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Em todas as economias existem ligações económicas e contrapartidas importantes que merecem ponderação aquando da criação de 
políticas ou avaliação dos impactos das mesmas. Uma destas ferramentas de análise política que pode ajudar os decisores políticos a 
terem uma melhor compreensão destas ligações e contrapartidas é um modelo de equilíbrio geral calculável (EGC) ao nível da 
economia global. Este plano de ação apresenta os resultados de um estudo que calibra um modelo de EGC para a mais recente matriz 
de contabilidade social de Moçambique (MCS) para que considere os impactos em matéria de crescimento, pobreza e nutrição ao nível 
da economia global, de acordo com cenários alternativos de crescimento agrícola. Os cenários são comparados durante o período 
compreendido entre 2009 a 2019, coincidente com o período de implementação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Agrícola 
(PEDSA), e a realização por parte de Moçambique do Programa Compreensivo de Desenvolvimento da Agricultura Africana 
(“Comprehensive Africa Agriculture Development Program”, CAADP). 

O "cenário base" presume uma continuação da recente experiência de Moçambique em matéria de baixa produtividade agrícola e 
progresso lento na luta contra a pobreza. Neste cenário, que replica cuidadosamente tendências históricas de produção de culturas 
oriundas de estatísticas oficiais, o PIB agrícola só apresenta um aumento anual de 3,2 por cento durante o período compreendido entre 
2009 e 2019, ao passo que a economia, como um todo, aumenta em 5,7 por cento por ano, no mesmo período. A taxa de incidência de 
pobreza diminui de 54,6 em 2008/09 (a estimativa oficial), para 46,8 por cento, em 2019. O maior decréscimo da pobreza ocorre na 
região do sul, onde, seguindo tendências recentes, a produtividade agrícola aumenta mais rapidamente a partir de uma base muito 
baixa comparativamente com outras regiões. A percentagem de pessoas com deficiência calórica decresce de 57,1 por cento, na base, 
para 50,1 por cento, em 2019. 

Num cenário de crescimento agrícola acelerado ou "cenário do CAADP", o crescimento agrícola aumenta, atingindo o objetivo de 7 
por cento definido pelo PEDSA. Apesar da estratégia de crescimento do PIB de Moçambique se centrar, em grande parte, no 
desenvolvimento das indústrias extrativas, demonstra-se neste cenário a importância do setor agrícola, com o crescimento do PIB 
nacional a ascender na ordem de 1,2 pontos percentuais relativamente à taxa de crescimento da base de referência (ou seja, para 6,9 
por cento). Dá-se prioridade às regiões do centro e norte, devido a um potencial agrícola superior, de acordo com o PEDSA. Após uma 
década de estagnação, o norte é considerado uma região prioritária, com um elevado e rápido potencial de crescimento; daí que o PIB 
agrícola desta região se tenha expandido na ordem de 9,3. A região central, que já superou as regiões vizinhas no decorrer da última 
década, continua a ser considerada prioritária. Presumimos um desempenho forte e contínuo, com o setor agrícola a expandir-se a uma 
taxa de 5,8 por cento por ano. Finalmente, a agricultura na região do sul, embora não sendo prioritária no âmbito do PEDSA, está a 
crescer a uns respeitáveis 4,9 por cento a partir de uma base baixa. 

Segundo este cenário de crescimento acelerado, a pobreza nacional atinge 44,9 por cento em 2014, o que é superior ao objetivo 
otimista de 42 por cento até 2014 e de 35,8 por cento até 2019 do Plano de Redução da Pobreza. O rápido crescimento da produção 
alimentar (básica) per capita, no cenário do CAADP, provocou ainda o decréscimo da taxa de deficiência calórica, na ordem de 13,3 
pontos percentuais, em relação ao cenário base. Tal como previsto, a redução da pobreza e da deficiência calórica não é tão lenta na 
região do sul. Contudo, até as taxas de decréscimo relatadas podem estar sobrevalorizadas dado o pressuposto, no modelo de EGC, de 
preços comuns num mercado nacional de mercadorias. 

 

CONTEXTO 

Durante a última década, Moçambique registou um rápido 
crescimento económico. As estimativas das contas públicas 
colocam o crescimento do produto interno bruto (PIB), de 2003 
a 2007, em 8,4 por cento por ano, com um forte crescimento 
em todos os setores da economia, incluindo a agricultura (7,4 
por cento), a indústria (8,0 por cento) e os serviços (9,3 por 
cento). A desaceleração do crescimento do PIB durante o 
período compreendido entre 2007 e 2009 (6,3 por cento) 

deveu-se à seca, em 2008, e a um aumento vertiginoso nos 
preços mundiais, o que teve um efeito negativo na economia. 
Contudo, estimativas preliminares apontam para uma 
recuperação durante o período compreendido entre 2009 e 
2010. Embora nunca tenha sido uma prioridade absoluta em 
termos de estratégia de desenvolvimento do país, o setor 
agrícola sempre desempenhou um papel importante na 
economia moçambicana. Durante os anos 90, o forte 
crescimento no setor agrícola, que corresponde a 
aproximadamente um quarto do PIB e emprega 80 por cento da 
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população adulta, contribuiu para os grandes progressos feitos 
na luta contra a pobreza (Thurlow 2012). A taxa oficial de 
incidência de pobreza, per capita, caiu de 69,4 por cento em 
1996/97, para cerca de 54,1 por cento, em 2002/03. Contudo, a 
última estimativa sugere que, de facto, a pobreza aumentou 
marginalmente para 54,7 por cento, em 2008/09. 

No contexto do rápido crescimento aparente do PIB 
agrícola, o resultado relativo à pobreza constituiu uma surpresa 
para muitos. Isto levantou uma série de questões sobre a 
fiabilidade das estatísticas de produção de culturas subjacentes 
às estimativas das contas públicas e houve quem sugerisse que, 
em vez disso, as estatísticas oficiais elaboradas pelo Ministério 
da Agricultura (Trabalho de Inquérito Agrícola, TIA) descreviam 
um quadro muito mais realista, embora sombrio, do 
desempenho do crescimento agrícola durante o período 
compreendido entre 2003 e 2009 (Arndt et al. 2011). Os dados 
do TIA sugerem que a produção da maior parte dos alimentos 
básicos permaneceu estagnada ou decresceu durante esse 
período. Esta estagnação foi identificada como uma das 
principais razões para a redução da pobreza ser tão lenta (Arndt 
et al. 2011). Existiram também outros fatores que contribuíram 
para este estado de coisas. Utilizando um modelo de EGC, Arndt 
et al. (2011) demonstraram como os impactos dos preços 
externos e os impactos climáticos, específicos de cada região, 
causaram o aumento vertiginoso da pobreza na altura em que o 
inquérito de 2008/09 estava a ser conduzido. Os impactos dos 
preços dos alimentos a nível mundial, em 2008, acentuaram 
negativamente os preços do mercado interno, devido à 
intensidade das importações moçambicanas. Estes efeitos 
agravaram-se pelo facto de os preços dos combustíveis de 2008 
serem cerca de cinco vezes mais elevados do que os níveis 
médios verificados durante 2002. A seca de 2008 afetou muitas 
famílias de agricultores na região central, o que explica o 
crescimento acentuado da pobreza na região, apesar de o setor 
agrícola da mesma ter tido um bom desempenho durante o 
período compreendido entre 2002 e 2008. 

Moçambique lançou recentemente o seu Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento Agrícola (PEDSA) (Ministério da 
Agricultura, 2011). O documento explicita a visão do país no 
sentido de transformar o setor agrícola, para que deixe de ser 
predominantemente uma agricultura de subsistência e se torne 
um setor competitivo e sustentável que deverá contribuir para 
a segurança alimentar e aumentar os rendimentos dos 
agregados familiares rurais. A agricultura continua a ser uma 
fonte vital de receita para a maioria da população. Apesar de a 
sua importância relativa como setor exportador estar em 
declínio perante a rápida industrialização e crescimento das 
exportações nos setores de exploração mineira e industrial, o 
setor ainda contribui com cerca de um décimo para as receitas 
de exportação. O setor proporciona, além disso, insumos 
essenciais para os setores de transformação de produtos 
agrícolas, que contribuem com mais 6,5 por cento para o PIB 
nacional. Paralelamente ao PEDSA, a Nova Parceria para o 
Desenvolvimento de África (NPDA) está a implementar o 
Programa Compreensivo de Desenvolvimento da Agricultura 
Africana (CAADP), em parceria com vários governos africanos, 
incluindo Moçambique. O CAADP apoia a identificação de um 
quadro integrado de prioridades de desenvolvimento que visam 
a recuperação do crescimento agrícola, desenvolvimento rural e 
a segurança alimentar na região africana. Embora o principal 
objetivo do CAADP seja atingir 6 por cento de crescimento 
agrícola por ano, o documento do PEDSA de Moçambique fixa 
este objetivo em 7 por cento. 

QUADRO CONCEPTUAL E METODOLOGIA 
DO ESTUDO 

Dado existirem, na orientação do desenvolvimento do setor 
agrícola de Moçambique, escolhas relativas tanto ao setor 
como um todo como aos subsetores, muitas das intervenções 
em investimentos e políticas no âmbito do PEDSA estão a ser 
projetadas ao nível dos subsetores. Contudo, existem 
interligações sólidas nos subsetores e entre a agricultura e a 
restante economia. Para entender estas ligações e como o 
crescimento setorial contribuirá para o desenvolvimento 
alargado dos objetivos do país, é necessário um quadro 
analítico integrado para promover a sinergia das projeções de 
crescimento para diferentes subsetores e para avaliar os efeitos 
combinados dos mesmos no crescimento económico, redução 
da pobreza e disponibilidade calórica. Além disso, o 
crescimento da produção agrícola é frequentemente afetado 
pela procura tanto no mercado interno como no externo. A 
procura, por sua vez, depende do crescimento da receita tanto 
na agricultura como na economia mais abrangente. Embora a 
agricultura seja uma atividade económica dominante em 
Moçambique e a maioria da população viva em áreas rurais, 
tanto o setor rural como o urbano precisam de ser incluídos 
neste quadro, a fim de se compreender o impacto ao nível da 
economia global do crescimento agrícola. 

Este estudo utiliza um modelo de equilíbrio geral calculável 
(EGC) de economia global para Moçambique para analisar as 
ligações e as contrapartidas entre o crescimento económico, a 
redução da pobreza e a disponibilidade calórica tanto a nível 
macroeconómico como a nível microeconómico, sob dois 
cenários de crescimento agrícola alternativos: um cenário base 
(baixo crescimento agrícola) e o cenário CAADP (acelerado 
crescimento agrícola). Como tal, o estudo baseia-se numa 
análise anteriormente levada a cabo por James Thurlow, e a 
adaptação do modelo segue a abordagem inicialmente 
desenvolvida por Pauw e Thurlow (2011) para a Tanzânia. O 
modelo de EGC utilizado neste estudo está calibrado para uma 
nova matriz de contabilidade social (MCS) para Moçambique, 
com base no ano de 2007 (Pauw e Thurlow 2012). Esta análise 
também apresenta uma incidência regional por considerar 
especificamente o papel dos objetivos de crescimento agrícola 
regional e das intervenções ao nível das políticas nos padrões 
de crescimento subsetorial, regional e nacional. Além disso, 
para além do conhecido "módulo de pobreza", o modelo de 
EGC inclui um "módulo de nutrição" que estima as alterações 
na disponibilidade calórica ao nível dos agregados familiares, 
com base nos resultados do consumo de alimentos para 
agregados familiares diferentes e representativos considerados 
no modelo. 

A versão do modelo usada aqui identifica 54 subsetores, 22 
dos quais no sector de agricultura, silvicultura e pescas. O 
modelo CGE estima, de forma endógena, o impacto do 
crescimento nos rendimentos dos agregados familiares a nível 
de grupo. Existem 30 grupos representativos de agregados 
familiares no modelo, espalhados por três regiões, cinco quintis 
de receita (com base nos níveis de despesa per capita) e 
localização (urbana e rural). Como os modelos EGC não 
consideram a distribuição de rendimentos dentro de cada 
grupo de agregados familiares, a componente de 
microssimulação do modelo analisa, especificamente, os 
impactos ao nível do agregado familiar individual dentro de 
cada grupo de agregados. O módulo de nutrição funciona de 
forma semelhante ao módulo de pobreza, no qual as alterações 
de consumo no modelo de EGC estão ligadas de forma 



 

 

descendente ao modelo de microssimulação baseado no 
inquérito. O módulo de nutrição, contudo, apenas considera as 
alterações nas quantidades de consumo de produtos 
alimentares a partir dos quais são obtidas as calorias pelos 
agregados familiares. O módulo de nutrição permite-nos medir 
alterações na disponibilidade calórica ao nível do agregado 
familiar. Estas alterações são calculadas com base no conteúdo 
calórico de diferentes produtos alimentares e nas alterações 
nas quantidades destes alimentos consumidos como observado 
no modelo de EGC. A disponibilidade calórica total de cada 
agregado familiar é ajustada pelo tamanho e estrutura 
demográfica do mesmo (ou seja, a idade e a composição em 
termos de género) antes de ser confrontada com a quantidade 
necessária de energia diária. Um agregado familiar que não 
cumpra este requisito — utiliza-se neste estudo um "limiar de 
deficiência calórica" equivalente a 2.150 quilocalorias por 
adulto/dia — é considerado em défice calórico. 

RESULTADOS PRINCIPAIS 

Cenário base: continuar num percurso de 
crescimento de baixa produtividade 

As implicações ao nível da economia global da continuação do 
atual percurso de crescimento de Moçambique durante o 
período 2009-2019 são exploradas no “cenário base”. 
Especificamente, o modelo de EGC está estabelecido para 

replicar o nível e padrões de crescimento observados durante 
os quatro ou cinco anos anteriores a 2007. Apesar de o ano que 
serve de base ao modelo ser 2007, o estudo compara e analisa 
especificamente o crescimento, pobreza e resultados 
nutricionais durante o período 2009-2019. Este período é 
dividido em dois subperíodos (2009-2014 e 2015-2019), para 
coincidir com os dois períodos de implementação do PEDSA. 

Os resultados regionais das culturas são estimados usando 
o modelo de EGC. Os resultados das culturas na região do norte, 
por exemplo, decrescem ao longo da tabela no cenário base, o 
que se deve a uma combinação de fraco crescimento de 
produtividade agrícola e rápida expansão de terras. Embora o 
modelo indique níveis de crescimento de produtividade mais 
elevados para a região central, a relativamente rápida expansão 
de terras neste caso ainda significa que os lucros das culturas 
sejam pequenos. As culturas melhoram ligeiramente no sul, 
onde a expansão de terras é lenta, o que implica a 
intensificação do uso de insumos. 

As taxas de pobreza e deficiência calórica a diferentes 
níveis estão apresentadas na Tabela 1. No cenário base, a 
pobreza nacional é de 51,1 por cento, em 2014, e atinge 46,8 
por cento, em 2019. A pobreza urbana decresce mais 
rapidamente do que a pobreza rural, em termos relativos e 
absolutos (ou seja, 9,1 pontos percentuais em comparação com 
7,1 pontos percentuais). 

Tabela 1— Taxas de pobreza e de deficiência calórica nos cenários base e do CAADP 

 

Estimativas oficiais de 
pobreza baseadas em 

questionários Cenário Base Cenário do CAADP 

Diferença anual 
média em pontos 

percentuais: 
CAADP e Base 

(2019)  2002/03 2008/09 2014 2019 2014 2019 

Taxa nacional de pobreza (%) 54,1 54,6 51,1 46,8 44,9 35,8 -11,0 

Por localização        

 Urbana 51,5 49,5 45,6 40,4 40,7 32,6 -7,8 

 Rural 55,3 56,8 53,5 49,7 46,8 37,3 -12,4 

Por região        

 Norte 55,3 46,3 42,7 39,3 36,2 25,8 -13,5 

 Centro 45,5 59,7 56,6 52,4 49,9 41,9 -10,5 

 Sul 66,5 56,8 52,6 47,1 47,9 38,6 -8,5 

Deficiência calórica nacional (%) n/a 57,1 53,9 50,1 47,2 36,8 -13,3 

Por localização        

 Urbana - 67,1 63,6 60,0 59,7 51,1 -8,9 

 Rural - 52,7 49,7 45,7 41,8 30,5 -15,2 

Por região        

 Norte - 45,8 42,3 38,1 35,1 24,2 -13,9 

 Centro - 57,0 53,9 50,2 46,0 34,9 -15,3 

 Sul - 72,6 70,0 66,4 66,2 57,5 -8,9 

Fonte: Modelo de EGC de microssimulação para Moçambique . 

Ao nível regional, o decréscimo de pobreza varia entre sete 
pontos percentuais no norte (partindo de uma base 
relativamente baixa) e 9,7 pontos percentuais no sul (partindo 
de uma base relativamente alta). Apesar de um crescimento 
agrícola relativamente rápido na região central, o declínio de 
pobreza neste caso é relativamente pequeno. Isto está 
relacionado com o facto de os preços dos produtores agrícolas 
diminuírem em termos reais, o que também significa que as 
margens de lucro dos agricultores diminuem. Isto tem um 
impacto significativo nos rendimentos familiares, especialmente 
na região central, onde a agricultura é uma fonte importante de 
rendimento familiar. O que reforça uma consequência comum 
do rápido crescimento de produtividade agrícola, 
nomeadamente que os consumidores acabam frequentemente 
por beneficiar mais com as descidas de preços associadas ao 

crescimento de produtividade agrícola do que os produtores 
beneficiam com o aumento da produção. 

Os resultados sobre disponibilidade calórica mostram um 
decréscimo consideravelmente rápido na taxa de deficiência 
calórica (sete pontos percentuais no cenário base). É 
interessante que, nesta situação, o norte tenha o maior declínio 
de deficiência calórica (7,7 pontos percentuais) e o sul o menor 
(6,2 pontos percentuais). 

Cenário do CAADP: atingir a meta de um 
crescimento agrícola acelerado  

Nesta secção, o estudo compara o resultado num cenário de 
crescimento agrícola acelerado, tal como previsto pelo 
PEDSA/CAADP. O “cenário do CAADP” assume uma trajetória de 
crescimento com uma base mais larga ou mais equilibrada 
durante 2009-2019. As taxas de crescimento da produtividade 



 

 

total dos fatores a nível de setor e de região são aplicadas de 
forma que metas razoáveis de produção sejam alcançadas até 
2019, com base em avaliações anteriores de potencial de 
produção e priorização do setor ao abrigo do PEDSA. 

São estimadas as produções regionais de culturas 
necessárias para atingir os níveis de crescimento agrícola 
estabelecidos no modelo. No que se refere às culturas, o estudo 
nota que as produções de milho melhoram cerca de 66 por 
cento, atingindo 1,45 toneladas métricas por hectare (mt/ha); 
as produções de arroz melhoram 51 por cento para 1,56 mt/ha; 
e a mandioca e outros tubérculos continuam a melhorar com o 
forte crescimento na base – por exemplo, as produções de 
outras culturas de tubérculos aumentam significativamente, em 
89 por cento, atingindo 17 mt/ha até 2019. De forma muito 
vaga, o PEDSA estabelece uma meta de “duplicar as produções 
agrícolas” ao longo da próxima década. É claro que tão vastas 
melhorias a nível nacional não são necessárias para atingir a 
meta de crescimento de sete por cento; de facto, melhorias de 
produção bastante moderadas e alcançáveis seriam 
provavelmente suficientes à luz do ritmo de expansão de terras 
estimado. 

O ritmo de redução de pobreza aumenta significativamente 
quando o crescimento agrícola sobe, como é evidente ao 
comparar os resultados do cenário do CAADP com os do cenário 
base (Tabela 1). No cenário do CAADP, a pobreza nacional 
decresce para 44,9 por cento, até 2014, e 35,8 por cento, até 
2019, o que está 11 pontos percentuais abaixo da taxa atingida 
no cenário base. A redução da pobreza rural é muito mais 
rápida do que a redução da pobreza urbana. De facto, enquanto 
o fosso entre a pobreza rural e urbana alargou no cenário base, 
tal fosso agora estreita no cenário do CAADP. 

Um resultado interessante é o declínio relativamente lento 
na taxa urbana de deficiência calórica, que, com o valor de 51,1 

por cento até 2019, permanece elevada. Geralmente, não é 
incomum que as famílias urbanas tenham mais elevadas 
deficiências calóricas em comparação com as rurais. Isto está 
relacionado com as diferenças nas dietas ou com dificuldades 
em contabilizar todas as fontes de calorias obtidas (por 
exemplo, as famílias urbanas consomem frequentemente 
refeições preparadas em restaurantes, cujo conteúdo calórico é 
difícil de determinar ou frequentemente nem sequer é 
contabilizado). Quando há dados disponíveis, também é 
apropriado ajustar os requisitos calóricos mínimos para o tipo 
de trabalho que cada pessoa faz (por exemplo, as famílias 
urbanas têm menos probabilidade de executar trabalho 
vigoroso, tal como o trabalho rural, pelo que necessitam de 
menos calorias). A consequência é que o erro de medição pode 
explicar parte da diferença entre taxas rural e urbana de 
deficiência calórica. 

Identificar subsetores agrícolas prioritários 

O crescimento dentro de diferentes subsetores agrícolas pode 
ter diferentes impactos nos resultados de desenvolvimento por 
várias razões (Pauw e Thurlow 2011). Este estudo agrupa os 
subsetores agrícolas em sete grupos, nomeadamente: milho; 
outros cereais (sorgo e arroz); tubérculos (mandioca e batatas); 
leguminosas e oleaginosas (feijões, leguminosas, amendoins, 
etc.); horticultura (frutas e vegetais); culturas de exportação; e 
pecuária (Tabela 2). O estudo não avalia de forma explícita os 
setores de pescas ou silvicultura, dada a informação limitada 
sobre a forma como estes setores estão priorizados ao abrigo 
do PEDSA ou qual o crescimento previsto. Os efeitos individuais 
de crescimento destes grupos de subsetores são depois 
avaliados aplicando os choques das alterações tecnológicas das 
simulações do CAADP aos grupos de culturas selecionados, 
enquanto são mantidos os choques das alterações tecnológicas 
dos cenários base para os restantes setores. 

Tabela 2— Cenários setoriais: principais resultados de crescimento e pobreza 

 

PIB adicional em 2019 
relativamente à base  
(milhões de meticais) 

Taxa média de 
crescimento 

setorial anual, 
2009-2019 (%) 

Taxa média de 
crescimento do 

PIB agrícola anual,  
2009-2019 (%) 

Taxa de 
pobreza 
nacional 

(2019) 

Taxa de 
deficiência 

calórica 
(2019)  PIB total PIB agrícola 

Crescimento devido: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

… ao milho 12.133 10.828 7,55 4,61 42,7 43,5 

… a outros cereais 5.338 5.295 11,85 3,93 45,7 48,9 

… a culturas de tubérculos 8.357 6.254 5,84 4,05 44,5 45,5 

… a leguminosas 5.163 4.257 6,05 3,80 45,5 48,4 

… a horticultura 4.379 2.959 3,55 3,64 45,7 48,7 

… a culturas de exportação 2.149 1.652 5,17 3,47 46,0 49,6 

… à pecuária 6.726 4.295 7,54 3,81 45,1 49,0 

Combinado (cenário do CAADP) 42.486 30.832 - 6,77 35,8 36,8 

Fonte: Modelo de EGC de microssimulação para Moçambique. 
Nota: MT = Metical de Moçambique; PIB = produto interno bruto. 

O primeiro indicador é o multiplicador de crescimento, que 
é definido como o impacto no PIB total dividido pelos efeitos no 
PIB agrícola. O multiplicador de milho é 1,12, o que significa 
que, para cada aumento de 1,00 metical no PIB agrícola devido 
ao crescimento causado pelo milho, existe um aumento 
adicional de 0,12 meticais no PIB não-agrícola devido a ligações 
intersectoriais. A análise do “ranking” baseada no multiplicador 
de crescimento mostra que o milho está em sexto lugar nos 
sete grupos de subsetores, sugerindo ligações de 
processamento a jusante relativamente fracas. Para além da 
produção de farinha de milho, muita da qual é feita em casa e 
possivelmente não é contabilizada nas estimativas de valor 
adicionado, o milho não é muito processado em Moçambique. 
A pecuária (processada no setor da carne e noutros setores de 

processamento alimentar, setores de ração animal, ou no setor 
de couro), horticultura (processamento alimentar) e culturas de 
tubérculos estão no topo dos grupos de setor analisados com 
base nos seus multiplicadores de crescimento. 

O segundo indicador é o indicador de tamanho inicial, que 
é simplesmente a contribuição inicial do grupo de subsetores 
para o PIB, medida a custo de fatores (ou seja, valor 
adicionado). Para setores grandes e estabelecidos, mesmo um 
crescimento pequeno pode ter grandes impactos nos 
rendimentos familiares. Aqui, os setores do milho, culturas de 
tubérculos e leguminosas estão no topo. 

O terceiro indicador usado para ordenar estes subsetores 
agrícolas é um indicador de potencial de crescimento 
(produção) mais subjetivo. Isto vem na sequência da avaliação 



 

 

que identifica as culturas de milho, outros cereais (arroz em 
particular) e culturas de tubérculos como culturas de elevado 
potencial. Nenhuma ordem específica é assumida entre estes 
três grupos de culturas. A ordenação destes sete grupos sugere 
que as culturas de tubérculos, seguidas do setor do milho, 
emergem como culturas prioritárias. 

O painel da esquerda na Figura 1 apresenta um sumário 
dos resultados principais relativamente à contribuição para o 
crescimento e potencial de crescimento dos setores. Cada 
círculo representa um indicador. Dentro de cada círculo, estão 
listados os três grupos classificados no topo. Na interseção dos 
círculos de potencial de crescimento e tamanho inicial, está o 
setor do milho, enquanto os tubérculos aparecem na interseção 
de todos os três indicadores (ou seja, também incluindo os 
efeitos multiplicativos do crescimento). Estas duas culturas, em 
particular a última, emergem assim como culturas prioritárias. 

Existem também outras considerações socioeconómicas. O 
estudo analisa o potencial dos subsetores para reduzir a 
pobreza ou a taxa de deficiência calórica. Considerando os 
multiplicadores, tamanho e potencial de crescimento, nem 
todos os setores contribuem igualmente para a redução da 

pobreza ou subnutrição de forma agregada. Duas elasticidades 
de crescimento – nomeadamente a elasticidade do crescimento 
da pobreza (“poverty growth elasticity”, PGE) e a elasticidade 
do crescimento da subnutrição (“undernourishment growth 
elasticity”, UGE) – são agora calculadas. Estas elasticidades 
representam, respetivamente, as mudanças percentuais na 
pobreza e subnutrição (ou seja, entre 2019 e 2009, Tabela 1) 
divididas pela mudança percentual no PIB agrícola (coluna 4 na 
Tabela 2). Os valores de UGE e PGE são calculados e ordenados. 

O painel da direita na Figura 1 lista os três setores de topo 
em cada indicador (isto é, PGE e UGE). Na intersecção de PGE e 
UGE, estão, novamente, as culturas de milho e tubérculos, 
enquanto o setor da pecuária tem fortes efeitos redutores de 
pobreza e o setor de horticultura tem fortes efeitos redutores 
de subnutrição. O último resultado é de certa forma 
surpreendente dado o baixo valor calórico da horticultura; 
assim, este resultado reflete o impacto do crescimento da 
horticultura (e declínio de preços) na capacidade das famílias de 
alocar mais do seu rendimento a tipos de comida ricos em 
calorias em vez das características nutricionais das culturas 
hortícolas per se. 

Figura 1— Sumário dos setores prioritários 

 
Fonte: Análise dos autores 
 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES AO NÍVEL DAS 
POLÍTICAS 

Esta análise de modelo recursivo-dinâmico de EGC examinou a 
contribuição regional do crescimento acelerado em culturas 
agrícolas e subsetores alternativos. Também avaliou os efeitos 
de difusão ao nível da economia global em termos de 
crescimento, redução de pobreza e disponibilidade calórica, 
caso Moçambique atinja a meta do PEDSA de sete por cento de 
crescimento agrícola, tanto a nível nacional como para as três 
economias regionais. No cenário base seguido, Moçambique 
não consegue atingir a meta de crescimento agrícola de sete 
por cento devido aos baixos níveis de produtividade no setor 
agrícola. O cenário do CAADP, por outro lado, mostra que, se 
aeconomia moçambicana reanimar o seu setor agrícola através 
de diversificação e crescimento agrícola alargado, uma 
expansão de terras mais rápida, uma menor dependência de 
culturas ou regiões específicas que se destacaram como 
impulsionadoras do crescimento no passado, e diversas outras 
iniciativas de melhoria de produção, a meta do PEDSA de 
crescimento de sete por cento é alcançável. O ritmo de redução 

de pobreza e deficiência calórica é significativamente 
aumentado pelo crescimento agrícola dadas as fortes ligações 
entre o crescimento agrícola, as famílias pobres e o seu estado 
nutricional. A análise de setor identifica as culturas de milho e 
tubérculos como culturas particularmente importantes para 
contribuir para o crescimento mas também para aliviar a 
pobreza e reduzir a subnutrição. 

No entanto, se Moçambique quer alcançar as suas metas, vários 
desafios importantes têm de ser ultrapassados. Em primeiro 
lugar, a presente análise não considera as implicações da 
chamada maldição dos recursos naturais ou doença holandesa 
na extração de recursos naturais. Embora a recente descoberta 
de carvão e gás natural em Moçambique possa desbloquear 
grandes investimentos e induzir o desenvolvimento e o 
crescimento industriais, é importante mitigar os impactos 
negativos de uma taxa de câmbio apreciável, em particular em 
subsetores agrícolas não-comerciáveis. A experiência de 
crescimento de Moçambique desde 2000 tem mostrado quão 
maléfico pode ser o lento crescimento agrícola para os esforços 
de redução de pobreza e para a segurança alimentar. Em 



 

 

segundo lugar, aumentar a produção das culturas alimentares 
irá exigir investimentos substanciais em investigação, extensão 
e irrigação, que são desadequados em muitas partes do país. 
Ultrapassar estes constrangimentos irá exigir um maior recurso 

a parcerias público-privadas nos casos em que o setor público 
carece de capacidade, tal como na provisão de crédito e de 
insumos.  
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