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I. RESUMO 

A CTA apresenta, neste documento, uma contribuição para a agenda do Governo no sector agrário 
durante	a	legislatura	2020-2024.	Propõe-se	que	o	documento	seja	uma	base	para	futuras	discussões	
com os ministérios directa ou e indirectamente relacionados com o desenvolvimento da agricultura. 
O	documento	 faz,	de	 forma	muito	 resumida,	um	diagnóstico	dos	principais	desafios	que	o	sector	
enfrenta	e	apresenta	sugestões	de	medidas	de	intervenção	de	políticas	públicas	que	possam	melhorar	
a	competitividade	e	atrair	investimentos	para	o	sector.	

No	entanto,	conscientes	da	escassez	de	recursos,	tempo	e	da	necessidade	que	os	agentes	do	sector	
têm	 de	ver	 resultados	 práticos,	 visíveis	 e	 notórios,	 estabeleceram-se	 as	 seguintes	 prioridades	 de	
acção, para focalizar esforços:

1.  Abordagem vertical em cadeias de valor integradas. Produzir para um mercado (só com consistência 
de off-take podemos implementar um programa de melhoria e desenvolvimento). 

a. Prioridade no mercado nacional: fundamentalmente moagens, rações, indústria de óleo 
alimentar,	 cerveja,	 grandes	 empresas	 de	 distribuição.	 Entender	 as	 mesmas	 e	 desenhar/
implementar mecanismos de integração da produção nacional nestas indústrias (com apoios 
transitórios	 específicos)	 e	 envolvimento	 efectivo	dos	pequenos	 e	médios	 produtores,	 como	
sejam	por	via	de	contratos	de	produção,	para	culturas	como	o	milho	(branco	e	amarelo),	soja,	
algodão,	 mandioca,	 arroz,	 feijão	 comum,	 hortícolas	 (batata,	 tomate,	 cebola,	 repolho,	 alho,	
cenoura)	e	a	criação	de	frangos	e	galinhas	poedeiras	(ovos	de	consumo).	Replicar	o	exemplo	das	
cervejas	com	o	milho	e	mandioca.				

b. Prioridade no mercado de exportação: fundamentalmente frutas tropicais, algodão, caju, 
tabaco,	gergelim.	De	igual	modo	apoiar	a	adoção	de	contratos	de	produção	com	os	pequenos	e	
médios produtores. Apoiar as prioridades de intervenção de cada cadeia de valor.

c.	 Organizar	as	cadeias	de	valor	prioritárias,	adoptando	modelos	organizativos	mais	estruturados	
necessários para a implementação de planos de médio-longo prazo consistentes (como noutras 
culturas: algodão, tabaco, caju), nomeadamente, por exemplo: dotando o ICM de mandato e 
meios	para	liderar	a	cadeia	de	valor	dos	cereais	e	leguminosas	(milho,	arroz	e	feijões),	criando	
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o	 Instituto	 das	Oleaginosas	 (soja,	 gergelim,	 amendoim,	 girassol),	 o	 Instituto	 dos	Hortícolas,	
Fruteiras	e	o	Instituto	da	Pecuária	(Avícola,	Carnes	Vermelhas).	

d. Desenvolver e implementar um programa de promoção da integração de cadeia completa 
de	 indústria	no	óleo	alimentar,	na	 têxtil/vestuário,	nas	 frutas	e	hortícolas,	nas	carnes	e	nos	
curtumes e calçado.

2.  Financiamento, capital e terra (agricultura em Moçambique está profundamente descapitalizada):

a.	 Trazer	investimento	privado:	repor	o	IRPC	a	10%	urgente	e	obrigatório.	

b. Capitalizar “de facto” a terra: transmissibilidade de DUATS legalizada, por forma a poderem ser 
usados	como	colateral	(relevante	para	pequenos,	médio	e	grandes).	

c.	 Criação	de	mecanismos	de	financiamento,	priorizando	as	cadeias	referidas	no	ponto	1.

 3. Câmbio certo e proteção contra a possível doença holandesa. Fundamental para a 
competitividade interna. 

4. Consolidação da rede de Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSAs)

a.	 Auditar	todos	os	parques	de	máquinas	do	programa	do	FDA	e	aplicar	rigorosamente	os	
regulamentos existentes, fazendo as realocações necessários para locais onde exista procura 
efetiva	pelos	seus	serviços	(cluster	das	cadeias	de	valor	prioritários	e	outras);

b.	 Implementar	nos	parques	de	máquinas	públicos	(programa	FDA	e	ADZ)	as	fases	seguintes	
rumo	ao	estabelecimento	do	conceito	completo	de	CPSAs	(parque	de	máquinas,	loja	de	
insumos,	armazém	de	comercialização,	câmara	frigorifica	com	painéis	solares,	assistência	
técnica/extensão),	que	irão	facilitar	a	implementação	dos	contratos	de	produção	em	cadeias	
de	valor	sem	regime	de	concessão,	aumentando	a	produtividade	e	assegurando	as	ligações	de	
mercado.	Apoiar	também	os	CPSAs	de	iniciativa	privada.

5. Grande aposta na extensão e formação agrária. 

a.	 Desenhar	os	melhores	protocolos	técnicos	para	a	nossa	realidade	e	para	as	culturas	
prioritárias acima referidas. 

b.	 Capacitação	das	redes	de	extensão	(públicas	e	privadas;	nestas	últimas	através	dos	contratos	
programa).

c.	 Inclusão	dos	Jovens,	com	pacotes	específicos	(e.g.	Ciclo	de	Incubação	em	ambiente	privado	



6

e	Kits	Start-up),	como	futuros	agricultores	que	vão	atingir	as	mais	altas	produtividades	e	
rentabilidades. 

d.	 Inclusão	das	ciências	sociais,	de	forma	a	garantir	diagnósticos	corretos	e	a	desenhar	as	
melhores	soluções	de	formação	(nomeadamente	a	“Incubação”),	para	se	garantir	adesão	aos	
protocolos	técnicos	disponíveis.	

e.	 Inclusão	de	soluções	de	mecanização	de	pequena	escala.	Entre	a	enxada	de	cabo	curto	e	
o	tractor	de	75cv	há	muita	tecnologia	intermédia,	que	temos	de	encontrar	e	implementar,	
para	reduzir	necessidade	mão-de-obra	ao	pequeno	produtor,	aumentar	a	precisão	e	por	
conseguinte	a	produtividade.	

6  Insumos, sementes e investigação

a.	 Melhoria	paulatina	da	genética	e	acelerar	e	melhorar	controlo	da	implementação	de	modelos	
alternativos	de	semente	melhorada	de	baixo	custo,	como	por	exemplo	o	algodão	está	neste	
momento a implementar com já com resultados bastante promissores. 

b.	 Corrigir	erros	da	pauta	aduaneira	no	que	tange	às	imposições	fiscais	na	importação	de	
algumas moléculas e embalagens. 

c.	 Promoção	do	uso	de	composto	orgânico	produzido	a	nível	local.

d.	 Fábrica	de	fertilizantes	usando	matérias-primas	locais.	

e.	 Relativamente	à	investigação	e	pela	enorme	falta	de	recursos,	o	País	deveria	começar	por	
concentrar os poucos recursos existentes em transferência de tecnologia para as cadeias de 
valor prioritárias acima propostas. 

7. Logística e transportes:

a.			Intervir	nas	tarifas	portuárias	e	todos	os	demais	custos	e	taxas	escondidas	que	afetam	de	
sobre-maneira o acesso aos mercados.  

8. Abordagem de quick wins:

a.			Listar	constrangimentos	diversos,	onde	possa	haver	intervenção	rápida,	sem	necessidade	de	
grande	investimento,	para	se	ganhar	uma	dinâmica	positiva	de	reforma	no	subsector.
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II. SITUAÇÃO ACTUAL E PROPOSTAS DE POLITICAS E MEDIDAS

2.1. Extrema vulnerabilidade a factores aleatórios e incerteza de rendimentos da produção      
   agrária 

   a. Resumo da situação actual 

A	produção	dos	principais	produtos	alimentares,	em	particular	cereais	e	outros	grãos	tem	vindo	a	
aumentar	em	consequência	do	aumento	de	áreas	de	cultivo	que	é	motivada	em	grande	parte	pelo	
aumento	da	população	mas	a	produtividade	tem-se	mantido	sem	grandes	alterações	e,	em	alguns	casos,	
é	decrescente.	Exceptua-se	o	milho	e	a	mandioca	no	sector	familiar	e	a	batata	reno	e	as	hortícolas	nas	
PME.	Em	consequência	assiste-se	a	uma	queda	da	produção	per-capita	de	vários	produtos	essenciais.	
Consequentemente,	as	importações	têm	aumentado	o	que	aumenta	a	sua	influência	na	determinação	
dos	preços	ao	produtor	doméstico.

A	competição	imposta	ao	produtor	interno	por	cereais	importados	a	preços	de	mercado	internacional	
muito	voláteis	 e	muitas	vezes	 abaixo	 dos	 custos	 de	 produção,	 é	 um	dos	maiores	 obstáculos	 que	
os	produtores	 e	os	potenciais	 investidores	 têm	enfrentado.	Ela	 explica	 em	grande	parte	o	pouco	
interesse	dos	investidores	pela	produção	de	cereais.	O	investimento	privado	no	sector	agrário	está	
concentrado nas culturas de exportação, ou para a avicultura, onde o retorno é rápido e o recurso ao 
crédito local é mais facilitado. 

O	mercado	doméstico	(procura	e	preço)	ainda	não	é	compensatório	e	suficientemente	favorável	a	
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uma expansão da agricultura, tornando-se necessário medidas de intervenção do Estado. Existem 
bons	exemplos	no	país,	que	podem	ser	estudados	e	replicados	criativamente.	

Os	 preços	 compensatórios	 e	 subsídios	 direccionados	 podem	 também	 contribuir	 para	 a	 adopção	
tecnológica,	viabilizando	a	utilização	de	sementes	certificadas/melhoradas,	fertilizantes	e	de	outras	
tecnologias	que	poderão	levar	mais	facilmente	ao	aumento	da	produtividade	e	da	produção	no	país,	
com respeito pelo ambiente e conservação da natureza.  

A	terra	constitui	um	património	importante	do	capital	agrário	(e	não	só)	e	a	sua	posse	confere	garantias	
aos	 investidores.	No	contexto	em	que	ela	não	pode	ser	propriedade	privada,	 a	 transmissibilidade	
comercial	do	direito	de	seu	uso	e	aproveitamento	 (DUAT)	pode	ser	uma	alternativa	que	assegura	
maior	segurança	e	flexibilidade	no	mercado	do	solo,	tornando-o	mais	transparente.	Isto	poderá	trazer	
benefícios	tanto	para	os	utilizadores	da	terra	como	para	o	Estado.	

A	 vulnerabilidade	 dos	 rendimentos	 económicos	 em	 relação	 às	 variações	 climáticas,	 no	 ambiente	
de	negócios,	devido	às	distorções	e	 imprevisibilidade	dos	mercados	 internos	e	externos	e	ainda	a	
políticas	 e	 instituições	 instáveis,	 resultam	 em	 incertezas	 que	 criam	 insegurança	 económica	 e	 aos	
investidores.	Tal	leva	os	agricultores	e	investidores	dar	pouco	peso	aos	benefícios	de	longo	prazo	da	
utilização	racional	e	conservação	dos	solos	e	da	água,	bem	como	ao	investimento	em	equipamentos	
e em infra-estruturas. 

b.  Propostas de políticas e medidas do governo 

i)	 Introduzir	 subsídios	 direcionados	 e	 implementados	 de	 forma	 que	 levem	 à	 redução	 para	
níveis	aceitáveis	dos	custos	de	investimento	e	de	produção	

ii)	 Introduzir	políticas	aduaneiras	que	protejam	a	produção	nacional	contra	os	preços	voláteis	e	
muitas vezes abaixo do custo de produção do mercado internacional, suportados por fundos 
auto-sustentáveis de estabilização de preços auto-sustentáveis e outros mecanismos.

iii)	 Proceder	a	uma	revisão	da	Lei	de	terras	que	assegure	a	transmissibilidade	comercial	e	maior	
segurança do direito do seu uso e aproveitamento.

iv)	 Alargar	para	outros	mercados	 agrícolas,	 em	particular	para	 a	produção	de	alimentos,	 os	
mecanismos	de	preço	compensatório	e	garantia	de	comprador	seguro.

v)	 Direcionar	o	programa	de	construção	de	sistema	de	defesa	contra	cheias	e	de	represas	de	
retenção	de	água	de	onde	os	produtores	possam	tirar	água	para	irrigação,	para	as	zonas	
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privilegiada	para	a	produção	agrícola	nos	vales	dos	principais	 rios;	as	empresas	privadas	
envolvidas	nesse	programa	deveriam	ter	um	benefício	fiscal	consideravelmente	maior	dos	
que	existem.

2.2 Disponibilidade, condições de acesso e custo do financiamento paras as PMEs    
 Agro-pecuárias 

a.   Resumo da situação actual

Actualmente,	os	pequenos	produtores	do	sector	familiar	podem	ter	acesso	às	ajudas	do	Governo,	das	
ONGs	e	da	Gapi.	As	grandes	e	médias	empresas	internacionais	têm	acesso	a	financiamento	via	fundos	
de	internacionalização	que	existem	nos	seus	países,	na	Banca	em	Fundos	e	em	Bancos	multilaterais	
como	o	IFC,	O	BAD.	As	PMEs	têm	dificuldades	de	acesso	ao	crédito,	seja	pelas	condicionalidades	
como	pelas	taxas	de	juro	praticados	pela	banca	comercial.	Locais	do	sector	privado	que	necessitam	
de	1,	2	ou	3	milhões	de	USD	não	têm	onde	ir	buscar	estes	valores	em	termos	de	acesso	e	custo	viável.	
Juros	superiores	a	10%	para	o	sector	agrário	em	geral	não	viabilizam	o	financiamento	do	investimento	
e	operações	agro-pecuárias.	Entretanto	estas	PMEs	enfrentam	grandes	despesas	pré-produção	que	
requerem	volumes	elevados	de	crédito.

Acrescenta-se	que	o	investimento	na	agricultura,	além	dos	riscos	específicos,	possui,	em	geral	e	em	
condições	de	mercado	não	regulado,	taxas	de	rentabilidade	e	períodos	de	retorno	não	competitivos	



10

comparativamente	a	outros	sectores	da	economia.	

Sem	 um	 tratamento	 adequado	 e	 resolução	 do	 problema	 de	 acesso	 ao	 crédito	 agropecuário	 em	
termos	adequados	e	bonificados,	será	extremamente	difícil	promover	uma	agricultura	que	permita	
atingir	os	objectivos	de	emprego,	 segurança	alimentar,	 desenvolvimento	 industrial	 e	 equilíbrio	da	
balança	comercial.	Será	necessário	tomar	algumas	medidas	de	política	industrial,	de	comércio	externo	
e	de	regulação,	que	promovam	a	integração	intra	e	intersectorial,	incluindo	políticas	de	incentivos	ao	
investimento,	bem	como	de	protecção	fiscal	e	aduaneira	sujeita	a	desarmamento	gradual	e	previsível.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Estabelecer	um	programa	financiado	por	fundos	públicos	de	facilitação	de	crédito	bonificado	
direcionado as PMEs do sector agrário direcionado as PMEs.

ii)	 Estabelecer	um	fundo	de	garantia	financeira	para	o	sector	agrário.

iii)	 Envolver/consultor	com	o	sector	privado	na	definição	de	mecanismos	de	acesso	bonificado	
aos	 investimentos	 ou	 fundos	 a	 serem	 ou	 canalizados	 através	 da	 entidade	 financeira	 a	
ser criada conforme anúncio do Presidente da República no seu discurso de tomada de 
posse	 a	 15	de	 janeiro	 de	2015,	 e	 em	particular	 que	 tal	 acesso	 seja	 em	 condições	mais	
favoráveis	às	do	mercado	(taxas	de	juro,	períodos	de	pagamento	e	condições	de	acesso),	de	
modo	a	incentivar	a	empresas	a	investir	em	infra-estruturas	fundiárias	que	seguram	maior	
estabilidade	produtiva,	mais	resiliência	às	mudanças	climáticas,	e	no	estabelecimento	de	
sistemas e uso de energias provenientes de fontes renováveis.

iv)	 Estabelecer	incentivo	(fiscais	e	outro)	para	que	o	sector	privado	invista	em	fontes	energéticas	
próprias	 e	 em	 particular	 fontes	 ambientalmente	 limpas,	 represas	 de	 água,	 obras	 de	
drenagem	e	de	defesa	contra	cheias	das	suas	explorações	e	daquelas	que	lhes	são	vizinhas,	
beneficiando	outros	tipos	de	produtores.
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2.3. Fraca integração intra-sectorial dos vários sub-sectores/sistemas agrários e inter-sectorial    
   da agricultura com outros sectores da economia (a montante e a jusante)

   a. Resumo da situação actual

A	indústria	de	transformação	primária	e	de	manufaturas	finais,	bem	como	para	o	consumo	final	o	
comércio	 externo,	 importa	matérias-primas	 e	 produtos	 acabados	 para	 os	 quais	 a	 agricultura	 e	 a	
agroindústria nacional deveriam/poderiam ser as fontes principais de abastecimento. 

Existem	diferentes	modelos	de	exploração	que	bem	servem	de	forma	isolada	ou	combinada	vários	
desígnios	como	a	produção	alimentar	de	consumo	interno	e	a	produção	de	matérias-primas	industriais	
para uso interno e exportação. O modelo social inclui empresas privadas d diferentes dimensões e 
sector	familiar.	O	sector	cooperativo	e	associativo	é	praticamente	inexistente.

O sector agro-pecuário carece de um programa robusto de fortalecimento do entrosamento 
destes	 sectores,	 particularmente	 na	 produção	 alimentar.	No	 entanto,	 nas	 culturas	 de	 rendimento	
e	 exportação,	 existem	 experiências	 positivas	 de	 organização	 das	 relações	 entre	 vários	 tipos	 de	
produtores.	O	modelo	de	sub-contratação	(out	grower),	com	o	objectivo	de	uma	maior	integração	dos	
pequenos	produtores	nas	cadeias	de	valor	do	agro-negócio,	assegura	relações	de	benefício	mútuo	
e	não	existência	de	conflitualidades	entre	os	diferentes	tipos	de	agentes	económicos.	Este	modelo	
expande	os	serviços	de	extensão	que	promovem	o	crescimento	tecnológico	do	sector	familiar	para	
além	do	que	seria	possível	somente	com	os	serviços	e	capacidades	do	Estado.	

Moçambique	tem	os	portos	mais	caros	do	mundo	(em	particular	o	porto	de	Nacala),	sendo	isso	dos	
grandes	factores	de	perda	de	competitividade	nacional.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Adopção	 de	 um	 programa	 governamental	 de	 investimento	 na	 criação	 e	 promoção	
de	 cooperativas	 de	 diversos	 tipos,	 em	 coordenação	 com	 o	 sector	 privado	 devido	 às	
externalidades inerentes. 

ii)	 Promover	 interligações	de	vários	tipos	de	agentes	na	cadeia	de	valor,	a	exemplo	do	que	
já ocorre em certas culturas de rendimento e exportação, assegurando a integração dos 
pequenos	produtores	nos	mercados,	e	a	redução	das	assimetrias	de	poder	nas	negociações	
entre comparadores e vendedores.

iii) Promover as relações das cadeias de valor com maior valor acrescentado nacional e 
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que	 a	 distribuição	 dos	 lucros	 não	 seja	 desproporcionado	 e	 concentrados	 nas	 fases	 de	
transformação e distribuição. 

iv) Desenvolver em parceria com o sector privado análises das cadeias de valor das principais 
agroindústrias	nacionais	(óleo	alimentar,	moagens,	cerveja,	…)	e	definição	de	mecanismos	
específicos	(legais,	fiscais,	etc.)	para	iniciar	e/ou	expandir	integração	da	produção	agrícola	
nacional nessas indústrias.

v) Desenvolver e implementar um programa de promoção Promover da cadeia completa de 
indústria	têxtil	nacional	(similarmente	nos	curtumes	e	calçado);

vi)	 Explorar	oportunidades	da	introdução	imediata	de	produção	de	algodão-hospitalar	(hidrófilo),	
e	pequenas	 têxteis	artesanais	para	produtos	de	alto	valor	acrescentado	 (igualmente	nos	
curtumes e calçado)

vii)	 Alinhar	as	tarifas	portuárias	com	os	principais	portos	da	região.

2.4. Prestação de Serviços Agrários e Regadios

   a. Resumo da situação actual

Os	Centros	de	Prestação	de	Serviços	Agrários	(CPSAs)	não	têm	em	geral	contribuído	com	o	impacto	
que	se	esperava	para	o	aumento	da	produção	e	da	produtividade.	Os	serviços	prestados	 limitam-
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se na maioria dos casos ao aluguer de tractores para preparação de terras e transporte. Os preços 
praticados,	apesar	de	já	subsidiados,	não	são	compatíveis	com	as	capacidades	financeiras	da	grande	
maioria	dos	possíveis	utilizadores,	uma	vez	que	não	estão	dirigidos	a	segmentos	de	produtores	com	
condições	para	obter	os	necessários	aumentos	de	produtividade,	não	oferecem	os	restantes	serviços	
previstos para os CPSAs e não estão todos localizados em cluster de negócios de cadeias de valor 
integradas.	 Os	 utilizadores	 encontram-se	 dispersos	 dificultando	 a	 tal	 assistência	 e	 agravando	 os	
custos.

	O	equipamento	existente	em	todos	os	parques	de	máquinas	não	obedecerem	às	exigências	de	cada	
local	(dimensão	da	terra,	a	capacidade	de	pagamento	do	utilizador,	o	tipo	de	solos	e	o	tipo	de	trabalho).	
Em	consequência,	o	equipamento	fica	subutilizado	e	inadequadamente	mantido.	

Constrangimentos	semelhantes	se	observam	na	área	dos	regadios.	Os	regadios	têm	sido	construídos	
e	entregues	a	Associações	de	Pequenos	Produtores	familiares	principalmente	de	alimentos.	Porém	
a	 produção	 de	 cereais	 é	 financeiramente	 pouco	 compensadora	 (ao	 contrário	 da	 de	 hortícola).	As	
bombas instaladas são alimentadas normalmente a electricidade e a sua manutenção bem como a do 
próprio	regadio	deve	ser	feita	pelos	beneficiários.	Os	programas	de	promoção	de	equipamentos	de	
rega individuais (moto-bombas, aspersão, gota-a-gota), alimentados essencialmente a gasóleo sofrem 
em	 geral	 de	 constrangimentos	 similares	 por	 não	 estarem	 acompanhados	 dos	 serviços	 completos	
de CPSAs e não estarem ligados a cadeias de valor integradas e rentáveis para todos os actores 
envolvidos.	Devido	às	suas	baixas	receitas,	a	maiorias	das	Associações	não	têm	tido	capacidade	para	
suportar	os	custos	de	operação	e	manutenção	desses	regadios	e	seus	equipamentos.

Assim	os	regadios	e	os	parques	de	máquinas	construídos	com	investimento	público,	embora	comecem	
a	facilitar	uma	certa	adopção	tecnológica	dos	beneficiários	(mecanização,	pratica	de	irrigação,	acesso	
facilitado	 aos	 serviços	 de	 extensão),	 têm,	 no	 cômputo	 geral,	 tido	 um	 impacto	 global	 limitado	 no	
aumento	da	produção	e	produtividade	e	na	competitividade.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Criar	CPSAs	apenas	em	locais	onde	a	demanda	seja	adequada	maior	e	segura,	começando	
o	processo	pela	 revisão	dos	actuais	gestores	de	parques	de	máquinas	e	sua	 localização,	
melhorando	e	eventualmente	realocando	estes	e	promovendo,	atendendo	às	cadeias	de	
valor prioritárias

ii)	 Diversificar	o	equipamento	em	termos	de	potência	e	de	finalidade	para	as	várias	operações	
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agrícolas	 (lavoura,	 o	 transplante	 e	 o	 transporte	 com	máquinas	 pequenas	 e	 a	 debulha)	 e	
segmentos de produtores-alvo. 

iii) Interessar agentes económicos para aumentar o acesso (tempo e distâncias) da assistência 
ao	equipamento.

iv)	 Contemplar	as	PMEs	agrárias	com	uma	quantidade	maior	de	equipamento	e	nas	mesmas	
condições	 dadas	 aos	 operadores	 dos	 parques	 de	máquinas	 (down	 payment,	 período	 de	
pagamento e taxa de juro). 

Para	 além	 das	 Associações	 de	 Pequenos	 Produtores,	 estender	 o	 programa	 de	 regadios	 à	 PMEs	
permitindo	 que	 se	 candidatem	 a	 esses	 fundos	 e	 possam	 construir	 regadios	 e	 represas	 com	
financiamento	a	custos	razoáveis	e	incentivadores.

2.5. Investigação, extensão e formação

   a. Resumo da situação actual

O	conhecimento	técnico	e	socioeconómico	aos	diferentes	níveis	é	fundamental	para	a	melhoria	dos	
sistemas	 de	 produção,	 técnicas	 utilizadas	 e	 análise	 económica	 e	 social	 dos	 contextos	 em	 que	 se	
desenvolve	a	agricultura	e	o	sector	privado.	Os	recursos	actualmente	alocados	às	áreas	de	investigação	
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e	extensão	são	muito	limitados	e	não	asseguram	a	existência	e	continuidade	de	projectos	de	pesquisa,	
inovação,	reprodução	e	melhoramento	de	espécies	e	tecnologias.	A	estrutura	da	extensão	é	fraca	e	
não	é	suficientemente	abrangente	e	eficaz	par	servir	de	elo	robusto	de	ligação	entre	laboratórios	e	
institutos	e	centros	de	reprodução,	de	um	lado,	e	o	produtores	e	comerciantes	de	outro.

Agricultura	não	é	só	agronomia	e	veterinária,	e	a	sua	prática	não	se	 limita	somente	a	combinação	
técnica	dos	factores	de	produção.	Há	muitos	outros	aspectos	de	cariz	socioeconómico	e	gerencial	
que	devem	ser	tratados	pela	investigação	e	incorporados	na	formação	de	agentes	de	extensão.

O	custo	de	mão-de-obra	constitui	o	principal	custo	de	produção,	e	é	um	dos	principais	entraves	ao	
aumento	da	produção	e	da	produtividade.	Para	aumentar	valor	líquido,	urge	e	promover	a	investigação	
a	adopção	de	tecnologias	que	reduzem	as	necessidades	de	mão-de-obra	e	promovem	a	produtividade	
do	trabalho	e	da	produção	por	hectare.	

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Nos	investimentos	e	gastos	com	agricultura,	dar	peso	crescente	à	investigação	e	extensão,	
tanto	em	recursos	de	capital,	mas	sobretudo	em	recursos	humanos	de	formação	cada	vez	
mais	 qualificada,	 com	 maior	 enfocado	 nas	 estações	 de	 investigação	 agrárias	 regionais.	
Sugere-se	a	alocação	de	uma	percentagem	do	orçamento	da	Agricultura	para	investigação	
e extensão, em separado.

ii)	 Na	 investigação	 e	 extensão	 respeitar	 as	 prioridades	 por	 culturas	 e	 regiões	 definidas	
estabelecidas nos diferentes documentos do governo, tomando em consideração as 
diferentes	tecnologias	praticadas.

iii)	 Na	 formação	 de	 extensionistas,	 para	 além	 das	 técnicas	 agropecuárias,	 dar	 atenção	 à	
pesquisa	e	formação	em	socio-economia,	capacidade	de	análise	dos	contextos	sociológicos	
e	de	mercado	em	que	eles	actuam	e	ainda	de	gestão

iv)	 Inovar	nas	abordagens	e	métodos	de	formação	e	extensão,	em	linha	com	acções	já	iniciadas	
nos	últimos	anos,	desenhando	contratos	programa	para	apoiar	a	promoção	de	 redes	de	
extensão privada e de redes de Incubação de Jovens, devidamente acreditadas por um 
sistema	regulamentador	e	fiscalizador	público.			

v)	 Discutir	com	o	Ministério	respectivo,	a	introdução	de	disciplinas	sobre	a	realidade	económica	
e	 social	 de	 cada	 zona,	 incentivando	os	 estudantes	 em	prosseguir	 estudos	 nessas	 áreas,	
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assim	como	complementar	a	formação	técnicas	do	ensino	médio	e	profissional	com	matérias	
das	ciências	sociais.	Analisar	e	sistematizar	as	boas	experiências	em	curso	de	 integração	
de	outras	actividades	ou	culturas	estratégicas	na	operação	do	algodão	e	procurar	definir	
diretrizes	de	âmbito	nacional,	 que	a	o	 IAM	e	AAM	possam	promover	 junto	de	 todas	as	
empresas. 

vi)	 Incluir	nos	programas	de	 investigação	das	 instituições	públicas	 iniciativas	e	projectos	de	
pesquisa	colaborativa	com	as	empresas	para	explorar	e	testar	bio-pesticipas	que	possam	
ser	fabricados	localmente,	como	suplemento	dos	sintéticos,	e	para	desenvolver	e	adaptar	
ferramentas	de	capina	(India	e	China)	para	reduzir	a	necessidade	de	mão-	de-obra	desta	
operação.

2.6. Instabilidade institucional, e efeitos de políticas fiscais e aduaneiras 

   a. Resumo da situação actual

A	agricultura	vinha-se	beneficiando	de	uma	taxa	reduzida	de	IRPC	de	10%,	que	foi	abolida	passando	
para	os	32%	(dos	mais	altos	da	região).	Este	nível	de	tributação	é	incompatível	com	o	desenvolvimento	
actual	do	sector,	não	estando	ainda	ultrapassados	os	factores	que	levaram	a	introdução	de	uma	taxa	
reduzida.	Foi	assim	retirado	um	dos	incentivos	que	era	extraordinariamente	importante	atrair	mais	
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investimento	 para	 o	 sector	 agrário,	 e	 para	 facilitar	 a	 capitalização	 dos	 poucos	 negócios	 agrícolas	
lucrativos	de	promover	a	continuidade	dos	seus	investimentos.	Em	sectores	onde	as	médias	e	grandes	
empresas têm responsabilidade de fomento este acréscimo abrupto no imposto, reduz fortemente 
a	capacidade	de	investimento	das	empresas	na	sua	operação	de	fomento,	enfraquecendo	também	o	
sector	familiar	e	de	pequenos	produtores	privados	emergentes.	

Na	revisão	feita	a	Pauta	Aduaneira	a	sensivelmente	3	anos	houve	uma	série	de	posições	pautais	que	
não	foram	revista	tais	como:	Sistemas	de	rega	e	respectivos	acessórios,	e	outras	a	mencionar,	que	
pela	 sua	 importância	 são	 indispensáveis.	 Igualmente,	 a	Pauta	Aduaneira	 actual	 em	vigor	há	 cerca	
de	2	anos	não	impunha	nenhuns	encargos	aduaneiros	aos	pesticidas	importados	para	fins	agrícolas	
(posição	38.08.91.00),	situação	que	mudou	em	2018	com	uma	nova	classe	para	certos	insecticidas	
(posição	38.08.61.00)	que	impõe	7,5%	de	direitos	e	17%	de	IVA,	totalizando	24,5%	de	obrigações	
no	momento	de	importação,	penalizando	e	desincentivando	o	produtor.	Esta	mudança,	e	a	demora	
na	sua	anulação	ainda	pendente	resultam	mais	de	zelo	administrativo	do	que	em	alguma	razão	de	
princípios

O	 actual	 incentivo	 ao	 gasóleo	 agrícola	 é	 apenas	 aplicável	 ao	 trabalho	 mecanizado,	 porém	 este	
representa	uma	parte	insignificante	da	produção	agrária	nacional.	A	produção	agrícola	de	Moçambique	
permanece	maioritariamente	não	mecanizada.	Enquanto	isso,	o	ffomento	feito	pelas	empresas	(um	
serviço	público	repassado	aos	privados	em	contratos	de	concessão)	é	uma	actividade	fundamental	de	
apoio	aos	agricultores	na	qual	o	consumo	de	combustíveis	é	significativo.	Isto	torna	o	gasóleo	um	dos	
principais	custos	da	actividade	dessas	empresas,	seja	na	operação	de	fomento	ou	no	escoamento	dos	
produtos.	O	incentivo	já	em	vigor	para	outras	catividades	mecanizadas	é	de	50%.	

A	morosidade	e	o	burocratismo	que	emperra	os	processos	de	reembolso	do	IVA	tornam	este	imposto	
um	custo	efectivo	muito	relevante,	mesmo	nos	casos	em	que	a	exportação	do	produto	é	sujeita	a	
taxa	zero,	como	no	algodão-fibra.	A	aplicação	do	IVA	as	vendas	de	produtos	agro-pecuáriosindústria	
nacional penaliza as potencialidades de desenvolvimento das cadeias nacionais de valor, por exemplo 
a	aplicação	do	IVA	nas	vendas	de	fibra	ao	sector	dos	têxteis,	e	a	comercialização	rural	da	matéria-
prima.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Estabelecer	políticas	públicas	de	aplicação	de	médio	e	longo	prazo,	e	monitorar	a	eficácia,	



18

exequibilidade,	acessibilidade	e	resultados	de	cada	medida,	bem	como	nas	suas	interações.

ii)	 Estruturar	de	forma	especializada	o	aparelho	de	Estado	a	vários	níveis	territoriais	para	que	
s	produtores	tenham	interlocutores	capacitados	para	a	resolução	das	questões	específicas	
de	cada	actividades

iii)	 Assegurar	que	estabilidades	das	orgânicas	do	Aparelho	do	Estado.

iv)	 Reduzir	a	mobilidade	de	quadros	dirigentes	e	técnicos.,	através	de	incentivos	pela	presença	
de	médio	e	longo	prazo	nos	territórios	onde	trabalham.

v)	 Retomar	as	acções	de	formação	específica	e	interdisciplinar	(ciências	sociais),	para	diferentes	
áreas	técnicas,	em	particular	extensionistas,	operadores	de	máquinas	e	gestores	de	regadios.	
Realizar	acções	específicas	para	os	administradores	de	distrito,	sobre	aspectos	essenciais	
da	actividade	agrária.

vi)	 Repor	 a	 taxa	de	 IRPC	a	10%	e	estabelecer	um	calendário	de	médio	e	 longo	prazo	 com	
clareza	de	circunstâncias,	princípios	e	critérios	do	seu	eventual	realinhamento	com	resto	da	
carga	tributária	na	economia;

vii) Introduzir nos sistemas de isenção de direitos aduaneiros e de IVA em vigor nalgumas 
cadeias	de	valor	(óleos	alimentares	e	sabões,	açúcar,	matérias-primas	para	indústria	avícola	
e	 moageiras,	 etc.),	 renovados	 ao	 longo	 de	 décadas	 sem	 pré-condições	 objectivamente	
definidas	para	contribuir	para	o	fortalecimento	da	produção	nacional	dessas	matérias-primas	
com	condições	técnicas	de	serem	produzidas	no	país,	coeficientes	mínimos	de	compra	de	
matéria-prima	nacional,	iniciando	por	exemplo	em	2021	com	10%	e	subir	progressivamente	
até	um	limite	que	seja	estudado	como	viável	face	à	capacidade	produtiva	interna.

viii)	Alargar	o	sistema	de	gasóleo	agrícola	a	todas	as	operações	agrícolas	(mecanização,	irrigação),	
a	todas	as	empresas	que	façam	fomento	e	aos	CPSAs.

ix)	 Alargar	a	aplicação	da	tarifa	agrícola	de	electricidade	às	instalações	dos	CPSAs,	armazenagem,	
as salas de empacotamento as fábricas de processamento, entre outras.

x)	 Formular	programas	de	apoio	à	adoção	de	sistemas	de	energia	solar	para	fins	produtivos	
(para	abastecer	pequenas	moageiras,	pequenas	unidades	de	conservação,	equipamentos	de	
rega, CPSAs, etc.). 
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xi)	 Garantir	a	posição	pautal	38.08.91.00	para	classificação	de	todos	os	pesticidas	para	fins	
agrícolas,	conforme	o	espírito	da	Lei	e	iniciar	um	processo	de	revisão	pontual	da	Pauta	para	
que	se	elimine	ou	se	clarifique	as	circunstâncias	da	utilização	da	posição	pautal	38.08.61.00,	
que	não	sejam	para	fins	agrícolas	e	nem	para	as	embalagens	menores.

xii)	 A	Revisão	geral	da	pauta	aduaneira,	dos	artigos	em	geral	que	se	relacionam	com	a	actividade	
agropecuária	e	em	particular	no	que	concerne	aos	pesticidas	agrícolas	é	urgentíssimo

xiii) Alocar recursos adicionais do OGE ao IAM de modo a colmatar a lacuna criada pelas 
mudanças	propostas	no	regime	da	taxa	de	transação	da	fibra	aqui	presentadas

xiv)	 Estender	o	incentivo	do	gasóleo	agrícola	às	actividades	de	fomento	feitas	pelas	empresas	
como	forma	de	promover	a	capacidade	financeira	e	de	investimento	na	prossecução	das	
actividades	repassadas	pelo	Estado	a	elas.

xv) Facilitar e acelerar os processos actuais de reembolso de IVA pelo Estado.

xvi)	Colocar	IVA	a	taxa	zero	também	para	as	vendas	de	matérias-primas	agrárias	às	indústrias	
nacionais.

xvii)	Colocar	a	taxa	zero	do	IVA	dos	produtos	agrícolas	alimentares	até	que	sofram	transformação,	
que	pode	ser	na	indústria	transformadora	ou	hoteleira.

xviii)	 Selecionar	4	produtos	alimentares,	como	Batata,	Cebola,	Tomate	e	Repolho	para	uma	
produção	 com	preço	mínimo	 de	 compra	 e,	 estabelecer	 ligações	 comerciais	 (compra	 por	
contrato)	nos	casos	em	que	o	produto	se	mostra	excedentário,	o	Estado	compra	para	as	
Unidades	Hospitalares,	Quarteis	e	prisões	entre	outros.
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2.7. Segurança, Lei, Ordem e Justiça 

   a. Resumo da situação actual

A	 liberdade	 e	 segurança	 dos	 activos	 e	 produtos,	 de	 circulação	 nas	 estradas,	 e	 a	 previsibilidade	
da	 actuação	 das	 autoridades	 policiais	 e	 tribunais	 é	 de	 extrema	 importância	 para	 a	 confiança	 dos	
investidores.	Por	se	desenvolver	no	meio	rural,	onde	a	administração	da	lei	e	ordem	e	a	disponibilidade	
de	recursos	alternativos	são	ainda	mais	precários,	a	agricultura	é	relativamente	mais	afectada	pela	
precaridade	e	imprevisibilidade	da	lei	e	ordem	no	país.	Por	exemplo,	o	roubo	de	culturas	e	de	gado	é	
um	grande	problema	que	não	tem	tido	uma	resposta	eficaz	da	parte	das	autoridades	mesmo	quando	
os produtores privados dão a sua contribuição para a sua solução.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Estabelecer	mecanismos	formais	de	resolução	de	conflitos	com	a	participação	das	partes	
envolvidas e representantes da administração local e das autoridades das comunidades. 
Quando	insuficiente,	estabelecer	mecanismos	de	decisão	judicial	eficazes	e	céleres

ii)	 Criar	uma	 lei	que	atribua	poderes	para	os	órgãos	do	poder	 local	 (localidades	e	distritos)	
possuam	poder	de	exercer	funções	judicias	com	base	no	princípio	da	subsidiariedade.

iii)	 Assegurar	 que	 as	 leis	 sejam	 aplicadas	 sem	 proteccinismos	 para	 nenhuma	 das	 partes	
envolvidas	em	conflito	(empregador	e	empregado;	cidadão	nacional	e	estrangeiro)

2.8   Estatísticas agrárias

   a. Resumo da situação actual

A	qualidade,	abrangência,	regularidade	e	disponibilidade	das	estatísticas	agrárias	tem	sido	deficiente	
e tende a degrada-se ainda mais. 
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O Ministério da Agricultura deve assegurar, com obediência a critérios técnicos de obtenção de dados 
e	de	forma	credível,	a	recolha,	tratamento	e	disseminação	em	tempo	oportuno	por	meios	de	acesso	
público da informação, para decisão atempada por parte dos empresários, com prioridade para preços 
e	mercados	dos	bens	produzidos,	dos	insumos	e	dos	equipamentos.	

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 O	Ministério	da	Agricultura	deve	assegurar	a	recolha,	tratamento	e	disseminação	em	tempo	
oportuno	 por	meios	 de	 acesso	 público	 informação,	 de	 estatísticas	 agrárias	 relevantes	 e	
fiáveis	 aos	 diferentes	 segmentos	 de	 potenciais	 utilizadores	 (investidores,	 produtores,	
gestores,	 institutos	 de	 investigação),	 com	 prioridade	 para	 preços	 e	 mercados	 dos	 bens	
produzidos,	força	de	trabalho,	insumos	e	dos	equipamentos.	

ii)	 Retomar	a	realização	sistemática	de	inquéritos	e	do	censo	agrário.	

2.9  Sanidade vegetal e animal 

   a. Resumo da situação actual

A	sanidade	vegetal	e	animal	tem-se	revelado	um	dos	pontos	críticos	da	produção	agrária.	O	Estado	nem	
sempre	correspondeu	em	tempo	oportuno,	com	medidas	que	reduzissem	os	riscos	de	disseminação	
das	pestes	e	doenças,	algumas	das	quais	com	consequências	graves.

b.   Propostas de políticas e medidas do governo

i)	 Capacitar	 os	 serviços	 de	 sanidade	 com	 recursos	 financeiros,	 materiais	 e	 em	 recursos	
humanos,	para	a	prevenção	e	intervenção	atempada	dos	factores	de	risco,	seja	ao	nível	da	
produção como da circulação e de controlo de fronteiras. 
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ii) Em situação de doenças, criar zonas livres de doenças e estabelecer o controlo da circulação 
de agentes veiculadores das epidemias.

iii)	 Garantir	através	de	normas	e	fiscalização	adequada	que	os	provedores	de	insumos	possuam	
qualificação	para	o	efeito	e	capacidade	de	assistência	pós-	venda.

iv)	 Investir	 na	 formação	 e	 em	 meios	 laboratoriais	 e	 outros	 para	 reforçar	 a	 fiscalização	 do	
cumprimento	das	leis	e	normas	de	qualidade,	incluindo	restrições	fitossanitárias	e	outras	
nas importações de insumos e produtos agropecuários.

v)	 Reintroduzir	a	obrigatoriedade	de	controlo	interprovincial,	que	passa	por	lavagem	de	pneus	
de viaturas de carga e de pessoas e a lavagem dos pés de viajantes, sobretudo, nos casos de 
surto de doenças.

vi)	 Reintroduzir	banhos	“Carracecidas”	obrigatórios	dos	Bovinos,	Caprinos,	Ovinos	nas	regiões	
de produção relevante.

III. Medidas de Diálogo Público-Privado

Propõe-se a criação de uma plataforma de diálogo permanente entre o Governo (Ministérios 
directamente	 relacionados),	 CTA	e	Associações	 específicas	 do	 sector	 privado,	 para	monitorização	
sistemática	dos	acordos,	por	via	de	um	secretariado	(focal	points	de	ambas	as	partes).

IV. Passos seguintes

Este	documento	é	somente	de	apresentação	dos	principais	tópicos	que	o	sector	privado	considera	
necessários	para	a	melhoria	do	ambiente	de	negócios	e	aumento	da	competitividade	das	empresas	e	
dos bens produzidos. Em cada momento, a CTA apresentará estudos fundamentados sobre assuntos 
específicos	a	 incluir	na	agenda	do	diálogo	com	o	Governo.	 Igualmente	apresentará	uma	proposta	
de	 plataforma	 permanente	 constituída	 pelo	 Governo,	 CTA,	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 e	
individualidades	ligadas	ao	sector,	para	a	monitorização	sistemática	dos	acordos	a	serem	estabelecidos	
entre o Governo e a CTA.
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