescas e um Fórum de Nutrição, que reúnem vários parceiros. Estes grupos estabele-
cem a ligação com as estruturas do governo em questões como a compatibilidade de indicadores e definição 
de metas, entre outras. A coordenação e as discussões no Fórum de Parceiros sobre Nutrição cobre cinco 
áreas prioritárias: governação; mudanças de comportamentos; sistemas alimentares; nutrição e saúde; e 
fortificação dos alimentos. 

Apesar dos esforços em curso de coordenação entre parceiros de desenvolvimento e governo, existem 
outros parceiros de cooperação relevantes que estão fora destas estruturas de coordenação, nomeadamen-
te o sector privado, as organizações da sociedade civil e a academia. 

As organizações da sociedade civil têm aumentado a sua presença na área de segurança alimentar e nutrição. 
Em 2003, foi criada em Moçambique a Rede de Organizações para a Soberania Alimentar (ROSA). A ROSA é 
uma coligação de organizações de advocacia na área de segurança alimentar e nutricional, que conta com 
apoio da FAO. Ganhou visibilidade entre 2006 a 2007, quando lançou para debate público uma proposta de 
Lei de Direito à Alimentação. Neste momento, o processo desta legislação está arquivado, sem que se saiba 
onde se encontra o bloqueio, se ao nível do governo, se ao nível da Assembleia da República (Brito et al., 
2015). Têm sido igualmente organizadas várias plataformas de colaboração para diversos temas ligados à 
segurança alimentar. 

As organizações da sociedade civil não são suportadas por recursos públicos. Elas incluem-se no chamado 
"terceiro sector", realizando actividades que complementam as dos Estado e do sector privado, nomeada-
mente nas áreas de educação, saúde, saneamento, acesso a água, bem-estar e protecção social. 

As instituições públicas directa e indirectamente responsáveis pela segurança alimentar e nutrição não 
possuem ranking suficiente na organização governamental que lhes permita influenciar as políticas públicas. 
O principal actor do governo para a segurança alimentar e nutricional é o Secretariado Técnico de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SETSAN). Inicialmente, um departamento no Ministério da Agricultura, em Julho de 
2010 o SETSAN foi formalmente instituído, através do Decreto 24/2010, como o órgão responsável pela coor-
denação e promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Nota-se, todavia, que no seu funcionamen-
to continua a ser uma instituição de características sectoriais, ao contrário de um órgão multissectorial como 
seria necessário. Consequentemente, existem importantes deficiências de coordenação institucional a nível 
central, e deste nível com as instituições públicas provinciais e distritais, num tema transversal tão importan-
te como é o da segurança alimentar e nutrição.

O SETSAN, tem passado por uma situação de instabilidade quanto ao seu enquadramento institucional, 
liderança e composição técnica. As instituições do Estado no seu conjunto e, em particular aquelas que de 
alguma forma têm influência sobre a segurança alimentar e nutrição, têm revelado debilidades no exercício 
das suas funções de regulação, fiscalização e monitorização das leis e da capacidade de as fazer cumprir. 

Além disso, as relações entre as instituições públicas 
relacionadas com a segurança alimentar e nutrição, 
e a sociedade civil são, em muitas circunstâncias, 
pouco cordiais e transparentes, dificultando o 
ganho de sinergias, o empoderamento, a defesa dos 
interesses e o contributo das comunidades em 
acções que poderiam contribuir para avanços em 
áreas relacionadas com a segurança alimentar e 
nutrição.

As organizações dos produtores são ainda frágeis e 
têm uma cobertura limitada (Júnior, Dadá e Mosca, 
2014). Porém, tem-se verificado um importante 
crescimento das organizações representativas dos 
produtores, assim como das organizações da socie-
dade civil de advocacia, de pesquisa e de movimen-
tos sociais. Estas organizações podem ser promovi-
das e reforçadas para alcançar os seguintes objecti-
vos: aumentar a produção, a produtividade e os 
rendimentos dos associados; melhorar a gestão 
interna das associações; ampliar a actividade das 
associações para as fases seguintes da cadeia 
produtiva, de forma a reter mais valor acrescentado 
e, portanto, contribuir para o aumento dos rendi-
mentos dos associados e da capacidade de investi-
mento das associações; aumentar a escala produti-
va e, consequentemente, a capacidade competitiva 
das associações e dos associados; ganhar poder 
negocial nos mercados.

A organização e capacidade das comunidades são 
ainda baixas. O empoderamento das comunidades 
pode também contribuir para a gestão, defesa, 
protecção e exploração sustentável dos recursos 
naturais (florestas, fauna, pescas, terra, etc.), 
importantes para a obtenção de rendimentos, tanto 
em benefício das comunidades, como das famílias. 
O empoderamento das comunidades para o exercí-
cio destas e de outras funções constitui um dos 
elementos do desenvolvimento participativo e 
inclusivo. 

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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3.5. Instituições, organizações da sociedade civil e outros 
parceiros de desenvolvimento

Análise e lacunas

A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição é transversal e está incluída nas políticas sectoriais. 
Está, portanto, reflectida nos vários programas das diferentes instituições, organizações da sociedade civil e 
outros parceiros de desenvolvimento.

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) implementa vários programas que visam aumen-
tar a disponibilidade e o acesso a alimentos. Destes tem particular relevância o programa de extensão agrária 
“Escolas na Machamba do Camponês”, que introduziu recentemente no seu curriculum um módulo de 
educação nutricional. Este programa constitui um mecanismo para a realização de alguns objectivos em 
matéria de agricultura e pecuária (incluindo adaptação às mudanças climáticas) e também de educação 
nutricional. Embora apoiado pelo orçamento do Governo e de doadores como a União Europeia, o Reino da 
Bélgica e o Global Environment Facility (GEF), o programa, que conta com assistência técnica da FAO, precisa 
de maior reforço para se estender a todo o país. Conta ainda com o apoio de várias organizações da socieda-
de civil.

Para prevenir os riscos relacionados com as mudanças climáticas, existe um sistema de aviso prévio e de 
coordenação com os países vizinhos e uma instituição que gere as situações de risco – O Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades (INGC).

O Ministério da Saúde (MISAU) implementa vários programas para prevenir e tratar as doenças endémicas 
mais comuns e para disseminar boas práticas de higiene e nutrição. No desempenho da sua actividade, este 
ministério tem experiência de trabalho com as organizações da sociedade civil ao nível das comunidades. Um 
dos seus programas mais relevantes em matéria de nutrição promove a amamentação exclusiva para as 
crianças até aos seis meses e o espaçamento entre gravidezes. Como referido anteriormente, é necessário 
reforçar a cobertura e a capacidade deste ministério.

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED) tem um papel importante na segurança 
alimentar, pois há a evidência que a criação de emprego, a saúde e a segurança alimentar e nutricional das 
famílias, melhora substancialmente com o nível de educação dos seus membros. Está a ser implementado 
em vários distritos de cinco províncias um programa piloto de alimentação escolar apoiado pelos governos 
de Moçambique, Brasil, Bélgica, FAO e WFP, que liga os produtores locais às escolas, promovendo o desen-
volvimento local. São necessários mais recursos financeiros para expandir a sua cobertura no país. 

Nas zonas rurais, as escolas têm grande abrangência e podem ser o principal veículo de transmissão de 
conhecimentos e de implementação de programas de nutrição. Para que tal aconteça, há que apoiar a forma-
ção de professores neste sentido e criar materiais dedicados. Está presentemente a ser implementado com 
sucesso e com assistência técnica da FAO um programa piloto de educação nutricional nas escolas primárias, 
que cobre vários distritos em cinco províncias. O curriculum foi produzido entre 2010 e 2014 para ocupar os 
20% do curriculum escolar reservados para conteúdo local. Em colaboração com o MASA, foram produzidos 
manuais para professores e alunos até à 5.ª classe, aprovados pela Comissão de Aprovação do Livro Escolar 
(CALE). Este programa está geralmente associado a hortas escolares com fins didácticos. Apesar do financia-
mento recebido do governo e de vários doadores (UE, Bélgica, GEF), são necessários mais recursos para 
alargar a sua cobertura a outras províncias.

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) está a promover e a implementar 
vários programas para proteger o ambiente e gerir os recursos naturais de forma sustentável. A maioria 
destes programas visa melhorar a organização e capacidade das comunidades locais para elas próprias pode-

rem participar activamente na protecção e gestão das suas terras, florestas e fauna bravia. Os processos de 
transferência para as comunidades dos recursos gerados pelas licenças de exploração de recursos naturais, 
têm sido lentos, incompletos e pouco transparentes. Por exemplo, os fundos recebidos podem ser usados 
para beneficiar os líderes da comunidade ou para propósitos pouco importantes (Serra et al., 2014)25.

De modo a assegurar a estabilidade alimentar, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar e o Ministé-
rio da Indústria e Comércio prepararam um balanço alimentar nacional. Porém, este balanço não é feito ao 
nível regional nem é monitorado de forma regular, em contraste com o que é feito noutras áreas críticas, tais 
como as transacções comerciais, taxas de câmbio e impostos.

Os parceiros de cooperação têm tentado coordenar esforços entre si e com o governo no domínio da agricul-
tura, pescas e nutrição. Existe um grupo de interesse sobre agricultura e desenvolvimento económico rural 
(AgRED), outro sobre pescas e um Fórum de Nutrição, que reúnem vários parceiros. Estes grupos estabele-
cem a ligação com as estruturas do governo em questões como a compatibilidade de indicadores e definição 
de metas, entre outras. A coordenação e as discussões no Fórum de Parceiros sobre Nutrição cobre cinco 
áreas prioritárias: governação; mudanças de comportamentos; sistemas alimentares; nutrição e saúde; e 
fortificação dos alimentos. 

Apesar dos esforços em curso de coordenação entre parceiros de desenvolvimento e governo, existem 
outros parceiros de cooperação relevantes que estão fora destas estruturas de coordenação, nomeadamen-
te o sector privado, as organizações da sociedade civil e a academia. 

As organizações da sociedade civil têm aumentado a sua presença na área de segurança alimentar e nutrição. 
Em 2003, foi criada em Moçambique a Rede de Organizações para a Soberania Alimentar (ROSA). A ROSA é 
uma coligação de organizações de advocacia na área de segurança alimentar e nutricional, que conta com 
apoio da FAO. Ganhou visibilidade entre 2006 a 2007, quando lançou para debate público uma proposta de 
Lei de Direito à Alimentação. Neste momento, o processo desta legislação está arquivado, sem que se saiba 
onde se encontra o bloqueio, se ao nível do governo, se ao nível da Assembleia da República (Brito et al., 
2015). Têm sido igualmente organizadas várias plataformas de colaboração para diversos temas ligados à 
segurança alimentar. 

As organizações da sociedade civil não são suportadas por recursos públicos. Elas incluem-se no chamado 
"terceiro sector", realizando actividades que complementam as dos Estado e do sector privado, nomeada-
mente nas áreas de educação, saúde, saneamento, acesso a água, bem-estar e protecção social. 

As instituições públicas directa e indirectamente responsáveis pela segurança alimentar e nutrição não 
possuem ranking suficiente na organização governamental que lhes permita influenciar as políticas públicas. 
O principal actor do governo para a segurança alimentar e nutricional é o Secretariado Técnico de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SETSAN). Inicialmente, um departamento no Ministério da Agricultura, em Julho de 
2010 o SETSAN foi formalmente instituído, através do Decreto 24/2010, como o órgão responsável pela coor-
denação e promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Nota-se, todavia, que no seu funcionamen-
to continua a ser uma instituição de características sectoriais, ao contrário de um órgão multissectorial como 
seria necessário. Consequentemente, existem importantes deficiências de coordenação institucional a nível 
central, e deste nível com as instituições públicas provinciais e distritais, num tema transversal tão importan-
te como é o da segurança alimentar e nutrição.

O SETSAN, tem passado por uma situação de instabilidade quanto ao seu enquadramento institucional, 
liderança e composição técnica. As instituições do Estado no seu conjunto e, em particular aquelas que de 
alguma forma têm influência sobre a segurança alimentar e nutrição, têm revelado debilidades no exercício 
das suas funções de regulação, fiscalização e monitorização das leis e da capacidade de as fazer cumprir. 

Além disso, as relações entre as instituições públicas 
relacionadas com a segurança alimentar e nutrição, 
e a sociedade civil são, em muitas circunstâncias, 
pouco cordiais e transparentes, dificultando o 
ganho de sinergias, o empoderamento, a defesa dos 
interesses e o contributo das comunidades em 
acções que poderiam contribuir para avanços em 
áreas relacionadas com a segurança alimentar e 
nutrição.

As organizações dos produtores são ainda frágeis e 
têm uma cobertura limitada (Júnior, Dadá e Mosca, 
2014). Porém, tem-se verificado um importante 
crescimento das organizações representativas dos 
produtores, assim como das organizações da socie-
dade civil de advocacia, de pesquisa e de movimen-
tos sociais. Estas organizações podem ser promovi-
das e reforçadas para alcançar os seguintes objecti-
vos: aumentar a produção, a produtividade e os 
rendimentos dos associados; melhorar a gestão 
interna das associações; ampliar a actividade das 
associações para as fases seguintes da cadeia 
produtiva, de forma a reter mais valor acrescentado 
e, portanto, contribuir para o aumento dos rendi-
mentos dos associados e da capacidade de investi-
mento das associações; aumentar a escala produti-
va e, consequentemente, a capacidade competitiva 
das associações e dos associados; ganhar poder 
negocial nos mercados.

A organização e capacidade das comunidades são 
ainda baixas. O empoderamento das comunidades 
pode também contribuir para a gestão, defesa, 
protecção e exploração sustentável dos recursos 
naturais (florestas, fauna, pescas, terra, etc.), 
importantes para a obtenção de rendimentos, tanto 
em benefício das comunidades, como das famílias. 
O empoderamento das comunidades para o exercí-
cio destas e de outras funções constitui um dos 
elementos do desenvolvimento participativo e 
inclusivo. 

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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Medidas de médio prazo:

P��������

Os principais �������� nesta área podem ser resumidos do seguinte modo:

Cobertura insuficiente das instituições do governo e de programas relacionados com segurança 
alimentar e nutrição;

Inadequada capacidade técnica e financeira do governo em geral;

Fraca coordenação e capacidade de implementação das instituições com responsabilidade em 
segurança alimentar e nutrição; 

Maior inclusão de todos os parceiros relevantes nas plataformas de coordenação e discussão; 

As organizações da sociedade civil precisam de apoio das instituições do governo, nomeadamente 
de reforço do seu orçamento. 

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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Medidas de médio e longo prazo:

Os gastos públicos deveriam priorizar as áreas de intervenção do Estado com maiores efeitos sobre 
a produção (investigação, extensão, serviços agrários e infra-estruturas); 

Os aparelhos de fiscalização de actividades económicas e, em particular, de exploração dos recur-
sos naturais, devem ser reforçados;

As organizações de produtores devem ser estimuladas através de incentivos económicos e finan-
ceiros e, eventualmente, com subsídios e comparticipação do Estado em investimentos, para 
melhorar a gestão interna e a capacidade de investimento nas diferentes fases das cadeias produti-
vas.

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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3.6. Políticas e estratégias

Análise e lacunas 

De acordo com os documentos sobre políticas, a principal prioridade do governo moçambicano é a erradica-
ção da pobreza. A agricultura é um elemento importante para o desenvolvimento económico nacional, com 
grande potencial para contribuir para a erradicação da pobreza. 

As principais intervenções do governo no que se refere à segurança alimentar e nutrição estão reflectidas no 
Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, que inclui a redução da malnutrição crónica com um indicador 
no pilar de desenvolvimento humano e social. Estão também reflectidas nos documentos de política trans-
versais, nomeadamente na Estratégia de Segurança Alimentar e Nutrição 2008-2015 (ESAN II/PASAN) e no 
Plano de Acção Multi-Sectorial para a Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC). De entre os planos secto-
riais, destacam-se o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 2011-2020 (PEDSA) e o 
Plano Nacional de Investimento no Sector Agrário 2014-2018 (PNISA).

Existem várias estratégias governamentais relacionadas com a segurança alimentar e nutricional. Contudo, 
não existe qualquer estratégia do governo integrada, coerente, e efectivamente implementada para enfren-
tar as mudanças climáticas.

Os documentos existentes são, regra geral, bem concebidos e coerentes. Nota-se, no entanto, uma elevada 
departamentalização das estratégias sectoriais, que estão limitadas em termos de abordagens interdiscipli-
nares exigidas por assuntos transversais como o da segurança alimentar e nutricional. Alguns documentos 
são excessivamente tecnocráticos, com pouco ou nenhum enfoque no âmbito das ciências sociais. Em muitos 
casos, os documentos não apontam com detalhe as medidas de implementação, cronogramas de trabalho, 
orçamentação e programas de monitorização. A prestação de contas pelo cumprimento das metas e activida-
des é limitada.

Têm existido projectos e programas sobre a segurança alimentar e nutrição com resultados e efeitos positi-
vos, sobretudo nos sectores de saúde e da educação. Todavia, existe a tendência de não cobrir completa-
mente as suas necessidades financeiras, quer pelo orçamento do Estado, quer pelo orçamento dos parceiros 
de cooperação. Dependendo, em grande medida, de recursos externos, a sua continuidade não é assegurada 
após o fim do apoio financeiro externo. Este conjunto de factores pode induzir à percepção de que não existe 
vontade política consistente, continuada e articulada, para que os programas de segurança alimentar e nutri-
ção constituam uma prioridade governativa. 

Em consequência da debilidade do sector privado e das economias informais, o Estado tem-se desresponsa-
bilizado de um conjunto de funções como, por exemplo, de apoio aos produtores (sobretudo do sector fami-
liar), na comercialização, na possibilidade de influenciar os mercados, na extensão rural, etc. O princípio do 
Estado mínimo parece não ser totalmente aplicável ao contexto do país, nomeadamente em questões funda-
mentais como a segurança alimentar e a nutrição. As funções de regulação, monitorização, fiscalização e 
penalização das irregularidades têm-se revelado muito frágeis e com défices de transparência.

Os principais instrumentos de gestão macroeconómica não têm sido geridos de forma a incentivarem, e/ou 
favorecerem, a agricultura em geral e, em particular, a produção alimentar. O orçamento do Estado para a 
agricultura tem absorvido, em média, menos de 5% dos gastos do Estado durante as últimas décadas. A reco-
mendação da Cimeira de Maputo de 2003, de se atribuir 10% do orçamento total à agricultura e desenvolvi-
mento rural, não se tem concretizado, num contexto em que o Ministério da Agricultura tem tido uma execu-
ção orçamental da ordem dos 80%. Além disso, os gastos não têm sido realizados nas áreas com maiores 
efeitos sobre a produção, tais como a investigação, formação, extensão e serviços agrários. Em média, mais 
de 70%, dos gastos da agricultura são realizados em “capacitação institucional”, com funcionários (principal-
mente salários), e “despesas não previstas”. Mais de 60% dos gastos são realizados nos órgãos centrais 

(Cassamo, Mosca e Dadá, 2013).

Embora o investimento no sector agrário tenha representado 27% do total do investimento privado realizado 
na economia, entre 2001 e 2010, este foi orientado, na quase totalidade, para culturas de exportação. O 
crédito ao sector agrário representou, no período 2003-2011, cerca de 8% do total do crédito concedido à 
economia, concentrando-se também em culturas de exportação. Enquanto o crédito para a agricultura 
aumentou, em termos nominais, em 1,4 vezes, entre 2001 e 2011, o crédito para o sector dos transportes e 
comunicações aumentou 8,1 vezes e, para o comércio, 7,5 vezes. Em 2000, cerca de 4% das explorações 
agrícolas tinha beneficiado de crédito e, em 2010, essa percentagem baixou para 2,4%. Os subsídios são 
irregulares, inconstantes no tempo, de difícil implementação e favorecem, principalmente, a agricultura 
empresarial (Mosca, Bruna, Pereira e Dadá, 2013; Mosca, Matavele e Dadá, 2012; Mosca e Dadá, 2014)). As 
taxas de câmbio, sobrevalorizadas até há poucos meses, não têm favorecido o sector agrário (Biggs, 2011; 
Mosca, Dadá e Pereira, 2014). A política aduaneira, com isenção de taxas sobre os produtos alimentares 
importados da SADC, pode dificultar a produção nacional. 

Vários estudos mostram que o padrão de crescimento e de acumulação é, social e espacialmente, concentra-
do, gerador de mais pobreza, desigualdades sociais e territoriais e pouco gerador de emprego. Os documen-
tos oficiais revelam clara prioridade para a agricultura empresarial através do fomento dos pequenos e 
médios agricultores “emergentes” e da sua integração, perversamente funcional, nas cadeias de valor 
centradas nas commodities.

Estes aspectos, associados aos riscos de acesso e de deterioração dos recursos naturais, à urbanização e às 
mudanças nas dietas alimentares, aos baixos níveis de rendimento da maioria da população, às fragilidades 
do Estado na oferta de serviços e realização de funções essenciais, revelam a necessidade do governo e das 
organizações internacionais atribuírem maior prioridade às questões da segurança alimentar e nutrição.

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.
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3.6. Políticas e estratégias

Análise e lacunas 

De acordo com os documentos sobre políticas, a principal prioridade do governo moçambicano é a erradica-
ção da pobreza. A agricultura é um elemento importante para o desenvolvimento económico nacional, com 
grande potencial para contribuir para a erradicação da pobreza. 

As principais intervenções do governo no que se refere à segurança alimentar e nutrição estão reflectidas no 
Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, que inclui a redução da malnutrição crónica com um indicador 
no pilar de desenvolvimento humano e social. Estão também reflectidas nos documentos de política trans-
versais, nomeadamente na Estratégia de Segurança Alimentar e Nutrição 2008-2015 (ESAN II/PASAN) e no 
Plano de Acção Multi-Sectorial para a Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC). De entre os planos secto-
riais, destacam-se o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 2011-2020 (PEDSA) e o 
Plano Nacional de Investimento no Sector Agrário 2014-2018 (PNISA).

Existem várias estratégias governamentais relacionadas com a segurança alimentar e nutricional. Contudo, 
não existe qualquer estratégia do governo integrada, coerente, e efectivamente implementada para enfren-
tar as mudanças climáticas.

Os documentos existentes são, regra geral, bem concebidos e coerentes. Nota-se, no entanto, uma elevada 
departamentalização das estratégias sectoriais, que estão limitadas em termos de abordagens interdiscipli-
nares exigidas por assuntos transversais como o da segurança alimentar e nutricional. Alguns documentos 
são excessivamente tecnocráticos, com pouco ou nenhum enfoque no âmbito das ciências sociais. Em muitos 
casos, os documentos não apontam com detalhe as medidas de implementação, cronogramas de trabalho, 
orçamentação e programas de monitorização. A prestação de contas pelo cumprimento das metas e activida-
des é limitada.

Têm existido projectos e programas sobre a segurança alimentar e nutrição com resultados e efeitos positi-
vos, sobretudo nos sectores de saúde e da educação. Todavia, existe a tendência de não cobrir completa-
mente as suas necessidades financeiras, quer pelo orçamento do Estado, quer pelo orçamento dos parceiros 
de cooperação. Dependendo, em grande medida, de recursos externos, a sua continuidade não é assegurada 
após o fim do apoio financeiro externo. Este conjunto de factores pode induzir à percepção de que não existe 
vontade política consistente, continuada e articulada, para que os programas de segurança alimentar e nutri-
ção constituam uma prioridade governativa. 

Em consequência da debilidade do sector privado e das economias informais, o Estado tem-se desresponsa-
bilizado de um conjunto de funções como, por exemplo, de apoio aos produtores (sobretudo do sector fami-
liar), na comercialização, na possibilidade de influenciar os mercados, na extensão rural, etc. O princípio do 
Estado mínimo parece não ser totalmente aplicável ao contexto do país, nomeadamente em questões funda-
mentais como a segurança alimentar e a nutrição. As funções de regulação, monitorização, fiscalização e 
penalização das irregularidades têm-se revelado muito frágeis e com défices de transparência.

Os principais instrumentos de gestão macroeconómica não têm sido geridos de forma a incentivarem, e/ou 
favorecerem, a agricultura em geral e, em particular, a produção alimentar. O orçamento do Estado para a 
agricultura tem absorvido, em média, menos de 5% dos gastos do Estado durante as últimas décadas. A reco-
mendação da Cimeira de Maputo de 2003, de se atribuir 10% do orçamento total à agricultura e desenvolvi-
mento rural, não se tem concretizado, num contexto em que o Ministério da Agricultura tem tido uma execu-
ção orçamental da ordem dos 80%. Além disso, os gastos não têm sido realizados nas áreas com maiores 
efeitos sobre a produção, tais como a investigação, formação, extensão e serviços agrários. Em média, mais 
de 70%, dos gastos da agricultura são realizados em “capacitação institucional”, com funcionários (principal-
mente salários), e “despesas não previstas”. Mais de 60% dos gastos são realizados nos órgãos centrais 

(Cassamo, Mosca e Dadá, 2013).

Embora o investimento no sector agrário tenha representado 27% do total do investimento privado realizado 
na economia, entre 2001 e 2010, este foi orientado, na quase totalidade, para culturas de exportação. O 
crédito ao sector agrário representou, no período 2003-2011, cerca de 8% do total do crédito concedido à 
economia, concentrando-se também em culturas de exportação. Enquanto o crédito para a agricultura 
aumentou, em termos nominais, em 1,4 vezes, entre 2001 e 2011, o crédito para o sector dos transportes e 
comunicações aumentou 8,1 vezes e, para o comércio, 7,5 vezes. Em 2000, cerca de 4% das explorações 
agrícolas tinha beneficiado de crédito e, em 2010, essa percentagem baixou para 2,4%. Os subsídios são 
irregulares, inconstantes no tempo, de difícil implementação e favorecem, principalmente, a agricultura 
empresarial (Mosca, Bruna, Pereira e Dadá, 2013; Mosca, Matavele e Dadá, 2012; Mosca e Dadá, 2014)). As 
taxas de câmbio, sobrevalorizadas até há poucos meses, não têm favorecido o sector agrário (Biggs, 2011; 
Mosca, Dadá e Pereira, 2014). A política aduaneira, com isenção de taxas sobre os produtos alimentares 
importados da SADC, pode dificultar a produção nacional. 

Vários estudos mostram que o padrão de crescimento e de acumulação é, social e espacialmente, concentra-
do, gerador de mais pobreza, desigualdades sociais e territoriais e pouco gerador de emprego. Os documen-
tos oficiais revelam clara prioridade para a agricultura empresarial através do fomento dos pequenos e 
médios agricultores “emergentes” e da sua integração, perversamente funcional, nas cadeias de valor 
centradas nas commodities.

Estes aspectos, associados aos riscos de acesso e de deterioração dos recursos naturais, à urbanização e às 
mudanças nas dietas alimentares, aos baixos níveis de rendimento da maioria da população, às fragilidades 
do Estado na oferta de serviços e realização de funções essenciais, revelam a necessidade do governo e das 
organizações internacionais atribuírem maior prioridade às questões da segurança alimentar e nutrição.

Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.

Os principais �������� nesta área podem ser resumidos do seguinte modo:

Falta de intervenção do governo em áreas que são críticas para alcançar a segurança alimentar;

A departamentalização das estratégias sectoriais limita as abordagens interdisciplinares; 

Fraco apoio do governo ao sector privado e às economias informais;  

Inadequado orçamento estatal para a agricultura e desenvolvimento rural.
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Sugere-se que seja revista a organização do Estado para que os órgãos relacionados com a segu-
rança alimentar e nutrição possuam maior poder de decisão, mais recursos, mecanismos e fóruns 
de debate e coordenação institucional, de modo a aumentar a sua capacidade de implementação 
e a eficácia dos programas e projectos;

Espera-se que o Estado dedique esforços para a revisão do quadro legal e institucional e da capaci-
dade de imposição de normas e procedimentos especificamente orientados para o sistema alimen-
tar e, ainda, que mantenha um controlo regular (quinzenal ou mensal) da balança alimentar, à 
semelhança do que faz com outras áreas críticas, como a balança comercial e o controlo de divisas 
e receitas fiscais;

Os programas de segurança alimentar devem ser formulados com o estabelecimento de prazos, 
metas, orçamento e atribuição de responsabilidades que permitam a monitorização e a prestação 
de contas, bem como a responsabilização pelos desempenhos demonstrados;

O Estado deve incentivar e apoiar com recursos públicos as organizações da sociedade civil que se 
enquadram no conceito operacional de terceiro sector. Igual tratamento deve dirigir-se às OSCs de 
advocacia, de defesa de direitos e de investigação, que possuam programas relacionados com a 
segurança alimentar e nutrição;

É urgente que existam programas concertados para o empoderamento das comunidades, para que 
estas possam contribuir para a implementação de programas e projectos, participar na gestão dos 
seus recursos naturais de forma sustentada, encontrar soluções locais e defender os seus direitos. 
Acções dirigidas ao reforço da descentralização e à criação de estruturas cada vez mais representa-
tivas e actuantes ao nível das comunidades, devem ser encorajadas. As OSCs vocacionadas para 
advocacia nas comunidades, deveriam receber apoios públicos por prestarem esse serviço;

Aos diferentes níveis de implementação de programas e projectos de segurança alimentar, devem 
ser encontrados mecanismos de diálogo para permitir o desenvolvimento inclusivo e o aprofunda-
mento da democracia participativa;

Considera-se de grande importância que se criem as condições para que todos os cidadãos possu-
am Bilhete de Identidade, como condição de acesso ao crédito e a outros serviços, e para que 
sejam cidadãos de pleno direito;

É necessário assegurar a transferência de recursos financeiros para as comunidades, de acordo 
com as Leis de Terras, Florestas e Minas. Para o efeito, é importante que os mecanismos financei-
ros (desde o nível central até ao local) e a organização das comunidades sejam revistos e reforça-
dos para tornar eficaz o acesso a esses recursos.

Medidas de médio e longo prazo:

É necessário rever o papel do Estado no desenvolvimento rural e da agricultura, assim como das 
políticas públicas e agrárias para que estas não produzam efeitos contraditórios e inversos às 
decisões políticas;  

O modelo económico necessita de reajustamento no sentido de se criarem processos mais endó-
genos, explorando os recursos naturais e os saberes locais, para que sejam processos inclusivos e 
de democracia participativa.

Medidas de médio prazo:

P��������

O governo deve redefinir as suas funções no desenvolvimento rural e agrário, afastando-se do 
paradigma de “ Estado mínimo” de modo a corrigir as distorções na produção e nos mercados que 
afectam a economia no seu conjunto, particularmente o desempenho dos pequenos produtores;

A gestão macroeconómica, particularmente dos instrumentos com maior impacto na agricultura e 
no contexto rural (taxas de câmbio, crédito, oferta de moeda, orçamentos e investimento), deve 
ser coordenada para assegurar que as políticas, estratégias e objectivos do sector agrário sejam 
implementados e alcançados;

Devem ser atribuídos recursos adequados para a revisão do quadro legal e institucional das 
instituições relevantes responsáveis por fazer aplicar os padrões e procedimentos que visam espe-
cificamente o sistema alimentar; 

As políticas públicas devem ser estáveis, requerendo constância orgânica das instituições e dos 
mandatos, líderes e pessoal técnico e, acima de tudo, estratégias que orientem a implementação 
e garantias sobre a atribuição dos respectivos recursos;

Os modelos de desenvolvimento agrário existentes (sector familiar, agro-negócio, subcontratação, 
‘agricultores emergentes', etc.), devem encontrar funcionalidades entre eles para permitir o envol-
vimento de todos, assim como a partilha de benefícios. 
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4. Mecanismos para a 
implementação das propostas

O património institucional em Moçambique é já significativo para que se possam realizar as 
propostas apresentadas: o Estado chega a mais de 1.200 localidades, 45 000 líderes 

comunitários têm relação estreita com o Estado, enquadrados em centenas de Conselhos 
Consultivos locais, e existem cerca de 1.000 extensionistas rurais. 

Mas, certamente, as estruturas que representam o Estado junto da população e que mais longe chegam, com 
funções mais relevantes para a realização dos objectivos de segurança alimentar e nutricional, são as escolas, 
com mais de 18 000 unidades, e os centros e postos de saúde, com cerca de 1.400 unidades.

Os avanços na educação e saúde necessitam de uma maior cobertura territorial e, sobretudo, de mais quali-
dade em termos de aprovisionamento e logística (livros e material escolar, professores, medicamentos e 
pessoal de saúde). Estes serviços são importantes para o aumento da segurança alimentar e nutrição, não só 
devido aos programas implementados através das escolas e centros de saúde, mas também porque aumen-
tam, em princípio, a produtividade, os rendimentos, a mobilidade das pessoas e as acessibilidades aos 
alimentos.

A concentração de esforços deve ser nas áreas de educação e saúde: na melhoria da sua gestão, da formação 
do seu pessoal e no estímulo ao seu desempenho, e no aprofundamento da sua relação com as comunidades 
onde estão implantadas.

Propomos que, por iniciativa do Estado, sejam criadas equipas multidisciplinares, compostas por professo-
res, enfermeiros gerais ou técnicos de medicina preventiva, parteiras, nutricionistas, extensionistas rurais, 
técnicos de saúde da comunidade e jornalistas, bem como agentes de igrejas e de outras organizações da 
sociedade civil, incluindo os médicos tradicionais. A representação dos grupos-alvo, em particular mães, 
jovens, adolescentes e mesmo de crianças, deve ser assegurada. Comerciantes e outros membros das elites 
económicas locais, tais como agricultores, devem ser procurados e envolvidos. Líderes naturais de mercados 
informais e vendedores de recargas de telemóvel devem igualmente participar. O estabelecimento destes 
grupos locais de segurança alimentar e nutrição deverá ser feita em torno das escolas, com “patronos” locais, 
não necessariamente funcionários das escolas, mas com forte ligação com os respectivos directores e chefes 
das unidades sanitárias. 

Entre as suas tarefas principais estará o seguimento dos indicadores estabelecidos, assim como de tarefas 
ligadas à educação para a segurança alimentar e nutricional e ao acesso, por parte dos adultos, a serviços e 
bens condicionados à realização dessas metas.

Estes grupos podem, por iniciativa das lideranças comunitárias, ser divididos em subgrupos com tarefas 
concretas, entre as quais a de efectuar visitas domiciliárias regulares às comunidades onde a desnutrição 
crónica é alta, com o objectivo de promover aleitamento materno exclusivo e a alfabetização das mulheres; 
avaliar o estado de saúde das famílias e das crianças; realizar palestras com as famílias sobre desnutrição e 
alimentação alternativa, de acordo com a realidade e condições de vida das famílias, para melhorar a dieta 
alimentar; e realizar acções que contribuam para a mudança de comportamento de homens, mulheres, 
jovens, adolescentes e crianças. Outros exemplos de tarefas concretas podem ser a vigilância das condições 
de saneamento e a desparasitação das crianças. Eventualmente, apoiarão também os programas de alimen-
tação (lanche) escolar, nos casos em que estes sejam absolutamente necessários.

A eficácia destes grupos pode ser testada no quadro 
de uma campanha de emergência orientada para a 
luta contra a insegurança alimentar e a malnutrição 
crónica, após o que se poderá reavaliar a necessida-
de da sua permanência, as suas funções, composi-
ção e tarefas. 

Propõe-se também a criação de centros de referên-
cia de educação e recuperação nutricional, particu-
larmente nas províncias mais afectadas pela desnu-
trição crónica. Estes centros deverão ter serviços 
ambulatórios especializados de brigadas móveis 
para alcançar comunidades distantes das unidades 
sanitárias. O seu trabalho deve ser divulgado e, 
eventualmente, premiado nas rádios comunitárias e 
noutros eventos locais. O desenvolvimento de uma 
rede nacional desses grupos poderá ser promovido 
junto dos jovens, que podem, e devem, criar meca-
nismos de comunicação com base em recursos que 
estão hoje amplamente disponíveis nas zonas 
rurais. 

O papel do SETSAN, como instituição que aborda 
sistematicamente as questões de SAN, deve ser 
reforçado e estar definido no que respeita à promo-
ção e coordenação destes esforços. Particular aten-
ção deve ser prestada aos mecanismos de coorde-
nação e monitorização, alguns dos quais estão já 
implantados, para a definição de indicadores de 
avaliação periódica da situação de SAN, assim como 
para assegurar a realização de estudos que acompa-
nhem a situação de SAN no país. 

Além da coordenação intergovernamental e com os 
parceiros internacionais, realça-se, de novo, que 
será de grande importância assegurar a ligação das 
equipas locais com as organizações da sociedade 
civil e do sector privado, aos níveis distrital, provin-
cial e nacional, em particular no que respeita ao 
apoio ao desenvolvimento comunitário, à advocacia 
de direitos e às iniciativas de fortificação e desenvol-
vimento de mercados institucionais locais, tais 
como o fornecimento de alimentos a escolas, hospi-
tais e creches, através de contratos com os produto-
res locais. 
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4. Mecanismos para a 
implementação das propostas

O património institucional em Moçambique é já significativo para que se possam realizar as 
propostas apresentadas: o Estado chega a mais de 1.200 localidades, 45 000 líderes 

comunitários têm relação estreita com o Estado, enquadrados em centenas de Conselhos 
Consultivos locais, e existem cerca de 1.000 extensionistas rurais. 

Mas, certamente, as estruturas que representam o Estado junto da população e que mais longe chegam, com 
funções mais relevantes para a realização dos objectivos de segurança alimentar e nutricional, são as escolas, 
com mais de 18 000 unidades, e os centros e postos de saúde, com cerca de 1.400 unidades.

Os avanços na educação e saúde necessitam de uma maior cobertura territorial e, sobretudo, de mais quali-
dade em termos de aprovisionamento e logística (livros e material escolar, professores, medicamentos e 
pessoal de saúde). Estes serviços são importantes para o aumento da segurança alimentar e nutrição, não só 
devido aos programas implementados através das escolas e centros de saúde, mas também porque aumen-
tam, em princípio, a produtividade, os rendimentos, a mobilidade das pessoas e as acessibilidades aos 
alimentos.

A concentração de esforços deve ser nas áreas de educação e saúde: na melhoria da sua gestão, da formação 
do seu pessoal e no estímulo ao seu desempenho, e no aprofundamento da sua relação com as comunidades 
onde estão implantadas.

Propomos que, por iniciativa do Estado, sejam criadas equipas multidisciplinares, compostas por professo-
res, enfermeiros gerais ou técnicos de medicina preventiva, parteiras, nutricionistas, extensionistas rurais, 
técnicos de saúde da comunidade e jornalistas, bem como agentes de igrejas e de outras organizações da 
sociedade civil, incluindo os médicos tradicionais. A representação dos grupos-alvo, em particular mães, 
jovens, adolescentes e mesmo de crianças, deve ser assegurada. Comerciantes e outros membros das elites 
económicas locais, tais como agricultores, devem ser procurados e envolvidos. Líderes naturais de mercados 
informais e vendedores de recargas de telemóvel devem igualmente participar. O estabelecimento destes 
grupos locais de segurança alimentar e nutrição deverá ser feita em torno das escolas, com “patronos” locais, 
não necessariamente funcionários das escolas, mas com forte ligação com os respectivos directores e chefes 
das unidades sanitárias. 

Entre as suas tarefas principais estará o seguimento dos indicadores estabelecidos, assim como de tarefas 
ligadas à educação para a segurança alimentar e nutricional e ao acesso, por parte dos adultos, a serviços e 
bens condicionados à realização dessas metas.

Estes grupos podem, por iniciativa das lideranças comunitárias, ser divididos em subgrupos com tarefas 
concretas, entre as quais a de efectuar visitas domiciliárias regulares às comunidades onde a desnutrição 
crónica é alta, com o objectivo de promover aleitamento materno exclusivo e a alfabetização das mulheres; 
avaliar o estado de saúde das famílias e das crianças; realizar palestras com as famílias sobre desnutrição e 
alimentação alternativa, de acordo com a realidade e condições de vida das famílias, para melhorar a dieta 
alimentar; e realizar acções que contribuam para a mudança de comportamento de homens, mulheres, 
jovens, adolescentes e crianças. Outros exemplos de tarefas concretas podem ser a vigilância das condições 
de saneamento e a desparasitação das crianças. Eventualmente, apoiarão também os programas de alimen-
tação (lanche) escolar, nos casos em que estes sejam absolutamente necessários.

A eficácia destes grupos pode ser testada no quadro 
de uma campanha de emergência orientada para a 
luta contra a insegurança alimentar e a malnutrição 
crónica, após o que se poderá reavaliar a necessida-
de da sua permanência, as suas funções, composi-
ção e tarefas. 

Propõe-se também a criação de centros de referên-
cia de educação e recuperação nutricional, particu-
larmente nas províncias mais afectadas pela desnu-
trição crónica. Estes centros deverão ter serviços 
ambulatórios especializados de brigadas móveis 
para alcançar comunidades distantes das unidades 
sanitárias. O seu trabalho deve ser divulgado e, 
eventualmente, premiado nas rádios comunitárias e 
noutros eventos locais. O desenvolvimento de uma 
rede nacional desses grupos poderá ser promovido 
junto dos jovens, que podem, e devem, criar meca-
nismos de comunicação com base em recursos que 
estão hoje amplamente disponíveis nas zonas 
rurais. 

O papel do SETSAN, como instituição que aborda 
sistematicamente as questões de SAN, deve ser 
reforçado e estar definido no que respeita à promo-
ção e coordenação destes esforços. Particular aten-
ção deve ser prestada aos mecanismos de coorde-
nação e monitorização, alguns dos quais estão já 
implantados, para a definição de indicadores de 
avaliação periódica da situação de SAN, assim como 
para assegurar a realização de estudos que acompa-
nhem a situação de SAN no país. 

Além da coordenação intergovernamental e com os 
parceiros internacionais, realça-se, de novo, que 
será de grande importância assegurar a ligação das 
equipas locais com as organizações da sociedade 
civil e do sector privado, aos níveis distrital, provin-
cial e nacional, em particular no que respeita ao 
apoio ao desenvolvimento comunitário, à advocacia 
de direitos e às iniciativas de fortificação e desenvol-
vimento de mercados institucionais locais, tais 
como o fornecimento de alimentos a escolas, hospi-
tais e creches, através de contratos com os produto-
res locais. 
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26 Entre outros, Ismael, C. Conceitos de Nutrição: definições, causas e Consequências. ANSA/PNUD. Maputo (?). 2013. Maputo (http://mptf.undp.org/document/ 
download/12232 ); FAO, The State of Food Insecurity in the World (SOFI) Rome. 2015. 2015 (http://www.fao.org/3/a-i4646e/i4646e06.pdf); WFP, Hunger Glossary. 2015. 
(https://www.wfp.org/hunger/glossary).
27 Em algumas obras, referidos como “capitais”. Preferimos fugir da generalização implícita na designação de que todo o património deve tratado como “capital”. As obras 
seminais sobre modos de vida (Sen, Chambers, Conway, Scoones, Moser, Norton e outros) referem “assets”, que traduzimos como recursos ou património. 
28 Note-se aqui que a designação da força de trabalho como “capital humano” eliminaria a distinção entre Capital e Trabalho.
29 Trabalho ou emprego produtivo, para homens e mulheres, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana (ILO, Toolkit for 
mainstreamingemploymentand decente work. Geneva. 2007. - http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Toolkit.pdf)
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Anexo 1: Conceitos
Um conjunto de conceitos são utilizados na formulação da análise, os quais serão associados a quadros úteis 
para o diagnóstico, análise de políticas, identificação de lacunas, barreiras, listagem de propostas, priorida-
des de intervenção e futuras observações e análises. 

Estes conceitos resultam de diversas fontes: dicionários, estudos e glossários relevantes para o tema de segu-
rança alimentar e nutrição, (FAO, 2015; FAO, 2012; WFP, 2015, CFS, 2014). 

Fome: privação, temporária ou permanente, de alimentos para satisfação das necessidades energéticas. 
A fome pode resultar em malnutrição, mas a ausência de fome não implica a ausência de malnutrição.

Malnutrição: uma condição em que a dieta não fornece nutrientes adequados para o crescimento e 
manutenção, ou quando não se é capaz de utilizar adequadamente os alimentos consumidos por motivo de 
doença. A malnutrição engloba tanto a subnutrição (baixo peso e altura, deficiência de nutrientes, 
geralmente em relação à idade e condição biológica) como a sobrenutrição (sobrepeso e obesidade). A 
malnutrição pode ser26 crónica, stunting, medida pela relação altura para idade, resultado de uma 
deficiência de nutrientes da mãe na gravidez e das crianças e da mãe, na lactação, por um período não 
inferior a um mês e nos primeiros dois anos de vida; ou pode ser aguda (sazonal ou transitória), wasting, 
medida pela relação de peso para a idade de uma criança na fase de crescimento até aos cinco anos, em 
qualquer período, geralmente associado a recente privação de alimentos ou doenças.

Modo de vida: condições de aproveitamento e intervenção sobre os recursos ou patrimónios27 (assets) 
físico, humano, social, natural e financeiro. Inclui as capacidades, oportunidades, quadro de direitos 
formais ou informais e meios para assegurar as necessidades básicas de subsistência, entre eles os 
alimentos, água, abrigo e vestuário. A partir de Moser e Norton (2001), o património físico inclui os meios 
de produção e o produto do homem, incluindo equipamentos, fábricas, infra-estruturas produtivas ou 
outras, tais como as de saneamento e abastecimento de água, pertencentes a pessoas, empresas, governos 
e aos próprios Estados. O património humano inclui a força de trabalho assim como os investimentos a ele 
relacionados como a educação, saúde, nutrição, habilidades, conhecimento e informação28. Este património 
toma em conta a demografia, o emprego decente29, a assistência de saúde ao nível das famílias. O 
património social inclui as regras, normas, obrigações, relações de reciprocidade, solidariedade e confiança, 
assim como as estruturas e arranjos institucionais que permitem que as pessoas alcancem os seus 
objectivos aos diversos níveis - individual, familiar, comunitário e nacional e supranacional. Inclui também 
as normas e processos relacionados com as migrações e processos de urbanização. O património natural 
compreende os recursos oferecidos pelo ambiente natural, incluindo a terra, com os solos, as florestas, a 
água; os recursos minerais e a atmosfera. 

O capital financeiro compreende os recursos financeiros disponíveis provenientes das suas remunerações, 
poupanças, de doações ou remessas, assim como créditos. 

Sustentabilidade: capacidade de manter, reproduzir e desenvolver os níveis dos recursos ou 
patrimónios disponíveis. Geralmente associado a uma geração e gerações futuras. As dimensões de 
sustentabilidade podem ser sociais, ambientais, económicas.

Vulnerabilidade: exposição a choques naturais, como calamidades naturais, ou provocados pelo 
homem, como situações de conflito, e situações incomportáveis ou inaceitáveis. Pode referir-se a um 
sistema ou seus subsistemas ou componentes individualmente. Pode ser avaliada ao nível individual, 
familiar, local, nacional ou global, como acontece em outros temas ligados à segurança alimentar e 
nutricional.

Sistemas alimentares: conjunto das actividades da cadeia alimentar (da produção ao consumo, 
reciclagem e disposição de dejectos), suas interacções com os ambientes biogeofísicos e humanos, 
incluindo as relações de poder e governação, assim como os resultados dessas actividades e sua 
retroalimentação.

Cadeias de valor de alimentos: sequência de actividades realizadas por diferentes agentes que incorporam 
“valor” (não apenas económico-financeiro) aos alimentos, geralmente compreendendo a produção, agrega-
ção, (pré) processamento, distribuição, consumo e disposição ou reciclagem. Os agentes geralmente incluem 
os produtores, o agro-negócio, os provedores - de insumos, de serviços não-financeiros, de serviços financei-
ros -, os consumidores e as instituições de governo ou outras da sociedade.

Finalmente, dos recursos do Comité para a Segurança Alimentar Mundial (CFS), do Comité das Nações Unidas 
para os Direitos Económicos Sociais e Culturais e da Convenção Internacional sobre Direitos Económicos 
Sociais e Culturais, utilizamos as seguintes definições e interpretações:

Segurança alimentar: “existe quando todas as pessoas, durante todo o tempo, têm acesso físico, 
social e económico a alimentação suficiente, segura e nutritiva que satisfaz as necessidades de dieta e as 
preferências alimentares para terem uma vida activa e saudável. Os quatro pilares da segurança alimentar 
são a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade. A dimensão de nutrição é integral ao conceito 
de segurança alimentar... A estratégia de segurança alimentar em Moçambique acrescenta a dimensão de 
adequação”30.

Direito à alimentação adequada: “o direito a alimentação adequada realiza-se quanto todo o 
homem, mulher e criança, só ou em comunidade com outros, têm acesso físico e económico o tempo todo 
a alimentação adequada ou meios para a sua aquisição. O conceito nuclear do direito a alimentação 
adequada implica a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para satisfazer as 
necessidades de dieta das pessoas, livre de substâncias nocivas e aceitáveis dentro de uma certa cultura; e 
a acessibilidade a esses alimentos de maneira sustentável e que não interfira com o gozo de outros direitos 
humanos (…) A acessibilidade compreende tanto a acessibilidade económica como a física”31.

Embora na legislação moçambicana não esteja ainda contemplado explicitamente o direito à alimentação 
adequada, ele pode ser deduzido de outra legislação. Além disso, foi iniciado um processo para a formaliza-
ção do direito a alimentação adequada32. O direito à alimentação adequada relaciona-se com outros direitos 
e implica posição por parte das estruturas de governação. Os governos intervêm na realização deste direito 
através de posições de respeito, protecção, facilitação e promoção e aplicam os princípios33 de participação, 
responsabilização, não-discriminação, transparência, dignidade humana e regência pela lei.
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30 Disponível em http://www.fao.org/fileadmin/templates/ cfs/Docs0910/ ReformDoc/ CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf.
31 Disponível em ( http://www2.ohchr.org/english/ bodies/cescr/comments.htm).
32 Pinto, J.N. (2011). Direito à Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional nos Países da CPLP: Diagnóstico de Base. FAO. Roma.
33 Também referido como PANTHER, a partir das iniciais em Inglês.
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Anexo 1: Conceitos
Um conjunto de conceitos são utilizados na formulação da análise, os quais serão associados a quadros úteis 
para o diagnóstico, análise de políticas, identificação de lacunas, barreiras, listagem de propostas, priorida-
des de intervenção e futuras observações e análises. 

Estes conceitos resultam de diversas fontes: dicionários, estudos e glossários relevantes para o tema de segu-
rança alimentar e nutrição, (FAO, 2015; FAO, 2012; WFP, 2015, CFS, 2014). 

Fome: privação, temporária ou permanente, de alimentos para satisfação das necessidades energéticas. 
A fome pode resultar em malnutrição, mas a ausência de fome não implica a ausência de malnutrição.

Malnutrição: uma condição em que a dieta não fornece nutrientes adequados para o crescimento e 
manutenção, ou quando não se é capaz de utilizar adequadamente os alimentos consumidos por motivo de 
doença. A malnutrição engloba tanto a subnutrição (baixo peso e altura, deficiência de nutrientes, 
geralmente em relação à idade e condição biológica) como a sobrenutrição (sobrepeso e obesidade). A 
malnutrição pode ser26 crónica, stunting, medida pela relação altura para idade, resultado de uma 
deficiência de nutrientes da mãe na gravidez e das crianças e da mãe, na lactação, por um período não 
inferior a um mês e nos primeiros dois anos de vida; ou pode ser aguda (sazonal ou transitória), wasting, 
medida pela relação de peso para a idade de uma criança na fase de crescimento até aos cinco anos, em 
qualquer período, geralmente associado a recente privação de alimentos ou doenças.

Modo de vida: condições de aproveitamento e intervenção sobre os recursos ou patrimónios27 (assets) 
físico, humano, social, natural e financeiro. Inclui as capacidades, oportunidades, quadro de direitos 
formais ou informais e meios para assegurar as necessidades básicas de subsistência, entre eles os 
alimentos, água, abrigo e vestuário. A partir de Moser e Norton (2001), o património físico inclui os meios 
de produção e o produto do homem, incluindo equipamentos, fábricas, infra-estruturas produtivas ou 
outras, tais como as de saneamento e abastecimento de água, pertencentes a pessoas, empresas, governos 
e aos próprios Estados. O património humano inclui a força de trabalho assim como os investimentos a ele 
relacionados como a educação, saúde, nutrição, habilidades, conhecimento e informação28. Este património 
toma em conta a demografia, o emprego decente29, a assistência de saúde ao nível das famílias. O 
património social inclui as regras, normas, obrigações, relações de reciprocidade, solidariedade e confiança, 
assim como as estruturas e arranjos institucionais que permitem que as pessoas alcancem os seus 
objectivos aos diversos níveis - individual, familiar, comunitário e nacional e supranacional. Inclui também 
as normas e processos relacionados com as migrações e processos de urbanização. O património natural 
compreende os recursos oferecidos pelo ambiente natural, incluindo a terra, com os solos, as florestas, a 
água; os recursos minerais e a atmosfera. 

O capital financeiro compreende os recursos financeiros disponíveis provenientes das suas remunerações, 
poupanças, de doações ou remessas, assim como créditos. 

Sustentabilidade: capacidade de manter, reproduzir e desenvolver os níveis dos recursos ou 
patrimónios disponíveis. Geralmente associado a uma geração e gerações futuras. As dimensões de 
sustentabilidade podem ser sociais, ambientais, económicas.

Vulnerabilidade: exposição a choques naturais, como calamidades naturais, ou provocados pelo 
homem, como situações de conflito, e situações incomportáveis ou inaceitáveis. Pode referir-se a um 
sistema ou seus subsistemas ou componentes individualmente. Pode ser avaliada ao nível individual, 
familiar, local, nacional ou global, como acontece em outros temas ligados à segurança alimentar e 
nutricional.

Sistemas alimentares: conjunto das actividades da cadeia alimentar (da produção ao consumo, 
reciclagem e disposição de dejectos), suas interacções com os ambientes biogeofísicos e humanos, 
incluindo as relações de poder e governação, assim como os resultados dessas actividades e sua 
retroalimentação.

Cadeias de valor de alimentos: sequência de actividades realizadas por diferentes agentes que incorporam 
“valor” (não apenas económico-financeiro) aos alimentos, geralmente compreendendo a produção, agrega-
ção, (pré) processamento, distribuição, consumo e disposição ou reciclagem. Os agentes geralmente incluem 
os produtores, o agro-negócio, os provedores - de insumos, de serviços não-financeiros, de serviços financei-
ros -, os consumidores e as instituições de governo ou outras da sociedade.

Finalmente, dos recursos do Comité para a Segurança Alimentar Mundial (CFS), do Comité das Nações Unidas 
para os Direitos Económicos Sociais e Culturais e da Convenção Internacional sobre Direitos Económicos 
Sociais e Culturais, utilizamos as seguintes definições e interpretações:

Segurança alimentar: “existe quando todas as pessoas, durante todo o tempo, têm acesso físico, 
social e económico a alimentação suficiente, segura e nutritiva que satisfaz as necessidades de dieta e as 
preferências alimentares para terem uma vida activa e saudável. Os quatro pilares da segurança alimentar 
são a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade. A dimensão de nutrição é integral ao conceito 
de segurança alimentar... A estratégia de segurança alimentar em Moçambique acrescenta a dimensão de 
adequação”30.

Direito à alimentação adequada: “o direito a alimentação adequada realiza-se quanto todo o 
homem, mulher e criança, só ou em comunidade com outros, têm acesso físico e económico o tempo todo 
a alimentação adequada ou meios para a sua aquisição. O conceito nuclear do direito a alimentação 
adequada implica a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para satisfazer as 
necessidades de dieta das pessoas, livre de substâncias nocivas e aceitáveis dentro de uma certa cultura; e 
a acessibilidade a esses alimentos de maneira sustentável e que não interfira com o gozo de outros direitos 
humanos (…) A acessibilidade compreende tanto a acessibilidade económica como a física”31.

Embora na legislação moçambicana não esteja ainda contemplado explicitamente o direito à alimentação 
adequada, ele pode ser deduzido de outra legislação. Além disso, foi iniciado um processo para a formaliza-
ção do direito a alimentação adequada32. O direito à alimentação adequada relaciona-se com outros direitos 
e implica posição por parte das estruturas de governação. Os governos intervêm na realização deste direito 
através de posições de respeito, protecção, facilitação e promoção e aplicam os princípios33 de participação, 
responsabilização, não-discriminação, transparência, dignidade humana e regência pela lei.
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Anexo 2: Políticas, planos de 
acção e programas existentes

Categoria Políticas Estratégias e plano 
director Objectivos Recursos/

orçamento

Programa de 
Desenvolvimento 
Compreensivo de 
Agricultura (CAADP)

Revolução Verde

Promover o aumento da produção e da produtividade 
agrária estabelecendo a meta de 6% para o crescimento 
anual da agricultura. Pilares fundamentais: investimentos 
na investigação agrária, extensão agrária, educação e 
formação como meios para promover o crescimento da 
produtividade agrária.

Estratégia de Segurança 
Alimentar e Nutrição

Reduzir a percentagem de crianças menores de cinco 
anos com baixo peso para a idade (desnutrição crónica) 
em 12% até 2015

Plano de Acção para a 
Segurança Alimentar e 
Nutrição

Plano de Acção 
Multisectorial para 
Redução da Desnutrição 
Crónica (PAMRDC) 2011-15 
(2020)

Acelerar a redução da malnutrição crónica em crianças 
com menos de 5 anos de 44% em 2008 para 30% em 2015 
e 20% em 2016, contribuindo para a redução da 
morbilidade/mortalidade infantil e e assegurando o 
desenvolvimento de uma sociedade saudável e activa. 

Estratégia 
de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional
(ESAN) II

Plano 
Nacional de 
Investiment
o do Sector 
Agrário 
(PNISA) 
2014-2018

Plano de Acção de 
Segurança Alimentar 
(PASAN) 2008-15 

6.146 milhões de 
meticais

Contribuir para a melhoria da SAN no seio das populações 
em situação de desnutrição crónica e/ou risco de fome, 
tendo em conta as diversas zonas de economias 
alimentares existentes no país.

Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento do Sector 
Agrário (PEDSA) 2011-2020

119 114,5 biliões 
de meticais 

Contribuir para a segurança alimentar e para o 
rendimento dos produtores agrários de maneira 
competitiva e sustentável, garantindo equidade social e 
de género

Plano de Acção de Redução 
da Pobreza (PARP) 
2011-2014

187 mil milhões 
de meticais

Aumento da produção e produtividade agrária e 
pesqueira; promoção de emprego; desenvolvimento 
humano e social;

Programa de Coordenação 
Multisectorial e Monitoria 
da Segurança Alimentar

484 milhões de 
meticais

Programa para melhorar o 
acesso e uso de alimentos 
altamente nutricionais

125 milhões de 
meticais

Plano Quinquenal do 
Governo (PQG 2015-2019)

Agenda 2025 
(National Vision)

Estabelecimento de novos caminhos para impulsionar o 
desenvolvimento de Moçambique.
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