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1. Introdução 

A produção do algodão, têxteis e confecções é determinada pela necessidade de protecção 

humana e é uma das maiores e mais antigas actividades económicas desenvolvidas pelo homem. 

Presentemente, ao nibvel mundial esta actividade gera emprego e rendimento que assegura a 

sobrevivência de milhões de famílias e contribui para o crescimento económico de muitos países 

do mundo e, em particular de Moçambique. Em alguns paises, ela foi responsavel pela iniciação 

do processo de industrialização.  

Em Africa .... países incluindo Moçambique se dedicam a cultura do algodão e a produção de 

têxteis e confecções mas sua importância relativa no contexto mundial é insignificante. 

Enttretanto, a sua importanca estratégica para os paises em termos de geração de emprego, 

exportações, renda e possibilidades futuras é indiscutivel. 

A produção do algodão evoluiu das práticas agrícolas tradicionais para uma cultura intensiva 

com a mecanização e uso de agroquímicos e investigação de variedades de sementes mais 

adaptadas às condições agro-ecológicas e produtivas em busca de rendimentos elevados. Mais 

recentemente, em resposta a preocupações ambientais introduziu-se o algodão geneticamente 

modificado e o cultivo do algodão orgânico. 

A industria têxtil e de confecções registou igualmente progressos notáveis desde a revolução 

industrial graças a inovações tecnológicas e efeitos da politica comercial que tem constituido o 

cerne da sua vitalidade. Mais recentemente, as inovações tecnológicas deram lugar a mudanças 

nos processos de produção e o surgimento de têxteis inteligentes e a politica comercial  inspirou 

a relocação da indústria abrindo possibilidades para aparecimento de países em desenvolvimento 

como referências mundias do sector.   

O sector do algodão, têxteis e confecções em Moçambique, apesar de reconhecida a sua 

importância estratégica, tem ao longo de várias décadas, enfrentado sérios desafios e 

constrangimentos que o impedem de maximizar o seu real potencial de retornos e conquistar um 

melhor posicionamento nos mercados internacionais.  A produção do algodão ao invês de 

progredir em busca da realização do seu potencial considerando as condições agro-ecológicas, 

esmoreceu-se e  a indústria têxtil e de confecções quase desapereceu do mapa económico do 

país, reduzindo-se a duas empresas têxteis e 6 de confeções com um emprego total formal de 

menos de cinco mil postos e uma presença no mercado externo insignificante resultando num 

défice comercial so sub-sector de cerca $172 milhões apesar das oprtunidades criadas pelos 

acordos preferenciais do comércio.  Mais grave ainda, é a desconexão da cadeia de valor onde 
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apenas uma infima proporção do algodão produzido é aproveitada internamente e a maioria 

exportada privando o pais das oportunidades de agregação de valor.  

 A concepção da presente estratégia do algodão, têxteis e confecções tem como objectivo 

revitalizar a produção do algodão rumo à realização do seu potencial e transformar o sector de 

têxteis e confecções em um dos mais dinâmicos capaz de mobilizar investimentos para a 

exploração das oportunidades abertas no mercado internacional e promover uma cadeia de valor 

devidamente articulada á semelhança do que sucede em outros países.   A revitalização do sector 

irá garantir a criação de postos de trabalho, o aumento das exportações, um maior contributo no 

produto interno bruto e receitas fiscais e, a redução da pobreza. 

Para conceber as acções a desenvolver na prossecução destes objectivos, é feito o levantamento 

das tendências globais da produção do algodão, têxteis e confecções onde se apresentam, a 

importância do sector na economia mundial, os desenvolvimentos recentes nas técnicas de 

produção utilizadas, os factores determinantes da distribuição geográfica da produção, as 

características dos novos produtos, as políticas que tem influenciado o desempenho do sector e 

as oportunidades existentes no mercado internacional. Estes aspectos são apresentados na 

primeira secção intitulada de “tendências globais”. A secção seguinte denominada de “Análise 

da Situação do Algodão, Têxteis e Confecções em Moçambique” apresenta a evolução do sector 

desde o período colonial e explora os factores que determinaram o seu declínio, bem como, as 

razões porque as iniciativas de revitalização do sector concebidas em 2006 e 2008 e 2011 não 

surtiram os efeitos desejados. Na terceira secção intitulada de “Estratégia de Têxteis e 

Confecções”, à luz da experiência internacional da qual se extraíram as melhores prácticas para 

o desenvolvimento da indústria e dos principais factores que explicam a letargia do sector 

discutidos nas secções precendentes, apresenta-se um conjunto de acções fundamentais 

susceptíveis de retirar o sector do estado dormente em que se encontra. Segue-se depois o plano 

de implementação e de monitoria e avaliação e a apresentação da estimativa dos custos a incorrer 

na implementação das acções propostas.     
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2. Tendências Globais 

2.1 Algodão 

 

2.1.1 Principais Desenvolvimentos 

A cultura do algodão compreende 40 espécies do gene Gossypium, familia Malvaceae. As 

espécies cultivadas para fins comerciais são G. Hirsutum vulgarmente conhecida por upland 

cotton originaria da america central, Caraibas e Florida, G. Barbadense da america do Sul  

conhecida como algodão do Novo Mundo,e, G. Arboreum do Sul da Asia e G. Herbaceum da 

Africa dos sul designadas de algodão asiatico ou do Mundo antigo (UNCTAD,2005).  

O algodão é cultivado nas regiões tropicais e as condições básicas necessárias para a produção 

incluem um longo periodo com temperatura entre 18–32° C e precepitação  de 600—1200 mm 

durante a fsae de crescimento que es estende por cerca de 125 a 175 dias. O algodão mostra uma 

certa tolerancia a seca por isso e cultivado em regiões aridas e semi-aridas. Todavia os melhores 

rendimento são obtidos com a irrigação ou suficiente chuva.   

O algodão é uma das mais importantes matérias-primas na economia mundial, constitui a base 

para a produção de vários produtos com aplicações diversas desde o uso doméstico, passando 

pelos serviços de saúde a aplicações industriais nos ramos de mobiliario e espacial, entre outros. 

A sua cadeia de valor desde a produção agricola á comercialização presentemente sutenta cerca 

de 350 milhões de pessoas das quais 250,0 milhões são familias camponesas.  

Actualmente 75 paises cultivam-se no mundo numa area total de 35 milhões de hectares 

produzindo 25 milhões de toneladas em 2019 gerando cerca de 12,0 biliões de americanos de 

comércio ao ano.  Os principais produtores mundiais do algodão são, a Índia, China e EUA, 

seguidos pelo Paquistão, Brasil, Austrália, Turquia e Uzbequistão. A região da Ásia-Pacífico 

domina a produção global, mas a maior parte do algodão produzido é para consumo interno. Em 

2013/14, a China e a India contabilizavam um pouco mais do que metade da produção mundial 

do algodão enquanto os Estados Unidos, Paquistão Brasil e Uzbequistão totalizavam 29% o que 

torna este grupo de paises responsaveis por cerca de 80% da produção mundial.  No domínio 

comercial a Ásia é o maior mercado importador de algodão, responsável por cerca de 85% das 

importações mundiais, destacando-se a China que é de longe o maior importador mundial. Os 

maiores exportadores do Algodão no mundo incluem EUA, India, África (Ocidental), Brazil, 

Uzbequistão, e Austrália. Estima-se que em 2018/19 estes Países/regiões, em conjunto, 

exportaram cerca de 85% de algodão no mercado internacional. 
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 Tabela 1. Principais países produtores, consumidores, exportadores e importadores de algodão (milhões de toneladas). 

Principais países Realizado Realizado Estimado Projectado Projectado 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Produção 

Mundial 
26.235 21.476 23.075 26.63 25.94 

Índia 6.562 5.746 5.865 6.15 5.94 

EUA 3.553 2.806 3.738 4.55 4.24 

Paquistão 2.305 1.537 1.663 1.80 2.00 

Brasil 1.563 1.289 1.530 1.96 1.98 

Uzbequistão 0.885 0.832 0.789 0.80 0.80 

Outros países 4.767 4.066 4.590 5.48 5.42 

Consumo 

mundial 

24.587 24.139 24.516 26.15 27.42 

China 7.550 7.600 8.000 8.65 9.04 

Índia 5.377 5.296 5.148 5.31 5.36 

Paquistão 2.467 2.147 2.147 2.35 2.46 

Europa e Turquia 1.692 1.687 1.612 1.63 1.85 

Bangladesh 1.197 1.316 1.409 1.55 1.78 

Vietname 0.875 1.007 1.168 1.37 1.54 

EUA 0.778 0.751 0.708 0.73 0.74 

Brasil 0.797 0.660 0.690 0.72 0.73 

Outros 3.854 3.675 3.635 3.84 3.91 

Exportação 

mundial 

7.764 7.532 8.185 8.99 9.32 

EUA 2.449 1.993 3.248 3.44 3.38 

Índia 0.914 1.258 0.991 1.10 0.91 

África Ocidental 0.966 0.963 0.972 1.04 1.30 

Brasil 0.851 0.939 0.607 0.90 1.07 

Uzbequistão 0.550 0.500 0.403 0.34 0.44 

Austrália 0.527 0.616 0.812 0.91 0.79 

Importação 

Mundial 

7.800 7.575 8.125 8.99 9.3 

Bangladesh 1.183 1.378 1.412 1.66 1.75 

Vietname 0.934 1.001 1.198 1.57 1.61 

China 1.804 0.959 1.096 1.24 1.57 

Turquia 0.800 0.918 0.801 0.82 0.83 

Indonésia  0.728 0.640 0.746 0.87 0.85 

  Fonte: ICAC Algodão, Julho, 2018 

 

A produção global nos ultimos 25 anos a produção mundial de algodão registou um crescimento 

médio na ordem de 22% entre 1990/91 e 2016/17 devido ao aumento da produtividade resultante 

da adopção de tecnologias de produção melhoradas e avançadas. Assim, no mesmo periodo o 

aumento dos rendiemntos foi de 29%, não obstante um decréscimo de pelo menos 5% da área 

de cultivo de algodão devido, entre outros factores, ao ataque de pragas que afectou os EUA e 

aos ciclos de secas registadas em muitos países de 2002 a 2006. O rendimento médio do algodão 

teve um aumento de 27% entre 1995/1996 e 2017/2018, passando de 592 kg/ha para 756 kg/ha 

o que significa u aumento de 84% da media global registada a 30 anos. A área de cultivo 
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permaneceu estavel nos ultimos 30 anos mas houve mudanças regionais nomeadamente, o 

aumento de areas na China, Australia, Sul da Asia e Africa Francofona e a diminuição de cerca 

de 40-50% ocorrida nos Estados Unidos e Brasil compensada pelos aumentos da produtividade 

impulsionada pelas novas tecnologias introduzidas. Estes desenvolvimentos sugerem a cultura 

do algodão continua intensiva em termos de utilização de insumos como agua, fertilizantes, 

pesticidas e energia. As novas tecnplogias e praticas de produção oferecem oportunidades reais 

de melhoria do impacto ambiental e social global da cultura para isso será necessario gerir a 

introdução dessas inovações para obter resultados otpimos por via de investimentos contínuos 

na investigação e educação dos camponeses, 

A produção do algodão é feita com forte apoio governamental com objectivo proteger os 

rendimentos dos produtores e assegurar os niveis de produção. No entanto, o politica de subsidios 

à cultura cria distorcões no mercado e favorece os países desenvolvidos em detrimentos dos 

paises pobres.  O apoio concedido à cultura do algodão consiste no estabelecimento do 

mecanismos de preço minimo, apoio directo à produção, controlo das importações e exportações 

e subsídios de seguro. Estima-se que em 2017/18 aso total de recursos dispendidos a favor da 

cultura tenha atingido $5.9 biliões o que correspeonde a um aumento de cerca de 33% em relação 

a 2016/17. Dez paises providenciaram subsidios em 2017/18 e em média sitou-se em cerca de 

18 centimos do dolar, uma subida de um cento em relação a 2016/17. A China tornou-se no 

maior provedor do apoio à cultura do algodão  ao atingir em 2011/12  US$3,0 biliões de dólares 

contra US2.1 biliões, em média, dos Estados Unidos. O uso de quotas, direitos alfandegários, 

compras ao preço mínimo, incentivos para o uso de sementes de alta qualidade e subsidio do 

transporte são as principais formas adoptadas pelo governo chines. 

Os produtores europeus recebem também apoio substancial numa base unitária e outros paises 

como a Turquia,o  Mali, a Colombia, o Senegal e a Costa do Marfim completam os principais 

provedores de apoio aos produtores de algodão. Em 2017/18 alguns paises continuaram a 

providenciar subsidios aos insumos nomeadamente, fertilizantes, transporte, serviços de 

classificação e outros custos de marketing. O seguro da cultura é uma forma que tende a crescer 

embora não seja ainda popular.   

O mercado internacional está cada vez mais a proceder a identificação do algodão pelos 

programas ou inciativas sob os quais e produzido. Existem quatro programas/inciativas que 

oferecem algodão nomeadamente, Better Cotton Initiative, Cotton made in Africa, Organic 

Cotton a Fairtrade. Estas Iniciativas ou programas surgiram em resposta a preocupações 

ambientais e sociais nomeadamente o efeito do uso intensivo de agroquimicos no meio ambiente 
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e as consequencias negativas da politica de subsidios nos rendimentos dos camponeses dos 

paises menos desenvolvidos. Na camanha agriciola de de 2016/17 calcula-se que a produção 

realizada por estes programas tenha sido 3.4 milhões de toneladas o equivalente a 15% da 

produção total do algodão correspondente a um aumento de 30,8% em relação a campanha 

anterior e a 61.9% em relação a 2014/15. Dos quatro programas, a BCI controbuiu com 95.9% 

da produção o que sugere ser a iniciativa mais bem sucedida. O desempenho dos programas BCI 

se deve ao uso de tecnologias modernas e formação dos camponeses em relação as melhores 

praticas de produção.      

Quanto ao desempenho dos paises africanos,  a sua contribuição na produção global é apenas 

6% ou seja 1.5 milhões de toneladas/ano.  A região com maior produção de algodão é a África 

Ocidental francófona. Em 2018/19 os maiores produtores de algodão incluíam Burkina Fassso, 

Mali, Costa do Marfim, Camarões, Benin  e Egipto, em conjunto estes paises sãp responsáveis 

por cerca de 60% da produção de todo continente africano. A região Austral e Oriental onde está 

inserido Moçambique participa na produção continente com cerca de 31% e por fim, o Norte de 

África com contribuição de cerca de 9% da produção total do continente. A maioria dos paises 

africanos produz o algodão para exportação não dispõe de indústrias têxteis de produção do fio 

e tecido e o seu consumo interno se situa em cerca de 1.5% do consumo global da indústria. 

A produção da região da Africa Oriental e Austral nos ultimos 25 anos situou-se em 2% da 

produção total e o  consumo em 1% do consumo global. Os principais produtores são a Tanzania, 

a Zambia e o Zimbabwe que em conjunto em 2004 totalizavam 78% do algodão da região. 

Emboa a participação da região tenha permanecido constante, a produção em termos absolutos 

cresceu graças ao aumento de áreas e do rendimento. Entretanto o rendimento tem sido um dos 

mais baixos do globo 226 kg/ha em 2013/14. Os niveis bastante baixos dos rendimentos devem-

se a  uma variedade factores de influência  que incluem, a dependência das chuvas, a menor 

prioridade no cultivo em relação as culturas alimentares relativamente melhor remuneradas no 

mercado, baixa fertilidade dos solos e uso limitado de fertilizantes e pesticidas, fraca qualidade 

da semente, incapacidade de financiar adequadamente os insumos, fraqueza dos serviços de 

extensão agraria e maior dependencia do trabalho manual.    

 

2.1.2 Pesperctivas 

As previsões da FAO-OCDE (2018indicam que para o periodo de 2019 a 2028 o consumo global 

de algodão devera crescer a taxas inferiores as do crescimento população mundial uma vez que 

as regiões de maior crescimento populacional são as baixo consumo per capita de produtos 
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texteis ao mesmo tempo que que o consumo per capita de produtos texteis ira estagnar em muitas 

regões.  O consumo da China deverá diminuir a favor de outros paises asiáticosc (Bangladesh e 

Vietnam) em resposta as pressões de regulamentos ambientais mais rigorosos e crescentes custos 

de mão-de-obra. Espera-se que a India aumente o seu consumo durante o periodo em 

consideração como consequencia das politicas governamentais de promoção da industria textil 

local. 

Espera-se que a produçãp cresça em 16% e atinja o nivel de 29.2 milhões de toneladas em 2028. 

Este crescimento será determinado pelo aumento de areas  emcerca de 9% e do rendimento em 

cerca 6%. O aumento do rendimento resultara de melhores praticas agronómicas nomeadamente, 

o plantio de alta densidade, uso de variedades melhoradas, bem como avanços geneticos e 

técncas de controlo de pestes. A India continuara a ser o maior produtor mundial graças 

principalmente ao aumento de areas e, em menor escala , da melhoria dos seus rendimentos 

notavelmente baixos. 

As exportações globais do algodão irão atingir a cifra de 12 milhões de toneldas em 2028 e os 

Estados Unkidos continuará sendo o maior exportador com cerca de 31% das exportações totais. 

O Brasil deverá ser um dos primncipais exportadores. O Bangladesh e o Vietnam tornar-se-ão 

em principais importadores. 

No que respeita aos preços, espera-se se situem abixo dos niveis actuais em termos reais e 

nominais como consequencia das pressões exercidas pelas fibras sintéticas  particularnmente o 

polieste, fibra substituta proxima do algodão.  

Estas projecções dependem da sensibilidade de vários factores sendo de citar. A ocorrencia de 

pestes, as alterações nas condições atmósfericas, as politicas em relação as existencias de 

algodão particularmente em relação a hina, os desenvolvimentos genéticose a posição dos paises 

em relação ao algodão geneticamente modificado cujo debate ressurgiu recentemente. 

 

2.2 Têxteis e Confecções 

A indústria de Têxteis e Confeções é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo homem 

em paralelo com a agricultura; ela requer investimentos iniciais relativamente menores e 

emprega mão-obra sem  qualificações e podendo, por isso, ser o ponto de partida para o 

processo de industrialização de um país1.  

                                                           
1 A industria de textesi e confecções foi pioneira no arranque da Revolução industrial no Reino Unido no seculo XIX e empaises 

como EUA, Japaão e Korea no passado e mais recentemente no Bangladesh, Camboja para refetrenciar alguns paises. 
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A importância dos têxteis e confecções na economia mundial é medida pela sua contribuição no  

Produto Interno Bruto (PIB), postos de trabalhos gerados e volume de transações realizadas em 

um ano. A participação dos têxteis e confeções na economia mundial situa-se atualmente em 

cerca de 4.4%  do produto global2. O seu valor acrescentando na indústria manufatureira aumenta 

com o nível de rendimento dos países nos estágios iniciais de desenvolvimento e diminui com a 

industrialização. Em termos de emprego, em 2017, a indústria detinha pouco mais de 58 milhões 

de empregos formais em todo mundo3, isto é, 33.1% do total da mão-de-obra empregue na 

indústria transformadora.  

O emprego na indústria têxtil e de confecções nos países desenvolvidos tende a reduzir ao longo 

do tempo a favor dos paises menos desenvolvidos. O emprego total da indústria de texteis e 

confeccoes situa-se abaixo de 5% do emprego total da indústria manufactureira nos paises mais 

avancados enquanto nos paises menos avançados pode ir ate 80%4. Adicionalmente, a 

participação no mercado internacional permite as firmas dos paises atrasados o aumento das suas 

ahbilidades , conhecimento e tecnologia, factores importantes para o aumento da produtitvidade 

e a criação de ligações económicas internas.  

2.2.1 As características tecnológicas da indústria  

As características atuais da indústria têxtil e de confecções e o seu modus operandi foram 

influenciadas pelos efeitos conjuntos da política económica, das inovações tecnológicas e de 

gestão verificadas a partir da década de 1970. A indústria têxtil, compreende as actividades 

fiação, tecelagem e acabamentos e as três funções são geralmente desenvolvidas em fábricas 

integradas. Usualmente é tecnologicamente mais de capital intensivo do que a de confecções e é 

altamente automatizada particularmente nos países industrializados. Ela requer encomendas 

minimas relativamente grandes e o tempo de espera é geralmente mais longo. Isso a torna menos 

flexível em termos de ajustamentos as preferências dos consumidores em cada temporada 

comparativamente a indústria de confecções (Nordas, 2004).  

Nos países industrializados, uma porção cada vez crescente do produto é destinada a aplicações 

domésticas e tecidos para fins industriais como as indústrias de mobiliários, automóveis, etc. 

Este é um segmento do mercado com grande intensidade em investigação e desenvolvimento e 

                                                           
2 Nos paises de renda baixa, a contribuição dos texteis e confecções e calculada em media em 20% do PIB (Keane & te Velde, 

2008). 
3 Principalmente mulheres para a indústria de confecções.  
4 No Bangladesh ou Cambodja, a proporção do emprego gerado pelos texteis e confecções em relação ao total da indústria 

transformadora está acima de 80%, sendo de mais de 45% nos países como as Maurícias, Sri Lanka, Indonésia e Marrocos. 
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sujeito a mudanças menos frequentes em termos de padrões, materiais e cores sendo por isso 

difícil aos países pobres desenvolver ligações a montante. 

A produção de têxteis é baseada em estruturas fibrosas, e o conceito de qualidade do produto é 

diferente na cadeia de produção. Para os produtores de fibra, a qualidade significa alcançar os 

parâmetros tecnologicamente desejados nomeadamente, uniformidade geométrica, 

encolhimento da finura, parâmetros mecânicos e físicos, etc. Os produtores de têxteis entendem 

a qualidade como a habilidade de alcançar os requisitos tecnológicos operacionais e habilidade 

do processo nomeadamente a fricção, as propriedades da superfície, a coesão, propriedades 

mecânicas e físicas selecionadas e uniformidade. No entanto, para os consumidores, a qualidade 

da fibra está escondida nas propriedades e conforto dos tecidos (manuseamento, prazer ao vestir, 

conforto térmico, propriedades de transporte, etc.). As mudanças nos parâmetros responsáveis 

pela sua qualidade dependem da origem da fibra. As fibras naturais como algodão, lã e outras, 

são criadas pela natureza não com o objectivo de usar na produção de têxteis. Mudanças 

significativas das suas propriedades são extremamente difíceis. Por outro lado, fibras sintéticas 

químicas tais como viscose, polyomidos, polyesters, acrílicas, etc., são preparadas pelo homem 

para fins de utilização na produção de têxteis (Militky et al, 2012). As suas propriedades podem 

ser simplesmente modificadas variando a fiação, o desenho e definindo as condições de 

aquecimento. O conjunto das propriedades da fibra depende da área de utilização. 

Atualmente a indústria dos têxteis é caracterizada por uma série de ciclos rápidos de inovações 

determinados pelas rápidas mudanças nas necessidades dos consumidores e o desejo de novos 

produtos. Para ter-se um desenvolvimento sustentável permanente é necessário incorporar as 

inovações oriundas de outras disciplinas da ciência de maneira integrada. Isto envolve 

tecnologias de produção flexíveis e ecologicamente amigáveis, usando materiais convencionais 

e renováveis alternativos e reduzindo a procura de água e energia para o desenvolvimento 

industrial. 

A indústria de confecções é caracterizada pelo uso de tecnologias modernas, prática de 

diferenciação salárial entre os trabalhadores e designers no segmento da moda de alta qualidade 

e o resto dos segmentos de consumo massivo. A vantagem competitiva no segmento de moda de 

alta qualidade, alem dos custgos, assenta na habilidade de produzir modelos capazes de 

influenciar a captar os gostos e preferências dos clientes5. O segmento de produtod de consumo 

massivo consiste na produção em compreende de produtos de qualidade inferior ou padronizados 

                                                           
5 As firmas que servem a este mercado geralmente encontram-se localizadas nos países desenvolvidos e em áreas geográficas 

limitadas. 
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tais como roupa interior, camisetes, uniformes, etc. As unidades de produção se encontram nos 

países menos desenvolvidos geralmente nas zonas francas industriais e produzem mediante 

acordos com as grandes cadeias de vendas destes produtos. Neste segmento, o papel dos 

retalhistas6 tem-se tornado proeminente na organização da cadeia de fornecimentos.  

A cadeia de fornecimentos desde as matérias-primas, o design, distribuição e marketing é 

organizada como uma rede de produção onde a mesma é repartida em atividades especializadas 

e cada uma localizada onde ela pode adicionar mais valor ao produto final. A decisão sobre a 

localização de cada atividade é feita considerando custos, qualidade, confiança nas entregas, 

acesso a insumos de qualidade, custos de transporte e de transação. 

A cadeia de fornecimentos inicia com a colocação de uma encomenda pelo retalhista. A 

encomenda é baseada na informação colhida regularmente e analisada nos pontos de vendas 

através de tecnologias de informação. De acordo com o tempo de espera e tamanho do mercado, 

o fornecedor passa a deter um inventário relativamente grande para fazer face as necessidades 

dos retalhistas. Este pode ter várias fábricas localizadas em diferentes locais desde que os 

produtos sejam semelhantes e possíveis de comercializá-los sob o mesmo rótulo. Geralmente o 

sector de retalho adquire os tecidos e acessórios em massa, entrega aos seus fabricantes, 

especifica o design e assiste o fabricante para garantir que os prazos e a qualidade desejada sejam 

alcançados. 

A indústria de confecções mantém a tecnologia básica de produção caracterizada pelo sistema 

de pacote progressivo onde o tecido é cortado e agrupado em partes da peça a produzir e 

colocadas em bandejas. Depois as partes são cozidas pelos trabalhadores através de máquinas 

especializadas. Cada trabalhador realiza uma ou poucas operações de cada peça a ser produzida. 

As operações de junção das partes são estruturadas de forma sistemática e cada peça 

confecionada requer um determinado número de operações para completá-la. 

As melhorias introduzidas neste sistema antigo foram mais em termos de sistematização das 

operações e redução do tempo individualmente gasto nas operações. No entanto, as principais 

inovações feitas foram para a melhoria da eficiência em cada estágio da produção e melhor 

coordenação entre as fases permitindo uma compatibilização perfeita entre elas. Uma das 

maiores inovações introduzidas foi a máquina que tornou possível cortar camadas grossas com 

elevada precisão. Presentemente, as operações de corte, o desenho dos padrões e outras 

operações são assistidas por computador. Assim, as atividades de preparação das peças de 

                                                           
6 O mercado retalhista se tornou concentrado em género de multinacionais de vendas a retalho com maior poder não só em 

relação ao consumo, mas também em relação a produção por deter o maior poder de compra dos fornecedores. 
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confecções tornaram-se mais de capital intensivo e dirigidas ao alcance de maior precisão e 

qualidade. A fase da junção das partes das peças de confecções é ainda hoje de trabalho intensivo 

e é o estágio da produção suscetível de ser realizado por firmas de baixo custo.   

Abernathy et. al. (1991) citado por Nordas (2004) acrescenta que no sector de retalho a 

tecnologia essencial que sustentou esta evolução foi a introdução do código de barras e o 

equipamento de leitura via lazer nos pontos de venda, a uniformização dos códigos dos produtos, 

o processamento e a partilha de informação entre os retalhistas e os fornecedores, o surgimento 

dos centros de distribuição e a adoção de padrões comuns entre as firmas. Estas tecnologias 

permitiram a recolha de informação nos pontos de venda em tempo real e a identificação dos 

produtos mais ou menos procurados, controlar o inventário e desta forma ajustar as encomendas 

dos produtos ás preferências dos consumidores veiculadas pela informação recolhida. Isso levou 

a que os fornecimentos fossem mais frequentes, mas em quantidades menores, eliminando a 

necessidade de grandes inventários observados no passado. A partilha de informação do sector 

de retalho facilita o ajustamento das características dos produtos pelos fornecedores em 

relativamente pouco tempo. 

Os centros de distribuição vieram substituir os armazenistas ou vendas a grosso. Os centros de 

distribuição  consistem em baías para carregar e descarregar os produtos transportados em 

contentores e colocados já em cabides, prontos entrarem nas lojas. Os produtos são aí escanados 

á medida que vai sendo colocados nas correias transportadoras e a informação confrontada 

eletronicamente com o que foi encomendado. Os centros de distribuição ocupam menos espaço 

que os armazéns tradicionais e são de capital intensivo e automatizados. 

2.2.2 O comércio internacional de têxteis e confecções 

O comércio mundial de têxteis e confecções tende a crescer  dinamizado pelo crescimento 

populacional e económico. Em 2016, as exportações mundiais de têxteis e confecções foram de 

pouco mais de $754 biliões em 2016 (World Trade Integrated Solutions:2018). A Asia, Europa 

e America do Norte são as regionais dominantes na produção e comércio de texteis e confecções 

sendo responsaveis por cerca de 87.4% do volume de transações e a africa subsariana tem um 

papel marginal (0.6%).   O mercado internacional de produtos têxteis é caracterizado por uma 

competição vigorosa depois da cessação do Acordo Multi-fibras em 2005 que marcou o fim de 

uma era de restrições quantitativas.  

 

 



 

14 

 

 

                                    Tabela 2. Exportações de têxteis e confecções 2016  
Região Exportações 

(milhões de dólares) 

% 

Europa & Ásia Central 304,594.63 40.4 

Ásia Oriental & Pacífico 175,788.14 23.3 

América do Norte  125,501.82 16.6 

Médio Oriente & África do Norte 56,583.32 7.5 

Sul da Ásia 53,245.97 7.1 

América Latina e Caraíbas 17,596.44 2.3 

África Sub-sahariana  4,155.02 0.6 

Total 754,641.16  

                                                Fonte: World Trade Integrated Solutions ( 2018) 

Os principias países produtores e exportadores de têxteis e confecções incluem a China, a União 

Europeia, a Índia e os Estados Unidos (tabela 3).  

      Tabela 3.Países exportadores e importadores de têxteis e confecções (em biliões de dólares) 

Exportadores 2005 2010 2017 Importadores 2005 2010 2017 

China 20.3 30.5 37.1 União Europeia 33.5 27.9 23.3 

União Europeia 34.9 8.0 7.1 Estados Unidos 10.5 8.8 8.9 

Índia 4.1 4.8 4.6 China 7.2 6.6 5.5 

Estados Unidos 6.1 4.8 4.6 Vietname 1.6 2.6 4.3 

Turquia 3.5 3.6 3.9 Bangladesh 1.1 1.7 3.0 

Coreia 5.1 4.4 3.3 Japão 2.7 2.7 2.6 

Taipei 4.8 3.9 3.1 Turquia 2.1 2.5 2.2 

Paquistão 3.5 3.1 2.7 México 2.8 1.9 2.0 

Vietname 0.4 1.2 2.5 Indonésia 0.4 1.6 1.9 

 Fonte: World Trade Statistical Review (2018) 
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Durante os últimos vinte anos o desenvolvimento mais notável que influenciou a configuração 

da indústria têxtil e de confecções foi o fim do Acordo Multi-Fibras (MFA)7/Acordos em Têxteis 

e Confecções8 e a abertura dos mercados norte-americano e europeu para os países africanos 

através do African Growth and Opportunity Act (AGOA); Acordos de Cotonou (Cotonou 

Agreements)/Economic Partneship Agreements (EPAs)/Tudo Menos Armas (Everything But 

Arms – EBA). 

                                                           
7Multi-Fibre Agreement. 
8Agreements on Textiles and Clothing (ATC). 

Caixa 1:                                                A África no Comércio de Confeções 

A África exportou em 2010, $9.27 biliões tendo até 2016 registado uma redução de 5.6%. A sua participação no 

mercado internacional corresponde a apenas 2% do volume de transações mundiais (EDBM, 2017).   

 O Marrocos, com um volume de exportações de cerca de $3 biliões correspondentes a 34% do total do 

continente, é o país mais dinâmico seguido pela Tunísia (24%), Egipto (13%), Maurícias (8%) e Madagáscar 

(5%). 

o Os principais mercados dos países da Africa do Norte são a União Europeia particularmente, a 

Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Itália. A principal vantagem competitiva dos países da 

África do Norte é a sua localização geográfica e capacidade de resposta na produção, além do custo 

competitivo da mão-de-obra, incentivos fiscais e facilidades aduaneiras. Todo o processo de 

produção (aquisição de matérias-primas, fabrico e entrega) leva entre 3 a 4 semanas. A entrega do 

produto para cada destino europeu vai de 1 a 3 dias.  

 O Madagáscar é outro líder africano no sector; entre 2010 e 2016, as suas exportações para a União Europeia 

cresceram em 44.7%, 84% para os Estados Unidos e 5.1 vezes para a África do Sul. A indústria têxtil e de 

coinfecções do Madagáscar é o segundo sector que mais recebe o investimento directo estrangeiro no país. 

Esse desempenho é explicado pelos incentivos fiscais oferecidos pelo país e o reduzido custo da mão-de-

obra qualificada. Outros países africanos em ascensão são são o Lesoto, Etiópia, Quénia, Tanzânia e Uganda 

e o seu progresso deve-se ao acesso aos mercados preferenciais americano e europeu facilitado pelos 

investimentos governamentais e revisão de incentivos. 

No entanto um dos principais constrangimentos dos países africanos é que produzem algodão e confecções e não tem 

a indústria que transforma o algodão em fio a tecido numa escala que satisfaca as necessidades de exportações. Para 

um país com menos de 2.0 biliões de dólares de exportações anuais não é viável criar a indústria têxtil. A indústria 

textild tem de servir a muitas fábricas de confecções para ser viável mesmos que elas estejam em países diferentes. 
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Na evolução da industria de têxteis e confecções sao de capital importância os seguintes 

aspectos: 

 As empresas de venda a retalho cresceram significativamente passando a requerer 

encomendas bastante grandes  e tendem a concentrar as suas compras em poucos 

fornecedores contrariamente ao passado onde os fornecimentos eram oriundos de 

diversos paises. Assim, os paises se qualificarem como fornecedores deverão ter a 

capacidade de responder as necessidades destas empresas de venda a retalho. Não tendo 

individualmente a capacidade necessária, os paises podem alternativamente entrar em 

parcerias. 

 

 A importância crescente das tecnologias de informação e comunicação na dinamica da 

industria decorrente da possibilidade de recolha de informaçao sobre os postos de 

prefrências dos consumidores dos pontos de vendas a retalho e sua utilização no desenho 

e producao de produtos que satisfaçam as preferencias reveladas. Os produtos 

encomendados geralmente tem um curto perido de vida e os fornecedroes tem de estar 

preparados para receber encomendas menores e variadas e os fornecedores de insumos 

tambem tem de ser flexiveis e responder com a maior rapidez as encomendas das 

empresas produtoras.  As tecnologias de informação e comunicação permitem o desenho 

assistido pelo computador, a partilha atempada de informação de processo de produção 

desagregados e verificação pelos retalhistas do estágio de produção das encomendas, as 

existências e os precos  e, a optimização das operacoes das empresas produtoras. 

 

 O uso crescente de fibras sintéticas como uma medida de contenção de custos reforçado 

pelo aumento dos custos do algodão e preferências dos consumidores favoráveis à 

mistura de fibras sintéticas. Em 2013 as fibras sintéticas foram cerca de 70% do total da 

producao de fibra e ssa importancia relativa crescente é explicada pelos avancos 

tecnológicos que permitiram o aumento da produtividade, a redução dos custos, a 

melhoria da qualidade e uma maior diversidade,  

 

 A crescente consciência dos consumidores em relação a questões ambientais, justiça 

social e de saúde e segurança determinou a realização de auditorias regulares em relação 

ao cumprimento dos codigos de conduta inerentes cujo incumprimento implica a 

exclusão de fornecimentos em determinados mercados.     
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Quanto as perspectivas futuras, espera-se que o mercado global de têxteis e confecções que 

cresça a uma taxa anual composta de 4.3% a atinja em 2027, 1,350.2 biliões de dolares 

americanos  (Grand Review Research, Inc:2016). O aumento da renda disponivel, o crescimento 

da população, a crescente urbanização nas economias emergentes da China, India e México são 

os principais factores responsáveis. Adicionalmente, o aparecimeento de portais de comércio 

electrónico oferecendo vantagens como a conveniência, os descontos e a distribuição gratuita, o 

desenvolvimento de têxteis inteligentes impulsionado pela miniaturização electrónica  

concorrem para aumentar a procura de confecções.  

O mercado de têxteis e confecções é bastante fragmentado em termos de visibilidade de 

formas de produtos nos segmentos de aplicações domesticas, aplicações industriais e moda. 

A estratégia dos produtores consiste em formar parcerias com os seus clientes para conceber 

e oferecer produtos que satisfaçam os interesses do mercado e contribuam para o crescimento 

do mesmo. 

A cessação do Acordo Multi-Fribas tornou o mercado de têxteis e confecções mais 

competitivo e presentemente nem os acordos de acesso prefereencial para alguns mercados 

são suficientes para a industria dos paises pobre imune a competição. Neste Contexto, estes 

paises para assegurar a sua comptitividade no futuro necessitam de: 

 Preparar-se para assumir responsabilidades crescentes como fornecedores  oferecendo 

aos seus clientes o pacote completo desde o design ao procurement de materiais e 

entrega do produto final deixando de se concentrar apenas na parte final da cadeia de 

valor; 

 Assegurar o alcance de maior rapidez de resposta as necessidades do mercado 

reduzindo o tempo e os custos de entrega, em aprticular para o segmento da moda. Os 

serviços de facilitação do comércio que incluem os portos e o desembaraço aduaneiros 

se tornaram cruciais para o acesso rapido aoas mercados; 

 Muitos paises pobres apenas se concentraram nos produtos  que beneficiavam de 

facuilidades de acesso aos mercados atraves dos acordos de tratamento preferencial e, 

actualmente a competitividade do mercado não garante o acesso privilegiado. Estes 

paises necessitam de embarcar na diversificação dos seus produtos e penetrar em 

segmentos de alto valor. 

 O comércio electrónico se tem tornado num requisito para atrair clientes de texteis e 

confecções e os produtores necessitam aproveitar essa janela desenvolvendo  soluções 
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inovadoras sobre como responder aos requisitos  dos compradores, desde o desenho 

assistido por computador à gestão electrónica da cadeia de valor;  

 O crescimento rápido dos mercados das economias dos paises emergentes oferece 

novas oprtunidades de colocaçãode produtos que os paises pobres deveriam 

posicionar-se para concorrer; 

 Muitos paises pobres beneficiaram de grandes investimentos oriundos da Ásia durante 

a vigência do MFA como uma via de contornar as quotas. Com liberalizaçãoa do 

comercio de texteis e confecções, esses fluxos de investimento não mais sentido 

havendo até a possibilidade de relocação se não houver formas de estabelecer ligações 

com a oindustria locar o acordos de parceria de longo termo; e  

 A ausência da indústria textil que transforme a algodão em fio e tecido é um grande 

obstáculo a competitividade dos paises pobres e, sendo investimentos necessarios para 

criar essa indústria bastante onerosos e extremamente dificeis, os paises pobres tem 

alternativamente a possibilidade de recorrer à cooperação regional para instalar 

industrias que sirvam a vários paises da mesma região.        

 
 

3. Análise da Situação Actual em Moçambique 

3.1   Algodão 

 

3.1.1 Produção do algodão 

A cultura do algodão foi introduzida em Moçambique  no período pré-colonial mas só se 

tornou uma cultura intensiva sob a administração colonial no século XVIII e no século XX 

se tornou uma cultura compulsiva na primeira metade do século XX para satisfazer os 

interesses da indústria metropolitana de confeccões. 

A importância da cultura do algodão na economia de Moçambique se deve ao facto de 

providenciar os meios de sobrevivência acerca de 1.5 milhões de pessoas, pouco mais de 5% 

da população, constituir 20% da contribuicão do sector agricola no produto Interno bruto e 

ser o terceiro produto agricola de exportacao contribuindo dessa forma para a balança 

comercial e, possuir um potencial para criar mais valor e contribuir mais para a economia do 

pais.  

A produção do algodão é desenvolvida em oito das 11 províncias do pais mas as principais 

regiões de produção se encontram nas provincias setentrionais de Nampula, Cabo Delgado e 
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Niassa que em 2017-18, em conjunto, foram responsáveis  por 80% da produção total 

cultivando 79% da área total de produção e envolvendo igual percentagem de pequenos 

produtores calculados em 350,000. Aquelas províncias compreendem a primeira zona agro-

ecologica onde existem um brande potencial de produção com bons solos e chuvas regulares. 

Cerca de 19% da produção total é realizada na região central que compreende a segunda zona 

agro-ecológica com um potencial moderado. O sul de Moçambique consitui a terceira região 

agro-ecologica com um potencial bastante baixo e contribui com cerca de 1-1,5% da 

produção total. 

As variedades mais comuns cultivadas em Moçambique são Remu 40, C324, ALBAR SZ 

93-14, CIMSAM1 e CIMSAM2. Os niveis de produção mais altos foram alcançados em 

1973 com o país ainda sob a administração colonial (144,061 toneladas) e, no periodo pós-

independência, em 2011/12 (184,141 toneladas) este último em resposta à subida do preço 

para 50 cêntimos do dolar americano o Kilograma depois permanecer por cerca de 10 anos 

em 20 cêntimos do dólar. O rendimento potencial é de 2000 Kgs/ha mas, apenas se tem 

conseguido realizar entre 30% e 33% do potencial exceptuando 2011/12 onde o rendimento 

se aproximou de 1000 Kgs/ha (50% do potencial) . A área total dedicada a cultura do algodão 

varia entre 150,000 a 200,000 ha. 

No periodo pós-independencia, a produção de algodão entrou em colapso com a alteração do 

regime de propriedade a favor da estatização e a instabilidade politica que permaneceu 

durante 16 anos, iniciou a recuperação com o fim das hostilidades depois de se introduzirem 

reformas economicas gerais.  

                            Tabela 4. Produção de algodão em Moçambique de 2010 até 2018  

Campanhas 
Áreas 

semeadas (ha)  

Rendimento de 

campo 

(tons/ha) 

Produção de 

algodão 

caroço (tons) 

Nº de 

Produtores 

2017/18 187.580 0,350 65.653 350.000 

2016/17 114.068 0,457 52.146 170.000 

2015/16 101.404 0,421 42.641 144.864 

2014/15 120.000 0,382 45.850 160.000 

2013/14 157.143 0,522 82.063 250.000 

2012/13 142.857 0,472 67.392 246.413 

2011/12 188.890 0,975 184.141 296.278 

2010/11 128.000 0,552 70.649 170.061 

2009/10 125.775 0,328 41.287 188.847 
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Média 120.509 0,453 66.753 182.058 

                            Fonte: Dados Sectoriais, MASA 2018. 

A produção de algodão é dominada pelos pequenos produtores familiares que cultivam o algodão 

em áreas entre 0.5 e 1 hectare e produzindo 94.6% do algodão. Estes produtores recebem 

insumos agricolas das empresas concessionárias a titulo de crédito e assitência técnica do sistema 

de Extensão das mesmas empresas e são obrigadas a vender o produto às mesmas. Existem ainda 

as associações de produtores que contrinbuem com 4% da produção total cultivando áreas de 

cerca 10 hectares, em média, e produtores privados com áreas acima de 20 hectares sendo a sua 

contribuição de menos de 1% da produção total. Estes produtores usam insumos proprios, 

possuem equipamentos e negoceiam meios financeiros com o bancos e apenas se relacionam 

com a empresas concessionárias para o descaroçamento do algodão.     

Assim, as empresas concessionárias são responsáveis por toda a extensão agrária, 

processamento, financiamento e marketing do algodão caroço e algodão fibra; como tal, elas 

operam como monopsónios geograficamente definidos. As principais companhias 

concessionárias de algodão que actualmente operam no País são, a Sociedade Algodoeira do 

Niassa(SAN), João Ferreira dos Santos(JFS), SA, Sociedade Algodoeira de Namialo (SANAM) 

e PLEXUS Moçambique Lda, a Mozaco, SAM (Sociedade Algodoeira de Mutuali), FESAP 

(Mogovolas e Moma), OLAM, Mocotex, China Africa Cotton e a Mbeu Investimentos, SA.  

          Figura 1 Produção das principais empresas concessionárias do algodão  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: IAM, 2019. 

Actualmente, as empresas concessionárias dispõem de capacidade total de descaroçamento 

calculada em pouco mais de 100,000 toneladas/ano, no entanto, todas operam com excesso de 
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capacidade de mais de  50% em geral explicada pelos baixos níveis de produção.  A eficiência 

de 

transformação  do algodão caroço em fibra é de 36%.  

 

 

 

 

Tabela 5. Capacidade de descaroçamento de algodão  

 

 

 

 

 

 

 

 

: Designação da Fábrica Proprietário C. Actual 

1 Ribáue (Nampula) Olam  25 000  

2 Mutuali (Malema) S.A.Mutuali  11 520  

3 Guro (Manica) IAM  18 000  

4 Plexus Montepuez (C.Delagado) Plexus  12 000  

    Plexus  6 000  

5 Cuamba (Niassa) San/JFS  30 000  

6 Morrumbala (Zambezia) OLAM  20 966  

7 Monapo/Netia SANAN  15 000  

8 Nampula SANAM  3 000  

9 Nametil (Nampula) SESAP  1 500  

10 Beira 

China Cotton 

Africa 9 408 

11 Beira OLAM AVZ 14 784 

 Total  112,658 
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 Fonte: 

 

3.1.2 Qualidade do Algodão 

O algodão fibra de Moçambique tem um cumprimento mais longo que pode ser encontrado em 

Africa depois do egípcio. Em média mede 1.1/8 polegadas sendo o cumprimento minimo de 1 

1/16 polegadas. Este comprimento da fibra permite produzir uma ampla gama de produtos desde 

jeans a malhas modernas e camisettes por isso pode obter no mercado cerca 20% mais no preço. 

Todavia, presentemente o algodão moçambicano tem sido o mais contaminado devido a 

deficiente pulverização, técnicas de colheita deficientes, uso de variedades de sementes 

misturadas e degeneradas e mistura de tipos nas encomendas dando lugar a inconsistências na 

qualidade da fibra. As oportunidades de contaminates penetrarem a fibra são amplas devido a 

ataques de insectos, atrasos na colheita e procedimentos incorrectos depois da colheita. 

Cerca de 86% do algodão produzido segue os padrões BCI, a cultura depende da chuva e é feita 

manualmente. As chuvas irregulares causadas pelas mudanças climaticas impõem um grande 

desafio aos camponeses podendo por vezes causar a perda completa da colheita. O IAM tem 

estado a trabalhar com a BCI para lidar com s desafios de sustentabilidade da produção 

nomeadamente o controlo das pestes, a protecção das reservas de agua e a prevernção da erosão 

dos solos.   

Na campanha de 2017-18 cerca de 100,000 pequenos produtores cultivando 56,000 ha 

produziram 11,00 toneladas de fibra. A OLAM se tornou parceiroo da BCI tendo realizado a 

primeira colheita de algodão BCI em 2013. Em 2014 aumentou o numero de parceiros passando 

a envolver  mais concessionárias  tais como SANAM, SAN-JFS e mais tarde a MOCOTEX 

ampliando assim as regiões de implementação. O IAM e a BCI estao a trabalhar em conjunto 

para conceber estrategias de mobilização de recursos para o aumento de capacidade  para o 

alargamento da iniciativa em Moçambique. Moçambique tamebm aderiu em 2012 aos padroes  

da Algodão produzido em Africa (CmiA) que tem sido observados pelos pequenos produtores. 
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3.1.3 Exportações  

O principal destino do algodão de Moçambique é o mercado internacional porque o consumoo 

interno é bastante reduzido. A industria textil herdada da administração colonial desapareceu 

com os desenvolvimentos politicos posteriores a independencia reduzindo a acapacidade de 

consumo interno. Os esforços governmamentais de revitalização da industria apenas resultaram 

no surgimento de uma unidade textil de produção de fio cujo consumo é exiguo. Assim, a maioria 

da fibra é exportada principalmente para mercados asiaticos (79%) nomeadamente, China , 

Indonesia, Bangladesh, India, Malasia Vietnam, Tailandia e Singapura. Outros países na lista de 

compradores do algodão moçambicano são Portugal e Mauricias.  

As exportações de algodão oscilam em resposta as flutuações da produção e os principais 

mercados pesentemente estão na Asia. Os sub-produtos (semente e bagaço) têm destinos 

diversos. Uma parte da semente é utilizada para a sementeira na época seguinte, a outra é 

comercializada paras as indústrias de óleos e, por vezes vendida à África de Sul devido a 

incapacidade de beneficiamento no País. 

              Tabela 6. Receitas de Exportação de Fibra 2012/13 – 2016/17 (USD) 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/116 2016/17 

45,583,949.00 51,130,950.00 22,182,960.00 23,657,840.00 23,875,149.00 

  Fonte: IAM, 2019. 

 

 

 

 

 

3.1.4 Quadro Organizacional do Sector  

O desenvolvimento da cultura de algodão é influenciado pela forma o sector esta estruturado 

para contribuir na formulação de politicas, implementação e monitoria. O sector do algodão 

compreende as seguintes organizações:  

Instituto do Algodão de Moçambique (IAM) 

O  instituto do Algodao de Moçambique é uma agência governamental tutelada pelo Ministério 

da Agricultura criada em 1991 com a responsabilidade de regulamentar, promover e gerir do 

sector do algodão. O IAM é tambem responsável serviços de classificação do algodão. Além da 
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coordenação do sector, é ainda atribuida ao IAM a responsabilidade de assessorar o Ministério 

da agricultura na atribuição e cancelamento de concessões, a classificação do algodão de gaze e  

a resolução de possiveis conflitos. Relativamente a Comercialização da produção dos pequenos 

produtores  e resposabilidade do IAM adquirir a produção dos mesmos 

O IAM é financiado pela taxa de exportação de 2-.35% aplicada ao algodão produzido pelos 

pequenos produtorese dotações do orçamento do estado. 

O IAM esta sobrecarregado de responsabilidades e nas suas intervenções falta foco em relação 

a actividades criticas como a investigação e desenvolvimento, especialmente no 

desenvolvimento de novas variedades de sementes e, não dispõe de capacidade adequada para 

responder com eficacia aos desafios de desenvolvimento dos sector do algodão (GDS:2005)   

A Associação Algodoeira de Moçambique (AAM)  

AAM foi criada em 1998 com os objectivos de representar as empresas concessionárias, 

descaroçadoras, e os produtores independentes do algodão. O mandato da AAM é promover 

coordenação entre os seus membros, dinamizar o diálogo com o governo, a sociedade civil e 

empreender outras iniciativas para ajudar o desenvolvimento do sector do algodão. A AAM tem 

assento no conselho de direcção do IAM.  

Numa avaliação realizada pela GDS (2005) a AAM era caracterizada pela falta de consenso entre 

os membros em relação as questões críticas do desenvolvimento do sector; dificuldades de atrair 

financiamentos para a investigação sobre variedades de sementes, qualidade do algodão, 

procedimentos de classificação e outras questões que afectam o desempenho dos sector.  As 

principais actividades que oa AAM tem vindo a realizar são as negociações do preço minimo e 

a defesa dosistema de concessões.    

 

 

Fórum Nacional dos Produtores do Algodão (FONPA)   

O Forum Nacional dos produtores de Algodão é uma associação dos pequenos produtores de 

algodão criada em ...com o objectivo de fortalecer a capacidade de fornecer serviço de apoio a 

produção dos membros, contribuir para a melhoria da rentabilidade de produção de algodão,  

desenvolver a  capacidade da o FONPA influenciar a formulação, implementação e monitoria de 

políticas. O FONPA organiza vendas colectivas e nesse processo negoceia melhores preços.  
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O FONPA é indiciado de graves problemas de capacidade que não permitem que seja um 

instrumento eficaz de apoio aos seus membros. Entre outros problemas esta associação não 

possui um secretariado permanente com capacidade mínima para prosseguir os objectivos da 

organização. A FAO no estudo sobre de monitoria de politicas agricolas e alimentares africanas 

sobre Moçambique refere que a Fonpa é a mais fraca organização dos pequenso produres em 

Africa. 

O Centro de Investigação e Multiplicação de Sementes de Algodão (CIMSAN) 

O Centro de Investigação e Multiplicação de Sementes de Algodão foi criado em 1994 e é parte 

integrante do Instituto de Investigação Agronómica de MoçambIque (IIAM). O CIMSAN é 

também apontado como carecendo de capacidade, recursos humanos e financeiros, 

insfraestruruas, equipamentos, transporte e outros meios necessários para realizar a sua missão 

de forma significativa. 

Embora institucionalmente as organizações existentes em termos de mandato cobre as areas de 

interesse para o desenvolvimento do sector de algodão, o desenvolvimento efectivo das 

actividades relacionadas é limitado por carencias de capacidade tecnica, suporte de recursos e 

no caso das associações o fraco nivel do espirito de associativismo. 

 

3.1.5 Quadro de políticas 

Subsidios a insumos agricolas e serviços 

Está estabelecido entre o IAM, as empresas concessionárias e os pequenos produtores que as 

empresas distribuem em cada campanah agricola insumos agicolas aosprodutores 

“gratuitamente” e prestam apoio técnico durante o ciclo de crescimento do algodão e o transporte 

do algodão dos campos de produção para as fábricas.  O IAM tambem distribui sementes e 

fertilizantes e providencia apoio técnico aos produtores de algodão. Este apoio, em principio, 

serve de incentivo aos produtores e permite que as empresas se concentrem no processamento 

ao mesmo que asseguram boa qualidade da produção pelos produtores. Há, no entanto, 

difciuldades de avaliar o impacto desta politica nos pequenos produtores e, no caso do apoio do 

IAM, avaliar o valor exacto das tranferencias orçamentais correpondentes.  

O Banco Mundial, citado no estudo da FAO refere que o apoio dispensado pelas empresas na 

prática não é gratuito, é descontado no preço pago aos produtores no fim da campanha agricola 

para recuperar os custos inerentes aos insumos e serviços dispensados aos produtores. 
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Politica de Preço Mínimo 

O governo assumiu a implementação da politica de preço minimo que consiste no 

estabelecimento de um preco minimo de compra da produção dos pequenso produtores em cada 

campanha agricola. Em 2007 a fixação do preço minimo passou a ser observado em duas fases, 

antes da sementeira e tem um caracter indicativo e e antes do arranque da comefcilização 

agricola. Este preço tem como base o preço internacional e o seu estabeecimento em duas fases 

tem como objectivo reduzir os riscos de discrepancias entre a dinamica do preço internacional e 

a taxa de câmbio e permitir que os camposes planeiem a sua produção bem como ajudar os 

camposenes a estabelecer o equilibrio entre esta cultura e outras. O preço minimo é valido para 

todos os peqeunso produtores e empresas concessionarias. A sua formula de cálculo foi 

determinada pela necessidade de estabelecer a paridade na partilha dos rendimentos de 

exportações entre os pequenos produtores a empresas de descaroçamento e providenciar um 

incentivo aos produtores para cultivar. A formula inclui, o index A de previsão do algodão que 

representa o preço internacional, a estimativa do frete e seguro para o porto de destino, o 

diferencial de qualidade ente a fibra de primeira e de segunda, o factor de conversão da libra para 

o kilograma, a estimativa do custo de transação, a taxa de câmbio, a taxa de descaroçamento, o 

valor da semente deduzida a taxa de 12% do total da semente resultante do descaroçamento e 

dada aos produtores para semear e a taxa de comparticipação do produtor no rendimento 

proveniente das exportações que varia entre 50-55%. É evidente que as oscilações do preço 

internacional são transmitidas ao mercado interno pela via do indice de previsao (Cotton Outlook 

Index A). 

Num estudo realizado no ambito da monitoria das politicas agricolas africanas sobre os 

incentivos e desincentivos para o algodão em Moçambique, a FAO (2012) encontrou que o preço 

ao produtor do algodão caroço era o mais baixo entre os paises africanos e isso era explicado em 

parte pela baixa qualidade resultante vários factores já referidos. Este estudo encontrou que um 

desvio signifcativo do preço ao pordutor do nivel comparavel de exportação e sugefre que pode 

estar relacionado com a aplicação do VAT nos custos de transporte do local de produçao à fabrica 

de descaroçamento e que a taxa de exportação 2.5% aplicada pelo IAM oara financiar as suas 

actividades é provavelmente passada aos produtores. O desvio do preço ao produtor em relação 

ao preço internacional pode ainda incluir as deduções dos custos dos factores de produção que 

são alegadamente distribuídos gratuitamente aos pequenos produtores e conclui que a politica de 

fixação do preço minimo e aparengtemente ineficaz na protecção dospequenos produtores de 

algodão e que os desincentivos aos produtores se devem as taxas e impostos, baixo nivel de 
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preços ao produtor, custos de descaroçamwento elevados, racio de transformação de algodão 

caroço em fibra muito baixo e uma estrutura de mercado não-competitiva.          

 

Taxa de inscrição  

 As empresas concessionárias para operarem no sector devem possuir um certificado emitido 

pelo IAM mediante o pagamento de uma taxa  dependente da quantidade da quantidade de 

algodão processado opela empresa e os valores variam de 50,000.00 a 6 milhões de meticais. 

Estas receitas do IAM são as que asseguram o financiamento das suas actividades. 

 

Taxa de Exportação 

O IAM presta serrvicos de pesagem e certificação da qualidade de todo algodao das empresas 

de descaroçamento e o custo desses serviços é cerca de 2.5% do valor das exportações FOB. 

Com estas receitas espera-se que o IAM financie as suas actividades em prol do desenvolvimento 

do sector. No entanto, é sobejamente conhecido que as taxas de exportação tem um efeito de 

desincentivar a produção. 

 

Direitos aduaneiros  

A pauta aduaneira de Moçambique define as taxas de 2.5% para a fibra de algodão e 7.5% para 

o fio. Estas taxas são compreensívelmente baixas na ausência da indústria têxtil.  Às importações 

de fibra e tecidos é aplicada a taxa maxima de 20% mais 17% do VAT  

 

3.1.6 Factores determinantes do declinio do sector do algodão 

A GDS (2005) calculou o potencial de produção Moçambique entre 400-600,000 toneladas/ano. 

Os dados históricos mostram que o país não tem sido capaz de promover o desenvolvimento da 

cultura e aproximar-se dos níveis de potencial indicados.   Os principais factores que explicam 

as dificuldades em desenvolver a produção em direcção ao potencial que o pais tem são: 

1. A instabilidade político-militar que afectou largas zonas rurais do território nacional, 

particularmente no período pós-independência, afectou o sector agrícola e o subsector do 

algodão durante muitas décadas. Os camponeses foram desestabilizados e deslocados, 

fábricas de descaroçamento destruídas parcial ou totalmente, vias de acesso cortadas, etc. 

A cessação das hostilidades que foi recentemente marcada pela assinatura do acordo de 
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(mais um acordo de) Paz representa uma oportunidade para a revitalização do sector do 

algodão e a reversão do declineo para a expansão do sector nas próximas décadas. 

2. O uso de metodos de produção tradicionais focados na subsistência em pequenas parcelas 

agricolas com variedades de sementes de baixo rendimento e pouco uso de agroquimicos. 

Esta situação torna dificil a realização de investimentos em metodos de producão de alto 

rendimento. 

3. O modelo organizacional assente  no sistema de concessões onde os pequenos produtores 

são obrigados a vender a produção ao concessionário da região onde se encontram, 

embora facilite aos produtores o acesso a insumos na ausencia de distribuidores dos 

mesmos e o apoio técnico a título de crédito, parece ter esgotado as possibilidades 

continuar a dinamizar o sector para alcancar niveis de produção mais elevados. Os seus 

serviços de extensão tem uma eficácia limitada devido a capacidades técnicas reduzidas 

dos extensionistas e o número elevado de produtores por assistir por cada  extensionista. 

As empresas concessionárias não investem na melhoria dos servicos de extensão 

possivelmente devido ao receio em relação aos retornos. 

4. Falta de recursos financeiros e insuficientes recursos humanos tecnicamente capazes para 

realizar as actividades acometidas às principais instituições, o Instituto de Algodão e 

Moçambique e o Centro de Investigação e Multiplicação de sementes de Algodão.  

5. Fraqueza das principais instituições associativas do sector por insuficiente espirito 

associativista resultando em limitada capacidade de desenvolvimento das actividades que 

lhe são inerentes, particularmente a mobilização de recursos para resolver as questões 

mais criticas do sector. 

6. As variações climáticas afectam directamente ao desempenho da quase totalidade da 

cadeia de valor da produção do algodão. Chuvas adiantadas/atrasadas podem afectar o 

tempo da preparação da terra, das datas da sementeira que por seu turno terá efeitos no 

desenvolvimento da planta, da capsulação, da logística da assistência técnica, da colheita 

e da própria comercialização. 

7. As frequentes variações climáticas, nomeadamente secas, cheias, ciclones, registados nos 

últimos anos são apontados como afectado negativamente a produção do algodão em 

Moçambique.    

8. O modelo de fixação do preço mínimo em vigor fortemente infuenciado pelo preço do 

mercado internacional é fonte de grandes variações na produção como consequência da 

volatilidade do preco internacional do algodão. Estudos efectuados em relação aos precos 
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resultantes indicam serem um desincentivo para os pequenos produtores levando-os a 

optar em dedicar-se a outras culturas para satisfazer as suas necesidades.  

9. Os instrumentos de politica usados para aprentemente apoiar o desenvolvimento do 

sector têm efeito contraproducente.   

Tabela 7. Factores que afectam o Sector do Algodão 

Factores Políticos Factores Económicos 

 Instabilidade Político-militar   Instabilidade da macroeconómica 

 Volatilidade dos preços do algodão no mercado 

internacional; 

 Política do preço mínimo de algodão; 

 Depreciação do metical 

 Altas taxas de juro; 

 Altos custos de produção 

 Dificuldade de mobilização do investimento  

 Ausência dum sistema financeiro de apoio aos 

camponeses rurais;  

 Elevados custos de transporte e logísticos; 

 Baixo aproveitamento local dos produtos do algodão; 

 Baixa competitividade do algodão em relação às outras 

culturas 

Factores Sociais Factores Tecnológicos 

 Altos níveis de pobreza 

 Altos níveis de analfabetismo 

 Limitada investigação e inovação tecnológica 

 Uso de processos manuais e limitada utilização de 

agroquímicos 

 Fracos serviços de extensão 

 Insuficiente capital humano especializado 

 Limitadas infraestruturas de acesso aos mercados 

Factores Ambientais Factores Legais e institucionais 

 Mudanças climáticas (frequencia de 

secas, cheias) 

 Fraca capacidade para gerir o uso 

sustentável da terra; 

 

 Insuficientes recursos finaceiros e   capacidade técnica 

administrativa do IAM; 

 Inadequado quadro para investigação e 

desenvolvimento (R&D) de apoio ao sector; 

 Fraca coordenação e diálogo entre o governo, o sector 

privado e a sociedade civil; 

 Fraca organização dos pequenos agricultores familiares. 

Fonte: Compilado das entrevistas com os diferentes actores, analises/estudos recentes sobre o sector do algodão (vide por exemplo GDS,2005, 

PEDSA, 2010, Revitalização do Sector do Algodão). 

 

 

 

3.1.7 Análise FOFA (SWOT) 

 

    Tabela 8. Análise FOFA – Sector de Produção de Algodão 

  

 

 

 

Forças 

 Longa tradição de cultura/produção de algodão; 

 Produção de algodão-fibra com qualidade reconhecida nos padrões 

internacionais; 
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 Existência de variedades de algodão resistentes a certas pragas e 

doenças, e de maior percentagem de extração de fibra; 

 Existência de grandes regiões agroecologias para a produção do 

algodão no País;  

 Localização favorável de portos marítimos; 

 A existência de empresas especializadas, experientes, com interesse 

na produção do algodão. 

  

 

 

 

 

 

 

Fraquezas 

 Baixos rendimentos de produção por hectare ; 

 Custo de produção por quilo relativamente elevados, em 

comparação com os maiores produtores mundiais e africanos; 

 Ausência da indústria nacional de fiação, tecelagem e vestuário 

(prejudicial a cadeia de valor do subsector); 

 Fraca investigação no que se refere à disponibilização de variedades 

de sementes; 

 Modelo de fixação do preço que desincentiva o produtor 

 Fraco apoio organizativo e institucional público e privado no 

fomento do algodão;  

 Estrutura de mercado monopsónica; 

 Elevados custos de logística; 

 Fraca rede de infraestruturas; 

 Falta de industrialização nacional e inadequado aproveitamento 

local do algodão e seus derivados; 

 Fraca capacidade pública de investimento na promoção da 

produção e comercialização do algodão. 

 Ausência de um mercado e sistema financeiro robusto nas zonas 

rurais. 

 Oportunidades   Restauração de um clima de paz e segurança no País; 

 Sector do algodão priorizado nos programas de desenvolvimento da 

agricultura em Moçambique (PEDSA, 2011); 

 Prevalência de um ambiente de cooperação e diálogo entre os 

diversos actores do sector incluindo o Governo, as empresas 

concessionárias e outros interessados; 

 Localização geográfica vantajosa (menor distância) para os maiores 

consumidores da fibra em relação aos restantes países produtores de 

algodão;  

 Existência de mercados com acesso preferencial para o Pais tais 

como AGOA, EBA, e a SADC; 

 Potencial de desenvolvimento da cadeia de valor. 

Ameaças  Volatilidade do preço internacional do algodão. 

 Dependência das variações da taxa de câmbio, geralmente 

valorizadas prejudicando as exportações e os produtores. 

 Taxas de juro muito elevadas 

 Mudanças do climáticas 

Fonte: Compilado de CDS, 2005; Revitalização da Cadeia de Valor do Algodão em Moçambique, 2011; IAM, 2019 (entrevistas com Direcção 

e staff.) Entrevistas de campo, 2018. 

 

3.2 Texteis e confecções  
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3.2.1 Antecedentes  

A indústria têxtil e de confecções de Moçambique foi criada nos finais da década de 1950 na 

sequência da abertura do Governo Colonial ao processamento local do algodão ao invés da 

exportação para a metrópole para o abastecimento da indústria têxtil portuguesa. As atividades 

desenvolvidas incluíam a fiação e a tecelagem orientadas para a satisfação das necessidades 

internas nas áreas de produtos para fins hospitalares, produtos para uso doméstico e confecções.  

Em 1973, cerca de duas décadas depois do arranque da indústria e dois anos antes da 

proclamação da independência, Moçambique contava com pouco mais de 30 empresas de têxteis 

e coinfecções e proporcionava cerca de 33 mil postos de trabalho na sua maioria a trabalhadores 

dos principais centros urbanos. 

A estatização da propriedade privada e a gestão centralizada da economia, adotados depois da 

conquista da independência, determinaram o êxodo massivo dos portugueses e, com eles, as 

habilidades de gestão empresarial inibiram o investimento privado no sector, determinando 

dificuldades operacionais, a queda da produção, produtividade e emprego. A indústria têxtil e de 

confecções permaneceu desligada da dinâmica internacional e perdeu a oportunidade de 

acompanhar a evolução tecnológica, os processos de produção modernos, a gestão e as 

habilidades operacionais dos trabalhadores que atualmente caracterizam a indústria. 

Em 1987, o Governo iniciou um programa de estabilização e ajustamento estrutural da economia 

que na essência era a reintrodução da economia de direito privado. Uma das componentes do 

programa foi a privatização da propriedade pública. As expectativas das autoridades, de um 

modo geral, eram de que as unidades industriais nas mãos de privados iriam ser recuperadas, 

reestruturadas e reinseridas no mercado. No entanto, cerca de duas décadas depois se constatou 

que a indústria têxtil e de confecções continuava dormente sem possibilidade de explorar os 

recursos internos e privando o país de usufruir de ganhos diversos, entre os quais o valor 

acrescentado da integração, emprego, exportações, desenvolvimento do capital humano e de 

outras externalidades que poderiam resultar de uma indústria dinâmica. 

Em 2005, no âmbito das chamadas ”iniciativas especificas sectoriais” no contexto do Projeto 

de Desenvolvimento Empresarial (PoDE), o Governo, com o apoio do Banco Mundial, 

encomendou um estudo da cadeia de valor de alguns sectores estratégicos entre os quais, o sector 

têxtil e de confecções. A empresa Global Development Solutions constatou que nenhuma 

unidade têxtil estava operacional e, portanto, não havia capacidade interna de fornecer matérias-

primas a 8 fábricas de confecções. Havia bastante equipamento com possibilidades de reparação 

mas que havia necessidade de recursos financeiros substanciais para recuperar e operacionalizar 
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as empresas, realizar melhoramentos tecnológicos e, em paralelo, rever os regulamentos em 

relação ao fator trabalho para reduzir a sobrecarga de trabalhadores improdutivos. Segundo o 

estudo em causa, considerando o preço de fornecimento de fibra do algodão, havia um potencial 

de o país produzir de forma competitiva o fio que criaria as oportunidades para revitalizar as 

operações de fiação e tecelagem e posicionar o país para desenvolver uma indústria têxtil e de 

confecções integrada. O estudo sugeria a necessidade de o Governo: 

A curto prazo: 

 Tomar uma posição clara sobre a promoção do processamento integrado do algodão; 

 Fortalecer a associação dos operadores do sector; 

 Formular uma estratégia do sector e criar um comité de alto nível para atuar como 

contraparte do comité dos operadores; 

 Desenvolver modelos que apoiem a formação, para melhorar as habilidades e 

qualificações dos trabalhadores; 

 Explorar as possibilidades de introduzir esquemas de crédito ao investimento, para apoiar 

os investimentos em equipamentos; 

 A necessidade de realizar o due dilligence, para avaliar o nível de investimentos 

necessários para relançar as unidades têxteis e de coinfecções existentes, avaliar a possibilidade 

de criar uma zona na região central ou nortenha de Moçambique, onde direcionar os 

investimentos da indústria; e, 

 Avaliar conjuntamente com as fábricas de confecções a procura de produtos têxteis. 

 

A médio prazo: 

 Definir os incentivos, para promover as ligações de mercado e de colaboração entre as 

fábricas de descaroçamento de algodão, as empresas têxteis e de coinfecções; 

 Preparar um pacote promocional de incentivos, para atrair os investimentos diretos 

nacionais e estrangeiro para a indústria têxtil e de confecções; 

 Melhorar as infraestruturas no Centro e Norte, particularmente, para facilitar as 

importações e exportações e reduzir os custos de transação e o tempo; 

 Desenvolver o ambiente de negócios atrativo aos investidores; e, 

 Realizar uma avaliação profunda e mudanças na legislação laboral. 

 

 



 

33 

 

3.2.2 As estratégias industriais e do sector e os resultados produzidos 

O Governo desenvolveu e aprovou a “Estratégia e Politica Industrial”, em 2007, que define 

as prioridades industriais a partir de critérios selecionados com vista a: 

(i) Orientar e estimular a atividade industrial, o investimento, o comércio, a investigação, a 

formação, o desenvolvimento de parcerias, entre outros;  

(ii) Ajudar o Estado a identificar prioridades, com base em análise económica sólida; e, 

(iii) Orientar o sistema de incentivos do Estado para o sector industrial. Os critérios 

selecionados incluíam indústrias existentes com possibilidades de se modernizar e, 

rapidamente, expandir-se em mercados dinâmicos, contribuir no equilíbrio orçamental e 

da balança de pagamentos, incluindo indústrias com o potencial de diversificar a base 

produtiva, desenvolver a industrialização rural, a utilização de recursos nacionais, 

absorção de novas tecnologias e inovações e promover as ligações a montante e a jusante. 

No entanto, apesar da elegibilidade do sector têxtil e de coinfecções por estes critérios 

excetuando o relacionado com o estado operacional das empresas, a Estratégia e Politica 

Industrial de 2007 não listou o sector como estratégico nas suas prioridades industriais 

indicativas. Apesar disso, em reconhecimento das potencialidades do sector e possivelmente do 

estudo realizado em 2005 no âmbito das Iniciativas Específicas Sectoriais, em 2008, foi 

elaborada e aprovada a “Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Têxtil e de 

Confecções”. 

No que concerne a análise situacional que precede a formulação da referida estratégia, os 

seguintes fatores identificados como constrangedores do reaparecimento e desenvolvimento da 

indústria têxtil e de confecções em Moçambique foram: 

(i) O custo elevado de energia; 

(ii) Deficiências nos serviços logísticos; 

(iii) Incentivos fiscais inferiores a àqueles dos países concorrentes (asiáticos e outros); 

(iv) Falta de priorização das compras do sector público na indústria local; 

(v) Falta de diplomas complementares da Lei de Trabalho; e, 

(vi) Baixo nível de competências técnico profissionais no sector (know-how).  

O documento aponta como oportunidades para alavancar a indústria, alguns segmentos do 

mercado interno impulsionados pelo crescimento da economia e da população, o mercado norte-

americano e da União Europeia facilitados pelos respetivos acordos de preferência e o mercado 

regional da SADC. As intervenções estratégicas são obviamente direcionadas à resolução dos 
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constrangimentos referidos e, no pacote de incentivos recomendados , inclui-se a 

disponibilização de “naves industriais” em Zonas Francas Industriais em locais apropriados, a 

redução da carga fiscal nos primeiros cinco anos de atividade e o desenvolvimento de um 

marketing promocional agressivo.  

Uma década depois do lançamento da Estratégia, a indústria têxtil e de confecções não conseguiu 

reerguer-se e resume-se em duas unidades de produção têxtil, a Texmoque (Nampula), a 

Mozambique Cotton Manufacterers/MCM (Maputo), e sete fábricas de coinfecções, a Fábrica 

de Confecções Ninita (Maputo), Fábrica de Uniformes Militares (Maputo), 

Mozaconfecções/Mozfardas (Maputo), Indústria Nacional de Uniformes Policiais (Maputo), 

Moztex (Maputo), Fábrica de Confecções Sabrina (Maputo) e Fábrica de Confecções Belita 

(Sofala) que empregam no conjunto apenas 4810 trabalhadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, em Moçambique produz-se algodão, descaroça e exporta-se a maioria fibra e uma parte 

é usada pela Mozambique Cotton Manufacturers para a produção de fio que é depois exportado. 

As atividades de tecelagem ou tricotagem não existem. As indústrias de coinfecções são 

alimentadas pelas importações de tecidos provenientes essencialmente da China e Índia.  

Entre 2012 e 2017 as importações e exportações de produtos têxteis e confecções foram como 

mostra a tabela abaixo. As importações incluem tecidos diversos e outros produtos têxteis que 

respondem as necessidades da indústria de confecções e parte das necessidades de alguns 

segmentos internos e exportações feitas pela Moztex bem como, as necessidades da Texmoque 

para a produção de capulanas. Assim, em princípio, existe algum potencial para a indústria têxtil 

cuja realização carece de uma avaliação mais aprofundada. 

 

 

Caixa 2: O registo assinalável que se pode atribuir ao efeito da estratégia foi o estabelecimento da 

Mozambique Cotton Manufaturers e a Moztex. A Mozambique Cotton Manufacturers (MCM) adquiriu, 

em 2012, as instalações da antiga Riopele Têxteis, localizadas em Marracuene, e, após a recuperação de 

infra-estruturas e montagem de linha de processamento de fio do algodão, iniciou as operações 

comerciais, em 2014, empregando 200 trabalhadores. A MCM beneficia dos incentivos atribuídos as 

empresas registadas nas Zonas Francas Industriais e está a considerar a realização de um investimento de 

cerca de 35 milhões de dólares americanos para introduzir uma linha de tecelagem. 

A Moztex foi criada em 2009 fruto de um investimento de $2.5 milhões da Aga Khan. A empresa conta 

actualmente com mais de 700 trabalhadores que produzem uniformes escolares e camisas exportados na 

totalidade para a África do Sul. A empresa tem perspectivas de atingir um investimento de $7.5 milhões 

em 2025 e penetrar no mercado americano e europeu através do AGOA e o Tudo Menos Armas 

(Everything But Arms) se as condições internas o permitir. 
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      Tabela 9. Exportações e importações de produtos têxteis 2012-2017 (em milhões de MT) 

Designação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportações 2885.4 6208.5 5100.2 3034.7 2901.3 2013.7 

Importações  8644.5 5656.4 7050.1 7617.3 10286 11515.7 

Balança 

Comercial (5759.10) 552.10  (1949.90) (4582.60) (7384.70) (9502.00) 

       Fonte: INE (2012-2018) 

Portanto, conforme ilustra a tabela as importações são excessivamente superiores as exportações 

em quase todo período de análise resultando numa balança comercial deficitária. A tendência 

crescente do défice evidencia a fraca capacidade interna da indústria têxtil e de confecções e a 

forte dependência que o país tem principalmente dos artigos produzidos na África do Sul, China, 

Portugal e Índia.  

Em 2015, foi produzida a “Política e Estratégia Industrial 2016-2025”. Diferentemente da 

Politica e Estratégia Industrial de 2007, esta considera o sector de têxteis e confecções como de 

maior prioridade. A tabela 9 extraída da referida Estratégia resume a noção da potencialidades 

que a indústria encerra para o país: 

Tabela 10. Potencial de Indústria Têxtil e de Confeções (PEI, 2016-25)Variantes determinantes da Política e    

Estratégia Industrial 2016-2025 de Moçambique 

Prioridade Nacional Há uma estratégia aprovada pelo Governo para a sua revitalização; 

 

 

Potencial para criação 

de ligações económicas a 

montante e a jusante 

A indústria de vestuário e têxtil é um dos maiores geradores de emprego com recurso a 

mão-de-obra não qualificada no mundo. Esta indústria pode contribuir também para 

incremento de valor acrescentado no processamento de algodão que atualmente é 

exportado maioritariamente bruto, podendo gerar novos polos de atividade produtiva 

na cadeia de valor, como a fiação, a confeção do tecido, a tinturaria e os acabamentos. 

Uso de matéria-prima 

local 

Maioritariamente importada, contudo com alto potencial para incorporação de matéria-

prima visto que o país produz e exporta o algodão e existem planos de revitalização de 

indústrias têxteis paralisadas. 

Geração do emprego Alto, é atualmente um dos maiores empregadores do sector e tem potencial de geração 

de mais emprego.  

Potencial para 

substituição de 

importações 

Moderado, com a revitalização deste sector o país poderia apoiar-se na estratégia de 

encomendas governamentais para alimentar o mercado nacional para uniformes de 

professores, médicos, forças de defesa e segurança, funcionários públicos e roupa 

hospitalar.  

Nível de produção 

actual 

Baixo, atualmente possui algumas fábricas de dimensões médias, que empregam cerca 

de 600 trabalhadores no corte e costura de uniformes de especialidade para o mercado 

nacional, obtendo um volume de produção na ordem de 780.318.526 Meticais em 

2013. 

Facilidade de 

Implementação/ 

implantação 

Moderado, via revitalização das fábricas paralisadas que contam com mais de 30.000 

rocas e possivelmente 100 teares, que podem ser recuperados para a produção para o 

mercado local. 

Potencial de Exportação Moderado, pode explorar as oportunidades da AGOA e EBA. 
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Em seguida a estratégia define o esforço que deverá ser realizado por pilar para assegurar o 

desenvolvimento do sector de têxteis e confecções: 

      Tabela 11. Acções de desenvolvimento do sector de têxteis e confecções 

Principais Produtos Tecidos, sacaria, roupas para diversos fins (enfoque: fardamentos militares, 

hospitalares, escolares, fabris, roupa hospitalar),  

Principais Matérias-Primas Fibra de algodão, fibra de sisal, polietileno e curtumes, pano-cru, tecido 

Localização Geográfica Nampula, Sofala e Manica 

Infraestruturas Estradas, linhas férreas, portos com foco para a cabotagem marítima; e 

Energia e água. 

 

Desenvolvimento do Capital 

Humano 

Técnicos de produção têxtil e fiação; 

Estilistas; 

Alfaiates profissionais; e 

Técnicos de manutenção e assistência técnica  

Inovação, Acesso a Tecnologia, 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Equipamentos; e 

Novas tecnologias de produção. 

 

Capacitação do Empresariado 

e Proteção da Indústria 

Nacional 

Formação em gestão, sobretudo competências na área industrial; 

Apoio no acesso aos mercados externos; 

Políticas específicas de proteção da indústria; 

Incentivos fiscais; e 

Controlo de qualidade dos produtos. 

Acesso à Financiamento 

Adequado 

Empréstimos em volume, custo, prazo apropriado para a atividade. 

 

Promoção de Ligações 

Empresariais 

Empresa do sector de agricultura, prestação de serviços na área de agricultura, 

pecuária e indústria, hotelaria e turismo, saúde, educação, defesa e segurança, 

empresas do sector de químicos (tintas). 

 

Incentivos ao Investimento no 

Sector Industrial 

Desenvolvimento de instrumentos de facilitação de acesso ao mercado interno 

dos produtores nacionais (revisão da lei de procurement) e externo; 

Incentivos fiscais na compra de matéria-prima local; 

Redução/isenção de direitos na importação de equipamentos e matéria-prima; 

Redução/isenção de obrigações fiscais no uso de matéria-prima local; 

Redução/isenção de encargos fiscais nos investimentos ligados a revitalização 

das indústrias paralisadas do sector. 

Definição de um Modelo 

Institucional Adequado para a 

Promoção do Desenvolvimento 

Industrial 

Modelo de coordenação claro e simples entre os sectores de Agricultura e 

Segurança Alimentar, Terra e Desenvolvimento Rural, Indústria e Comércio, 

Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano, Recursos Minerais e Energia e 

Economia e Finanças 
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A estratégia refere ainda que a concretização das metas de cada pilar de aposta estratégica 

efetivar-se-á através de projetos institucionais (programas) e definição das respetivas estratégias 

de implementação9.  

3.2.3 Os principais constrangimentos da indústria têxtil e de confecções 

Para identificar os constrangimentos que impedem a revitalização e desenvolvimento da 

indústria têxtil e de confecções em Moçambique analisou-se as variáveis fundamentais para o 

bom desempenho económico do sector. Se essas variáveis não estão no nível adequado e 

internacionalmente comparável os investidores não irão colocar os seus recursos e aproveitar as 

oportunidades de mercado existentes local e internacionalmente. Estas variáveis incluem: o 

ambiente de negócios no país, os custos e a qualidade da energia, as condições de logística, os 

custos da mão-de -obra e as condições das relações laborais, os incentivos fiscais, o ambiente 

institucional e a concorrência de roupa usada. 

 

 Ambiente de negócios 

Desde 2002 que o Banco Mundial tem vindo a conduzir pesquisas empíricas em diversos países 

para avaliar o ambiente de negócios de cada país e estabelecer um ordenamento dos países 

indicando a posição de cada país.  A ideia fundamental dos relatórios sobre o ambiente de 

negócios é de avaliar como a regulamentação afeta o desenvolvimento de negócios e  constrange 

o desenvolvimento da economia. No ordenamento dos países em termos de indicadores de Doing 

Business, Moçambique não tem tido um bom desempenho. De 2008 a 2018, em média, 

Moçambique tem se situado na posição 136.27 de um total de 190 países. Isto sugere que o pais 

possui mais constrangimentos no desenvolvimento de negócios do que o observado em outros 

países. Em 2017, a classificação de Moçambique foi de 137, tendo ligeiramente melhorado em 

2018, para 135. 

 

O relatório de Doing Business é um dos instrumentos consultados pelos investidores externos 

antes de decidirem investir, pois informa sobre as condições existentes no país para o 

desenvolvimento de negócios. Os países usam o relatório, para avaliar e equacionar as mudanças 

necessárias, de modo a melhorar o ambiente de negócio no país.  

                                                           
9 Vide com interesse a Tabela 26 que apresenta os programas estratégicos por pilares da Politica e Estratégia 

Industrial 2016-2025. 
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Apesar dos esforços empreendidos pelo Governo para melhoria do ambiente de negócios, 

persistem ainda problemas que dificultam o desenvolvimento de negócios especialmente na área 

de têxteis e coinfecções. Os problemas persistentes de que enferma o ambiente de negócios no 

sector de têxteis e confecções incluem: 

Morosidade das instituições e, muitas vezes, requer a intervenção ao nível mais alto, para 

desbloquear os problemas levantados; 

Procedimentos burocráticos demasiado demorados para a concessão de vistos aos trabalhadores 

estrangeiros; 

Processo de concessão de isenções às importações é desnecessariamente realizado repetidamente 

todos os anos (de Outubro a Janeiro); 

Inspeção de atividades económicas realizadas por várias entidades (trabalho, ambiente, saúde, 

migração, inspeção sectorial e municipal) em momentos diferentes, consumindo tempo precioso 

da administração. Ênfase das atividades de inspeção na aplicação de multas na expectativa de 

obter side-payments e não na educação; 

Porosidade das fronteiras que permite a entrada de mercadorias, que concorrem com a produção 

doméstica sem pagamento de direitos e a prática de vendas a dinheiro, que permite a fuga às 

obrigações com fisco, concorrendo de forma desleal e pondo em risco o emprego de vários 

trabalhadores além das receitas fiscais; e, 

Participação de empresas de serviços10 sem qualquer atividade produtiva no sector em concursos 

de fornecimentos para o sector público em prejuízo de empresas com várias centenas de 

trabalhadores e contribuições fiscais além dos benefícios das ligações internas. 

 

Energia 

Os custos de energia são considerados elevados e as empresas de têxteis e confecções reclamam 

a subida vertiginosa do custo num intervalo de tempo bastante curto nos últimos anos. A Tabela 

11 mostra o custo de energia para um grupo de países selecionados. 

                                                           
10 As empresas de serviços geralmente tem pequenos escritório com poucos ativos e muito poucos empregados e a 

sua participação em tais concursos tem como objectivo satisfazer a procura através de importações geralmente da 

China ou India em detrimento de unidades de produção domésticas que empregam várias centenas de trabalhadores. 

Estas empresas não têm culpa, elas exploram oportunidades de negócios para maximizar os seus rendimentos; a 

responsabilidade de reflectir sobre questões de desenvolvimento é das entidades públicas. A dimensão que dificulta 

o papel das entidades publicas é o concluio dos decisores com estas empresas à guisa das comissões.   
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                                  Tabela 12. Custos de energia em Quilowatts (KWh) em US$ 

País Preço País Preço 

Angola 0.54 Japão 0.22 

Brasil 0.13 Lesoto 0.93 

China 0.08 Malawi 0.90 

Coreia do Sul 0.12 Moçambique 0.90 

Índia  0.08 Suazilândia 1.03 

Indonésia 0.10 Vietname 0.11 

    Fonte: Statista (2019) 

A Tabela acima mostra que os países com a indústria têxtil e de confecções mais dinâmica, em 

geral, apresentam um custo de energia relativamente mais baixo. A indústria têxtil e de 

confecções consome bastante energia daí o investidor preocupar-se em avaliar o custo e a 

qualidade da mesma. 

Adicionalmente, a qualidade tem sido bastante fraca. Ocorrem, com frequência, interrupções no 

fornecimento, o que cria enormes dificuldades no funcionamento dos equipamentos causando 

avarias, prejudicando a qualidade do produto produzido e aumentando os custos de produção. 

Embora este problema seja recorrente, a Eletricidade de Moçambique (EDM) não fornece 

indicações que permitam visualizar a sua resolução. As empresas poderiam recorrer a fontes 

alternativas, mas os investimentos necessários são demasiado onerosos e inviáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Bennett at. al (2011) refere que “para o estabelecimento de uma indústria têxtil eficiente, o custo 

de serviços utilitários essenciais como eletricidade, água, tratamento de águas residuais, remoção 

de resíduos sólidos, é vital…nos últimos cinco anos, dentro dos países da SADC, os preços pagos 

por consumidores industriais subiram significativamente e isto teve um impacto especial na 

maioria de produtores com equipamento antigo e maquinaria menos eficiente. Para os têxteis e 

Caixa 3: Uma das reclamações feitas por uma fábrica esteve relacionada com o corte de energia 

ocorrido em 2018 e que interrompeu o processo de produção. Para não perder a linha e incorrer em 

prejuízos, o gestor entrou rapidamente em contacto com a EDM a fim de restaurar a corrente 

eléctrica. No entanto, a operadora do call center informou ao gestor que estava a almoçar e que este 

deveria retornar a chamada depois de uma hora. A insistência durante quatro horas por parte do 

gestor da empresa foi infrutífera e resultou na perda de toda linha de produção. 



 

40 

 

coinfecções, os serviços utilitários e a qualidade é também importante. Por exemplo, cortes 

frequentes no fornecimento afetam negativamente a produção; a má qualidade da água fornecida 

às firmas afeta as operações de tingimento de tecidos e a impressão bem como os processos de 

lavagem da roupa; portos ineficientes podem resultar no envio tardio de insumos críticos e 

exportações, etc.”(pág..?). 

 

Logística 

A logística compreende todos os serviços que asseguram o aprovisionamento de matérias-primas 

e materiais necessários para a produção e a colocação do produto junto dos clientes e inclui o 

transporte, as operações portuárias e as formalidades para o desalfandegamento dos produtos. 

As empresas moçambicanas inquiridas sobre o assunto lamentam a demora no processo de 

desalfandegamento que chega a atingir 7 a 8 dias, acarretando elevados custos e afetando os seus 

rendimentos. Relativamente aos transportes, são as condições inadequadas das rodovias que 

afetam o cumprimento dos prazos de entrega do produto produzido e as importações de matérias-

primas. No transporte, o acesso a linhas internacionais de frete que escalam os países 

destinatários da produção é uma grande limitante para as confecções reduzindo as possibilidades 

de as empresas nacionais poderem relacionar-se com as grandes cadeias de venda de confecções 

devido a dificuldade de cumprimento de prazos de entrega. 

 

Mão-de-obra 

Não há disponibilidade de mão-de-obra local treinada para esta indústria. A paralisação e as 

dificuldades operacionais das empresas do sector tornaram inviável a resposta comercial às 

necessidades do sector, bem como a inclusão nos programas curriculares de formação vocacional 

direcionados ao sector. As empresas, para as operações menos complexas, treinam a mão-de-

obra recrutada internamente ou no estrangeiro. Relativamente a posições que requerem o 

domínio de habilidades mais especializadas, as empresas recrutam a mão-de-obra no mercado 

internacional. Em ambos os casos, as soluções adotadas impõem custos adicionais com 

implicações na rendibilidade das empresas e não existem esquemas de apoio governamental para 

as atividades de formação e nem existem programas de apoio ao sector ao nível da educação 

terciária, tal como ocorre em outros países. Nas instituições de ensino vocacional não existem 

programas de formação específica para o sector e os esforços de formação que, por vezes, têm 

lugar não são compatíveis com as exigências da indústria, elas servem apenas ao sector informal. 
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No que concerne aos recrutamentos no estrangeiro de mão-de-obra qualificada, os 

procedimentos são demasiado complexos, morosos e desgastantes para a gestão das empresas, 

além de impor custos de transação elevados. 

Embora as empresas existentes no pais não tenham feito observações em relação ao custo da 

mão-de-obra, é importante referir que, fazendo comparações internacionais, o custo da mão-de-

obra local não se afigura o mais competitivo.  Em 2016, segundo o African Cotton, Textile and 

Clothing Monitor, o custo da mão-de-obra para um grupo selecionado de países foi o que se 

apresenta na Tabela 12, abaixo. Note-se que os países selecionados são alguns dos mais 

representativos para a indústria, excluindo Moçambique. A Etiópia tem estado a mobilizar 

investimentos externos significativos para o sector e a transformar-se num dos principais centros 

da indústria têxtil e de confecções em África. Como se pode observar, um dos fatores 

concorrentes é justamente o custo da mão-de-obra. 

                                                          Tabela 13. Custo da mão-de-obra 

País Salário (Us$)/mês 

Bangladesh 68 

Camboja 128 

Etiópia 64 

Índia 78 

Indonésia 104 

Lesoto 102 

Maurícias 94 

Moçambique 115 

Vietname 107 

            Fonte: African Cotton, textile and Clothing Monitor (2016) 

Quanto à disciplina de trabalho dos trabalhadores, em geral, não tem sido a mais adequada. Ela 

manifesta-se nas atitudes para com o trabalho e assiduidade. Esta situação pode ser consequência 

da erosão de valores em relação ao trabalho ocorrida durante o período de economia centralmente 

gerida e coadjuvada por uma lei de trabalho permissiva. Há casos em que trabalhadores são 

encontrados com produtos roubados da empresa e que deveriam ser tratados com maior 

flexibilidade. A Lei estabelece prazos longos para um processo disciplinar, mantendo o 

trabalhador na folha de salários em prejuízo da empresa, enquanto decorre o processo. Embora 

se compreenda a necessidade de estabelecer o equilíbrio entre o respeito pelos direitos humanos, 

vedando assim a possibilidade de ocorrência de abusos por parte do patronato, mas isso não pode 
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ser em prejuízo dos interesses da empresa, que, em última instância, são interesses da economia 

do país. Há a necessidade de um tratamento mais expedito das situações que fragilizam a 

disciplina de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivos fiscais 

Das nove empresas existentes na indústria apenas duas beneficiam-se de incentivos previstos do 

código de benefícios fiscais para as empresas registadas nas zonas francas industriais. Os 

benefícios oferecidos por Moçambique são inferiores ao nível de incentivos oferecidos na região 

pelos países mais bem-sucedidos no sector de têxteis e confecções. Contudo, os incentivos fiscais 

não têm sido os únicos instrumentos utilizados pelos países para atrair investimentos no sector. 

Por exemplo, a Etiópia tem construído fábricas e melhorado infraestruturas outrora ociosas e as 

coloca a disposição dos investidores nas zonas de processamento de exportações, enquanto a Sri 

Lanka oferece benefícios adicionais como forma de comparticipar nas despesas incorridas pelas 

empresas na formação dos seus colaboradores.  

 

Concorrência com Confeções Usadas  

Inicialmente, as roupas usadas (vulgarmente conhecidas por “Calamidades”) constituíam 

donativos recebidos da comunidade internacional e destinadas as pessoas afetadas pela guerra 

civil e calamidades naturais. Contudo, nos finais da década de 1980 este tipo de vestuário passou 

para a comercialização com as importações provenientes maioritariamente da Alemanha, 

Holanda, EUA, Canadá e Austrália. 

Atualmente existem muitos armazenistas e retalhistas (na sua maioria informais) distribuídos 

pelo país com maior incidência nas cidades de Maputo, Nampula, Beira, Chimoio e Quelimane. 

Caixa 4: A Mozaconfecções deu exemplo de um seu trabalhador cujo registo de faltas era de pelo 

menos cinco dias ao mês. A justificativa comum era de problemas de saúde resolvidos com base na 

medicação dada por uma farmácia do bairro onde reside. Após uma pequena pesquisa constatou-

se que o mesmo enganava a instituição, e em sua casa possuía uma máquina de costura onde fazia 

trabalhos paralelos. Contudo, devido a inflexibilidade da lei o mesmo ainda faz parte do quadro da 

empresa e com direito a remunerações até à data. 
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A ADPP Moçambique11 assume um lugar de destaque neste segmento sendo estimado que mais 

de 5 milhões de pessoas compram a roupa de segunda mão a partir das suas 30 lojas de venda a 

grosso e 18 lojas de venda a retalho. Estas roupas são populares entre os indivíduos pertencentes 

as classes baixa e média e o alastramento do seu consumo é essencialmente explicado por 

possuírem relativa qualidade e preços baixos12; ausência duma indústria de confecções nacional 

que sirva de alternativa e desregulamentação deste segmento de mercado. 

Embora o Governo tenha aprovado, em 2017, uma proposta de lei que agrava13 os custos de 

importação de roupa usada com o objectivo de estimular novos investimentos e proteger a 

indústria nacional, a comercialização de roupas usadas não abrandou nos últimos dois anos, e 

não há registos de uma transformação significativa na produção de confecções resultante da 

aprovação da lei. Ora, as tarifas devem ser gradualmente revistas à medida que a oferta de 

produtos diversificados pelo sector de confecções evolui, e que tais produtos devem estar a 

preços relativamente acessíveis para não penalizar a população das classes baixa e média. 

 

3.2.4 Análise Institucional 

As instituições  abaixo descritas constituem o  ambiente institucional pois determinam o contexto 

operativo da indústria em termos de políticas e regulamentos que influenciam as operações das 

empresas do sector.   

 

Direção Nacional de Indústria e Comércio (DNI) 

 A Direção Nacional de Indústria é uma instituição subordinada ao Ministério de Indústria e 

Comércio (MIC) responsável pela elaboração e implementação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento industrial do país. A sua estrutura orgânica inclui as áreas de política, 

planificação e desenvolvimento industrial, licenciamento e cadastro da actividade industrial, 

promoção de produtos nacionais e promoção de infraestruturas industriais. Presentemente a DNI 

dispõe de 12 quadros superiores dos quais 2 estao em funções de gestão da direcção, 4 na área 

de política, planificação e desenvolvimento industrial, 1 na promoção de infraestruturas 

                                                           
11 A Associação de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) foi a pioneira na comercialização de roupa usada 

com a criação do primeiro centro de triagem e processamento em Maputo em 1988. Os primeiros postos de venda 

foram abertos em Maputo e Nacala, em 1990, e na cidade da Beira, em 1991 
12 Por exemplo, dependendo da qualidade é possível encontrar no mercado, um artigo de vestuário cujo seu custo 

é de 20 meticais.  
13 A proposta prevê, para além do actual pagamento de uma taxa aduaneira de 20% pela importação, um aumento 

25 meticais por cada quilograma de roupa. 
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industriais, 3 na promoção de produtos nacionais e 2 no licenciamento industrial. A área de 

política, planificação e desenvolvimento industrial é crtitica em termos de industrialização e 

cobre diferentes ramos da indústria cada uma com as suas complexidades e é gerida por apenas 

quatro técnicos  superiores. É humanamente impossivel estes técnicos conhecerem 

profundamente cada um dos sectores industriais e ter a capacidade de desenhar e implementar 

politicas para o seu desenvolvimento  

 

Direção Nacional de Apoio ao Sector Privado (DASP) 

Ao Ministério de Indústria e Comércio foi atribuída a responsabilidade de ser o ponto focal do 

Governo nas ligações com o sector privado. Nesse contexto, o MIC criou a Direção de Apoio ao 

Sector Privado (DASP) cuja responsabilidade é promover a melhoria do ambiente de negócios, 

identificar e eliminar as barreiras à competitividade, incentivar o associativismo empresarial e 

ser o elo de ligação no diálogo com o sector privado entre outras funções. A atividade desta 

direção influencia o sector têxtil e de coinfecções através da melhoria do ambiente de negócios, 

mobilização para a criação da associação e auscultação e resolução dos problemas do sector 

privado no âmbito do diálogo com o sector. 

 

Direção de Planificação e Estudos (DPE) 

A Direção de Planificação e Estudos é também parte integrante do Ministério da Indústria e 

Comércio e tem como responsabilidades, orientar metodologicamente a elaboração dos planos 

do sector e controlar a sua implementação; formular propostas de políticas e estratégias de 

desenvolvimento; e realizar pesquisas orientadas para a modernização da indústria e análises 

económicas, entre outras responsabilidades.  

 

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) 

O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade é uma entidade dependente do Ministério da 

indústria e Comercio responsável pelo desenvolvimento das Normas de Qualidade, Certificação 

e Metrologia. O INNOQ contribui para que os produtos e serviços produzidos pela indústria 

nacional alcancem os padrões de qualidade internacionalmente aceites e consequentemente para 

a competitividade da indústria nacional nos mercados.  
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Câmara de Comércio de Moçambique (CCM) 

A Câmara de Comércio de Moçambique é uma organização de carácter associativo de empresas 

que tem por objetivos a promoção e defesa dos interesses dos seus membros, o apoio técnico e 

jurídico destes nas operações de comércio externo que realizem, promover atividades de 

desenvolvimento profissional para capacitar os seus membros e estabelecer relações de 

colaboração com entidades similares de outros países. A Câmara de Comércio de Moçambique 

tem acordos de cooperação com organizações congéneres de vários países, o que representa 

oportunidades de desenvolvimento e de relações comerciais para os seus membros. 

 

Agência de Promoção do Investimento e Exportações (APIEX) 

A Agência de Promoção de Investimento de Exportações é uma entidade pública autónoma 

responsável pela promoção, facilitação do investimento e exportações. A APIEX define as 

políticas específicas de promoção do investimento e participa na formulação de políticas de 

promoção de exportações. A APIEX é responsável pela planificação, coordenação das ações de 

criação de Zonas Económicas Especiais e Zonas Francas Industriais. A APIEX é crucial para o 

desenvolvimento do sector industrial em particular do ramo de têxteis e coinfecções através das 

medidas de atracão do investimento e promoção de exportações e de criação de zonas 

económicas especiais e zonas francas industriais que tem sido instrumentais em muitos países 

para a alavancagem do sector. 

 

Instituto de Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME) 

O Instituto de Promoção das Pequenas e Médias Empresas é uma organização pública criada 

estimular a criação e o desenvolvimento das pequenas médias empresas oferecendo várias 

soluções para a sua consolidação e crescimento que incluem a assistência na criação, o 

melhoramento das capacidades empresariais técnicas e de gestão, entre várias intervenções. O 

sector têxtil e de coinfecções é constituído por várias pequenas e medias empresas que são 

elegíveis a várias oportunidades de assistência para o seu desenvolvimento e consolidação pelo 

IPEME.    
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Confederação das Associações Económicas (CTA) 

A CTA é  uma organização que congrega várias associações do sector privado que tem a 

responsabilidade de representar os interesses dos seus membros no diálogo com o governo em 

matérias de política económica e questões que afetam o desenvolvimento do sector privado. Esta 

organização tem um programa de trabalho com o governo e realiza anualmente uma conferencia 

na qual são discutidos os progressos e as condições sob as quais é  desenvolvida a atividade 

privada. A Associação Industrial de Moçambique, uma organização específica do sector 

industrial, é parte integrante da confederação. Do mesmo modo, se existisse a associação 

empresarial do sector têxtil e de coinfecções estaria em princípio enquadrada nesta organização. 

Presentemente, existe na Confederação das Associações Económicas um pelouro que representa 

a indústria têxtil e de coinfecções embora ainda não tenha sido criada a associação empresarial 

inerente e as questões relativas a indústria têxtil e de coinfecções são abordadas no contexto das 

questões transversais do sector privado.      

 

Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFP) 

O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional é uma organização criada em 1992 e 

tutelada pelo Ministério do Trabalho com o mandato de formar tecnicamente a mão-de-obra e 

promover o emprego. A competitividade da indústria nacional depende também das habilidades 

da força de trabalho e da sua produtividade. O INEFP no desenvolvimento das suas funções é 

imperioso que se articule com o sector produtivo a quem de facto serve para assegurar que as 

habilidades que desenvolvem nos formandos estejam em consonância com as necessidades dos 

sectores. Isso requer que os programas de formação, as condições materiais dos centros de 

formação e os instrutores estejam em harmonia com o panorama tecnológico catual. Esta 

necessidade aponta para um modelo de governação que permita que o sector produtivo tenha 

alguma forma de contribuir para a realização dos objetivos do INEFP. As empresas de 

coinfecções reclamam que a formação administrada para o ramo não está alinhada com as 

necessidades do sector e em vez de contribuir para reforçar a indústria, reforça o sector informal 

principalmente devido aos equipamentos usados nos centros de formação. 

 

Autoridade Tributária de Moçambique (AT) 
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A AT é uma instituição criada em 2006 e que tem como tarefas fundamentais a i) executar a 

política tributária e aduaneira, dirigindo e controlando o funcionamento dos seus serviços; ii) 

planificar e controlar as suas atividades e os sistemas de informação; iii) formar e qualificar os 

recursos humanos e iv) elaborar estudos e apoiar na conceção de políticas tributárias e aduaneira. 

A ATM é fundamental para o desenvolvimento da indústria de têxteis e coinfecções quer através 

da atribuição de incentivos fiscais necessários para a captação do investimento direto estrangeiro 

no sector, bem como nas melhorias dos processo e procedimentos nos postos fronteiriços.  

 

Do ponto de vista institucional, as instituições existentes são suficientemente abrangentes para 

promover o desenvolvimento dos sectores, a julgar pelos seus mandatos. No entanto, uma análise 

detalhada é necessária para avaliar a sua eficácia e eficiência. Os pobres resultados alcançados 

com a estratégia anterior do sector e a política industrial precedente sugere a existência de algum 

défice de capacidade ou de articulação das instituições existentes. Olhando para a Direção 

Nacional da Indústria foi possível notar uma grande vontade e cometimento para o 

desenvolvimento do sector mas, a atenção necessária para as questões complexas dos diferentes 

sectores industriais incluindo o sector têxtil e de confecções não é compatível com os recursos 

humanos à disposição para responder as necessidades que se impõem. A recente crise 

despoletada pelas dívidas ocultas e a reação dos parceiros internacionais de suspender a 

assistência internacional deu lugar a restrições no recrutamento de técnicos. Esta situação 

conjuntural deve conduzir a uma reflexão sobre a estrutura de gestão do sector sob pena de 

sacrificar o desenvolvimento não só do sector têxtil e de confecções, mas também de outros 

sectores prioritários da indústria. 

Por outro lado, no Ministério da Indústria e Comércio existe uma direção designada de 

Planificação e Estudos (DE) que em princípio é responsável pela programação do 

desenvolvimento do sector, realização de estudos que sustentem as decisões de política. Esta 

situação sugere uma certa duplicação de mandatos com o da DNI, pois esta ultima tem  

justamente o mandato de planificar, implementar e controlar o desenvolvimento do sector. A 

ausência de clarificação dos limites de responsabilidade de cada uma das direções pode inibir o 

desenvolvimento da função pela instituição com inerência natural e conduzir a ineficiências na 

utilização de recursos. No que concerne aos estudos, a Direção com esta responsabilidade não 

tem que ter necessária capacidade de conduzir os estudos, mas de identificar as necessidades, 

mobilizar os recursos e assegurar que terceiros, nomeadamente empresas de consultoria e 

instituições de pesquisa possam realizar o trabalho para a Direção. O recurso ao outsourcing 
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requer uma capacidade crítica no sector e poupa recursos em termos de técnicos permanentes 

que podem ser subutilizados. 

Uma outra observação em relação a questão institucional diz respeito à mão-de-obra. O 

treinamento da mão-de-obra necessária ao sector é da responsabilidade do Instituto Nacional de 

Emprego e Formação Profissional (INEFP) uma entidade tutelada pelo Ministério do Trabalho 

em Moçambique. Não é claro como se equaciona a resposta as necessidades futuras do sector 

industrial e a compatibilização entre as habilidades requeridas e as que são facto desenvolvidas 

pelo INEFP. Viu-se que há um desajuste entre as necessidades da indústria têxtil e de confecções 

e a oferta de qualificações pelo INEFP. Em outros países, um Ministério da Indústria possui uma 

direção específica para questões de mão-de-obra para a indústria que responde as exigências do 

sector limitando o espaço para quaisquer incompatibilidades. No contexto de Moçambique torna-

se necessário analisar o modelo de governação do INEFP para garantir a resolução dos problemas 

identificados. 

Considerações Finais  

Os principais constrangimentos da indústria têxtil e de confecções identificados neste 

levantamento são exatamente os mesmos apresentados no diagnóstico que precedeu a elaboração 

da estratégia do sector de 2008. Não é surpreendente que como consequência da estratégia em 

causa apenas tenha-se conseguido criar apenas duas empresas, a Mozambique Cotton 

Manufacturers e a Moztex. 

A estratégia do sector aprovada em 2008 fornecia as linhas orientadoras rumo à revitalização da 

indústria. Houve alguns progressos nas diferentes áreas que preocupam os investidores, 

nomeadamente no que se refere ao ambiente de negócios embora insuficiente para afetar a 

indústria têxtil e de confecções. Todavia, o esforço realizado foi no âmbito mais generalizado da 

dinâmica de desenvolvimento do sector privado e não catalisado pela aposta de posicionar o país 

no mercado internacional para tornar-se um destino do investimento para o sector têxtil e de 

confecções. Assim, os melhoramentos registados situam-se aquém do nível desejado para 

alcançar esse objectivo.    

Uma observação digna de nota é que a disponibilidade de matéria-prima, que é o algodão não é 

condição suficiente e necessária para a localização da indústria têxtil e de confecções; pode ser 

uma vantagem importante. A indústria pode ser localizada distante da matéria-prima desde que 

as outras variáveis influentes tenham parâmetros mais atraentes do ponto de vista económico.  
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A segunda observação importante é que os investidores internacionais têm diversas opções de 

colocação dos seus recursos e a decisão final é tomada após a realização do due dilligence em 

relação aos possíveis países hospedeiros do investimento. Assim os diferentes países 

interessados em atrair o investimento estrangeiro concorrem entre si tentado oferecer as melhores 

condições possíveis aos investidores. Neste contexto, as diferenças de incentivos entre os 

diferentes países exprimem quão ardente é o seu desejo de mobilizar o investimento. Por 

exemplo, tomando o caso da redução do imposto sobre os rendimentos, o Lesoto oferece total 

isenção nos primeiros dez anos, enquanto a China isenta os investidores nos primeiros dois anos 

e dai em diante o pagamento de 50% do imposto. A  Índia isenta o imposto sobre os rendimentos 

nos primeiros cinco anos e 50% depois de cinco anos. A Índia e a China têm a tradição da 

indústria têxtil, enquanto o Lesoto não. A generosidade dos incentivos no Lesoto mostra a 

intensidade do seu desejo de ter uma indústria, no entanto, os investidores decidem colocar os 

seus investimentos no Lesoto se as outras variáveis forem satisfatórias. É o pacote completo de 

incentivos e todas as variáveis referentes ao ambiente de negócios que influem na decisão final. 

Um outro especto importante refere-se ao quadro institucional. Não é suficiente identificar os 

problemas que dificultam o ressurgimento e desenvolvimento da indústria e as soluções 

adequadas, mas é fundamental avaliar se o contexto institucional é apropriado para a resolução 

dos constrangimentos e promoção dessa indústria. Não é claro que esta avaliação tenha sido 

conduzida e dela resultasse uma proposta de um quadro institucional mais apropriado. A 

experiência internacional mostra que a atenção necessária para remover os constrangimentos 

requer a revisão do quadro institucional e por vezes a criação de veículos que concorram para a 

materialização dos objetivos definidos. A avaliação realizada mostra algumas fragilidades na 

direção do sector e a necessidade de rever a organização da direção da indústria e criar 

instrumentos ao mais alto nível e ao nível técnico para conduzir o processo de criação de 

condições mais adequadas para o desenvolvimento desta indústria. 

Morris (2006) refere que o principal apoio a indústria têxtil e de confecções do Lesoto é a 

National Development Corporation (LNDC) cuja responsabilidade é de gerir as industrials 

estates bem como os processos de investimentos apresentados pelos investidores interessados no 

país. A LNDC oferece serviços de registo de empresas, assistência na obtenção de licenças, 

aconselhamento no investimento e assistência nas relações industriais. Adicionalmente, o Lesoto 

criou um grupo interministerial composto pelos ministérios com responsabilidades na criação do 

contexto adequado para o desenvolvimento do sector, incluindo algumas empresas de 

fornecimentos de utilidades públicas. Morris cita ainda no seu relatório depoimentos de 
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empresários os quais referem que “o governo é solidário, que reúnem com ele mensalmente e 

tem sido muito fácil dialogar”. Morris refere ainda que comparando com os outros países da 

África Subsariana, no que concerne a assistência a indústria de confecções, o governo do Lesoto 

tem sido o mais proactivo e vital.  

A Etiópia, um país que tem sido frequentemente citado como o próximo epicentro da indústria 

têxtil e de confecções em África, conseguiu resultados excelentes que justificam as referências 

graças ao cometimento governamental e a criação do Instituto de Desenvolvimento da Indústria 

Têxtil cuja missão é de criar uma indústria competente ao nível internacional, providenciar 

assistência ao investimento, consultoria, formação, investigação, apoio laboratorial e de 

marketing. Além disso, a Etiópia promoveu a criação da associação do sector e uma entidade 

para o desenvolvimento de parques industriais específicos.  

Estes exemplos mostram claramente a necessidade do cometimento do governo e da criação de 

um contexto institucional que permita a resolução dos entraves que bloqueiam o 

desenvolvimento do sector. Esses esforços devem ser compatíveis com a prioridade que o 

governo confere ao sector ao nível da estratégia de desenvolvimento industrial. 

Em resumo, a indústria têxtil e de confecções praticamente desapareceu do quadro económico 

de Moçambique, e as questões fundamentais para o seu desenvolvimento foram identificadas em 

2005 sobre as quais foi desenvolvida a estratégia de 2008. Entretanto não houve nenhuma 

mudança significativa até a presente data. Os fatores determinantes para este resultado foram a 

falta de um quadro institucional apropriado, insuficiente progresso na construção de ambiente 

propício para o desenvolvimento da indústria e a ausência de um plano de monitoria e avaliação 

que assegurasse a gestão da implementação do plano estratégico anterior e a realização dos seus 

objetivos.  
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3.2.5 Análise FOFA 

A Tabela 14 abaixo é uma consequência lógica da análise da situação da indústria têxtil e de 

confecções, ela apresenta os aspetos encorajadores da análise realizada bem como, as situações 

que constituem um desafio para o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecções em 

Moçambique. 

Tabela 14. Análise FOFA – Sector de Têxteis e de Confeções 

 

4. Cadeia de Valor do algodão, têxteis e confecções  

A cadeia de valor pode ser definida como um conjunto de actividades que uma organização ou sector 

desempenha para com o objectivo de oferecer ao mercado prudutos e/ou serviços valorosos. A cadeia de 

valor pode ser horizontal quando compreende todas as actividades destinadas a produzir um determinado 

produto ou serviço e a sua análise visa avaliar as oprtunidades para a redução de custos ou maximizar a 

produção dado o custo. A perspectiva vertical da cadeia de valor toma em consideração a sequência das 

actividades desde a primaria e tem o mesmo objectivo assegurar a realização das possibilidades de 

máxima agregação de valor.  

A cadeia de valor do algodão do ponto de vista vertical inicia da actividade primaria de produção onde 

horizontalmente são realizadas várias actividades destinadas a produzir o algodão caroço de pois a fibra 

do algodão. Verticalmente a produção do algodão caroço é o primeiro estagio ao qual se seguem varias 

outras actividades de produção de produtos subsequentes e sub-produtos a partir do algodão caroço. Do 

ponto de desenvolvimento economico é a cadeia de valor vertical que se reveste de importancia crucial 

porque ela determina o grau de incorporação de valor que o pais é capaz de realizar no estagio de 

desenvolviento em que se encontra e o objectivo é alargar o ambito de produtos e servicos possiveis 

Forças Fraquezas 

 Interesse das autoridades no 

desenvolvimento da indústria 

 Disponibilidade de matéria-prima 

 Abundância de mão-de-obra sem 

qualificações 

 Disponibilidade infraestruturas portuárias  

 Lei do trabalho desfavorável aos negócios 

 Custo do trabalho mais alto que o dos concorrentes 

 Falta de mão-de-obra qualificada 

 Falta de capacidade de treinamento 

 Pacote de incentivos fiscais menos atrativo que o dos 

concorrentes 

 Custo alto e qualidade fraca de água e energia 

 Falta de infraestruturas produtivas 

 Fraca qualidade de infraestruturas rodoviárias 

 Manuseamento portuário ainda inflexível  

 Falta de uma estratégia de marketing adequada 

Oportunidades Ameaças 

 Existência de acordos comerciais que 

asseguram o acesso aos mercados 

(AGOA, EBAS e SADC) 

 Crescente aceitação do design africano 

nos mercados 

 Possibilidade de substituição de 

importações no mercado doméstico 

 Crescimento populacional e económico 

 Um quadro institucional relativamente frágil 

 Ausência de uma associação empresarial representativa do 

sector 

 Morosidade do desembaraço aduaneiro  

 Corrupção na atividade de inspeção 

 Falta de uma política de compras governamental favorável 

ao desenvolvimento dos sectores 

 Falta de política em relação ao comércio de roupas usada 
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porque com eles aumenta a renda e o emprego.  A tabela...mostra as possibilidades de produtos que 

presentemente no mundo são extraídos do algodão e qualquer pais que realize estes produtos estaria a 

explorar de forma completa a cadeia de valor do algodão.         

 Tabela 15: Lista de produtos produzidos a partir do algodão 

Produtos 

intermédios 

Uso industrial Uso medicinal Consumidor 

Material fbroso Sacos de açúcar, grãos 

ou cimento 

 

Ataduras (musselina, 

gaze,fibras) 

Todos tipos de 

vestuário e acessórios-  

Fibras de algodão Óleo de semente de 

algodão cru para 

embalar sardinha 

Óleo de algodão como 

susbtituto do óleo de 

bacalhau na medicina 

Artigos de decoração - 

cortinas, lençóis, 

toalhas de mesa, 

toalhas de banho, etc. 

 

Tecidos de 

algodão 

Quebra-ventos 

(coberturas de pano)  

 

Toalhas sanitarias Tecidos para adorno e 

decoração de tecidos 

 

Têxteis alimento para gado Algodão para limpeza Linhas para costura  

 

Sementes de 

algodão 

Fertilizante  sapatos e componentes 

de calçados, como 

cabedal. 

 

Óleo de algodão toalhas para cobertura 

de alimentos (panos 

de musselina e gaze) 

 redes (coberturas de 

tecido) 

 cintos de segurança 

(cintos de lona) 

 tendas (de lona),  

 

 coberturas (coberturas 

de pano) 

 

 cortinas e coberturas 

 

 capas de vagões (lona)  

 

 telas artísticas (algodão 

/ telas de linho)  

 

 capas de tecido para 

livros (lona; 

osnaburg) 

 óleo de semente de 

algodão para saladas 

(sementes de algodão) 

 

 velas (prelate canvas) 

 

 Sacos para compras 

(lona) 

 

   margarina (sementes 

de algodão)  

 

   mangueiras 

(mangueiras de lona 

   sabão (sementes de 

algodão) sabão 

(sementes de algodão) 

Fonte: International Trade Centre – Desk research 

 

A análise da cadeia de valor do algodão em Moçambique do ponto de vista vertical mostra que 

apenas um numero limitado de produtos é produzido e a existencia de interrupções nas ligações 

entre actividades que determinam a perda das possibilidades de agregação de valor (vide o 

diagrama...)  

 

Diagrama: Cadeia de Valor do Algodão, Têxteis e Confecções em Moçambique 
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Os produtos produzidos a partir do algodão produzido em Moçambique são a fibra, o fio, a ração para 

animais, o óleo e o sabão.  Comparando esta lista como leque de produtos possiveis apresentados na 

tabela 15 pode-se notar que em Moçambique o grau de aproveitamento do algodão é muito baixo e há 

grandes oportunidades não aproveitadas de alargar o leque de produtos, criar consequentemente o 

emprego e aumentar o rendimento do país. Numa cadeia de valor bem desenvolvida, à fiação deveria 

seguir a tecelagem mas como se pode observar no diagrama esta actividade não existe, a fibra produzida 

é maioritariamente exportada e uma pequena proporção é usada na fiação cujo produto é totalmente 

exportado. Uma actividade que se circunscreve ao estágio da tecelagem é a produção de capulana mas as 

actividades horizontais desenvolvidas na verdade não incluem a produção de tecido, elas são limitadas 

ao  design e a estampagem de tecidos importados. Quanto à indústria de confecções de Moçambique 

como se pode deduzir da descrição feita em secções anteriores, é muito incipiente e usa tecidos e produtos 

complememtares importados exibindo mais assim a desconexão da cadeia de valor.  

O grande desafio da estratégia do algodão, texteis e confecções é criar condições para que a sequência 

vertical das actividades que constituem a cadeia de valor esteja ligada. Para estabelecer essa ligação é 

necessário aumentar a capacidade da fiação, desenvolvolver a tecelagem e expandir a capacidade da 

indústria de confecções.  Para isso é preciso assegurar o investimento necessário para a instalar a 

tecelagem, mas a esta só é viável se existe capacidade suficente de consumo do produto pela industria de 

confecções. Assim, a sequência lógica do processo de estabelecimento da ligação da cadeia de valor 

básica do algodão, têxteis e confecções deve iniciar com a expansão da indústria de confecções para 

garantir um nivel de procura de tecidos que justifique o investimento na tecelagem. Este processo deve 

ocorrer in tandem com o aumento da capacidade de produção de fibra. 

A análise da situação actual da produção do algodão foca a cadeia de valor horizontal justamente para 

compreender os principais nós de estrangulamento para o aumento da produção do algodão para a 

realizacão do potencial calculado; e a análise da situação actual dos têxteis e confecções se debruça-se 

sobre os constragimentos da expansão da indústria de confecções. A resolução dos problemas 

identificados em cada um dos sub-sectores cria as condições necessárias para o estabelecimento da 

ligação da cadeia de valor.  

Produção de 

algodão 

 Lavoura 

 Sementeira 

 Serviços de extensão 

 Distribuição de sementes 

 Distribuição de agroquímicos  

 Colheita 

 Serviços de classificação 

 Transporte p/descaroçamento  

Descaroçamento 

Semente 

Fibra 

Óleos e sabões Distribuição  

Distribuição  Ração para animais 

Exportações 

Distribuição: 

camponeses 
agricultores 

Fiação Exportação 

Exportação Confecções 

 

Exportações 

Distribuição 

Produção de Capulana  

 Distribuição  

Importação de tecidos e 
produtos complementares 

 

Importação de tecidos 
Importação de químicos  
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A resolução deste problema fundamental da cadeia de valor em Moçambique implicará também o 

aumento da capacidade de aproveitamento dos sub-produtos pois o aumento da produção algodão caroço 

determinara o aumento da semente e a necessidade de ampliar o seu processamento. Ao mesmo a 

instalação da tecelagem abre as possibilidades de alargar a produção de outros produtos actualmente não 

produzidos.     

 

 

5 Estratégia do Sector do Algodão Têxteis e Confecções  

A estratégia do sector de algodão, têxteis e confecções reflecte a ambição realizável e o 

compromisso de todos os parceiros da cadeia de valor de engajamento num esforço colectivo 

para eliminar os constrangimentos competitivos e deficiências estruturais tendo em atenção a 

criação de um ambiente de negócios adequado, o aumento da oferta a competitividade e o 

desenvolvimento do sector com vista ao alcance dos objectivos definidos para o horizonte 

temporal estabelecido.  

 

5.1 Visão e objectivos estratégicos 

“Criar um sector de algodão, têxteis e confecções organizado, integrado, dinâmico e  

competitivo a níveis regional e global  que satisfaça os interesses de todos os parceiros 

integrantes da cadeia de valor e atraves das crescentes capacidades humanas, institucionais e 

tecnológicas contribua significativamente para o desenvolvimento inclusivo e sustentável da 

economia de Moçambique.”   

Todos os actores, directa ou indirectamente envolvidos na cadeia de valor do algodão, têm a 

missão de contribuir e facilitar a promoçao do desenvolvimento da cultura do algodão e das 

indústrias têxtil e de confecções atraves da criação de um quadro institucional e de politicas, 

mobilização do investimento e melhoramento do ambiente de negosios para a operar as 

mudanças necessárias na dinâmica e desempenho do sector e materializar esta visão. 

 

Objectivos Estratégicos 

 

Objectivo Geral 

Assegurar o aumento contínuo dos niveis de produção, produtividade e qualidade do do algodão, 

melhoria do rendimento e do bem-estar dos parceiros envolvidos na cultura, contribuir para a 
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criação de condições para uma cadeia de valor integrada para uma maior agreagação e valor pela 

promoção da industria têxtil e de confecções de forma a reduzir a pobreza e contribuir dessa 

forma para o desenvolvimento económico inclusivo e  sustentável de Moçambique.   

 

Objectivos específicos 

Algodão  

I. Aumentar a produção, a produtividade e melhorar a qualidade do algodão Moçambicano; 

II. Criar condições para o aproveitamento local do algodão e seus sub-produtos; 

III. Fortalecer a capacidade institucional, promover a capacitação dos actores principais na 

cadeia de valor para assegurar a sua participação activa nas transformações necessárias 

ao sector do algodão; 

IV. Introduzir politicas que estimulem os actores a contribuir para o aumento da produção, 

produtividade e melhoria da qualidade do algodão  

Têxteis e Confecções  

V. Aumentar a produção de têxteis e confecções, através de maior mobilização do 

investimento para o sector, aumento de escalas na produção e maior acesso aos mercados 

interno e externo; 

VI. Aumentar a contribuição no emprego do sector industrial, através da utilização de 

tecnologias de uso intensivo da mão-de-obra; 

VII. Contribuir para a melhoria da balança comercial, através da exploração das 

oportunidades existentes nos mercados internacionais e substituição de importações; 

    

5.2 Os Pilares de Desenvolvimento da Cadeia de Valor do Algodão, Têxteis e Confecções 

A análise do sector permitiu identificar as principais áreas nas quais residem os constrangimentos  

para o desenvolvimento e é nestas areas que devem ser estruturadas as intervenções que deverão 

libertar o potencial que o sector tem e alcançar os objetivos estratégicos propostos. Assim, estas 

áreas constituem os pilares onde assenta a estratégia de desenvolvimento da cadeia de Valor do 

Algodão, Têtxteis e Confecções e compreendem: 

A. Produção e produtividade 

B. Fortalecimento institucional; 

C. Ambiente de negócios; 
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D. Recursos humanos; 

E. Investimentos; e 

F. Acesso ao mercado. 

 

A. Produção e produtividade  

Algodão  

O aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do algodão será alcançado 

através da implementação de um conjunto de acções dirigidas a remoção dos principais 

constrangimentos identificados na analise situacional. Essas intervenções compreendem: 

(i) Aumento da dinâmica dos serviços de pesquisa para o algodão; 

Cabe à investigação introduzir o melhoramento genético, desenvolvimento de 

variedades adequadas e resilientes e amis produtivas, tecmologias apropriadas e tecnicas 

de gestão da fertilidade de solos, maneio de pragas  e doenças. O dinamismo da pesquisa 

requererá investimentos na capacitação humana e meios materiais atarves de um 

programa de desenvolvimento institucional realista que para o efeito devera ser 

elaborado e apropriado pelso parceiros. O porgram de pesquisa deverá incluir o 

estabelecimento de parcerias internacionais com instituições mais avançadas nestas 

materias privilegiando instituições regionais.  

 

(ii) estabelecimento e operacionalização de um sistema de sementes de algodão; 

A disponibilidade de sementes de qualidade tem sido um dos principais obstaculos para 

o aumento da produção e  produtividade. Os esforços até agora realizados não 

produziram resultados significativos. Um dos grandes factores impeditos de progressos 

nessa area parace o arranjo institucional para o desenvolvimento dessa actividade e a 

disponibilidade de recrusos para o efeito. O PRCVAM 2011-20 propôs a criação de uma 

empresa especializada mas durante periodo de implementação do Plano não se 

consumou. A soluçao do desenvolvimento desta actividade de investigação e 

multiplicação de sementes em moldes comerciais coloca a disponibilidade de recursos 

materiais e financeiros no quadro da viabilidade economica da futura empresa e o quadro 

de incentivos que for criado para a actividade e continua uma opção por explorar e 

decidir em definitivo.      
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(iii) Formação dos produtores e técnicos de algodão em boas práticas e maneio integrado 

de produção de algodão; 

No contexto actual do domínio da produção pelos pequenos produtores, o aumento da 

produção e produtividade não é concebivel sem a transferência do conhecimento para os 

pequenso produtores. Esta ideia coloca o sistema de extensão agrária como uma variável 

crítica para a realização do objectivo estrategico proposto. O desenvolvimento desta 

actividade requer a resolução dos factores que inibem as empresas concessionárias de 

investir no fortalecimento dos seus serviços de assistência aos produtores conscientes de 

que o aumento da produção consequentes é do seu proprio interesse. 

Assim, a solução deste constrangimento é urgente a prioritaria. 

 

(iv) Criação de condições para expansão da produção em moldes comerciais; 

 

O tamanho dos campos de cultura de algodão praticado pelos pequenos produtores é em 

si um constrangimento para a modernização da cultura com a introdução da 

mecanização. O sector comercial é exigou o que impõe um grande desafio ao aumento 

da produção e produtividade assente nos pequenos produtores e as dificuldades que se 

impõem as empresas concessionárias. Assim, é crucial criar as condições necessárias 

para que produtores privados encarem o sector como lucrativo e invistam na cultura. 

Este desafio impõe uma reflexao sobre o modelo de concessões e a ponderação em 

relação a liberalização do sector que provavelmente abriria mais espaço para o sector 

comercial. Esta alternativa requererá uma rede de fornecimento de insumos e um sistema 

financeiro sensiveis á produção comercial.   

    

(v) A politica e processo de fixação do preço mínimo do algodão ao produtor; 

 

A politica de preço minimo é tida como um desincentivo para os pequenos produtores. 

Assim, para que a politica sirva os interesses para os quais foi concebida, proteger os 

produtores sem certamente prejudicar as empresas concenssionarias, a sua formula 

carece de revisão e no inicio da implementação desta estrategia a revisao da politica deve 

merecer a prioridade para o objectivo de aumento da produção seja alcançado,  

 

(vi) Introdução de práticas de gestão de recursos naturais sustentáveis  
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Moçambique está situado na zona de frrequência de desastres naturais. Esta requer a 

reavaliação do estudo do Plano de Gestão e Quadro de Monitoria Ambiental nas Zonas 

algodoeiras com o fim de assegurar o reforço das medidas de mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas já previstas no estudo em referencia. 

As principais acções estratégicas incluídas nesta área incluem (i) desenho e 

implementação de planos de gestão ambiental nas unidades industriais de 

beneficiamento do algodão e armazéns de pesticidas, a a  (ii) implementação de projectos 

para:  

 Prevenir e controlar erosão, desmatamento e queimadas descontroladas nas zonas 

algodoeiras; 

 Promoção de uso de manuseamento de uso de pesticidas, incluindo armazenamento, 

cuidados no uso, lavagem de equipamento de pulverização e uniformes, descarte de 

embalagens etc.; 

 Prevenção de contaminação de cursos de agua, flora e fauna bravia, assim como 

saúde humana e de animais domésticos durante o uso de pesticidas; 

 Programas de conservação de agua e solos nas zonas algodoeiras. 

 

(vii) Melhoria da Qualidade do algodão fibra.  

 

Esta área tem por meta garantir que as diversas fases da cadeia de valor do algodão 

influenciem positivamente na qualidade do produto final do algodão. Isto significa 

que as operações de colheita, armazenamento e o beneficiamento do algodão caroço 

tem influência crucial para obtenção de algodão de boa qualidade. A qualidade da 

fibra de algodão é influenciada por dois factores principais, nomeadamente as 

características técnicas da fibra, denominadas também por características intrínsecas 

e as características extrínsecas que dependem do grau de contaminação do produto 

por elementos do meio ambiente envolvente como poeiras, plásticos,  folhas, 

plásticos, sementes de plantas daninhas, humidade excessiva, entre outros. Estes 

factores, contudo, são facilmente controláveis porque dependem dos cuidados do 

manuseador.  

Assim, é fundamental a tomada de medidas para reduzir os níveis de contaminação da 

fibra para aumentar a qualidade do algodão e o nível de confiança do mercado 

internacional pelo algodão moçambicano. Esta é claramente uma condição necessária 

para manter ou aumentar o preço da fibra moçambicana nos mercados domestico e 
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internacional. As acções propostas nesta área deverão tomar em consideração os 5 nós 

de potencial contaminação de qualidade já acordadas entre os principais actores, 

nomeadamente colheita, secagem, ensaque, compra, transporte, desensaque para sucção, 

já na fabrica de descaroçamento. 

     

Têxteis e Confecções 

(i) Aumento da produção da indústria de fiação e introdução da tecelagem 

 

A cadeia de valor do algodão compreende o descaroçamento do algodão e produção da fibra, a 

produção do fio e a tecelagem e, no estágio final, a produção das confecções. Em Moçambique, 

como se pode constatar, a maior parte do algodão fibra produzido é exportada e a indústria 

diminuta de confecções funciona com base em importações de tecidos e outros produtos de 

acabados. No estágio intermédio da produção, a fiação é incipiente e a tecelagem é inexistente. 

Para desenvolver a cadeia de valor completa é fundamental expandir a industria de confecções 

até alcançar o níveis para os quais se afiguram viáveis os investimentos na tecelagem. Enquanto 

decorre a expansão de confecções a produçao do algodão e do fio continuará abastecendo o 

mercado internacional. A introdução da indústria de tecelagem requererá o estudo da procura 

doméstica, as oportunidades nos mercados internacionais, os parâmetros de qualidade, entre 

outros, para a determinação da escala e viabilidade. 

 

(ii) Aumento da produção de vestuário típico 

O consumo de vestuário típico encerra uma grande oportunidade para dinamizar a indústria de 

coinfecções. Além da capulana que é largamente usada no país, outras linhas de produtos tipicos 

são bastante limitadas. Só em cerimónias de carácter social como casamentos pode-se apreciar a 

utilização de vestuário típico. Há indicações segundo as quais o mercado internacional de 

confecções tem-se tornado mais recetivo aos padrões africanos. Com intervenções concertadas 

no âmbito de marketing é possível desenvolver a cultura de uso de produtos típicos internamente, 

como ocorre em outros países africanos e asiáticos, e explorar os mercados internacionais. 

 

(iii) Substituição de importações de confecções para a Hotelaria, Saúde e Educação 

As áreas de Hotelaria, Saúde e Educação satisfazem as suas necessidades de produtos têxteis 

recorrendo significativamente a importações. A substituição de importações destes produtos é 
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uma grande oportunidade para a indústria têxtil e de confecções. A introdução da tecelagem 

jogará um papel importante para uma maior agregação de valor. Se a produção local for 

comparável em termos de qualidade e preços, não haverá uma justificação económica para 

recorrer as importações e o Governo pode recorrer aos instrumentos de política para influenciar 

a procura interna. 

 

B. Fortalecimento institucional 

 

Algodão  

O contexto institucional descrito na análise situacional mostra a existência de diversas 

instituições que contribuem para o desenvolvimento do sector agindo na regulamentação das 

condições de atuação do sector privado, prestando serviços de apoio e realizando a advocacia. 

No entanto, o quadro institucional mostra ainda algumas fragilidades que urge eliminar para 

reduzir os constrangimentos que bloqueiam o desenvolvimento do sector. As principais 

intervenções para melhorar o quadro institucional para o desenvolvimento do sector algodão, 

têxteis e confecções são: 

 

A dinamização da cadeia de valor do algodão em Moçambique requere um melhoramento 

contínuo das politicas, leis, regulamentos e das práticas administrativas que governam o sector 

do algodão. Todos estes elementos visam criar e manter um ambiente administrativo, legal e 

institucional transparente,  previsível e conducente ao desenvolvimento sector. 

O sector do algodão dispõe de mescanismos ja estabelecidos de gestão mas existem indicações 

eficácia limitada requerendo por isso uma introspecção. Assim se propoe:    

 

(i) Avaliar e eficácia os mecanismos de gestão do sector e proceder a ajustes necessários 

 

Os mecanismos periódicos de revisão do quadro de politicas, estratégias, legislação, quadro 

institucional estabelecidos devem constituir marcos importantes de tomada de decisões em prol 

do desenvolvimento do sector e não simplemeste rotineiros. Esses mecanismos periodicos devem 

assegurar a monitoria da implementação dos planos e programas, medir a pulsação do sector e 

proceder a ajustes que concorram para a realização dos objectivos estabelecidos. 

   

Assim, se propõe-se: 
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 a verificação da eficácia dos actuais mecanismos de governação institucional e 

introdução de reajustamento necessários para uma eficácia da gestão do sector, 

 concluir a revisão dos instrumentos legais do sector do algodão, em particular o 

Estatuto Orgânico do IAM, o regulamento para cultura do algodão, o regulamento e 

o quadro de pessoal do IAM, e 

 institucionalizar a implementação da Estratégia,     

 

(ii) Capacitar os principais actores da cadeia de valor do algodão, em particular IAM, 

AAM, FONPA e CINSAM 

A capacidade institucional é medida pela capacidade de produção de soluções para os inumeros 

desafios que se impõem ao sector. A presença de constrangimentod que se repetem nos diferentes 

programas estrategicos do sector em periodos sucessivos do sector revela fraquezas 

institucionais. A análise situacional sugeriu as limitações de recrusos humanos, capacidade 

financeira insuficiente e fraco espitiro associativista nas organzações de caracter associativo. A 

consciência dos parceiros na gestão dos sector em relação à importancia da capacidade 

instuticional para o desenvplvimento do sector e em ultima isntancia nos retornos dos esforcos 

empreendidos por cada particpante, torna a procuar de soluções  de capacitação uma accão de 

capital importancia estrategica. Assim, durante a vigencia desta estrategia, dever-se-á reavaliar 

a situação do IAM, AAM, CIMSAM e FONPA e desenhar estrategias de capcitação adequadas.    

Têxteis e Confecções 

(i) Criação de um Comité de alto nível para assegurar a resolução dos constrangimentos 

multissectoriais 

A maioria  dos principais constrangimentos do desenvolvimento da indústria têxtil e de 

confecções estão fora da jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio, daí em parte as 

dificuldades que a direção do sector da indústria enfrenta em promover o seu desenvolvimento. 

A estratégia anterior não produziu mudanças significativas principalmente devido as 

dificuldades de criar um quadro apropriado para o desenvolvimento do sector. Os problemas 

enumerados na análise situacional requerem a coordenação multissectorial para as reflexões e 

tomada de decisões apropriadas. O sector continuará dormente, se estes constrangimentos não 

forem removidos. O sector privado precisa ser liberto  para que se observe a revitalização da 

indústria. Assim, para que seja possível a avaliação das medidas necessárias para eliminar os 

constrangimentos, é fundamental que se crie um comité de alto nível para a tomada de decisões. 

Esse Comité será alimentado por uma unidade técnica que conduzirá as avaliações técnicas 
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detalhadas necessárias das diferentes questões já enumeradas que entravam o desenvolvimento 

do sector têxtil e de confecções. Há referências segundo as quais, no quadro da implementação 

da nova Politica e Estratégia Industrial (2016-2025), está equacionada a criação de entidades que 

assegurem a coordenação multissectorial. Esta decisão deve ser acolhida como um passo 

fundamental que permitirá a atenção necessária aos sectores estratégicos da indústria e de outras 

áreas.  

A experiência internacional mostra que os países com um excelente desempenho da indústria 

têxtil e de coinfecções optaram por criar institucionalmente entidades especiais aos níveis 

político e técnico com o mandato específico de criar as condições para o desenvolvimento do 

sector. São exemplos mais recentes os casos da Etiópia e do Lesoto já referidos na análise 

situacional. 

 

(ii) Criação de uma estrutura de direção específica do Sector de Têxteis e Confeções no 

Ministério de Indústria e Comércio 

A análise situacional indica que o Ministério da Indústria e Comércio possui a Direção Nacional 

da Indústria, e a Direção Nacional de Planificação e Estudos como instituições a quem cabe o 

desenvolvimento de estudos, a planificação, a elaboração e implementação de políticas e 

estratégias do sector. O sector industrial é muito vasto e cada área é bastante complexa. O seu 

desenvolvimento requer atenção especial ao contexto interno e internacional e ajustamentos 

atempados as mudanças nas condições. Esta atenção não é possível quando há limitações de 

técnicos e estes têm que prestar atenção a várias áreas da indústria. A solução adotada em muitos 

países foi, numa primeira fase, a criação de uma unidade especialmente dedicada ao sector têxtil 

e de confecções. Esta unidade é responsável pela implementação do plano estratégico, avaliação 

das condições sob as quais opera a indústria e recomendação de ajustes necessários para manter 

a competitividade do sector. Na Etiópia, por exemplo, existe uma unidade específica que se 

responsabiliza pelo desenvolvimento da indústria têxtil no seio da Direção da Indústria e um 

Instituto de Desenvolvimento do sector. A criação de um Instituto seria recomendável para 

Moçambique a médio e longo prazos em função da evolução do sector face a implementação das 

estratégias de desenvolvimento.  

 

(iii) Criação da Associação de Empresas Têxteis e de Confeções 
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A análise situacional constatou a falta de uma organização que congregue as empresas do sector. 

A existência de organizações tais como a AIMO, ACIS, CTA e outras do sector privado que 

participam no diálogo com o Governo e defendem os interesses do sector de têxteis e coinfecções 

nos aspetos mais transversais, não é substituto perfeito da existência de uma associação 

empresarial específica. O sector têxtil e de confecções tem muitas especificidades e dai o 

tratamento especial que tem merecido em vários países em matérias como, por exemplo, os 

pacotes de incentivos e outras. 

Presentemente, existem apenas duas empresas têxteis e sete de confecções excluindo ateliês e 

alfaiatarias. É importante a mobilização destas empresas para a constituição de associação 

empresarial que passará a dialogar diretamente com as entidades de políticas na defesa dos seus 

interesses. 

 

C. Ambiente de negócios 

Algodão  

A produção do algodão é dominada pelos pequenos produtores com tamanho de explorações até 

cerca de 2 ha, os produtores comerciais são escassos e a sua contribuição é exigua. A 

modernização da produção do algodão é dependente da capacidade do pais atrair o investimento 

privado de agricultores comerciais e alterar a estrutura de produção. Esta possibilidade não só 

depende da avaliação do modelo de concessões e consequente liberalização mas também da 

avaliação do ambiente de negócios no sector agrario e introdução de melhorias que criem um 

ambiente propicio ao desenvolvimento da agricultura comercial.   

Têxteis e confecções    

As indústrias têxtil e de confecções são muito sensíveis aos custos em virtude de serem indústrias 

com margens muito reduzidas. O ambiente de negócios em última instância reflete-se nos custos 

das empresas e, se não for favorável, reduz ainda mais as margens e desincentiva os industriais 

de operar. Moçambique tem efetuado reformas para melhorar o ambiente de negócios, mas  sua 

classificação no ordenamento internacional não tem registado progressos significativos. Este 

facto sugere a necessidade de intensificar e aprofundar as reformas. No sector têxtil e de 

confecções como se referiu na análise situacional, os investidores tomam as suas decisões 

respondendo ao ambiente de negócios e aos pacotes de incentivos e, os diferentes países 

interessados em acomodar o investimento concorrem entre si. 
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Além do ambiente de negócios em geral, os seguintes aspetos críticos para a mobilização de 

investidores na indústria têxtil e de confecções necessitam de revisão: ???? 

(i) Incentivos fiscais 

A análise situacional de texteis e confecções mostra que Moçambique oferece incentivos que 

estão abaixo do nível de outros países e é evidente que os investidores dificilmente optariam por 

realizar os investimentos no país. Dada a sua função principal  de lucro, é óbvio que aonde os 

incentivos conduzem a obtenção de niveis mais elevados de lucros seja o local ideal para os seus 

investimentos. Assim, se o país pretende mobilizar o investimento deve pelo menos assegurar 

uma certa paridade com outros países a não ser que tenham alguma outra vantagem competitiva 

exclusiva que assegure a realização dos objetivos que os investidores pretendem. Por exemplo, 

a Etiópia e o Lesoto oferecem dez anos de isenção de impostos e a pergunta é porque motivos 

um investidor estaria interessado em colocar os seus recursos em Moçambique se eles podem 

render mais nesses outros países?. Isto sugere que no âmbito desta estratégia o código de 

benefícios fiscais deve ser revisto pelo menos para os investimentos em têxteis e confecções. 

Para uma apreciação do nível de incentivos praticados pelos países com melhor desempenho da 

indústria têxtil e de confecções em países selecionados, vide o Anexo I.  

(ii) Logística (eficiência portuária, acesso as linhas internacionais de frete, transporte 

rodoviário interno, alfandegas) 

A logística é uma variável crucial para o acesso aos mercados internacionais principalmente para 

o ramo de confecções. A rapidez com que se tem acesso aos insumos e a colocação do produto 

final nos mercados internacionais depende da i) eficiência portuária, acesso as linhas 

internacionais tanto para obter os insumos como para a colocação do produto final; ii) do 

transporte interno especialmente quando as fontes de matérias-primas/produtos estão distantes 

das indústrias; iii) dos portos; iv) dos procedimentos e tempo de desembaraço aduaneiro; e v) do 

controlo de fronteiras no que concerne a produtos contrafeitos e dumping. Assim, o 

desenvolvimento da indústria têxtil e de confecções depende dos esforços que se devem 

empreender nestas áreas. É necessário proceder a análises detalhadas sobre as possibilidades de 

melhoramento e certamente avaliar os custos relacionados e tomar-se decisões que concorram 

para a melhoria da competitividade da indústria. O aproveitamento das oportunidades que se 

oferecem no mercado norte-americano e europeu cujo acesso existe há aproximadamente duas 

décadas e o pais não consegue explorar, depende do sucesso que pode ser alcançado nas 

transformações necessárias nestas áreas. 
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(iii) Migração (celeridade nos processos) 

Neste momento, algumas qualificações da mão-de-obra necessária para a indústria têxtil e de 

confecções não são disponíveis no mercado local e a alternativa que os industriais têm é de 

recorrer a contratação no mercado internacional. O recrutamento internacional é dependente da 

concessão de vistos de trabalho que as autoridades nacionais concedem. A comunidade 

empresarial reclama da excessiva burocracia no processo que impõem demasiados custos a 

administração das empresas e constrangimentos na produção. Assim, a revisão dos 

procedimentos é uma Acão prioritária na construção de um ambiente atrativo para o investimento 

na indústria têxtil e de confecções.  

 

(i) Acesso ao Crédito 

Algodão 

Presentemente com o dominio dos pequenos produtores na cultura do algodão a ausencia de um 

mecanismo de financiamento é certamente um obstaculo ao continuo crescimento dos niveis de 

produção. O sector comercial sofre igualmente de limitações de acesso ao financiamento que em 

paralelo com o refgime de concessões contribui para opeso insignificante do sector na produção 

do algodão. Assim, é fundamental analisar os factores determinantes da situação e encontrar 

soluções adequadas. Para os pequenos produtores é essential estudar a possibilidade de 

introdução de microfinanças com produtos apropriados e acessiveis. Para o sector comercial,   

 

Têxteis e confecções  

Alguns países, incluindo a Etiópia, além dos benefícios fiscais, oferecem crédito ao investidor, 

principalmente para o capital de giro em condições especiais, nomeadamente no que concerne a 

taxa de juro. Esta situação resulta certamente de negociações com a banca comercial. Sabe-se 

que os bancos comerciais desejam aplicar o seu capital para obter as margens adequadas e 

garantir o retorno dos meios emprestados. Se as atividades comerciais podem usar os meios e 

devolver os recursos emprestados não há motivos, em princípio, porque os bancos não estarão 

interessados no negócio.    
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D. Recursos Humanos 

Algodão 

O diagnóstico institucional indica que o Instituto do Algodão de Moçambique e o Centro de 

Investigação e Multiplicação de Sementes Algodão não possui   não estãodevidamente 

apetrechados com quadros técnicos de qualidade desejada para responder aos desafios que se 

impõem ao sector. A gestão eficaz do sector e o desenvolvimento da pesquisa são questões de 

importância estratégica para o desenvolvimento almejado. Assim, a elaboração de um 

programa de desenvolvimento de recursos humanos das duas instituições deve ser uma 

prioridade.      

Têxteis e confecções  

(i) Mão-de-Obra (férias, faltas, “easy hiring and firing”) 

O interesse de qualquer investidor é ter disponível uma força de trabalho com as habilidades 

necessárias, disciplinada e com a atitude adequada para com o trabalho. Quando os trabalhadores 

assumem atitudes prejudiciais ao trabalho, afetam as funções de custos e consequentemente as 

margens. A vontade óbvia dos investidores é poder facilmente desfazer-se dos trabalhadores que 

comprometem o desempenho da empresa. A dificuldade em poder tomar essa decisão impõe 

custos á empresa e, a priori, é um desincentivo para investir num país onde as leis e regulamentos 

dificultam a tomada desta decisão. 

A lei de trabalho ainda em vigor admite férias laborais quando o trabalhador o desejar, é 

permissiva em termos de número de faltas e permite terminar o contrato facilmente mesmo em 

casos flagrantes de culpabilidade do trabalhador. 

A lei em vigor está num processo de revisão e uma proposta já aprovada pelo governo foi 

submetida a assembleia para aprovação e alguns aspetos referidos na imprensa sugerem uma 

certa regressão em termos de uma lei desejável para o desenvolvimento do sector produtivo. Há 

indicações de a proposta da nova lei prever a possibilidade de multiempregos e a extensão da 

licença de parto para 90 dias, em vez dos sessenta definidos pela lei anterior . A indústria de 

confecções emprega maioritariamente mão-de-obra feminina e a extensão da licença de parto é 

certamente um revés para esta indústria embora a medida seja socialmente positiva. O custo da 

mão-de-obra é variável fundamental na indústria de confecções como se pode apreciar na análise 

situacional. Os países onde afluem os investimentos apresentam custos de mão-de-obra mais 

baixos que Moçambique. Por exemplo, a Etiópia apresenta um custo que se situa entre os $50 e 

$70 mensais; a China onde o custo da mão-de-obra atingiu os $500 mensais está a conhecer o 

deslocamento da indústria de coinfecções para outras partes do mundo. A subida do custo de 
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mão-de-obra na China está em linha com o desenvolvimento geral da economia e o deslocamento 

das coinfecções é inevitável. A situação de Moçambique não é justificável do ponto de vista 

económico, e por isso seja considerada como sendo  resultado de fatores histórico-políticos. A 

subida do custo de mão-de-obra privilegia os que têm emprego e penaliza todos os que estão à 

espera de oportunidades de emprego e a indústria não se expande para criar mais oportunidades. 

A recomendação para esta situação não é fácil pois não se pode repentinamente trazer o custo de 

mão-de-obra para os níveis comparáveis aos dos países mais competitivos, mas é importante não 

realizar ajustamentos salariais com base em considerações de natureza politica o que  sugere uma 

revisão da posição do governo nas negociações sobre o salário mínimo. 

(ii) Revisão dos curricula dos centros de formação vocacional para a área têxtil e de 

confecções 

Para além dos  aos investimentos sugeridos para a modernização dos centros de formação 

vocacional é necessário atualizar os curricula de forma a adequar a formação ministrada a 

realidade da indústria. A crise profunda em que se mergulhou a indústria determinou a 

inadequação da formação. Os novos investimentos que afluirão depois das reformas propostas 

exigirão mão-de-obra que esteja preparada para responder as necessidades.  

 

(iii) Preparar e introduzir no ensino superior um programa de formação direcionado a 

responder as necessidades de técnicos superiores do sector. 

Presentemente, não existe nenhum programa de formação de nível superior orientado para a 

indústria de têxteis e confecções. Esta situação é compreensível considerando o estado dormente 

desta indústria que resulta na procura de graduados para um ramo industrial praticamente 

inexistente. No entanto, atendendo a aposta na revitalização e desenvolvimento do sector que se 

pretende com esta estratégia, é necessário antecipar a procura futura de técnicos com formação 

académica superior para  que o sector responda as medidas a serem tomadas no âmbito desta 

estratégia. 

A Direção Nacional da Indústria, através da unidade proposta nesta estratégia poderia estudar 

juntamente com as universidades locais interessadas pela introdução dos cursos necessários a 

médio e longo prazos. Isso implicaria a criação de condições materiais necessárias e a formação 

de docentes que numa primeira fase teria de ocorrer no exterior muito antes do inicio da oferta 

de programas , e desenho dos curricula. 
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E. Investimentos 

Algodão 

(i) O desenvolvimento da cultura comercial do algodão dependendo da mobilização do 

sector privado o quala so pode aderir e realizar investimentos inerentes se o quadro 

operacional do sector for atractivo. Assim, é urgente criar-se um contexto apropriado 

para afluencia do investimento no sector e transitar para uma agrocultura mecanizada. 

 

(ii) A analise situacional indicou tambem que que o aumento da produção e produtividade 

depende da rede de distribuição e conservação de sementes melhoradas. É importante 

criar condições para as infrastruturas de conservação de sementes sejam 

desenvolvidas/reabilitadas e isso requer a mobilização de investimentos; 

      

Têxteis e confecções 

(i) Promoção de investimentos para o aumento da capacidade de fiação e introdução 

da tecelagem 

O aumento da capacidade de fiação e introdução da tecelagem requerem a realização de 

investimentos. As ações descritas na alínea precedente são essenciais em termos de criação de 

um ambiente favorável ao investimento, mas necessitam de serem seguidas de ações de 

mobilização de investidores. Vários investidores realizaram ações de due dilligence no passado 

e optaram, no final, em investir em outros países onde acharam que as condições eram 

comparativamente melhores que em Moçambique. Uma vez melhoradas as condições para o 

investimento, a unidade responsável pela direção do desenvolvimento do sector (proposta) em 

coordenação com a APIEX deverão iniciar as ações de mobilização do investimento. 

 

(ii) Criação de parques industriais de têxteis e confecções em locais apropriados 

Uma tendência recente em termos de criação de condições para o desenvolvimento do sector de 

têxteis e confecções tem sido o desenvolvimento de parques industriais específicos para o sector 

de têxteis e confecções numa perspetiva de criação de clusters industriais. Alguns destes parques 

são criados no contexto de parcerias público-privadas. O sector público tem sido responsável em 

criar as condições básicas, nomeadamente as infraestruturas dos parques incluindo a construção 

de naves industriais que são cedidas sob certas condições ao sector privado e este realiza os 

restantes investimentos para a atividade que pretende desenvolver. A Direção Nacional da 

Indústria e a APIEX tem o mandato de desenvolver infraestruturas desta natureza e cabe-lhes 
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estudar os custos e benefícios destes projetos e a possibilidade de sua implantação nas regiões 

de Nampula, Cabo Delgado e Sofala onde se tem a proximidade da matéria-prima básica e de 

portos.   

 

(iii) Desenvolvimento de Centros de Formação Vocacional Modernos 

O desenvolvimento da formação vocacional é dirigido pelo Instituto Nacional de Emprego e 

Formação Profissional (INEFP) e a Autoridade Nacional para o Ensino Profissional (ANEP). Na 

análise situacional, os empresários do sector reclamaram sobre a escassez de habilidades 

necessárias para a indústria e o desajuste da formação administrada nos centros de formação 

administrados pelo INEFP. Para o alinhamento das capacidades de formação com as 

necessidades desta indústria será necessário realizar investimentos em equipamentos e meios 

humanos. Do mesmo modo, é necessário reavaliar o modelo de governação do INEFP para 

assegurar a compatibilização entre as necessidades de qualificações e a oferta realizada pelo 

INEFP. 

 

F. Acesso ao mercado 

Algodão  

Na fase actual, mais de 95% do algodão moçambicano destina-se ao mercado internacional onde 

a sua competitividade depende fundamentamente da qualidade e marketing.    

 

A melhoria do desempenho comercial requer que se continue capacitar os produtores, as 

empresas e as instituições de suporte intervenientes na cadeia de valor do algodão para 

maximizarem os potenciais ganhos do comércio do algodão moçambicano. AS principais 

intervenção compreendem: 

(i) Ajustamento dos padrões de classificação de fibra nacionais aos praticados a nível 

internacional (padrão SITC); 

Moçambique deve prosseguir e finalizar o processo de transição da classificação manual visual 

do algodão moçambicano para sistemas de classificação modernos para o efeito modernizando 

infraestruturas e adquirindo o equipamento de classificação de fibra, assim como de transformar 

a parte operativa, para que se tenha um verdadeiro sistema de padrões, procedimentos e práticas. 

 

(ii) Enfardamento e etiquetagem do algodão pelas fábricas nacionais de descaroçamento 

do algodão processados de acordo com as normas internacionais; 
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Nesta área Moçambique deve igualmente se conformar com os padrões internacionais de 

enfardamento introduzidos pelo Comité Internacional Consultivo do Algodão. Isto implica 

dar continuidade ao processo de uniformização e padronização dos fardos as medidas de 220 

kg com dimensões de 1.080 mm de comprimento, 530 mm de largura, 780 mm de espessura 

e uma densidade de 500 kg/m3. 

No tocante a etiquetagem, ao nível internacional a etiquetagem foi também padronizada com 

base em critérios acordados, incluindo a inscrição e codificação destes elementos por código 

de barras. Moçambique deve assegurar que as suas empresas se conformam aos 

procedimentos internacionais. 

 

(iii) Divulgação permanente de informação sistematizada sobre a qualidade e padrões 

socio-ambientais do algodão; 

Nos últimos anos a produção do algodão em Moçambique é feita de maneira ambientalmente 

sã, o que confere ao algodão moçambicano um grande potencial de acesso preferencial a 

mercados melhor remunerados como tipo de negócio justo e “BCI”.  O Pais deve intensificar 

as iniciativas ja tomadas de sistematização da informação e divulgação das vantagens, 

filiação em redes internacionais e sistematização de informação 

 

 

(iv) Estabelecimento de ligações comerciais entre as empresas produtoras moçambicanas 

e os compradores finais da fibra moçambicana e seus derivados; 

A melhoria da competitividade do algodão não depende da resolução dos varios 

constrangimentos identificados na cadeia de valor mas tambem do conhecimento das 

exigências do mercado, particuldarmente dos compradores finais. O algodão moçambicano 

tem sido comercializado por intermediarios que por sua vez o colocam aos consumidores 

finais. Nesse processo do valor e apropriada pelso intermediarios. A apropriação do valor de 

uma porção ainda maior do valor passa pelo inteligencia comercial que permite o 

conhecimento como funciona o mercado e como obter o melhor preço do algodão e isso 

passa pelo acesso aos utilizadores finais.    Assim, o desafio aqui a apontar para a necessidade 

de estabelecimento de um sistema de comercialização de fibra moçambicana de forma mais 

coordenada e organizada, primeiro  dentro do País, e depois no exterior na procura de 

mercados mais remuneradores. Neste sentido, a ideia de criação de uma empresa de 
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comercialização do externa do algodão comparticipada pelso parceiros do sector carece de 

uma nova reflexão das modalidades de funcionamento. 

 

 

(v) Estabelecimento e operacionalização de mecanismos de gestão de choques climáticos 

e crises de mercado do algodão. 

Moçambique encontra-se geograficamente localizado numa zona susceptivel a ciclones e de 

outras calamidades naturais como secas e cheias. O negocio do algodão torna-se vulnerável a 

essas intemperais e suas receitas incertas para os produtores, empresários e o governo. De igual 

forma se deve equacionar a instabilidade  de preços que caracteriza o mercado internacional do 

algodão, e a flutuação das taxas de câmbio a nível nacional. Neste contexto, deve-se continuar a 

trabalhar com os parceiros na adopção e consolidação de  instrumentos de gestão de riscos 

baseados na realidade do mercado e prestar atenção as iniciativas internaxcionais nesse sentido. 

Neste âmbito, é desejável que as acções inseridas o plano de implementação da ERPAM 2021-

25 para o estabelecimento e manutenção do sistema de gestão de riscos na produção do algodão 

em Moçambique sejam implementadas e aprte desta estrategia. 

 

Texteis e confecções  

1. Desenvolvimento de marketing “agressivo” depois da criação das condições internas 

adequadas ao investimento. 

A exploração das oportunidades que existem nos mercados americano e europeu exigem uma 

estratégia de penetração nos circuitos das grandes cadeias de comércio das confecções. O 

desenvolvimento de marketing “agressivo” é o meio que poderá ajudar a interessar essas grandes 

cadeias internacionais e operadores a estabelecer-se em Moçambique. Assim, é fundamental que 

as diversas questões identificadas como obstáculos do desenvolvimento do sector estejam 

resolvidas para que Moçambique seja considerado um fornecedor de confecções no mercado 

externo. 

A promoção do acesso ao mercado requererá a coordenação entre a Agência para a Promoção 

de Investimento e Exportação e a Unidade de Gestão do Sector Têxtil e de Confecções (proposta 

nesta Estratégia). 

 

2. Compras Públicas 
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A despesa pública em bens e serviços para o funcionamento do governo e suas instituições é 

usada desde o nascimento da macroeconomia como um meio de estabilização. Isto porque as 

compras do governo são uma componente de procura que estimula o sector produtivo quando 

este se encontra em depressão. Se o governo satisfaz as suas necessidades em bens e serviços 

recorrendo a importações isso ajuda o sector produtivo de outros países porque além da procura 

doméstica, a procura pelos importadores aumenta a procura doméstica. Muitos governos adotam 

o princípio de satisfazer as suas necessidades com os produtores nacionais exceto em situações 

especiais. A postura liberal em situações desta natureza só contribui para agravar a situação da 

indústria nacional prejudicando os objetivos de emprego e crescimento que o próprio governo 

deve procurar atingir. 

O governo deve adotar como principio satisfazer a sua procura com a produção nacional e só 

excecionalmente recorrer a produtos importados. Se a qualidade dos produtos nacionais não é 

comparável isso deverá levar ao próprio governo a articular-se com os produtores para encontrar 

as medidas mais apropriadas para resolver os problemas em causa. Esta medida tem como 

consequência a perda das comissões de importação pelas pessoas envolvidas nos casos em que 

ocorre, um benefício individual que não pode inviabilizar os benefícios económicos e sociais da 

medida. Esta medida em relação ao sector de têxteis e coinfecções abrange principalmente os 

sectores da saúde, educação, exercito, policia, etc.     

 

3. Vestuário Usado 

O vestuário de usado a nível mundial é uma indústria de vários bilhões de dólares, cujo 

crescimento foi rápido com as mudanças rápidas na moda e o desejo que as pessoas têm de 

acompanhar a moda. No passado, o vestuário usado era constituído por peças mais usadas do 

que hoje, pois as peças permaneciam no guarda-roupas até o proprietário perder o interesse em 

usá-las. Hoje, é a moda que determina o descarte. Assim, no vestuário usado tendem a aparecer 

peças quase novas que caíram em desuso porque a moda impõe novos designs. O uso de vestuário 

de “segunda-mão”  em Moçambique cresceu rapidamente desde a crise de instabilidade política 

que deixou parte significativa da população com restrições de acesso ao vestuário e a profunda 

crise da indústria de coinfecções. Hoje, grande parte da população veste-se com roupa de 

segunda mão em parte por não dispor de recursos para adquirir peças novas no mercado. Assim, 

as lojas formais do mercado de vestuário abastecem as classes médias e alta que dispõem de 

recursos para suportar o nível de preços que é difícil de acomodar com rendimentos baixos. 

O aparecimento de vestuário usado constitui uma ameaça a indústria de coinfecções na medida 

em que reduz a procura colocando em causa a lucratividade das unidades industriais. Assim, na 
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análise da viabilidade dos investimentos das indústrias de coinfecções, o vestuário usado é um 

fator a considerar e pode atuar como um desincentivo ao investimento. Uma solução simplista 

seria a imposição de tarifas elevadas que desincentivassem as importações e reduzissem a sua 

procura para os preços altos dai resultantes. Esta medida, num contexto em que ainda não existe 

oferta de coinfecções novas para diferentes níveis de rendimento significaria expor a população 

para um mercado de preços altos sem alternativas para famílias de baixa renda e, isto traria 

consequências sociopolíticas que provavelmente o governo não estaria interessado em enfrentar.  

Uma outra alternativa de intervenção, seria o estabelecimento de um compromisso com os 

investidores no sentido do governo apenas elevar as tarifas para o vestuário usado assim que 

houver produção local suficiente e acessível para as camadas de baixa renda. Estas reflexões 

requerem aprofundamento numa análise mais detalhada com os dados sobre os níveis atuais de 

consumo e níveis de rendimento e projeções para uma tomada de decisão melhor informada. 
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6 Plano de Implementação da Estratégia 

 

O plano de implementação da Estratégia do Algodão, Texteis e Confecções detalha as 

actividades a desenvolver para o alcane dos diferentes objectivos estrategicos especificos 

propostos, os indicadores de execução e as entidades responsaveis envolvidas na implementação 

das actividades.  

 

6.1 Actividades do Sub-Sector do Algodão 

No âmbito  do objectivo de aumentar a produção, a produtividade e melhorar a qualidade do 

algodão Moçambicano os parceiros irão realizar as seguintes acções: 

 

1. Melhoria da qualidade e técnicas de uso da semente 

Acções Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

Educação dos produtores sobre a importância 

da qualidade da semente e sobre os custos e 

produtividade 

Número de produtores 

sensibilizados 

IAM & 

empresas 

concessionárias 

Criação de infraestruturas logisticas para 

facilitar a produção de  semente melhorada 

nas principais regiões de produção do algodão 

Quantidade de 

Infraestruturas criadas por 

região 

IAM & 

empresas 

concessionárias 

Introdução e disponibilização de um kit de 

insumos básicos e factores de produção 

(sementes básicas e pré-básicas, pesticidas); 

Quantidade de Kits de 

insumos distribuidos 

IAM & 

empresas 

concessionárias 

Capacitação de pessoal em técnicas de 

produção de semente melhorada de algodão. 

Cursos de capacitação 

administrados e número de 

formandos abrangidos 

IAM & 

empresas 

concessionárias 

Uso de sementes certificada, fertilizantes, e 

variedades de alto rendimento de campo e 

industrial, resistentes e/ou tolerantes a pragas 

e doenças; 

Percentagem de 

produtores que usam 

semente certificada 

CIMSAN, IAM 

e empresas 

concessionárias 
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Organização de intercâmbio inter-regional 

sobre as boas práticas na produção de semente   

Programas de intercâmbio 

regional sobre boas 

práticas na produção de 

sementes realizados  

CIMSAN e 

IAM 

 

 

2. Formação dos produtores e técnicos do algodão 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i) Estabelecimento de centros de formação e 

difusão de tecnologias de algodão nas 

principais regiões/distritos produtores de 

algodão; 

 

Centros de Formação 

criados e operacionais 

MA, IAM e 

MESTD 

(ii)Introduzir parques de maquinaria e acções 

de treinamento de tratoristas, mecânicos e 

formadores de tração animal; 

 

Quantidade de parques de 

maquinaria introduzidos, 

njumero de formadores e 

formandos treinados em 

tracção animal  

IAM 

(iii)Adopção e introdução de uma estratégia 

de comunicação sobre as vantagens da 

produção do algodão; 

Estrategia de comunicação 

desenvolvida e adoptada 

IAM 

(iv)Intensificação de programas de extensão 

com prioridade as zonas de maior produção 

ou potencial para tal; 

 

Programas de extensão 

implementados nas zonas 

prioritárias  

IAM e 

Empresas 

concessionárias 

(v)Treinamento dos produtores em matérias 

de gestão de negócios, micro-financas, 

seguros, crédito, associativismo, e outras 

matérias afins;  

 

Numero de produtores 

treinados em gestão de 

negócios 

IAM e 

parceiros 

estratégicos 

(vii)Estabelecimento de parcerias com 

instituições de ensino superior vocacionadas 

para investigação agraria; 

Parcerias com instituições 

de pesquisa estabelecidas 

IAM, parceiros 

estrategicos 
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(viii)Introdução de programas de equidade e 

de género. 

Programas de equidade e 

de género introduzidos 

IAM, empresas 

concessionárias 

 

3. Aumento da area de produção por familia e promoção da produção em Molddes 

comerciais 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i) Promover investimentos na mecanização 

agraria, criar parques de maquinas, 

especialmente nas zonas de maior potencial 

agricola  e capacitar os produtores no uso dos 

equipamentos.  

Numero de parques de 

maquinas criados nas 

zonas de maior potencial 

IAM e 

Parceiros 

(iii)Incentivar aprovisionamento de animais e 

implementos para tração animal em zonas 

com condições agro-ecologicas favoráveis. 

Percentagem de 

produtores que usam 

tracção animal  

IAM e 

Parceiros  

(vi)Promover, incentivar e introduzir 

obrigatoriedade no uso de semente 

melhorada; 

Percentagem de 

produtores que usam 

semente melhorada 

IAM e 

parceiros 

(vii)Promover e massificar o uso de 

compostos orgânicos nos solos, fertilizantes, 

visualizando níveis planificados de aumento 

de produção, tendo em conta a 

sustentabilidade financeira e ambiental; 

Percentagem de 

produtores que 

fertilizantes 

IAM e 

Parceiros 

(viii) Promover a rede de provedores de 

insumos e serviços aos produtores a preços 

acessíveis. 

Numero de operadores 

envolvidos na distribuição 

de insumos 

IAM e 

empresas 

concessionárias 

 

4. Serviços de investigação  

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)Reestruturar e reforçar o sistema de 

investigação do algodão e da semente tendo 

como objectivos o estabelecimento de centros 

Centros de excelência na 

investigação criados 

IAM, IIAM e 

Parceiros  
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de excelência com base nas recomendações 

de estudos recentemente aprovados e boas 

práticas na região - SADC e a nível 

internacional; 

(ii)Melhorar o sistema de governação da 

pesquisa e investigação do algodão e da 

semente assegurando uma participação activa 

e qualitativa dos principais “stakeholders” 

nomeadamente o IAM, IIAM, do sector 

privado, representantes dos produtores e 

outros, representantes de instituições do 

ensino superior; 

Sistema de governação da 

pesquisa estabelecido 

MA. IIAM. 

Empresas 

concessionárias 

e instituições 

académicas 

(iii)definir as linhas de investigação, pesquiza 

e extensão do sector do algodão com enfoque 

para as componente de melhoramento 

genético, manutenção e purificação varietal, 

maneio de pragas, gestão da fertilidade de 

solos, sempre tendo em conta as 

especificidades das diferentes regiões 

produtoras de algodão no pais ; 

Programa de pesquisa 

elaborado a aprovado 

IIAM, IAM e 

parceiros 

estratégicos 

(iv) adoptar uma estratégia de financiamento 

da investigação e pesquisa do sector do 

algodão estabelecendo parcerias estratégicas 

com entidades publicas, privadas e parceiros 

internacionais interessados no sector do 

algodão. 

Estratégia de 

financiamento da pesquisa 

elaborada e aprovada 

IIAM, IAM e 

parceiros 

estratégicos 

(v)Experimentar e introduzir tecnologias 

avançadas e adaptadas as condições 

agroecologias tais como a mecanização e a 

irrigação; 

Ensaios de tecnologiias 

avancadas realizados 

IIAM, 

CIMSAN 

(vi) Avaliar a viabilidade económica, social e 

ambiental de introduzir e possivelmente 

Estudo de viabilidade 

elaborado e aprovado 

IAM e 

parceiros 
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massificar o uso do algodão geneticamente 

modificado; 

(v) divulgar informação e conhecimento 

sobre  as mudanças climáticas e as medidas 

de mitigação preconizadas. 

Programas de divulgação 

elaborados e 

implementados 

IAM e 

Parceiros 

(vi)organizar programas de trocas de 

experiencias e de acesso a boas práticas em 

matérias de pesquisa e investigação do 

algodão; 

Programas de intercambio 

na pesquisa elaborados e 

implementados 

IAM e 

CIMSAN 

(vii) elaborar e introduzir uma estratégia de 

comunicação sobre os resultados dos 

programas de investigação  sobre o algodão, 

organizar eventos e plataformas de 

divulgação; 

Plataformas e eventos de 

divulgação dos resultados 

da pesquisa 

implementados  

IAM 

 

5. Aumento da produtividade  

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)introdução e obrigatoriedade de uso de 

semente certificada. 

Percentagem de 

Produtores usando a 

sememte certificada 

IAM e Empresas 

concenssionarias 

(ii)promover uso produtos orgânicos nos 

solos, expansão e massificação do uso de 

insumos tais como fertilizantes tendo como 

objectivo o aumento da produção baseado na 

viabilidade económico-financeira e socio- 

ambiental; 

Percentagem de 

produtores que usam  

produtos organicos 

disseminado 

IAM, CIMSAM 

e Empresas 

concessionárias 

 

6. Provisão de crédito para os principais actores de cadeia de valor doalgodão 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)Promover o estabelecimento de instituições 

de microfinanças e de inclusão financeira nas 

zonas algodoeiras  

Instituições de 

microfinanças 

estabelecidas nas zonas 

rurais 

BM, IAM e 

emkpresas 

concessionarias 
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(iii)Estabelecer parcerias com banca privada 

inovação financeira incluindo 

estabelecimento de fundos de garantia para 

investimentos em irrigação e mecanização da 

produção do algodão; 

Produtos financeiros 

novos destinados a apoiar  

o sector do algodão 

introduzidos 

IAM, empresas 

concessionárias 

e banca 

comercial 

(iv)promover a introdução e 

operacionalização de esquemas de seguro 

agrícola no algodão. 

Seguro da cultura do 

algodão introduzido 

IAM, Empresas 

concessionarias 

e instituições 

de seguros 

 

7. Melhoria da qualidade (separação na produção e comercialização interna) 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)introduzir manuais de procedimentos de 

separação do algodão para garantir a 

qualidade, divulgar e treinar os produtores, 

comerciantes e fabricas de descaroçamento; 

Manuais de 

procedimentos de 

qualidade produzidos e 

numero de produtores 

treinados 

IAM e 

empresas 

concessionárias 

(iii)Criar a sinalização de qualidade e 

inscrever  nos sacos, e estabelecr a 

obrigatoriedade de reclassificação do algodão 

caroço pré-sucussão nas fabricas; 

Sinalização sobre a 

qualidade inscritas nas 

embalagens 

IAM e 

Empresas 

concessionárias 

(v) Introduzir cursos de treinamento aos 

actores envolvidos nas fases pró-mercados; 

 

Numero de actores 

treinados 

IAM e 

Empresas 

concessionárias  

(vi)Introduzir e disponibilizar para todos 

mercados caixas de padrão de algodão 

caroço; 

 

 Caixas de padrão de 

algodão caroço adoptadas 

e disponibilizadas 

IAM e 

empresas 

concessionárias 

(vii)adotar um sistema de inspensão pós-

venda do algodão caroço e introduzir medidas 

de premiação aos cumpridores e de 

desencorajamento de práticas desviantes para 

com os padrões de qualidade; 

Sistema de inspecção pós 

venda introduzido e 

incentivos desenhados 

IAM e 

Empresas 

concessionárias  



 

80 

 

(ix)introduzir a caracterização textual das 

classes como indicação dos pontos de rejeição 

nos casos em que o algodão está 

excessivamente deteriorado; 

Caracterização textual das 

classes do algodão 

introduzida 

IAM e 

empresas 

concessionarias 

 x) treinar os classificadores para liderarem 

processos de melhoria e separação de 

qualidade de algodão; 

Classificadores do 

algodão treinados 

IAM e 

empresas 

concessionárias  

 

 

8. Fixação do preço minimo 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)Rever a metodologia de fixação do preço 

minimo do algodãoà luz das observações 

criticas sobre as  desvantagens que 

actualmente encerra e divulgar amplamente o 

a metodologia revista 

Nova metodologia de 

cálculo do preço minimo 

introduzida 

IAM empresas 

concessionárias 

e FONPA 

 

 

9. Gestao sustentável de recursos naturais 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i) desenhar e implementar planos de gestão 

ambiental nas unidades industriais de 

beneficiamento do algodão e armazéns de 

pesticidas; 

Planos de gestão 

ambiental adoptados e 

implementados 

IAM, empresas 

concessionarias 

e MCA 

(ii)conceber e Implementar programas de  

 a)Controle de erosão, desmatamento e 

queimadas descontroladas nas zonas de 

produção de algodão; 

b)Promoção de uso seguro de pesticidas; 

c)Prevenção de contaminação de cursos de 

agua, flora e fauna bravia, assim como saúde 

Programas de gestão 

ambiental adoptados e 

implementados  

IAM, empresas 

concessionarias 

e MCA 
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humana e de animais domésticos durante o 

uso de pesticidas; 

d)Conservação de água e solos nas zonas 

algodoeiras para minimizar o impacto da 

agricultura itinerante. 

 

 

No âmbito da comercialização internacional do algodão moçambicano e seus derivados 

(subprodutos) a adopção de sistemas internacionais de qualidade é fundamental e as seguintes 

accções deverão ser implementadas: 

Acções Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i)Adequar as actuais infrastruras e logística 

de classificação nacional aos padrões 

internacionais 

Infrastruturas logisticas de 

classificação do algodão 

com padrões 

internacionais  

IAM 

(ii)Treinar os classificadores das salas 

nacionais na observação de praticas e uso de 

instrumentos modernos de classificação 

automática; 

Classificadores do algodão 

treinados no uso de 

instrumentos modernos 

IAM 

(iii)Aderir aos mecanismos internacionais de 

certificação laboratorial do algodão para 

garantir a credibilidade dos resultados dos 

testes nacionais; 

Mecanismos 

internacionais de 

classificação laboratorial 

do algodão adoptados 

IAM 

(iv)Consolidar a cooperação com o Centro 

Regional de testagem do algodão da Africa 

Austral e Oriental; 

Acordos de cooperação 

celebrados e 

implementados 

IAM 

(v) Integrar os resultados da classificação 

instrumental no sistema de contratação 

modelo em uso no País. 

 

Resutados de classificação 

intrumental integrados no 

sistema em uso no pais 

IAM 
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 (vi)Treinar os técnicos de comércio das 

empresas algodoeiras e de análise económica 

de contratos de exportação em comércio de 

fibra do algodão com base nos resultados da 

classificação instrumental. 

Técnicos do comércio e 

técnicos de análise de 

contratos de ecxportação 

das empresas algodoeiras 

treinados  

IAM e 

empresas 

concessionarias 

(vii) Divulgar as práticas nacionais de 

classificação e certificação das salas e 

laboratório de fibra no mercado internacional.   

Práticas nacionais de 

classificação divulgadas 

IAM e 

empresas 

concessionarias 

 

Quanto a adequação do quadro politico e institucional as acções prioritárias a 

implementar são:  

 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

(i) Adequar a estrutura orgânica do IAM às 

necessidades do relançamento do sector e 

submeter as propostas de reajuste para 

consideração e aprovação do Governo; 

Quadro oorganico do IAM 

revisto 

IAM, MA 

(ii)Estabelecer um sistema de monitoria da 

implementação do Plano Estrategico do sector. 

Sistema de Monitoria e 

Avaliação do PE adoptado 

e implementado 

IAM e 

Parceiros 

dos sector 

(iii) Apoiar AAM e FONPA nos esforços de 

fortalecimento da sua capacidade; 

IAM e FONPA capacitados AAM, 

FONPA e 

IAM 

(iv)Avaliar a eficacia do sistema de coordenação 

dos actores da cadeia de valor e propor acções e 

formas para melhorar a coordenação; 

Sistema de coordenação do 

sector revisto  

IAM, AAM, 

FONPA e 

outros 

parceiros 

 

5.2 Actividades do Sub-Sector de Têxteis e Confecções  

 

1. Aumento da produção de têxteis e confecções  
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Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

Explorar as oportunidades existentes no 

mercados interno e internacional para aumentar 

a produção  de texteis e confecções 

Identificação das 

oportunidades reais de 

mercado realizada 

DNI 

Prosseguir ao nivel regional o estudo da 

possibilidade de instalação de industria textil 

susceptivel de ser viavel para responder as 

necessidades em tecidos das industrias de 

confecções regionais  

Possibilidades de 

instalação da indústria 

textil avaliadas 

DNI, SADC 

Textile Hub 

Apoiar os esforços de expansão da produção de 

fio  e introdução da tecelagem 

Capacidade de fiação 

aumentada 

DNI e .... 

Estudar a possibilidade de introduão de linhas 

de produção para a substituição de importações 

na satisfação das nedcessidades das areas 

educação, hotelaria e saude  

Levantamento das 

possibilidades de 

substituição de 

importações realizado 

DNI, 

MINED, 

MISAU, 

MITUR e 

Unidades de 

texteis e 

confecções 

Desenvolver esforços para explorar a introdução 

de linhas de vestuário tipico e incentivar o seu 

uso e explorar a sua comercialização no 

mercado internacional  

Identificadas a linhas de 

produção e oportunidades 

de mercado externo 

DNI, 

Unidades de 

confecções  

 

2. Desenvolvimento de um quadro institucional adequado ao desenvolvimento da indústria 

textil e de confecções 

 

Acoes Estratégica Indicador/resultado Responsável 

1. A criação de uma unidade decisória ao 

nível político mais alto. Esta deve 

reunir-se periodicamente para analisar 

os resultados das análises e 

recomendações técnicas das diferentes 

questões arroladas como cruciais para o 

Criada a unidade decisoria 

de alto nivel para a 

coordenação da 

implementação das 

principais intervenções 

MIC 
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desenvolvimento do sector de têxteis e 

confecções. 

estrategicas no subsector 

de texteis e confecções 

2. Formação de um comité multissectorial 

técnico que inclui representantes dos 

seguintes sectores: Indústria, Trabalho, 

Transportes, Obras Públicas, Economia 

e Finanças, APIEX e ATM e CTA  

Criado Comité 

multisectorial de 

implementação das 

princiapis decisões 

estrategicas do susbsector 

de texteis e confecções 

MCI 

3. Reestruturação da Direção Nacional da 

Indústria criando uma unidade interna 

para a gestão do sector de Têxteis e 

Confecções. 

DNI restruturada MIC 

4. Elaboração de um programa de trabalho 

de desenvolvimento dos estudos das 

diferentes questões apresentadas como 

estrangulamentos do desenvolvimento 

do sector têxtil – implementação 

imediata pelo comité multissectorial de 

implementação da estratégia de têxteis e 

confecções criado em  

Programa de estudos 

elaborado e implementado 

DNI 

5. Criação da Associação empresarial do 

ramo têxtil e de confecções 

Criada a Associação do 

ramo de texteis e 

confecções 

DNI e 

unidades 

empresariais 

do ramo 

 

3. Criação de condições para a competitividade internacional do sector 

Acoes Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

Revisão da regulamentação do factor trabalho 

com vista  a flexibilização das contratações  

Regulamento da Lei do 

trabalho revisto 

MT, CTA,... 

Revisão do codigo de incentivos fiscais para o 

sector de texteis e confeccões  

Código de incentivos 

fiscais para o investimento 

revisto 

MEF, CTA 
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Estudo das possibilidades de facilitar o acesso 

ao credito para o sector textil e de confecções 

Produtos financeiros 

apropriados para o sector 

concebidos e oferecidos 

Banca 

comercial, 

MIC 

Avaliar os serviços de logistica (eficiência 

portuaria, acesso as linhas internacionais de 

frete, transorte rodoviario interno, serviços 

aduaneiros) para a industria textil e de 

confecções e introduzir melhoramento 

suscetiveis de tornar a industria textil e de 

confecções nacional internacionalente 

competitiva  

Serviços de logistica 

avaliados e definidas 

intervenções para o seu 

melhoramento 

Comite 

multisectorial 

de 

implemenatção 

da estratégia 

dos texteis e 

confecdções 

Revisão dos procedimentos de concessão de 

vistos de trabalho para criar um ambiente 

atractivo para o investimento na industria 

textil e de confecções 

Procedimentos de 

concessão de vistos de 

trabalho revistos 

MI e MINEC 

Avaliação das possibilidades de melhoria na 

qualidade da energia fornecida ao sector têxtil 

e de confecções e de redução dos custos da 

mesma para o sector incluindo a hipótese de 

tarifas preferenciais reduzidas. 

Estudo sobre o 

melhoramento da 

qualidade de energia 

concluido e medidas de 

apoio ao sector de texcteis 

e confecções tomadas 

DNI, EDM, 

comité 

multisectorial 

 

4. Investimentos 

Promover investimentos estrangeiros nas areas 

de confecções para aumentar a capacidade de 

produção e explorar as oprtunidades existentes 

no mercado internacional e ao mesmo tempo 

potenciar a viabilidade da industria têxtil 

Programa de mobilização 

do investimento elaborado 

e implementado. Valor do 

investimento mobilizado 

para o sector textil e de 

confecções 

AIPEX, DNI 

Comite 

multisectorial 

Avaliar a viablidade de introduçao de parques 

industriais de têxteis e de congfecções em 

zonas estrategicas para o desenvolvimento 

dessas industria 

Estudo de instalação de 

parques industriais de 

texteis e confecções 

realizado 

AIPEX, DNI 

e Comite 

Multisectorial 
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5. Recursos humanos 

Acções Estratégicas Indicador/resultado Responsável 

Desenvolver  centros de formação vocacional 

modernos para a industria de texteis e 

confecções e actualizar  os curriculas para 

adequar a formação as necessidades da 

industria 

Centros de formação 

Vocacional criados e 

curricula aprovados e 

implementados 

DNI, MESTP, 

Mtrabalho, 

Universidades 

Estudar com as instituições de ensino superior 

a criação das condições para a introdução de 

cursos superior na area de texteis e confecções  

Instituições de ensino 

superior identificadas e 

programas de formação 

introduzidos 

DNI, MESTP 

e 

universidades 

 

6.  Acesso ao Mercado 

Desenvolver um market agressivo depois da 

criação das condições internas adequadas 

para investimento externo para permitir a 

penentração nos principais mercados de 

confecções 

Programa de marketing 

desenvolvido e 

implementado  

AIPEX, DNI 

Promover compras públicas em unidades de 

produção locais como forma de estimular a 

industria nacional  

Orientações de 

procuremente de 

entidades públicas 

definidas e implementadas  

MCI e 

Instituições 

governamentais 

Avaliar o mercado interno de roupas usada 

com o intuito de ponderar sobre a politica 

adequada de eliminação à medida em que a 

industria nacional seja capaz de responder as 

necessidades da população 

Estudo sobre o comércio 

de roupa usada realizado e 

tomadas medidas 

apropriadas 

MCI e MEF 

 

7. Estimativa dos Custos de Implementação 

 

A implementação da estratégia do algodão, têxteis e confecções compreende diversas acções 

que incluem descde a criação de entidades para a implementação à revisão aos arranjos 

institucionais e analises adicionias para a tomada de decisões melhor informadas e revisao de 
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politicas em vigor com vista a criar um quadro conducivo que permita uma dinamica do sector 

para responder aos anseios da sociedade. Todas estas acções carecem de recursos e a sua 

mobilização é um desafio que determinação exactamente o que é possivel realizar-se e quando 

precisamente se pode esperar que o quadro desenhado podera estar criado.  

O cálculo de custos para as diferentes actividades não é um exercicio exacto pois depende das condições 

do mercado. O cálculo tomou como base o conhecimento disponivel actualmente sobre os custos das 

componentes de cada actividade que é susceptivel de sofrer a alterações  em função da dinâmica do 

mercado. Este exercicio deve ser entedido como uma previsão baseada na melhor informacão disponivel 

presentemente e toma em consideração alguns pressupostos visto tratar-se de uma previsão do futuro. 

Assim, os níveis de custos apresentados são certamente discutiveis e podem sofrer alterações. O seu 

valor é fornecer uma estimativa da ordem de grandeza das despesas associadas e uma base para reflexão 

sobre a implementação da Estratégia. A estimativa dos custos de implementação foi desenvolvida por 

actividade prevista na Esttrategia e por subsector em separado e, é apresentada por subsector sob a 

forma de tabela como se segue:     



 

 

A: Subsector do Algodão 

10. Melhoria da qualidade e técnicas de uso da semente 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Educação dos produtores sobre a importancia da 

qualidade da semente e sobre os custos e 

produtividade 

100,000 6,000,000 O montante cobre apenas o per diem e 

aloamento dos formadores. 

2. Criação de infraestruturas logisticas para facilitar a 

produção de  semente melhorada nas principais  

regiões de produção do algodão 

350,000 30,000,000 O pressuposto é que vão ser aproveitadas as 

infraestruturas que existem e criar sinergias. 

Possibilidade de criacão de parcerias com as 

concessionárias. 

3. Introdução e disponibilização de um kit de insumos 

básicos e factores de produção (sementes básicas e 

pré-básicas, pesticidas); 

- - O pressuposto é que papel do IAM consiste 

na assitência técnica as empresas que vão 

adquirir os kits. 

Esta actividade pode ser coberta com o 

mesmo orçamento para a educação de 

produtores (1). 

4. Capacitação de pessoal em técnicas de produção de 

semente melhorada de algodão. 
- - Esta actividade pode ser coberta com o 

mesmo orçamento para a educação de 

produtores (1). 

5. Uso de sementes certificada, fertilizantes, e variedades 

de alto rendimento de campo e industrial, resistentes 

e/ou tolerantes a pragas e doenças; 

- - Esta actividade pode ser coberta com o 

mesmo orçamento para a educação de 

produtores (1). 

6. Organização de intercâmbio inter-regional sobre as 

boas práticas na produção de semente   

25,000 1,500,000 O valor abrange viagens per diem e 

acamodação dos principais técnicos que 

posteriormente irão disseminar as 

constatações nas suas respectivas 

províncias. 

TOTAL 475,000 28,500,000  

11. Formação dos produtores e técnicos do algodão 



 

89 

 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Estabelecimento de centros de formação e difusão de tecnologias 

de algodão nas principais regiões/distritos produtores de 

algodão; 

 

150,000 9,000,000 Esta actividade carece de um estudo de 

viabilidade específica. O custo para 

provável para o estudo é a seguir indicado 

para as duas actividades. 

2. Introduzir parques de maquinaria e acções de treinamento de 

tratoristas, mecânicos e formadores de tração animal; 

 

3. Adopção e introdução de uma estratégia de comunicação sobre 

as vantagens da produção do algodão; 

30,000 1,800,000 Custo para o desenvolvimento da 

estratégia. O custo de implementação será 

determinado pelo estudo. 

4. Intensificação de programas de extensão com prioridade as 

zonas de maior produção ou potencial para tal; 

 

5. Treinamento dos produtores em matérias de gestão de negócios, 

micro-financas, seguros, crédito, associativismo, e outras 

matérias afins;  

 

10,000 600,000 O processo de treinamento será levado a 

cabo por extensionistas e organizações 

locais de base comunitária. O custo aqui 

apresentado é de adaptação dos materiais já 

existentes. O custo de implementação 

deveria ser suportado pelas empresas que 

fomentam o algodão. Tal custo resulta do 

acordo entre estas e os provedores de 

serviços. 

6. Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino 

superior vocacionadas para investigação agraria; 

 

  Esta actividade não envolve custos 

adicionais. 

7. Introdução de programas de equidade e de género.   O custo de implementação dos programas 

desta acção pode ser associado no mesmo 

pacto ao da acção 5 deste pilar. O custo de 

implementação deveria ser suportado pelas 

empresas que fomentam o algodão. Tal 

custo resulta do acordo entre estas e os 

provedores de serviços. 

TOTAL 190,000 

 

11,400,000  
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12. Aumento da area de produção por familia e promoção da produção em Molddes comerciais 

Acções Estratégicas Custos Observações 

USD MZN  

1. Promover investimentos na mecanização agraria, criar parques de 

maquinas, especialmente nas zonas de maoir potencial agricola  e 

capacitar os produtores no uso dos equipamentos.  

50,000 3,000,000 Esta actividade carece de um estudo 

de viabilidade específica. O custo 

para provável para o estudo é a 

seguir indicado para as duas 

actividades. 2. Incentivar aprovisionamento de animais e implementos para tração 

animal em zonas com condições agro-ecologicas favoráveis. 

3. Promover, incentivar e introduzir obrigatoriedade no uso de semente 

melhorada; 

100,000 6,000,000 Para implementar as 3 acções é 

pertinente que se faça um estudo 

que produza orientações mais 

específicas sobre a implementação 

de cada uma. O custo para provável 

para o estudo é a seguir indicado.  

4. Promover e massificar o uso de compostos orgânicos nos solos, 

fertilizantes, visualizando níveis planificados de aumento de 

produção, tendo em conta a sustentabilidade financeira e ambiental; 

5. Promover a rede de provedores de insumos e serviços aos produores 

a preços acessiveis. 

TOTAL 150,000 9,000,000  
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13. Serviços de investigação  

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Reestruturar e reforçar o sistema de investigação do algodão e da 

semente tendo como objectivos o estabelecimento de centros de 

excelência com base nas recomendações de estudos recentemente 

aprovados e boas práticas na região - SADC e a nível internacional; 

  A orçamentação só poderá ser 

efectuada conforme as orientações 

dos estudos. 

2. Melhorar o sistema de governação da pesquisa e investigação do 

algodão e da semente assegurando uma participação activa e 

qualitativa dos principais “stakeholders” nomeadamente o IAM, 

IIAM, do sector privado, representantes dos produtores e outros, 

representantes de instituições do ensino superior; 

150,000 9,000,000 Para que esta acção estratégica seja 

realizada é imprescindível a 

condução de uma análise 

institucional que vai orientar a 

governação de pesquisa, definição 

das linhas de investigação e 

estratégia de financiamento da 

pesquisa. O custo apresentado 

refere-se a análise institucional 

referida.  

3. Definir as linhas de investigação, pesquiza e extensão do sector do 

algodão com enfoque para as componente de melhoramento genético, 

manutenção e purificação varietal, maneio de pragas, gestão da 

fertilidade de solos, sempre tendo em conta as especificidades das 

diferentes regiões produtoras de algodão no pais ; 

4. Adoptar uma estratégia de financiamento da investigação e pesquisa 

do sector do algodão estabelecendo parcerias estratégicas com 

entidades publicas, privadas e parceiros internacionais interessados 

no sector do algodão. 

5. Experimentar e introduzir tecnologias avançadas e adaptadas as 

condições agroecologias tais como a mecanização e a irrigação; 

  Para esta acção pressupõe-se que o 

IAM irá coordenar com o IIAM para 

poderem prestar assistência técnica 

as empresas que operam no sector. 

Estas por sua vez, irão dissemniar as 

técnicas no seio dos “outgrower”. 

O custo dos pactoes tecnológicos a 

serem testados poderão ser cobertos 

pelas empresas que fomentam a 

cultura. Esta é uma acção que pode 

ser associada a outras já 

orçamentadas.   
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Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

6. Avaliar a viabilidade económica, social e ambiental de introduzir e 

possivelmente massificar o uso do algodão geneticamente 

modificado; 

100,000 6,000,000  

7. Divulgar informação e conhecimento sobre  as mudanças climáticas 

e as medidas de mitigação preconizadas. 

  Esta é uma acção que pode ser 

associada a outras já orçamentadas.   

8. Organizar programas de trocas de experiencias e de acesso a boas 

praticas em matérias de pesquisa e investigação do algodão; 

200,000 12,000,000 Explorar a possibilidade de 

comparticipação das empresas do 

sector. 

9. Elaborar e introduzir uma estratégia de comunicação sobre os 

resultados dos programas de investigação  sobre o algodão, organizar 

eventos e plataformas de divulgação; 

50,000 3,000,000  

TOTAL 500,000 30,000,000  

 

 

 

14. Aumento da produtividade  

Acções Estratégicas Custos Observações 

USD MZN  

1. Introdução e obrigatoriedade de uso de semente certificada.   Esta é uma acção que pode 

ser associada a outras já 

orçamentadas.  

A promoção do uso de 

produtos orgânicos no solo 

poderá ser mais um aspecto 

a ser divulgado. 

2. Promover uso produtos orgânicos nos solos, expansão e massificação 

do uso de insumos tais como fertilizantes tendo como objectivo o 

aumento da produção baseado na viabilidade económico-financeira e 

socio- ambiental; 

  

TOTAL    
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15. Provisão de crédito para os principais actores de cadeia de valor do algodão 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Promover o estabelecimento de instituições de microfinanças e de 

inclusão financeira nas zonas algodoeiras  

250,000 15,000,000 Estudo sobre a inclusão 

financeiras dos produtores 

de algodão, tendo em conta 

as a possibilidade de 

estabelecimento de 

instituições de 

microfinanças e a ligação 

com intervenções do 

Governo no sector agrário  e 

rural (ex. Rural Enterprise 

Financing Project).  

Por forma a criar sinergias o 

referido poderá igualmente 

explorar a ligação com a 

banca comercia e esquemas 

se segura para o algodão. 

2. Estabelecer parcerias com banca privada inovação financeira 

incluindo estabelecimento de fundos de garantia para investimentos 

em irrigação e mecanização da produção do algodão; 

3. Promover a introdução e operacionalização de esquemas de seguro 

agrícola no algodão. 

TOTAL 250,000 15,000,000  
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16. Melhoria da qualidade (separação na produção e comercialização interna) 

Acções Estratégicas Custos Observações 

USD MZN 

1. Introduzir manuais de procedimentos de separação do algodão para 

garantir a qualidade, divulgar e treinar os produtores, comerciantes 

e fabricas de descaroçamento; 

250,000  Elaboração e impressão dos 

manuais 

2. Criar a sinalização de qualidade e inscrever  nos sacos, e estabelecr 

a obrigatoriedade de reclassificação do algodão caroço pré-sucussão 

nas fabricas; 

  Esta é uma acção que pode 

ser associada a outras já 

orçamentadas. 

3. Introduzir cursos de treinamento aos actores envolvidos nas fases 

pró-mercados; 

  Esta é uma acção que pode 

ser associada a outras já 

orçamentadas. 

4. Introduzir e disponibilizar para todos mercados caixas de padrão de 

algodão caroço; 

  Esta é uma acção que pode 

ser associada a outras já 

orçamentadas. 

5. Adotar um sistema de inspensão pós-venda do algodão caroço e 

introduzir medidas de premiação aos cumpridores e de 

desencorajamento de práticas desviantes para com os padrões de 

qualidade; 

150,000  Por forma a criar sinergias, 

estas acções podem ser 

levadas a cabo num mesmo 

lote. 

6. Introduzir a caracterização textual das classes como indicação dos 

pontos de rejeição nos casos em que o algodão está excessivamente 

deteriorado; 

7.  Treinar os classificadores para liderarem processos de melhoria e 

separação de qualidade de algodão; 

TOTAL 400,000 24,000,000  
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17. Fixação do preço minimo 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

Rever a metodologia de fixação do preço minimo do algodãoà luz das 

observações criticas sobre as  desvantagens que actualmente encerra e 

divulgar amplamente o a metodologia revista 

30,000 1,800,000  

TOTAL 30,000 1,800,000  

 

 

18. Gestao sustentável de recursos naturais 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Desenhar e implementar planos de gestão ambiental nas unidades 

industriais de beneficiamento do algodão e armazéns de pesticidas; 

100,000 6,000,000 Para estas acções epecíficas 

caberá ao IAM e outras 

instituições de tutela fazer a 

fiscalização dos planos 
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2. Conceber e Implementar programas de:  

a) Controle de erosão, desmatamento e queimadas descontroladas nas 

zonas de produção de algodão; 

b) Promoção de uso seguro de pesticidas; 

c) Prevenção de contaminação de cursos de agua, flora e fauna bravia, 

assim como saúde humana e de animais domésticos durante o uso 

de pesticidas; 

d) Conservação de água e solos nas zonas algodoeiras para minimizar 

o impacto da agricultura itinerante. 

adoptados. O orçamento 

apresetado é apenas para 

acções de fiscalização. 

TOTAL 100,000 6,000,000  

No âmbito da comercialização internacional do algodão moçambicano e seus derivados (subprodutos) a adopção de sistemas internacionais de 

qualidade é fundamental e as seguintes accções deverão ser implementadas: 

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Adequar as actuais infrastruras e logística de classificação nacional aos 

padrões internacionais 

  Esta é uma acção que requer 

coordenação inter-sectorial. 

2. Treinar os classificadores das salas nacionais na observação de praticas 

e uso de instrumentos modernos de classificação automática; 

  Esta é uma acção que para a 

estimação de custos o IAM 

precisa de uma cotação de 

entidades que se dedicam a 

este tema. 

3. Aderir aos mecanismos internacionais de certificação laboratorial do 

algodão para garantir a credibilidade dos resultados dos testes nacionais; 

200,000 12,000,000 É importante estabelecer o 

roadmap para este conjunto 

de  acções ocorram. O custo 

para a elaboração do 

Roadmap é estimado 

4. Consolidar a cooperação com o Centro Regional de testagem do algodão 

da Africa Austral e Oriental; 

5. Integrar os resultados da classificação instrumental no sistema de 

contratação modelo em uso no País. 
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6.  Treinar os técnicos de comércio das empresas algodoeiras e de análise 

económica de contratos de exportação em comércio de fibra do algodão 

com base nos resultados da classificação instrumental. 

7. Divulgar as práticas nacionais de classificação e certificação das salas e 

laboratório de fibra no mercado internacional.   

TOTAL 200,000 12,000,000  

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a adequação do quadro politico e institucional as acções prioritárias a implementar são:  

Acções Estratégicas Custo Observações 

USD MZN 

1. Adequar a estrutura orgânica do IAM às necessidades do relançamento 

do sector e submeter as propostas de reajuste para consideração e 

aprovação do Governo; 

225,000 13,500,000 Condução de uma análise 

funcional do IAM 

2. Estabelecer um sistema de monitoria da implementação do Plano 

Estrategico do sector. 

3. Apoiar AAM e FONPA nos esforços de fortalecimento da sua 

capacidade; 

4. Avaliar a eficacia do sistema de coordenação dos actores da cadeia de 

valor e propor acções e formas para melhorar a coordenação; 

TOTAL  225,000 13,500,000  



 

 

B: Subsector de Têxteis e confecções 

 

 Atividades Custos (USD) 

Empresas de 

Consultoria 

Nacionais 

Empresas de 

Consultoria 

Estrangeiras 

 

1 

A criação de uma unidade decisória ao nível político mais alto. 

Esta deve reunir-se periodicamente para analisar os 

resultados das análises e recomendações técnicas das 

diferentes questões arroladas como cruciais para o 

desenvolvimento do sector de têxteis e confecções. 

 

- 

 

- 

 

2 

Formação de um comité multissectorial técnico que inclui 

representantes dos seguintes sectores: Indústria, Trabalho, 

Transportes, Obras Públicas, Economia e Finanças, APIEX e 

ATM e CTA  

 

- 

 

- 

 

3 

Reestruturação da Direção Nacional da Indústria criando uma 

unidade interna para a gestão do sector de Têxteis e 

Confecções. 

$ 93.000 

 

$ 175.000 

4 Elaboração de um programa de trabalho de desenvolvimento 

dos estudos das diferentes questões apresentadas como 

estrangulamentos do desenvolvimento do sector têxtil – 

implementação imediata pelo comité multissectorial de 

implementação da estratégia de têxteis e confecções criado 

em 2. 

$ 25.000 $ 45.000 

5 Criação da Associação empresarial do ramo têxtil e de 

confecções 

- - 

6 Avaliação das possibilidades de estabilização do 

fornecimento de energia ao sector têxtil e de confecções e da 

redução dos custos da mesma para o sector incluindo a 

viabilização do estabelecimento  de tarifas preferenciais 

reduzidas. 

$ 60.000 $ 110.000 

7 Estudo para a  melhoria do pacote de incentivos tendo como 

referência os níveis observados internacionalmente. 

$ 53.000 $ 97.000 

8 Análise das medidas necessárias para a flexibilização do 

processo de contratação de mão-de-obra estrangeira e 

redução dos custos inerentes as empresas. 

$ 35.000 $ 65.000 

9 Avaliação das possibilidades de redução do tempo 

necessário para o desembaraço aduaneiro. 

$ 65.000 $ 120.000 

10 Análise do desempenho dos principais portos e das 

possibilidades de acesso as linhas internacionais de frete para 

assegurar o acessos expedito de insumos e colocação dos 

$ 87.000 $ 162.000 
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 Atividades Custos (USD) 

Empresas de 

Consultoria 

Nacionais 

Empresas de 

Consultoria 

Estrangeiras 

produtos têxteis e de confecções nos principais mercados 

internacionais. 

11 Avaliação das condições e da possibilidade de melhoria nas 

principias vias rodoviárias de interesse para o 

desenvolvimento do sector de têxteis e de confecções. 

$ 93.000 $ 172.000 

12 Estudo das possibilidades de implantação de parques 

industriais específicos e das regiões mais estratégica para o 

desenvolvimento da indústria têxtil e de confecções. 

$ 87.000 $ 162.000 

13 Revisão dos aspetos da Lei do Trabalho14 identificados como 

perniciosos para o desenvolvimento industrial, e em 

particular para a indústria têxtil e de confecções. 

$ 75.000 $ 140.000 

14 Avaliação da procura de vestuário, e em particular da procura 

de vestuário usado e das possíveis medidas de promoção da 

indústria de confecções. 

$ 130.000 $ 183.000 

15 Estudo com o sistema bancário das possibilidades de 

concessão de crédito concecional para capital de giro para a 

indústria têxtil e de confecções.  

$ 82.000 $ 150.000 

16 Estudo dos paramentos de marketing e preparação de um 

programa de marketing para a mobilização de investimentos 

a ser implementado assim, que registarem-se progressos 

substanciais na remoção dos constrangimentos ao 

investimento no sector. 

$ 87.000 $ 162.000 

17 Estudo das condições técnicas necessárias para o 

desenvolvimento da formação de mão-de-obra em 

habilidades alinhadas com as necessidades da indústria; e 

avaliação dos investimentos necessários para a sua 

implementação. 

$ 58.000 $ 107.000 

18 Estudo com as instituições de ensino superior da 

possibilidade de introdução de cursos superiores para 

responder as futuras necessidades de técnicos para a 

indústria têxtil e de confecções 

$ 82.000 $ 150.000 

                                                           
14 O processo de revisão da lei do trabalho está em curso e como se refere na análise situacional este tem sido 
bastante controverso. A proposta submetida a Assembleia apresenta aspectos contrários a construção de 
ambiente atractivo para o investimento, e em particular para o sector de têxteis e confecções. A aprovação desta 
lei será um grande revés para a estratégia e para o desenvolvimento industrial. Assim, se não houver uma revisão 
destes aspectos em causa antes da sua aprovação perder-se-á uma grande oportunidade de se ter um instrumento 
que contribua para o desenvolvimento do país nos próximos anos. Assim, o prazo para a revisão deve ser imediato 
porque uma vez aprovada não haverá nenhuma oportunidade de revê-la num horizonte temporal curto. 
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 Atividades Custos (USD) 

Empresas de 

Consultoria 

Nacionais 

Empresas de 

Consultoria 

Estrangeiras 

 Total $1.025.000 $1.838.000 
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Anexo I: Incentivos na indústria têxtil e de confecções (países seleccionados) 

País Isenções Fiscais Facilidades para o 

Acesso ao Crédito 

Formação da Mão-de-

obra 

Tarifas 

Alfandegárias 

Maurícias  Entre 2003 e 2007, o 

governo concedeu 10 

anos sem o pagamento 

de impostos como forma 

de revitalizar a indústria. 

A partir de 2010 os 

incentivos reduziram 

para os primeiros cinco 

anos. Após este período 

as empresas sao taxadas 

10%. 

 Possui programas 

universitários para a 

formação de 

engenheiros e gestores 

de empresas têxteis e 

de confecções através 

das faculdades de 

engenharia e ciências 

económicas da 

Universidade das 

Maurícias.  

As empresas nas 

zonas francas são 

livres de tarifas 

aduaneiras na 

importação de 

matérias-primas e 

equipamentos; 

 

Livre repatriação de 

lucros.  

Lesoto  Livre de impostos nos 

primeiros dez anos. A 

partir deste periodo é 

fixada uma taxa de 12% 

(para aquelas empresas 

com maior 

expressividade na 

economia existe a 

possibilidade de 

renegociação da taxa) 

O Banco Central 

oferece assistência 

às empresas 

exportadoras para a 

obtenção de 

garantias de 

crédito. 

Entre 2003 e 2009 o 

governo criou um 

programa que 

reembolsava entre 40% 

e 50% dos custos 

incorridos pelas 

empresas em várias 

acções de capacitação. 

A partir de 2012 as 

firmas passaram a 

deduzir 125% dos 

custos com capacitação 

ou educação terciária; 

 

Facilidade de obtenção 

de vistos para 

trabalhadores 

estrangeiros 

principalmente nas 

áreas de gestão, 

supervisão e técnicos 

específicos. 

 

Todas as empresas 

exportadoras são 

livres de taxas na 

importação de 

equipamentos e 

matérias-primas;  

 

Livre repatriação de 

lucros. 

Madagáscar  Livre de impostos nos 

primeiros cinco anos. 

Após este periodo é 

fixada uma taxa de 10% 

Com o apoio do 

Banco Africano de 

Desenvolvimento, 

o Governo criou 

recentemente um 

fundo orcado em 

cerca de $3 

Em 2009, o Governo 

criou, em cada 

provincia, um centro de 

treinamento específico 

para têxteis e 

confecções. 

Adicionalmente, as 

Todas as empresas 

que exportam mais de 

95% dos seus 

produtos sao livres 

detaxas na 

importacao de 
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milhões para 

auxiliar na 

organização das 

pequenas e médias 

empresas do sector 

e torna-las 

apetecíveis ao 

financiamento 

bancário.    

 

empresas têm a 

possibilidade de 

recuperar custos com 

formacao até um limite 

de 65% mediante 

acordo com este; 

 

Facilidade de obtenção 

de vistos para 

trabalhadores 

estrangeiros. 

 

equipamentos e 

matérias primas; 

 

Livre repatriação de 

lucros. 

 

  

Bangladesh  Zero imposto nos 

primeiros cinco anos. 

Para aquelas empresas 

que produzem em 

Khulna, Sylhet, Barisal e 

Rajshani tem um período 

isenção de sete anos.  

O governo criou 

um fundo de 

garantia de crédito 

que assegura até 

90% dos 

empréstimos 

concedidos. 

Adicionalmente as 

pequenas e médias 

empresas têm um 

incentivo 

monetário anual de 

até 5% do valor 

necessário para a 

produção.  

O país possui uma seríe 

de programas médios e 

universitários para a 

formação em têxteis e 

confecções. O maior 

destaque vai para 

Bangladesh University 

of Textiles (BUTEX), 

que é uma universidade 

pública com cursos 

apenas para área de 

têxteis e confecções.   

 

Outro destaque vai para 

a parceria entre o 

National Institute of 

Textile Engineering 

and Research (NITER) 

e a Universidade de 

Dhaka que oferecem 

bacharelatos e 

mestrados em 

engenharia têxtil e 

design. 

Todas as empresas 

que exportam mais de 

80% dos seus 

produtos são livres de 

taxas na importação 

de equipamentos e 

matérias-primas; 

 

 

Livre repatriação de 

lucros 

Cambodja  Zero imposto até aos 

primeiros nove anos. 

Depois desse periodo é 

fixada uma taxa de 9%. 

 Neste momento o país 

tem um instituto de 

formação em têxteis e 

confecções, o 

Cambodian Garment 

Training Institute que 

resulta duma parceria 

com o The Garment 

Manufacturers 

Isenção de taxas 

aduaneiras na 

importação de 

equipamentos e 

matérias primas; 

 

Livre repatriação de 

lucros 
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Association in 

Cambodia.  

 

 

O Governos oferece 

facilidade de obtenção 

de vistos para a 

contratação de 

trabalhadores 

estrangeiros 

principalmente para as 

categorias de gestores e 

supervisores, para além 

de garantir a 

recuperação dos custos 

com capacitações em 

60%  
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Anexo II: Lista de pessoas entrevistadas 

Lista de Entrevistados 

 

 

 

NAMPULA CIDADE 

Nº Nome Instituição/ Localização 

 
1 Chaquil Issak SANAN /Nampula cidade  

2 Ajit Bhanudas Kulkarani METL Grup (Texmoque)-Nampula  Cidade  

3 Jaime Roberto Chissico DPASA Nampula cidade  

4 Bonifácio Costantino Cambir DPIC-Chefe- Dpto do Comércio-Nampula  

NAMPULA-MONAPO e MECONTA  

1 Jose Domingos FONPA/Monapo  

2 Mendes da Costa Tomo SDAE/Monapo  

3 Antonio Alberto Moz-Algodão/Meconta e Liupo  

4 Manuel Pedro Maleia CIMSAN/Namialo-Meconta  

5 Americo Candido  Produtor/Namialo-Meconta  

6 Alberto Nacheque Produtor/Namialo-Meconta  

NAMPULA-RIBAUE  

1 Amisse Manuel Chiporo SDAE/Ribaue  

2 Armenio Maricoa SDAE/Extensão-Ribábue  

3 Gilgerto Nhamtembo OLAM/Ribaue  

4 Carlos Alfredo  OLAM/Ribaue  

5 Manuel Jose Sardinha Produtor/Muetela  

6 Constantino Manuel Produtor/Muetela  

7 Júlio Muariua Produtor/Namaluco  

8 Júlio Manuel Produtor/Marocane  

9 Fernado Rieque Produtor/Marocane  

CABO DELGADO  

1 Dalilo Ambasse DPASA/SPA – Pemba  

2 Florêncio Chavango DPIC/Pemba  

3 Nuno Gaspar SDAE/Montepuez  

4 Armando Cardoso 
IAM/Delegação de Cabo Delgado - 

Montepuez 
 

5 Francisco Resende PLEXUS/Montepuez  

6 José Cardoso Camilo 
Associação 25 de Junho/ Nropa - Montepuez 

– Cabo Delgado 
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Tete 
 

Nº Nome Cargo/Instituição 
 

 
1 Jacinta Jacinto DPASA-Tete  

2 Nelton Moura SDAE-Cahora Bassa  

3 Timóteo Ernesto SDAE-Chitima  

4 Lidia Zandamela SDAE-Chitima  

5 Miguel Lapsone SDAE-Magoe  

6 Nota Jorge SDAE-Magoe  

7 Mario Lucas DPASA-Manica  

8 Ronaldo Naico DPIC-Manica  

9 Conde Augusto DPIC-Manica  

10 Zé Luis SDAE-Guro  

11 Eng.o Ruben SDAE-Mossurize  

12 Armando Jambo Dombe - Sussundenga  

13 Edson Tanga 
Responsável da Fábrica de Processamento de 

Algodão de Manica –Guro - OLAM 
 

14 Aires Mavie OLAM  

15 
Membros do Clube/CDR de 

Zvichaita(20) 
Localidade de Zambeze-Mucumbura - Magoe  

16 Ernesto Chiassano Presidente do Clube/CDR de Zvichaita  

17 
Membros da Associação 

Tchuma Tchiri Pansi(3) 
Localidade de Matangulo - Chitima  

18 José Samuel Johane 
Produtor da Localidde de Dárue - 

Sussundenga 
 

19 Eliote Samuel 
Produtor da Localidde de Malhive - 

Sussundenga 
 

20 
Membros do Grupo de 

Produtores Garagua(10) 
Localidade de Garagua-Mossurize  

21 Hélder de Sousa Delegado do IAM-Sofala  
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QUELIMANE - ZAMBEZIA  

1 Joaquim Safonde Comissale - Morrumbala  

2 Orlando Levene Boamne – Morrumbala  

3 Clementino Alfredo Mepinhanesede- Morrumbala  

4 António Miguel Mepinhanesede- Morrumbala  

5 Inacio Moises Vuo-Vuo - Morrumbala  

6 Xadreque Francisco Bomane- Morrumbala  

7 Lote Malicoco Jasse - Morrumbala  

8 Izequiel Antonio Nhaminga - Morrumbala  

9 Canassaba Lole Camissale - Morrumbala  

10 Manuel Pondese Camissale - Morrumbala  

11 Jose Ponda Mepinhanesede- Morrumbala  

12 Arcanjo Taunde Bomane - Morrumbala  

13 Ferraz Capece Canivete - Morrumbala  

14 Vasco Jafinar Pisso - Morrumbala  

15 Carlitos Imecro Pisso - Morrumbala  

16 Ilton Nazane  Técnico  

17 Andre Paulo Técnico  

18 Leonardo Cipiao  Director SDAE  

19 Avelino Mavunga  Gestor de produção  

20 Victorino Gonsalves  Tecnico  

21 Carvalho Mafai  Produtor  

22 Laurindo Américo Produtor  

23 Xavier Gonsalves  Produtor  

24 David Loforte  MocotexMocuba  

25 Miguel   Director(estava ausente)  
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MAPUTO PROVÍNCIA, MAPUTO CIDADE  

Nº Nome Cargo/Instituição 
 

 

1 Tiago Teixeira Cepêda 
Director geral - MCM (Mozambique Cotton 

Manufacturers) 
 

2 Mohamed Fazmil Fayzer Gestor da Moztex  

3 
Ahmed Rashid Yusuf 

Umarany / Muhammad 
Director geral - Fabrica de confecções Ninita  

4 Francisco Daya Socio Gerente - Confecções Daya  

5 Sevi George / Manoj Abraham 
Director Geral - FAUMIL Lda e INUPOL 

Lda 
 

6 Custódio Salomão 
Administrador - Batista Salomão companhia 

Lda. 
 

7 Dércia Bai-Bai IAM - Instituto de Algodão de Mocambique  

8 António Paulino Sivi  
Estatística - IAM (Instituto de Algodão de 

Moçambique) 
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