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Este plano de ação é uma síntese de um documento1 que tenta responder a duas questões de política importantes que dizem 
respeito ao compromisso de Moçambique no sentido de estimular o crescimento agrícola de acordo com a agenda do Programa 
Compreensivo de Desenvolvimento da Agricultura Africana (CAADP). A primeira pergunta prende-se com a dimensão e a natureza 
dos investimentos públicos agrícolas que seriam necessários para que o país cumpra os seus objetivos de sustentabilidade e de 
desenvolvimento, como estabelecido nos fundamentos da estratégia agrícola. Relativamente a este assunto, os resultados da 
análise de investimento indicam o seguinte: (1)o montante da despesa agrícola pública teria de apresentar um crescimento anual na 
ordem de 17 a 21 por cento; (2) a parcela da despesa agrícola pública atribuída aos investimentos que podem introduzir alterações 
tecnológicas (por exemplo, investigação e desenvolvimento) deve ser reforçada entre 28 e 46 por cento, os investimentos 
conducentes à prestação de serviços e apoio aos agricultores que contribuem para a expansão dos fatores e maior utilização de 
insumos (por exemplo, subsídios agrícolas) devem absorver entre 21 e 31 por cento da despesa agrícola pública e os investimentos 
que aumentam a eficiência de utilização de insumos (por exemplo, irrigação e informação acerca das melhores práticas de cultivo) 
devem absorver entre 6 e 8 por cento; e (3) o montante gasto em despesas gerais (por exemplo, salários, apoio institucional) deve 
decrescer dos atuais 75 por cento para entre 24 e 36 por cento da despesa agrícola pública. 

Em segundo lugar, o estudo explora a questão de saber quais os fatores que conduzem à decisão sobre o montante dos fundos 
públicos atribuídos à e para a agricultura. Da mesma forma, este estudo também analisa os fatores subjacentes ao tratamento 
diferenciado aplicado aos diferentes tipos de investimentos públicos aquando da tomada de decisões relativamente à atribuição de 
recursos. Tanto a teoria como as evidências do passado moçambicano sugerem que não é tarefa fácil fazerem-se investimentos 
significativos nos principais domínios de produtividade e de reforço que apenas exijam a tomada de decisões económicas ideais. 
Existem fatores de economia política que afetam a tomada de decisões. A este respeito, o processo do CAADP — sendo um 
elemento central na tomada de decisões sobre o investimento agrícola em Moçambique — poderia ter um impacto positivo. 
Podem, igualmente, tirar-se ensinamentos das experiências de outros países relativamente à forma como o processo do CAADP 
influenciou as despesas públicas destinadas à agricultura. 
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ENQUADRAMENTO 

Como membro da União Africana, Moçambique comprometeu-se 
a estimular o crescimento e o desenvolvimento no setor agrícola, 
em alinhamento com a atual iniciativa central do continente para 
a agricultura, o Programa Compreensivo de Desenvolvimento da 
Agricultura Africana (CAADP). O país concluiu o seu Plano 
Nacional de Investimento Agrícola do CAADP (ou Programa 
Nacional de Investimento do Sector Agrário, PNISA). O PNISA foi 
desenvolvido para permitir ao governo atingir os objetivos do seu 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrário (PEDSA) atual, que 
estabelece a visão do país relativamente à transformação do setor 
agrícola de uma agricultura predominantemente de subsistência 
para um setor competitivo e sustentável. O PEDSA traça um 
objetivo de crescimento agrícola anual de 7 por cento, o qual está 
um ponto percentual acima do objetivo de 6 por cento traçado 
pelo CAADP. Um dos principais desafios que a equipa de 
planeamento do investimento agrícola enfrenta é avaliar os 
montantes e os tipos de investimentos que serão necessários para 
alcançar os objetivos de desenvolvimento traçados no PEDSA. 

Os cálculos feitos com base nos dados dos Indicadores de 
Desenvolvimento Mundial mostram que, entre 2000 e 2011, o 
valor acrescentado agrícola em Moçambique cresceu a uma taxa 
média anual de 8,4 por cento. Este valor excede o objetivo do 
CAADP para todo o continente africano, que consiste na obtenção 
de um crescimento médio anual do setor agrícola de 6 por cento. 
Contudo, o crescimento agrícola em Moçambique tem sido 

impulsionado em grande parte pelo fator expansão. Os indícios 
disponíveis mostram que as políticas e as despesas públicas têm 
promovido principalmente a rápida expansão da área das 
superfícies agrícolas. Esta situação tem poucas probabilidades de 
ser sustentável. Além disso, os resultados da análise total do fator 
de produtividade e outros indícios sugerem que o elevado 
rendimento do crescimento agrícola dos últimos anos pode estar 
sobrevalorizado. Por exemplo, os dados da análise do Trabalho de 
Inquérito Agrícola mostram que a terra e a produtividade do 
trabalho estagnaram ou diminuíram com o tempo, o que se 
reflete na baixa utilização de serviços e tecnologias que 
aumentam a produtividade, incluindo sementes, fertilizantes e 
irrigação melhorados. Com base nesta análise, Pauw et al. (2012) 
estimam que a taxa de crescimento no passado mais recente do 
setor agrícola de Moçambique seja de apenas 3,4 por cento por 
ano. Esta análise é ainda substanciada pela composição da 
despesa agrícola pública no período relevante, o que indica que 
cerca de 75 por cento da despesa agrícola pública (DAP) não é 
aplicada em setores que melhorem diretamente as superfícies 
agrícolas e a produtividade do trabalho. As despesas com a 
investigação e o desenvolvimento agrícola (I&D), o apoio aos 
agricultores e a prestação de outros serviços agrícolas, 
conjuntamente, representaram apenas cerca de 25 por cento do 
total das despesas agrícolas. 
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QUAL A DIMENSÃO E QUE TIPO DE INVESTIMENTOS 
PÚBLICOS AGRÍCOLAS SERIAM NECESSÁRIOS PARA 
QUE O PAÍS CUMPRA OS SEUS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL? 

Uma vez que o efeito de diversos tipos de investimento público 
para o crescimento não é neutro, é importante classificar os 
investimentos de acordo com as fontes de crescimento. Utilizando 
a abordagem desenvolvida por Benin, Fan e Johnson (2012), o 
estudo pergunta quais são os custos necessários ao aumento da 
produção agrícola em 1 ponto percentual através de três fontes 
diferentes de crescimento: (1) investimentos públicos que causam 
a expansão dos fatores e uma maior utilização de insumos por 
parte dos agricultores, (2) investimentos públicos que levam à 
melhoria da eficiência da utilização de fatores e insumos no 
processo de produção e, (3) investimentos públicos que 
ocasionem alterações tecnológicas. 

Para responder a esta questão crucial, consideram-se dois 
cenários diferentes: 

Cenário 1. A recente taxa de crescimento médio anual (2000-
2011) estimada para o setor agrícola de Moçambique de 8,4 por 
cento é considerada correta e, por isso, serve de referência. Os 
investimentos necessários à sua sustentação — ao mesmo tempo 
que se substitui uma fonte de crescimento dominada pela 
expansão das superfícies agrícolas e a eficiência distributiva por 
outra que deriva principalmente das alterações tecnológicas — 
são então estimados. 

Com base no cenário de referência apresentado na Tabela 1, 
a DAP total acumulada ascende a 90,9 mil milhões de meticais no 
período de 2013 a 2022 (ou 9,1 mil milhões de meticais por ano, 
em média), indo a maior parte para despesas gerais (42,1 por 
cento), seguidas de investimentos de apoio à expansão dos 
fatores e utilização de insumos (30,9 por cento), alterações 
tecnológicas (21 por cento) e eficiência na utilização dos fatores e 
dos insumos (6 por cento). A manutenção da elevada taxa de 
crescimento agrícola anual de 8,4 por cento exige um crescimento 
associado na DAP total a partir do valor de base de referência de 
15,4 a cerca de 17,2 e 19,2 por cento por ano, de acordo com os 
diferentes valores de substituição das fontes de crescimento e das 
elasticidades do crescimento - investimento. Este aumento 
necessário na DAP total deverá ser obtido através de dotações de 
crescimento mais rápido aos investimentos para alterações 
tecnológicas e investimentos para a melhoria da eficiência em 
comparação com as suas taxas de crescimento da base de 
referência (ver as quarta e quinta linhas das estimativas da Tabela 
1). A DAP total acumulada necessária ascende a valores entre 
107,4 e 127,9 mil milhões de meticais (ou entre 10,7 e 12,8 mil 
milhões de meticais por ano, em média), o que representa entre 
18 e 41 por cento acima do montante da base de referência. Os 
dividendos atribuídos aos diferentes tipos de investimentos são 
também diferentes dos dividendos da base de referência, com 
montantes aproximados a irem para as despesas gerais (entre 30 
e 36 por cento), a expansão dos fatores e a utilização de insumos 
(entre 25 e 31 por cento) e as alterações tecnológicas (entre 28 e 
37 por cento). 

Tabela 1 — Despesas agrícolas governamentais estimadas necessárias para atingir os objetivos de rendimento, 2012-2022 

  
Manter uma elevada taxa de crescimento 

de 8,4 por cento 
Elevar a taxa de crescimento  

de 3,4 – 7,0 por cento 

 Cenário 
da base 

de 
referência 

Substituição baixa Substituição elevada Substituição baixa Substituição elevada 

 
Elasticida

de 
elevada 

Elasticida
de baixa 

Elasticida
de 

elevada 
Elasticida 
de baixa 

Elasticida
de 

elevada 

Elasticid
ade 

baixa 

Elasticida
de 

elevada 
Elasticida
de baixa 

Taxa de crescimento (%)          

Total 15,4 17,2 18,1 17,4 19,2 17,5 19,9 17,6 20,9 

Geral 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Fatores 48,2 47,9 47,3 47,3 45,4 48,1 47,8 47,5 46,0 

Eficiência - PTF  16,4 16,6 17,6 16,9 20,0 17,2 22,0 17,5 24,5 

Alteração tecnológica – PTF 31,5 31,9 34,4 32,9 40,3 33,2 42,5 34,1 48,4 

Montante (mil milhões de meticais, 
2003) 

         

Cumulativo          

Total 90,9 107,4 117,0 108,1 127,9 111,5 138,6 112,5 156,3 

Geral 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

Fatores 28,1 32,3 35,8 31,3 32,5 32,6 36,9 31,6 33,5 

Eficiência - PTF  5,4 6,7 8,3 6,8 9,5 8,6 10,6 9,0 12,1 

Alteração tecnológica – PTF 19,1 30,2 34,6 31,7 47,6 32,0 52,9 33,7 72,4 

Média anual          

Total 9,1 10,7 11,7 10,8 12,8 11,0 13,9 11,1 15,6 

Geral 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Fatores 2,8 3,2 3,6 3,1 3,2 3,3 3,7 3,2 3,3 

Eficiência - PTF  0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 1,1 0,7 1,2 

Alteração tecnológica – PTF 1,9 3,0 3,5 3,2 4,8 3,2 5,3 3,4 7,2 

Dividendos em montante (%)          

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Geral 42,1 35,7 32,8 35,4 30,0 34,4 27,6 34,0 24,5 

Fatores 30,9 30,1 30,6 28,9 25,4 29,3 26,6 28,1 21,4 

Eficiência - PTF  6,0 6,2 7,1 6,3 7,4 7,7 7,6 8,0 7,7 

Alteração tecnológica – PTF 21,0 28,1 29,5 29,4 37,2 28,7 38,1 29,9 46,3 



 

Cenário 2. Assumimos uma taxa de crescimento à partida 
muito menor para o setor agrícola de Moçambique de 3,4 por 
cento, com base em Pauw et al. 2012. Então, estimamos que os 
investimentos necessários ao aumento da taxa de crescimento 
ascendam a 7 por cento, em 2022. 

As necessidades de investimento no âmbito do segundo 
cenário são ligeiramente superiores às do primeiro cenário. 
Comparada com a taxa média anual de crescimento da base de 
referência da DAP de 15,4 por cento, a DAP total precisa de 
crescer a uma taxa estimada entre 17,5 e 20,9 por cento por ano, 
de acordo com os diferentes valores de substituição das fontes de 
crescimento e das elasticidades do crescimento - investimento. A 
DAP total acumulada necessária ascende a valores entre 111,5 e 
156,3 mil milhões de meticais (ou entre 11,0 e 15,6 mil milhões de 
meticais por ano, em média), o que representa entre 21 e 65 por 
cento acima do montante da base de referência. Os dividendos 
atribuídos aos investimentos para as alterações tecnológicas é 
agora maior (entre 29 e 46 por cento), em comparação com os 
dividendos para as atividades gerais (entre 24 e 34 por cento), a 
expansão dos fatores e a utilização de insumos (entre 21 e 29 por 
cento) e os ganhos de eficiência (entre 7 e 8 por cento). 

QUAIS SÃO OS ELEMENTOS QUE DÃO ORIGEM AOS 
INVESTIMENTOS PÚBLICOS NA AGRICULTURA EM 
MOÇAMBIQUE? 

A secção anterior identificou os investimentos públicos agrícolas 
necessários para que Moçambique alcance os seus objetivos 
estabelecidos na estratégia agrícola do país, PEDSA. Mas ainda 
fica em aberto a questão de saber como estes níveis e tipos de 
DAP podem ser empreendidos Mais especificamente, o que 
sabemos nós sobre o que orienta a tomada de decisões 
relativamente à atribuição de recursos para o setor e o que 
podemos aprender com isto? 

Para responder a esta questão, com base num quadro 
concetual apresentado por Mogues (2012), são examinados os 

textos teóricos publicados e as evidências empíricas (Figura 1). 
Este quadro estrutura os diferentes fatores que influenciam a 
tomada de decisões sobre o investimento público e identifica 
quatro dimensões fulcrais em que são organizados os motores do 
investimento público agrícola: (1) o processo orçamental formal; 
(2) as características dos investimentos agrícolas; (3) as funções, 
os incentivos, os interesses e as limitações dos principais 
intervenientes; e (4) o contexto da governação política e 
económica. Para além do contexto da governação política e 
económica, este estudo analisa as outras três dimensões no que 
diz respeito a Moçambique. 

O PROCESSO ORÇAMENTAL E A SUA INFLUÊNCIA NOS 
INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS 

As estruturas governamentais verticais e horizontais de 
Moçambique são complexas. A multiplicidade de camadas e de 
ligações cruzadas na planificação e no processo de orçamentação 
— entre níveis superiores e inferiores do governo, entre órgãos 
setoriais e intersectoriais e a relação matriz que estas duas 
dimensões representam — tem implicações para o bom 
funcionamento do processo e para a influência real dos 
componentes individuais do governo na atribuição final de 
recursos no setor. Apesar da intenção para que o processo de 
planeamento seja bem coordenado com o processo orçamental, 
esta coordenação não ocorreu, frequentemente, como 
pretendido. Por exemplo, o Plano Anual de Actividades e 
Orçamento (PAAO) tem sido tratado como uma "lista de desejos" 
para vários órgãos e unidades subnacionais, dentro do setor 
agrícola público, e o seu total excede em muito o que acaba por 
ser atribuído pelo orçamento disponível. Mesmo que as 
atividades expressas fossem todas elas necessárias e relevantes 
para as responsabilidades destes órgãos e gabinetes, a falta de 
correspondência entre o PAAO e o orçamento total aprovado 
compromete a relevância do PAAO no sentido de influenciar as 
atribuições de despesa dentro do setor (Banco Mundial 2011). 

Figura 1 - Tomada de decisões de despesa pública e os fatores que influenciam tais decisões 

 



 

DE QUE FORMA AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS 
PÚBLICOS AFECTAM AS ATRIBUIÇÕES DE RECURSOS 
POR FORMA A CRIÁ-LOS? 

Capacidade de atribuir investimentos públicos agrícolas 

aos esforços dos decisores públicos: 

A este respeito, uma das características importantes dos bens e 
serviços fornecidos publicamente é a questão de saber em que 
medida as despesas públicas verificadas na criação dos mesmos 
podem, efetivamente, ser atribuídas aos decisores políticos que 
são responsáveis por estes investimentos. Estudos sugerem que, 
em Moçambique, as atividades promocionais1, mais do que as 
funções essenciais 2, se prestam à mobilização para a obtenção de 
credibilidade política, dada a sua visibilidade e imputabilidade 
mais pronunciada, embora a sua contribuição social para o 
desenvolvimento agrícola possa ser mais limitada. De facto, um 
estudo efetuado pelo Banco Mundial conclua que no orçamento 
agrícola, em Moçambique, existe subinvestimento nas funções 
essenciais, a favor da priorização de maiores despesas nas 
atividades promocionais. 

Não é apenas o governo que pode orientar as despesas 
públicas para estas áreas que trazem vantagens políticas através 
de imputabilidade e visibilidade relativamente consideráveis. 
Estudos anteriores sobre Moçambique sugerem que incentivos 
semelhantes também existem no seio da comunidade de 
financiadores. De acordo com Hodges e Tibana (2004), o desejo 
de "marcar presença" tem vindo a limitar a disposição dos 
financiadores no sentido de canalizarem fundos através de apoio 
orçamental setorial ou geral, em oposição à concessão de 
financiamento para projetos visíveis. O estudo sugere que os 
financiadores tendem a escolher projetos de desenvolvimento 
mais fáceis de causar impacto público nos seus próprios países, 
incluindo no próprio parlamento. 

Intervalo de tempo dos investimentos desde a atribuição 

de fundos até à obtenção de exsumos: 

Além da imputabilidade e da visibilidade, as características 
temporais dos investimentos agrícolas também são importantes 
na determinação da natureza da despesa pública agrícola em 
Moçambique. Em particular, o intervalo de tempo que pode 
existir entre a constituição inicial das despesas públicas e a 
realização de serviços ou de infraestruturas proporcionadas, 
influenciarão se o serviço ou o investimento será ou não 
efetuado, ou quantos recursos serão necessários à sua 
concretização. 

Por exemplo, o estudo do Banco Mundial (2011) sublinha que 
a modalidade particular de investimentos públicos na irrigação 
em Moçambique foi negativamente afetada pelos imperativos 
políticos tantos dos financiadores como do governo na 
apresentação de resultados rápidos. Quando convenientemente 
desenvolvido desde a conceção da ideia até à conclusão da 
construção e, dadas as disposições e as funções institucionais 
existentes, um plano de irrigação em Moçambique poderia levar 
em média cerca de três anos a desenvolver-se. No entanto, este 
período de tempo tem sido frequentemente encurtado dada a 

                                                 
1As actividades promocionais são as que possuem características e externalidades de bens públicos limitadas ou inexistentes, e as que o setor privado 
pode, de modo alternativo, levar a cabo dado o contexto propício adequado aos agentes privados. Incluem a distribuição de insumos agrícolas subsidiados 
e de crédito e o envolvimento directo do Estado em actividades produtivas, tais como a execução de instalações de processamento e armazenamento 
agrícolas. 

2As funções fulcrais referem-se aqui a actividades que têm uma lógica clara no sentido do envolvimento do setor público, com base no interesse público e 
na existência de externalidades positivas para a prestação desses bens ou serviços. Os exemplos oferecidos são os investimentos na investigação e 
extensão agrícolas, controlo de doenças, bem como o estabelecimento de regulamentação apropriada à actividade privada, incluindo a regulação de nor-
mas de qualidade para as sementes certificadas. 

pressão política no sentido de haver algo para mostrar num 
período de tempo mais curto. Em resultado disso, a qualidade dos 
estudos técnicos e de viabilidade — se vierem sequer a ser 
alguma vez realizados — foi sacrificada, com consequentes 
problemas na funcionalidade dos sistemas de irrigação 
desenvolvidos. 

Um outro tipo de investimento agrícola importante em 
qualquer país, a investigação e o desenvolvimento (I&D), sofre um 
desfasamento temporal especialmente longo entre o momento 
em que um empreendimento de I&D é iniciado e o tempo em 
que, por exemplo, uma variedade de sementes melhoradas para 
determinada safra é posta à disposição dos agricultores. Isto, por 
si só, pode constituir um desincentivo à vinculação de um fluxo 
adequado e estável de fundos destinados a I&D agrícola. Em 
Moçambique, os investimentos em I&D agrícola são, a todos os 
títulos, inclusive em comparação com outros países de África, 
extremamente baixos. De acordo com o estudo do Banco Mundial 
(2011), a intensidade de despesas com a investigação agrícola — a 
relação entre as despesas públicas na investigação agrícola e o PIB 
agrícola — em Moçambique é baixa, na ordem de 0,25 por cento. 
Em África, o valor médio foi de 0,61 por cento, em 2008 (Stads e 
Beintema 2012). Esta percentagem ainda é significativamente 
menor do que a recomendada em 2004 pelo Conselho 
Interacadémico para África (Inter-Academy Council for Africa ), de 
1,5 por cento do grau de despesas de investigação agrícola (IAC 
2004). Embora os estudos existentes sobre Moçambique ainda 
não tenham investigado as razões para tão baixíssimo nível de 
investimento em investigação agrícola, vale a pena considerar os 
potenciais fatores em jogo a partir dos vários textos publicados. 

OS ATORES E AS SUAS INTERAÇÕES, COMO 
ORIENTADORES DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS 
AGRÍCOLAS 

Conforme argumentado pela bem consolidada escolha pública e 
pelos textos publicados sobre economia política, a fim de 
compreender as decisões dos agentes públicos — incluindo as 
suas ações na atribuição de fundos públicos no e para o setor 
agrícola — é preciso compreender os incentivos subjacentes dos 
agentes e as suas restrições, que orientam as suas decisões. Os 
principais atores que poderiam impulsionar o processo de tomada 
de decisões sobre o investimento público agrícola em 
Moçambique incluem: os partidos políticos, os financiadores e as 
empresas privadas do agro-negócio. 

Partidos políticos 

Um das bases mais importantes na economia política para a 
atribuição de recursos públicos é saber se os políticos serão mais 
susceptíveis à canalização de recursos para os seus partidários de 
base tradicionais ou se acharão eficiente, do ponto de vista 
político, transferir recursos para os segmentos da população que 
estão, intimamente, menos alinhados com eles. O argumento 
fundamental subjacente a esta última hipótese é que os 
partidários do núcleo de um partido político já estão decididos a 
votar no seu próprio partido e é improvável que alterem os seus 
hábitos enquanto eleitores, ao passo que cidadãos politicamente 
menos comprometidos são mais facilmente influenciáveis quando 



 

recebem os recursos estatais. A outra hipótese — 
nomeadamente, que um partido no governo tem mais 
probabilidades de fazer pender a atribuição de recursos públicos 
para os seus principais partidários — reside, em parte, na noção 
de uma maior incerteza associada aos retornos políticos para os 
investimentos económicos que vão para eleitores indecisos e 
menos conhecidos. 

Vários estudos sobre os motores, ao nível da economia 
política, dos investimentos públicos na agricultura em 
Moçambique podem vir a ser chamados para esta análise, embora 
não utilizem de forma explícita a base referida. As principais 
conclusões dos textos publicados relativos a Moçambique são 
consistentes com a primeira hipótese de que os recursos irão ser 
direccionados para grupos ainda não-alinhados com o partido no 
governo, a fim de incrementar o apoio político desses grupos. A 
este respeito, o Orçamento de Investimento para Iniciativas 
Locais, que consistiu numa transferência de fundos do governo 
central para os distritos, é um bom exemplo para demonstrar a 
relevância desta hipótese no contexto moçambicano. Embora 
áreas elegíveis de despesas tenham sido inicialmente concebidas 
para serem diversificadas, a partir da subvenção do primeiro ano 
e ainda mais intensificadas a partir de 2007, as diretrizes centrais 
apelavam a que uma grande parcela destes fundos — 
aproximadamente metade — fosse atribuída ao desenvolvimento 
agrícola (Banco Mundial 2011). Do Rosário (2011) argumenta que 
estes fundos, canalizando recursos agrícolas e outros para as 
áreas rurais partidárias da oposição, reforçaram a popularidade 
do partido no governo nessas áreas. Do mesmo modo, outros 
estudos apontam para diversas situações — incluindo um grande 
impulso por parte do governo no sentido de reabilitar quatro 
grandes propriedades dedicadas à plantação do açúcar — nas 
quais o governo canalizou despesas públicas na agricultura para 
essas províncias, distritos e municípios onde, anteriormente, 
havia perdido as eleições. 

Financiadores 

A agricultura é um setor proeminente para a ajuda externa ao 
desenvolvimento em Moçambique. Assim, um elemento 
fundamental no quadro dos determinantes da tomada de 
decisões de despesa pública na agricultura é o papel da 
participação dos financiadores em Moçambique. Hanlon (2004) 
sugere que a comunidade de financiadores tem uma influência 
substancial tanto na despesa como noutras políticas 
governamentais, em parte por trocarem a sua insistência por uma 
boa governação dos recursos públicos pela defesa da 
implementação das suas políticas preferenciais. Hanlon dá um 
exemplo de financiadores que não reagem de imediato à 
utilização indevida dos fundos agrícolas para que os seus 
interesses possam beneficiar de orientações ideológicas mais 
alargadas. Outro trabalho, pelo contrário, defende que se dá 
demasiado relevo à influência dos financiadores nas decisões 
relativas às atribuições à agricultura. Buur et al. (2011) dão como 
exemplo o facto de as acções do governo estarem alinhadas com 
os objectivos tanto dos financiadores como do setor privado, no 
investimento em grande escala na reabilitação do subsetor 
açucareiro. 

Indústria agrícola 

Um impulsionador importante da dimensão de atenção nível das 
políticas públicas que uma mercadoria ou actividade recebe tem a 
ver com a maneira como os papéis dos diferentes atores se 
sobrepõem — em particular, todos os que fazem políticas e todos 
os que são afectados por elas. A sobreposição pode ser 
interpretada de diferentes maneiras: os atores podem assumir os 

papéis uns dos outros ao longo do tempo ou podem ser 
incorporados nos círculos ou esferas uns dos outros. Ambas se 
encontram ilustradas no subsetor açucareiro de Moçambique. 

Também se podem percecionar as forças motrizes 
subjacentes aos investimentos agrícolas explorando as razões 
tanto para a falta como para a existência de investimentos. As 
políticas pretendidas e executadas no setor pesqueiro de 
Moçambique proporcionam um exemplo de como os incentivos e 
os interesses dos diferentes atores principais se uniram para 
frustrar um conjunto de políticas destinadas ao estabelecimento e 
à expansão das atividades pesqueiras semi-industriais no país 
(Buur 2012). 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES AO NÍVEL DAS 
POLÍTICAS 

Aumentar e sustentar o elevado crescimento agrícola em 
Moçambique para atingir os objetivos de desenvolvimento do 
país exigirá investimento público adicional substancial no setor, 
uma alteração na composição desses investimentos e melhorias 
na eficiência das despesas públicas. Os tipos de investimentos 
agrícolas são importantes porque não são neutros em termos de 
crescimento. Os que oferecem tecnologias de localização 
específica e têm em conta a diversidade dos agricultores são 
cruciais. Em última análise, os agricultores são quem tem de 
tomar as decisões de investimento agrícola nas explorações 
agrícolas que ocasionarão o crescimento agrícola desejado. Mas 
porque as decisões dos agricultores se baseiam na potencial 
rentabilidade e nos riscos da produção agrícola, em comparação 
com outras oportunidades de investimento e as restrições 
individuais que enfrentam (tanto na agricultura como fora dela), é 
inútil responder à questão da priorização do aumento das 
despesas com a agricultura isoladamente. Portanto, a questão da 
priorização tem de basear-se na análise da eficiência e eficácia 
dos diferentes tipos de despesa pública e investimentos tanto no 
setor agrícola como no não agrícola. 

A teoria e as evidências oriundas de Moçambique sugerem 
que os decisores políticos não têm incentivo para fazer quaisquer 
investimentos significativos em investimentos necessários ao 
aumento da produtividade, tais como a investigação e o 
desenvolvimento (o que ocasiona alterações tecnológicas), ou 
que, quando o fazem, tendem a apressá-los, o que resulta em 
investimentos de pouca qualidade, tal como sucedeu no caso da 
irrigação (que se sabe aumentar a eficiência de utilização de todos 
os fatores de produção). Como alguns dos principais tipos de 
investimentos necessários não são por norma facilmente 
atribuíveis a esforços individuais específicos ou levam muito 
tempo a que os seus resultados se manifestem, estas 
características diminuem os incentivos para que os decisores 
políticos os realizem. Consequentemente, será fundamental 
encontrar maneiras inovadoras para aumentar os retornos 
políticos para tais investimentos. 

Com Moçambique totalmente empenhado no processo do 
CAADP, a questão que se põe é saber como esse processo ajuda a 
alterar tal comportamento. Com base no seu princípio de 
participação inclusiva, o processo do CAADP pode aproximar a 
sociedade civil e os meios de comunicação das atividades e 
deliberações dos decisores políticos envolvidos no setor agrícola, 
educando, em simultâneo, a opinião pública acerca das 
necessidades de investimento do país de uma maneira que nada 
tem a ver com o partidarismo político. Esta atuação tem o 
potencial de aumentar a imputabilidade e os retornos políticos 
dos bens e serviços públicos essenciais mas que recebem pouco 
investimento — uma hipótese passível de ser testada. Uma das 



 

conclusões dos estudos do CAADP, noutros países africanos, é que 
o grau de influência do mesmo foi bastante variado. Uma melhor 
compreensão de como e de que maneira o CAADP pode 

influenciar os investimentos é crucial para melhorar o apoio ao 
setor agrícola em Moçambique. 
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