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CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS DAS MULHERES ASSOCIADAS NA
PROVÍNCIA DE NAMPULA: ESTUDOS DE CASO NOS DISTRITOS DE
MALEMA, RIBAUÉ E MONAPO
Aleia Rachide Agy1

RESUMO
Em contextos rurais o papel da mulher, no que diz respeito à produção agrícola, centra-se nas
culturas de subsistência, cabendo-lhe também um conjunto de responsabilidades relacionadas
com tarefas domésticas e com a prestação de cuidados à família. Com o seu trabalho a mulher
participa no processo de desenvolvimento de Moçambique, embora a sua prestação seja
subvalorizada e, em alguns casos, descriminada.
Na região Norte do país, com destaque para a província de Nampula, os níveis de participação da
mulher em associações de camponeses têm aumentado nos últimos anos. Este facto confere-lhe
uma maior participação e envolvimento na produção e na comercialização de culturas de
rendimento.
Esta pesquisa realizou um diagnóstico socioeconómico em 11 associações de camponesas
situadas nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo, na província de Nampula. De forma
particular, foram identificados os níveis de vulnerabilidade das mulheres associados ao nível do
acesso ao rendimento, à saúde, educação e habitação, assim como ao nível da participação
pública.
Através da conjugação de abordagens qualitativas e quantitativas, os primeiros resultados desta
pesquisa demonstram que, apesar dos esforços dos doadores no apoio à promoção do cultivo de
hortícolas através do uso de insumos modernos para aumentar a produção das mulheres
associadas, ainda persistem desafios relacionados com a conjugação de factores de produção (tais
como instrumentos de produção, tecnologia, assistência técnica, mercados, credito e informação)
fundamentais para o aumento da produtividade.
Palavras-Chave: Associações de mulheres, produção agrícola, produtividade, Nampula.
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1. INTRODUÇÃO
Na África Austral, em geral, a mulher tem desempenhado um papel como a principal produtora
agrícola alimentar. Para além da produção agrícola, as, as mulheres têm responsabilidades
múltiplas familiares e sociais, frequentemente fazendo a gestão da casa e assumindo a
responsabilidade pela nutrição e bem-estar da família.
Contudo, as mulheres camponesas em Moçambique têm um reduzido acesso aos recursos de
poder económico que poderiam contribuir para aumentar a sua produção e produtividade,
contribuindo, desta forma, para transformar as suas vidas, enfrentar barreiras sociais,
institucionais e legais. O acesso a recursos vitais, como a terra e a água, é frequentemente definido
pelas leis e costumes, enquanto os insumos, como sementes melhoradas, fertilizantes, pesticidas,
equipamentos ou mão-de-obra agrícola remunerada, não estão ao seu alcance. Os serviços de
extensão agrária, quando existentes, são, quase exclusivamente, destinados aos homens (Valá,
2006). No acesso ao crédito elas são prejudicadas pelo facto de terem maiores taxas de iliteracia
ou de falta de documentos de identificação (Casimiro, 2011, p. 13). Ao nível da participação
socio-política, Casimiro (2011) e Frias (2006) demonstram que o envolvimento da mulher no
associativismo ou em actividades geradoras de rendimento contribui para a sua emancipação
económica e social. Porém, em muitos contextos rurais, a participação na vida associativa (assim
como nos processos de tomada de decisão) está condicionada a relações de poder existentes entre
homens e mulheres, assim como de parentesco ou idade, pelo que a vida associativa tende a ser
organizada verticalmente de acordo com lógicas de poder patriarcais (Negrão, 2003).
Localizados na província de Nampula, os distritos de Malema, Ribaué e Monapo são
caracterizados pela predominância de um sistema de linhagem matrilinear, onde a agricultura é
praticada manualmente em pequenas explorações familiares, em regime de consociação de
culturas, com base em variedades locais. Nestes distritos, os níveis de participação da mulher em
associações de camponeses têm aumentado nos últimos anos, facto que contribui para o seu
envolvimento na produção e venda de culturas de rendimento.
O presente trabalho é apresentado segundo a seguinte estrutura: no primeiro capítulo, a introdução
onde se apresenta, de forma breve, o assunto em discussão. O segundo capítulo faz os
apontamentos históricos sobre o envolvimento das mulheres em associações de camponeses. No
capítulo terceiro, refere-se a essência dos objectivos do estudo e da respectiva metodologia. No
quarto capítulo, apresenta-se o estudo de caso. No quinto capítulo caracterizam-se as mulheres
associadas nos distritos em estudo e no sexto capítulo apresentam-se as reflexões finais.

2. PANORAMA HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO
ASSOCIATIVISMO NO MEIO RURAL

DA

MULHER

NO

Na década de 50 do século passado, vários países da Europa, sobretudo Portugal, mostraram
interesse em, através do cooperativismo, acelerar a inserção dos produtores no mercado, numa
perspectiva de negócio. Em Moçambique e Angola, as cooperativas surgem interligadas aos
discursos de extensão rural e empoderamento das populações indígenas (Leite, 2013).
Leite (2013) explica que estas cooperativas agrícolas não surgiram da necessidade da própria
população, pois as mesmas eram organizadas ou impostas por técnicos agrários ligados ao
governo colonial2. Na realidade, o objectivo das cooperativas não era o de beneficiar o sector
familiar, mas de o enquadrar, de garantir o aumento da produção e atingir objectivos económicos,
2

De acordo com Hedges et al. (1993, p. 143), para fazer parte da cooperativa, cada membro tinha de possuir
uma área mínima cultivada de 3 hectares e pagar uma jóia de entrada de 500 escudos e uma quota mensal
de 300 escudos.
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através, por exemplo, de sociedades algodoeiras, bem como de evitar uma desestruturação total
da sociedade camponesa, que estava a ser fortemente afectada pelo assalariamento3. (Hedges,
Medeiros, Liesegang, & Chilundo, 1993).
Após legislação de 1955, que renovou o sistema de concessões algodoeiras, surgem as
cooperativas de algodão, sob a tutela das companhias concessionárias, com o objectivo de
fomentar a produção voluntária do algodão, em vez do regime do cultivo forçado, e, desta forma,
reduzir os custos de administração e produção, e, no mesmo contexto, garantir que o camponês
comercializasse os seus produtos (Hedges, Medeiros, Liesegang, & Chilundo, 1993). De maneira
a incrementar o cultivo do algodão, e mesmo garantir a presença de mão-de-obra nos campos de
produção, as mulheres são chamadas pelas companhias concessionárias a cultivar o algodão
dentro do sistema cooperativista. De acordo com Newitt (1995, pp. 397-398), estas práticas eram
mais evidentes na região Norte de Moçambique, onde o cultivo de algodão foi intensivo4.
No mesmo contexto, com o surgimento, na região Norte do país, de indústrias sisaleiras,
plantações de tabaco e de chá, desenvolvimento da indústria de madeira e expansão de programas
estatais destinados à construção de estradas, pontes e caminhos-de-ferro, onde os camponeses, do
sexo masculino, eram recrutados à força para a realização dos serviços supracitados por períodos
de seis meses em condições desumanas, proporcionaram, como afirma Isaacman (1991, p. 225),
a progressiva feminização de mão-de-obra para o cultivo de algodão. Leite (2013) refere que a
presença da população feminina nas cooperativas trouxe mudanças no seio da família, pois as
velhas superstições terminaram e as mulheres passaram a ser responsáveis pelo cultivo de culturas
de rendimento e alimentares.
Em 1962 o cooperativismo promovia o desenvolvimento mais equilibrado em termos de género
(Leite, 2013). Esta medida procuravam abranger todos os sectores da vida social, económica e
técnica das populações indígenas5. As cooperativas foram consideradas, assim, “obras de
cooperação social” em benefício da estrutura socioeconómica existente (Adam, 1986) . No
que toca às mulheres, a aposta consistia em prepará-las para compreender os seus problemas
futuros e a sua acção no desenvolvimento. Assim, as mulheres deveriam ser incluídas em
programas de educação dos filhos, higiene do lar, gestão do tempo (saber dividir o tempo entre o
trabalho doméstico e nas explorações rurais) e nutrição. A ideia era preparar as mulheres, através
de demonstrações práticas sobre as actividades que elas deveriam realizar na cooperativa e na sua
própria casa (Leite, 2013, p. 14). A verdade é que, como a produção do algodão ocupava muito
tempo, o Governo colonial queria garantir que as mulheres e suas famílias não abandonassem os
campos de produção. Esta obrigatoriedade do cultivo de algodão em detrimento da produção de
culturas alimentares prejudicou a segurança alimentar das suas famílias, sobretudo na região
Norte de Moçambique, onde o plantio de algodão tinha sido intensamente fortificado (Isaacman,
1991, p. 213).
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Em 1953-1955, o administrador colonial iniciou a criação de várias cooperativas, de maneira a controlar
o movimento da população, em particular controlar as aspirações políticas dos “agricultores evoluídos” em
reforçar o poder dos régulos. Hedges et al. (1993) referem que a região sul de Moçambique mereceu
especial atenção do Governo colonial derivada da migração da mão-de-obra para as minas da África do
Sul, bem como pelas suas condições ecológicas, tendo surgido algumas concentrações de agricultores na
província de Maputo (distrito de Manhiça), Gaza (distrito de Chibuto), Inhambane (distritos de Zavala e
Govuro) e Sofala (Machanga).
4
A obrigatoriedade do cultivo de algodão foi até 1964, quando a luta de libertação nacional forçou algumas
companhias a retirarem-se (Mondlane, 1995, p. 73).
5
O sector social resumia-se em elevar o nível de vida e baixar a proliferação de doenças; no sector
económico, pretendia-se que os grupos estivessem integrados na economia de mercado dirigida para a
exportação. Por sua vez, no sector técnico, os cooperativistas deveriam dispor de meios de produção
modernos. Bem como deveria garantir-se que tanto homens, como mulheres, fossem educados para garantir
o sucesso das cooperativas (Leite, 2013, p. 10).
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A segunda vaga do cooperativismo rural surge por volta de 1967, nas zonas libertadas, sobretudo
em locais onde já havia um movimento cooperativo antes da luta pela independência. Mondlane
(1995, p. 135) explica que tanto os homens, como as mulheres foram chamados a desbravar as
terras para cultivar e produzir comida6; contudo, foram-se verificando fracassos na produção da
cooperativa, pois os investimentos (apoio técnico, apoio mecânico, irrigação, transporte, melhoria
de preços de venda) eram ínfimos (Adam, 1986, p. 59) e os cooperativistas começaram a duvidar
e a não acreditar no cooperativismo como uma alternativa real e válida, para a melhoria das suas
condições de vida, e passaram a dedicar a maior parte do tempo às suas machambas familiares7
(Adam, 1986). Ainda no mesmo contexto, Brito (1988, p. 25) explica que, dentro dos agregados
familiares, seja nas zonas libertadas ou em qualquer parte do país, a agricultura sempre foi
praticada em moldes familiar, daí que as cooperativas eram geralmente formadas sob pressão da
administração local, e não da motivação real dos camponeses. Dinerman (1999) refere que as
técnicas de produção nos campos colectivos não diferiam das utilizadas nas machambas
familiares e que os campos das cooperativas apresentavam sinais de degradação do solo,
afectando a produção que se mostrava mais baixa em comparação com as machambas familiares.
Em 1975, quando Moçambique se torna independente, as populações são convocadas para
intensificar o seu trabalho nas cooperativas, mas, desta vez, as culturas eram sobretudo
alimentares (Manghezi, 2003). Em reacção à política de cooperativização – socialização do
campo, as famílias (homens, mulheres e crianças) frequentemente, trabalhavam duas vezes por
semana nos campos da cooperativa e os outros dias nas suas machambas familiares Manghezi
(2003). Entrevistas realizadas8 por Manghezi (2003, pp. 44-45) na região sul de Moçambique
revelaram que, assim que os cooperativistas se aperceberam que o dinheiro proveniente da venda
dos produtos agrícolas não era suficiente para dividir entre todos os membros, as pessoas
começaram a abandonar a cooperativa. As mulheres, sobretudo as idosas, é que permaneceram
no movimento cooperativista9. Em 1976, as cooperativas eram compostas sobretudo por
mulheres, onde os poucos homens presentes eram responsáveis pela realização de trabalhos
técnicos (operar a bomba de água, manutenção dos canais de irrigação, compra de diesel)
enquanto as mulheres trabalhavam a terra (Manghezi, 2003, pp. 54-55).
O surgimento da guerra civil, em 1976, o lançamento oficial do programa de aldeias comunais no
III Congresso da Frelimo em 1977 e a criação, em Fevereiro de 1979, pelo Governo de
Moçambique, do Gabinete de Organização e Direcção das Cooperativas Agrícolas (GODCA) 10,
6

Mondlane aclara que existiam desafios em conquistar e colocar as populações nas zonas liberadas a
cultivar em cooperativas, uma vez que estavam descontentes com a sua nova situação económica, pois antes
do início da guerra, os camponeses eram assistidos pelos cantineiros, onde, através das lojas, podiam trocar,
vender e comprar produtos. Após o início da guerra e retirada dos cantineiros, em virtude da insegurança
militar, todo o sistema foi desfeito, não tendo a FRELIMO demonstrado capacidade de repor o mesmo
sistema (Mondlane, 1995, p. 136).
7
No relatório do Ministério da Agricultura (1980, p. 13) refere-se que o aparecimento dos movimentos
cooperativistas teve mais aspectos negativos que positivos. O relatório destaca a gestão administrativa das
cooperativas que era realizada sob a orientação partidária, sem esclarecimentos e análise da realidade vivida
pelas famílias; plano de produção feito sem o envolvimento dos cooperativistas ou por uma decisão
subjectiva comunicada em discurso burocrático; bem como reinava o paternalismo, falsas promessas e
oportunismo.
8
O autor realizou estas entrevistas em 1980 na cooperativa de Macassane e Mudada, localizadas no distrito
de Matutuine, província de Maputo.
9
Em entrevista com um membro da cooperativa de produção de arroz, Manghezi (2003, p. 103) revela que
o entendimento dos cooperativistas era de que, depois de cada colheita, os membros podiam dividir a
produção: uma parte para a semente e o resto para a venda. E que a distribuição podia ser em função do
número de dias de trabalho e não na base da posição de cada um na cooperativa. Um dos entrevistados
revelou o seguinte “alimentação e dinheiro são os principais requisitos para persuadir as pessoas a
juntarem-se em cooperativas” (Manghezi, 2003, p. 103).
10
Um órgão de apoio às cooperativas agrícolas e sua coordenação, pela aprovação e publicação da lei das
cooperativas (lei 9/79, Junho). Esta lei apresentava uma concepção das cooperativas como uma unidade de
produção socialista com meios de produção colectivos e lucros equitativamente divididos.
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tiveram impactos diferenciados sobre a vida de homens e mulheres bem como sobre a sua
participação nos movimentos cooperativistas espalhados um pouco por todo o país (Dinerman,
1999). Casimiro (2004) refere que a OMM era responsável por mobilizar e envolver as mulheres
na criação de cooperativas e machambas do povo, para a realização de trabalhos colectivos.
Casimiro explica que as mulheres eram vistas como um recurso, pois garantiam o cuidado e
fornecimento de serviços sociais nas aldeias.
Na região norte de Moçambique, onde os efeitos da guerra civil se fizeram sentir um pouco mais
tarde, particularmente na província de Nampula, (por volta de 1982 a 1983). Os membros da
cooperativa, sobretudo os anciãos da linhagem, não participavam nos trabalhos diários da
cooperativa, alegando que não era justo que, mesmo depois da independência, os trabalhos
colectivos continuassem a ser realizados para o beneficio do Governo (O´Laughlin, 1992, p. 135).
Para além de que, foram surgindo grupos privilegiados que faziam parte da hierarquia tradicional
(que depois foram afastados pela FRELIMO, acusados de serem aliados do Estado colonial) da
área onde se situavam as cooperativas, que tiravam proveito dos bens que eram vendidos nas
cooperativas. De acordo com Geffray e Morgens (1988), estes factores foram desmotivadores
para a participação, sobretudo de jovens (do sexo masculino) nos trabalhos da cooperativa, onde
grande parte optou por migrar para as cidades vizinhas, deixando as mulheres no controlo dos
campos de produção e da casa.
As aspirações dos migrantes masculinos foram rapidamente frustradas pelas profundas rupturas
da actividade económica ao nível nacional. Os jovens, que conseguiram encontrar nas redes
informais uma forma de sobrevivência, foram obrigados a regressar ao campo (Dinerman, 1999).
Se, por um lado, os empregos nas cidades tinham reduzido, por outro lado, o Estado tinha iniciado
o processo da Operação Produção11 (em 1983) que tinha como objectivo retirar os homens e as
mulheres considerados “improdutivos” das zonas urbanas para o meio rural. As mulheres que
eram enviadas para o meio rural eram as consideradas prostitutas e vendedoras informais
(Quembo, 2017).
Durante esse período (1983), as cooperativas localizadas na região Norte do país, particularmente
na província de Nampula, apresentavam problemas de má gestão por parte dos responsáveis de
nível superior. Dinerman (1999, pp. 128-129) explica que, apesar dos altos níveis de
produtividade que as cooperativas apresentavam, existiam muitos roubos, o que levou os
membros a abandonar os campos apesar da sua cooperativa ter sido subsidiada pelo Estado.
No período que se seguiu a 1984, verificou-se uma profunda dependência do país em relação à
ajuda internacional, pois a actividade económica declinou. Em 1986, altura em que o Governo de
Moçambique negociou, com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, o plano
de ajustamento estrutural para Moçambique, foram introduzidas grandes reformas de carácter
político e económico. As terras, localizadas na cintura verde das cidades capitais do país foram
distribuídas para o sector familiar. A maior parte das mulheres vinha das camadas mais pobres da
população, particularmente, dos arredores da cidade (Marshall & Roesch, 1993). Porém, foi
abandonada a ideia do cultivo em colectivo e adoptou-se um sistema de terras parceladas. Sob o
novo sistema, os membros foram designados a cultivar as suas próprias parcelas individuais de
terra (Marshall & Roesch, 1993, p. 250).
11

Este processo estava assente, na evacuação de pessoas (homens, mulheres, com idade igual ou superior
a 18 anos) em situação “irregular” ou de “improdutivo urbano” (faziam parte deste grupo os desempregados
ou pessoas que não conseguissem provar a sua condição de trabalhadora formal) a residir nas cidades, para
desenvolver actividades produtivas nas zonas rurais, com destaque para a região norte do país (Niassa e
Cabo Delgado). O processo foi coercivo, onde todos os improdutivos urbanos deviam ser detidos e
evacuados, para os locais determinados. A OMM fazia parte das autoridades que colaborava com o Estado,
juntamente com os Grupos Dinamizadores, chefes dos bairros, Organização da Juventude Moçambicana,
entre outros (Quembo, 2017, pp. 14-15).
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Fortemente orientadas para o mercado, as mulheres foram obrigadas a aumentar o ritmo da sua
produção, mas permaneciam desafios relacionados com a organização dos grupos, embora
estudos realizados por Casimiro (2004, p. 194) façam referência a grupos de mulheres da região
sul do país onde as mulheres organizam-se em grupos, e a partir dessa motivação surgiu a União
Geral das Cooperativas (UGC) 12.
Nas cooperativas era possível encontrar mulheres capazes de tomar parte no processo de tomada
de decisão sobre o destino dar à sua produção. Segundo Arnfred (1988, p. 16), nas cooperativas,
as mulheres são produtoras e não esposas, o que conduz a que, ao nível social, se criem novas
relações de género, que garantem uma maior participação das mulheres no processo de tomada
de decisão. Estes ganhos no sector social, não deixaram de ter impactos negativos ao nível
familiar, pois a mulher passou a ter jornadas duplas de trabalho, bem como se intensificaram casos
de violência doméstica, o que culminou com desistências de algumas mulheres do movimento
cooperativo (Casimiro, 2004).
A introdução do Programa de Reabilitação Económica (PRE) em 1987 teve efeitos diferenciados
ao nível das cooperativas das zonas verdes distribuídas um pouco por todo país. Nas províncias
de Nampula e de Maputo, com a introdução do PRE, o já reduzido apoio que era canalizado para
as cooperativas, por parte do Governo provincial, cessou13 (Marshall & Roesch, 1993). Os
cooperativistas passaram a comercializar os seus excedentes nos mercados “informais” (ilegais),
num contexto onde crescia a liberalização dos preços da maioria dos bens e a crescente
disponibilidade da maioria das mercadorias no mercado informal, fortemente dominado pelas
mulheres14 (Piepoli, 2008).
A venda de produtos nos mercados informais não era viável para grande parte dos cooperativistas,
devido aos preços por dia de transporte de produtos frescos para o mercado urbano ou mesmo dos
sacos para armazenar a produção. No mesmo contexto, os custos elevados de aquisição de
insumos agrícolas e a fraca assistência técnica, igualmente constituíram obstáculos para o
crescimento agrícola sustentável nas zonas verdes das cidades. Gradualmente, foi recuperada a
ideia de que a cooperativa não constitui um grupo de pessoas a trabalhar num pedaço de terra,
mas, sim, poderia ser uma associação que, para além de garantir a terra, atende às necessidades
de transporte de produtos, processamento, armazenamento e crédito. Esta ideia começou a
assumir a sua importância em meados de 1988, quando a União Geral das Cooperativas toma a
decisão de fornecer treinamento ao nível das cooperativas do país de maneira a convencer os
membros que é possível estabelecer uma rede de cooperação entre as diferentes cooperativas e

13

De acordo com Bowen (2000, p. 189), o orçamento do Governo reduziu e grande parte do apoio era
destinado ao sector Estatal, que absorvia a maioria do orçamento. As cooperativas ficavam com uma
pequena parte, totalmente insuficiente para a continuidade da produção agrícola, sobretudo no meio rural.
14
Como explica Piepoli (2008), a crise vivida contribuiu para que muitas mulheres tomassem a decisão de
procurar, por si próprias, uma solução para os problemas económicos das suas famílias, um pouco por todo
o pais, mas sobretudo na região sul, particularmente na província de Maputo. Numa primeira fase, foi
precisamente no sector alimentar que, fazendo uso de um conjunto de competências nesse domínio, as
mulheres apostaram na preparação de alimentos cozinhados para vender. Apesar de todos os esforços da
Frelimo para promover a emancipação da mulher, “no campo das relações e lugares sociais de homens e
mulheres pouco tinha mudado” (Piepoli, 2008: 261), pelo que os primeiros esforços das mulheres foram
realizados de uma forma muito discreta, escondendo o papel de negociantes por detrás da imagem de dona
de casa. Numa segunda fase, as mulheres começaram a ponderar a possibilidade de se especializarem na
comercialização de produtos agrícolas, que seriam fornecidos às mulheres cozinheiras. Como explica a
autora, é neste contexto que se verificou um aumento substancial do número de dumbanengues (mercados
informais), sobretudo na região sul de Moçambique.
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empoderar cada vez mais as famílias produtoras que não conseguiam desenvolver-se dentro das
cooperativas15 (Marshall & Roesch, 1993).
Até finais de 1988, a UGC na região sul, concretamente em Maputo, e a OMM, ao nível nacional,
eram as únicas organizações que tinham como objectivo incluir as mulheres nas suas actividades
de desenvolvimento do país. Em 1989 foram surgindo as primeiras organizações de mulheres, a
maior parte criada por antigos membros do Governo, alguns descontentes com as transformações
ocorridas e por membros de outras organizações do Estado. Durante esse período houve quem
aderisse, como membro, a este novo movimento, alguns à procura de espaços de poder e/ou em
busca de um emprego alternativo, outros porque as ONGs internacionais e agências de
financiamento procuravam parceiros locais, num momento de reordenamento das forças políticas
em Moçambique (Casimiro, 2004). Foram, deste modo, surgindo associações, com ou sem fins
lucrativos, a maior parte baseada nos seus membros e sindicatos, grupos de mulheres, associações
de camponeses, cooperativas, associações profissionais, clubes desportivos, organizações
comunitárias de base de membros locais, entre outras. Casimiro (2004, p. 203) refere que muitas
destas associações criaram programas de formação, para os seus membros ou congéneres, e de
investigação sobre temas específicos16, com vista a promover o desenvolvimento das classes
desfavorecidas.
A partir da década de 90, sobretudo após a aprovação da Lei 8/91 que regula o direito à livre
associação, Moçambique vem experimentando um aumento no número de organizações que
lutam pelos direitos humanos das mulheres. As organizações de mulheres que foram surgindo, de
acordo com Casimiro e Souto (2011), eram do tipo voluntário. Pouco depois desse período, foramse criando associações e cooperativas, com e sem fins lucrativos, e em áreas como
desenvolvimento da família, empresariado, desenvolvimento rural e comunitário, donas de casa
e direitos humanos. Na mesma linha encontram-se envolvidas em programas de saúde da mulher,
planeamento familiar, defesa dos direitos à terra e ambiente.
Até 2018, existiam no país mais de 526 associações17 a desenvolver trabalhos sobre o meio rural
em diferentes áreas de actuação, a maioria das quais tem sede na província de Maputo (33%),
seguindo-se as províncias de Tete (25%), na região Centro, e Cabo Delgado (21%), na zona Norte
do país18. As mulheres encontram-se envolvidas, na sua maioria, em associações e/ou
cooperativas de produtoras agrícolas, pecuária, poupança, empreendedorismo bem como
associações de saúde e direitos humanos. Todas estas associações trabalham de diferentes formas
para garantir que mulheres e homens sejam iguais perante a lei em todos os domínios da vida
política, económica, social e cultural19, bem como garantir que sejam cumpridos os princípios que
norteiam a participação equitativa das mulheres no desenvolvimento sustentável equilibrado.
15

Marshall e Roesch (1993) referem que foram realizadas formações em locais onde o cooperativismo dava
sinais de sucesso. A Cooperativa Agrícola e Pecuária de Maputo, muitas vezes, serviu de exemplo para as
restantes cooperativas ao longo do país.
16
Casimiro (2004, p. 228) conclui que, nessas associações formadas, reina(va) uma grande promiscuidade
entre Estado / associações, havendo funcionários públicos que são, ao mesmo tempo, membros de uma ou
mais associações. As redes de familiares, de amizade e de vizinhança procuraram espaço e poder nas
instituições públicas e nas associações, devido ao papel que estas redes jogam na sociedade moçambicana.
Por outro lado, a falta de quadros qualificados para ocupar estes postos de trabalho contribuiu para que
assim acontecesse, e estas acções não deixaram de ter impactos sobre as gerações vindouras.
17
Dados recolhidos através das plataformas das seguintes organizações, Fundação para o Desenvolvimento
das Comunidades (FDC), Aliança da Sociedade Civil contra a Usurpação de Terra ASCUT, Mecanismo de
Apoio a Sociedade Civil (MASC) e We Effect.
18
Estudos realizados pelo OMR em 2014 e 2018 nas associações de produtores na zona Sul e Centro do
país, respectivamente, demonstram que existem limites para o progresso no número das associações, dos
associados, das áreas e volumes de produção. Os estudos revelam ainda que o associativismo não tem sido
prioritário nas estratégias da agricultura e de desenvolvimento rural (Dadá, Nova, & Mussá, 2018, p. 4)
19
Constituição da República de 2004, artigos 36 (Moçambique, Constituição da República, 2004).
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3. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Em termos gerais, o estudo apresenta um diagnóstico das condições socioeconómicas das
mulheres associadas nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo, situados na província de
Nampula. Em termos específicos, pretende-se apresentar as condições de vida das mulheres
rurais, de maneira a aferir qual o papel da mulher na actividade agrícola, a origem e dimensão das
receitas do seu agregado familiar ao longo do ano, modalidades de consumo e os
constrangimentos enfrentados no processo produtivo.
O objecto de pesquisa foram mulheres associadas, beneficiárias do projecto AgriMulheres
financiado pela OXFAM no ano de 2018. Estas mulheres vivem em comunidades rurais nos
distritos supracitados. A população total apurada pelo projecto na primeira fase (2017-2018) foi
de 400 associadas, tendo-se, a partir desse número, calculado a amostra de inquirir 197 associadas,
com um intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%.
Ao longo da pesquisa realizada no ano de 2018 conciliou-se um conjunto de metodologias
qualitativas e quantitativas, assentes na análise de estatísticas, na aplicação de questionários, na
realização de entrevistas, assim como na observação. A metodologia quantitativa compreendeu a
aplicação de um inquérito por questionário a mulheres beneficiárias do projecto AgriMulheres
(sendo 60 em Malema, 76 em Ribaué e 61 em Monapo). O mesmo questionário foi aplicado aos
mesmos inquiridos nos meses de Março, de Maio, de Agosto e de Novembro de 2018. De modo
a garantir o acompanhamento de todas as fases da produção agrícola, aferindo, desta forma, as
diferentes dinâmicas anuais que afectam a economia camponesa (relacionadas com o cultivo de
diferentes produtos agrícolas em função das diferentes condições meteorológicas, com diferentes
volumes de trabalho e necessidades de mão-de-obra, processos de escoamento para o mercado,
níveis de rendimento e de consumo, etc.). O questionário teve uma forte incidência sobre os
seguintes assuntos: i) actividades económicas, receitas e transferências, despesas, condições
habitacionais, bens de consumo e níveis de escolaridade; ii) questões de relações com o mercado,
em termos de acesso a insumos e de apoio de extensionista, acesso a crédito; contratação de
trabalhadores e venda de produtos no mercado; iii) questões sobre relações de género e percepção
das condições de vida do agregado familiar e da comunidade.
Os dados qualitativos foram recolhidos através de 10 entrevistas semi-estruturadas a mulheres
associadas, bem como aos chefes de Uniões Distritais de Camponeses em cada distrito, aos
membros do Governo distrital e de organizações da sociedade civil.
Igualmente acompanhou a pesquisa a análise de dados secundários, nomeadamente informação
proveniente do Instituto Nacional de Estatística (Censos 2007 e 2017; e IOF 2014/5) e do MASA,
nomeadamente dos relatórios do PNISA, PEDSA e SETSAN20.

20

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA); Plano Nacional de Investimento no Sector
Agrário (PNISA), Plano Estratégico de Desenvolvimento no Sector Agrário (PEDSA) e do Secretariado
Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN).
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4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
4.1. Localização, Superfície e População
O distrito de Malema está localizado no extremo Ocidental da província de Nampula e é limitado
a Norte com o distrito de Nipepe, Cuamba, Maúa, e Metarica (na província de Niassa), a Sul com
os distritos de Alto Molócué e Gurué (na província da Zambézia) a Este com os distritos de Ribaué
e Lalaua e a Oeste com o distrito de Nipepe (em Niassa). Malema apresenta uma superfície de
6.386 Km2 e uma população recenseada em 2017 de 223.791 habitantes, dos quais 108.633
homens e 115.158 mulheres. Considerado o celeiro de Nampula, Malema é atravessado por cerca
de vinte e nove cursos de água (os mais importantes, o rio Malema, Niulo, Mutivaze, Neoce e
Nataleia). Este facto sustenta, em todas as localidades, pequenos sistemas de irrigação de
construção precária, o que permite, nessas zonas, a produção agrícola durante todo o ano (SDAE,
2018).
O distrito de Ribaué está localizado na zona Ocidental da província de Nampula. Em termos
geográficos, o distrito é separado, a Norte, pelo distrito de Lalaua, a Sul, pelo distrito de Alto
Molócue (da província da Zambézia), a Oeste, pelo distrito de Malema e, a Este, pelo distrito de
Mecubúri. Este distrito apresenta uma superfície de 4.894 km2 e uma população recenseada em
2017 de 290.244 habitantes (136.955 homens e 153.289 mulheres). As seis bacias hidrográficas
existentes no distrito apresentam caudais regime sazonal.
Por sua vez, o distrito de Monapo dista 125 km da cidade de Nampula pela EN12, sendo
atravessado pela linha férrea que integra o corredor de desenvolvimento de Nacala, ligando o
porto de Nacala ao Malawi. Em termos de limites geográficos, o distrito é separado, a Norte, do
distrito de Nacarôa através do rio Nhocurre, a Oeste de Muecate através da EN1 e a Sul dos
distritos de Mogincual e Mossuril através dos rios Mutomonho, Mihimite e Monapo
respectivamente; a Este pelos distritos de Nacala-à-Velha e Mossuril, e a Oeste pelos distritos de
Meconta através do rio Monapo pela EN1 e pela linha férrea Muecate . Com uma superfície de
3.564 km² e uma população recenseada, em 2017, de 413.694 habitantes (sendo 211.824 mulheres
e 201.870 homens), o distrito de Monapo apresenta uma densidade populacional de 116 hab/ km².
Dos nove rios existentes no distrito, apenas dois são considerados os principais, pelo facto de
possuírem maiores caudais.
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Mapa 1: Localização dos distritos de Malema, Ribaué e Monapo.

4.2. Características demográficas da população incluída na amostra
As mulheres associadas inquiridas no distrito de Malema apresentam uma idade média de 35 anos,
sendo que a idade mínima é de 14 anos e máxima de 55 anos. No referente ao distrito de Ribaué,
as mulheres apresentam uma idade média de 33 anos (idade mínima 16 anos e máxima 67 anos).
E em Monapo a idade média é de 34 anos (mínima de 18 e máxima de 80 anos).
As mulheres vivem, na sua maioria, em união marital (68,9% em Malema, 72,7% em Ribaué e
76,9% em Monapo). A segunda percentagem pertence ao grupo das mulheres solteiras (são 20,7%
em Malema e 15,2% em Ribaué) e as restantes percentagens repartem-se entre o conjunto das
mulheres viúvas e separadas.
Em relação ao nível de escolaridade, em Malema, a maioria das mulheres conseguiu concluir a 7ª
classe (24,6%) e a 5ª classe (24,5%), poucas mulheres conseguiram concluir a 12ª classe (5,3%),
sendo, igualmente, notória a presença de mulheres que completaram a 4ª classe (22,8%). O
mesmo cenário verifica-se em Ribaué, onde grande parte das mulheres terminou a sua
alfabetização (33,3%). Em Monapo a maioria das mulheres não sabe ler, escrever e contar
(49,0%); 22,4% é alfabetizada e 6,1% conseguiu concluir a 12ª classe (ver quadro 1).
Dentro dos grupos associativos, verifica-se que as mulheres que mais conseguiram progredir nos
estudos são também as que conseguem reportar os problemas do grupo, bem como são mais vezes
chamadas a participar em encontros de dinâmica de grupo. Se, por um lado, são as que mais
participam e contribuem com sugestões e ideias nas formações, por outro lado, são-lhes, muitas
vezes, conferidas cargos de confiança dentro das associações, como presidente, tesoureira,
responsável pela venda da produção no mercado.
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Quadro 1: Nível de escolaridade
Nível de escolaridade

Malema

Ribaué

Monapo

Analfabeta

15,8%

15,8%

49,0%

Alfabetização

22,8%

33,3%

22,4%

5ª classe

24,5%

26,3%

14,3%

7ª classe

24,6%

21,1%

8,2%

10ª classe

7,0%

3,5%

0,0%

12ª classe

5,3%

0,0%

6,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Dados do inquérito.

A mobilidade rural-urbana não é significativa em todos os distritos, pois grande parte das
mulheres (depois do Acordo Geral de Paz, em 1992) sempre esteve a viver na sua localidade (em
Malema, 81,0%, em Ribaué 93,9% e Monapo 86,5%). As que alguma vez migraram, em Malema
(19,0%), estiveram a residir, sobretudo na cidade de Nacala-Porto (província de Nampula) e
cidade de Quelimane (Província da Zambézia); em Ribaué (6,1%) na cidade de Nampula e em
Monapo (13,5%) nos distritos de Ribaué, Namapa e Lalaua.
4.3. Características do agregado familiar
Os agregados familiares destas mulheres são predominantemente matrilineares. Contudo, em
alguns casos é possível encontrar o casal a viver nas terras do homem ou em zonas neutras (que
não pertencem a nenhum dos cônjuges). Não deixa de ser notório em algumas associações a
presença de mulheres pertencentes a famílias “reais” da localidade21. Por fazerem parte do círculo
de influência dos líderes comunitários, estas mulheres facilmente conseguem envolver-se em
projectos financiados por Organizações Não-Governamentais (Feijó, 2018). Apesar da origem em
linhagem matrilinear, a maioria das famílias é chefiada pelo homem. Em termos percentuais
verifica-se a existência de mais agregados familiares chefiados por homens no distrito de Ribaué
(83,9%) em relação aos distritos de Malema (59,6%) e Monapo (75,0%).
Gráfico 1: Chefe do agregado familiar
100,0%
80,0%

83,9%

75,0%

59,6%

60,0%

40,4%

40,0%
16,1%

20,0%

25,0%

0,0%
Malema

Ribaué
AFCH

Monapo

AFCM

Fonte: Dados do inquérito.

21

Em conversas informais com as mulheres associadas, nos três distritos, foi relatado que as associadas que
são filhas e/ou esposas dos chefes e/ou régulos fazem parte da associação como membro ou, então, como
presidente do grupo.
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As famílias são compostas por, em média, cinco membros, em Malema e Ribaué, e seis membros
em Monapo. O número máximo de membros de uma família, em todos os distritos, foi de 10, e o
mínimo varia de 1 a 3 membros. As explicações ressaltam as vantagens económicas para as
famílias de um número elevado de descendentes, especialmente no que diz respeito à
disponibilidade de mão-de-obra e segurança durante a velhice.
A divisão do trabalho doméstico é feita nas famílias tradicionais22, pelo chefe do agregado
familiar na companhia de sua esposa e, em famílias monoparentais chefiadas por mulheres, pela
chefe da família. No gráfico 2, nota-se que as mulheres da família são as responsáveis por realizar
todo conjunto de tarefas relacionadas com lavar, limpar, cozinhar e cuidar, buscar água. Quando
a actividade é construir e/ou reabilitar a casa, o homem é quem se encarrega dessa função, mas
conta com a ajuda da mulher na colecta de materiais utilizados na construção da casa (sobretudo
o capim seco). Em relação às compras, é uma actividade mais partilhada entre os dois sexos: os
homens recorrem aos mercados e/ou feiras para comprar roupa, pilhas, equipamentos domésticos
e material escolar, enquanto as mulheres compram, sobretudo produtos alimentares em mercados
locais próximos das suas casas. As outras actividades partilhadas compreendem o cuidado com
as crianças, levar a criança a escola e ir a reunião na escola do filho.
Gráfico 2: Distribuição de tarefas domésticas dentro do agregado familiar
(frequência das respostas).
Construir/reabilitar a casa e/ou celeiro
Cuidar das crianças e idosos
Fazer as compras para casa
Levar a criança a escola
Ir às reuniões na escola do filho
Levar à criança ao hospital
Buscar água
Lavar a louça, cozinhar, limpar a casa
0%

10%

Conjunta

20%

Mulheres

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Homens

Fonte: Dados do inquérito.

5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DAS MULHERES ASSOCIADAS
5.1. Acesso aos serviços socioeconómicos
5.1.1.

Água e saneamento

Nota-se, no quadro 2, que as mulheres do distrito de Malema têm acesso a água através do rio23
(48,3%) e do poço com bomba manual (43,1%). Em Ribaué e Monapo, o grosso das mulheres
22

Por família tradicional entende-se como aquela família, geralmente alargada, centrada na autoridade do
pai ou da mãe, onde são considerados "familiares", não só a mãe, o pai e filhos, mas todo o entorno familiar
(avós, tios, primos, etc.).
23
Pode-se considerar que, pelo facto do distrito de Malema ser atravessado por cerca de vinte e nove rios,
a água proveniente destes rios seja a primeira opção para as mulheres deste distrito.

14

tem acesso a água por meio do poço com bomba manual (80,1%) e 85,5%, respectivamente.
Embora em percentagem reduzida, Monapo é o único distrito que apresenta mulheres com acesso
a água canalizada dentro de casa/quintal24 (1,9%).
Quadro 2: Fontes de água
Água
canalizada
dentro de
casa/quintal

Água do
poço com
bomba
manual

Água do
poço
protegido
sem bomba

Água do
rio, lago
ou lagoa

Total

Malema

0,0%

43,1%

8,6%

48,3%

100,0%

Ribaué

0,0%

80,1%

10,8%

9,1%

100,0%

Monapo

1,9%

85,5%

10,7%

3,8%

100,0%

Distrito

Fonte: Dados do inquérito.

No respeitante ao saneamento do meio, em todos os distritos se nota que a maioria das habitações
das associadas dispõe de latrina não melhorada (85,5% em Malema, 81,5% em Ribaué e 55% em
Monapo). A segunda maior percentagem pertence ao grupo de mulheres associadas que não
dispõe de latrina na habitação familiar. Em Monapo este grupo é maior quando comparado com
os restantes distritos. Para além de apresentar uma percentagem de 14,5% de habitações com
latrinas melhoradas (Quadro 3).

Distrito
Malema

Quadro 3: Saneamento
Latrina não
Latrina melhorada
melhorada
7,3%
85,5%

Não tem
latrina
7,3%

100%

Total

Ribaué

3,1%

81,5%

15,4%

100%

Monapo

14,5%

55,0%

30,0%

100%

Fonte: Dados do inquérito.

5.1.2.

Infra-estruturas de transporte

As estradas que ligam as localidades (onde as mulheres de encontram a viver e a cultivar a terra)
à estrada asfaltada mais próxima são do tipo vicinal, com uma extensão média de 10 km cada. O
trajecto é realizado, muitas vezes, em táxi de mota ou em carrinhas de caixa aberta. Dependendo
do transporte e das condições da via no tempo chuvoso, o percurso pode durar, entre 45 minutos
a uma hora. Depois de percorridos 10 km de estrada vicinal, as associadas percorrem, em média,
mais 6 km para chegar à vila sede do seu distrito. Este percurso é realizado, muitas vezes, em
estrada asfaltada. Os preços por viagem variam entre os distritos e consoante a carga que é
transportada. Em Malema, os preços variam, consoante a carga, de 100 a 150 meticais, em Ribaué,
de 50 a 100 meticais e, em Monapo, de 80 a 100 meticais.
O tempo médio percorrido a pé para chegar aos serviços e infra-estruturas varia de distrito para
distrito. Em Malema, o local mais distante é a escola secundária que leva aproximadamente uma
hora e nove minutos percorridos a pé, seguido do posto policial e unidade sanitária, que demoram,
aproximadamente, 50 minutos, em ambos os destinos. Para as mulheres do distrito de Ribaué, os
serviços de educação, saúde e segurança encontram-se a cerca de três horas a pé. Os mercados e
os serviços de transportes situam-se a distâncias que são demoram mais de uma hora e meia. Com
distâncias superiores a Malema e inferiores em relação a Ribaué, os serviços de ensino secundário,
24

Esta condição é possível, pelo facto de algumas associadas encontrarem-se a viver na vila sede do distrito
de Monapo.
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unidade sanitária e posto policial em Monapo, encontram-se distantes das habitações das
mulheres (ver o quadro 4).
Quadro 4: Tempo médio percorrido para acesso a serviços e infra-estruturas socioeconómicas.
Tempo médio percorrido a pé (minutos)

Serviços e infra-estruturas

Malema
23

Ribaué
14

Monapo
10

Mercado
Paragem de transporte

27
28

90
96

37
41

Escola primária

30

33

20

Escola secundária

69

178

88

52
51

152
180

65
79

Fonte de água

Unidade sanitária
Posto policial
Fonte: Dados do inquérito.

5.2.3. Habitação e acesso a energia
Em Malema (82,8%), Ribaué (80,3%) e Monapo (53,8%) o tipo de cobertura da casa mais comum
entre as mulheres associadas é capim, palma, colmo, bambu, caniço, adobe e paus. Porém, o
distrito de Monapo (46,2%) apresenta, comparativamente com os outros distritos, maiores
percentagens de mulheres associadas que vivem em casas com coberturas feitas de chapas de
zinco.
O acesso a energia é feita através da rede de electricidade, painel solar, bateria, pilha e lenha. A
fonte de energia mais predominante é a pilha (78,6% em Malema, 73,8% em Ribaué e 43,2% em
Monapo). A distribuição da rede nacional de corrente eléctrica pelas localidades ainda constitui
um desafio para as entidades Governamentais, sobretudo nos distritos de Malema (8,9%) e Ribaué
(0,0%), onde grande parte dos agregados familiares não dispõe de acesso à rede de energia
eléctrica. De acordo com as associadas os motivos estão relacionados, por um lado, com os custos
de expansão da corrente eléctrica, e, por outro lado, os rendimentos das associadas e do seu
agregado não são suficientes para ligar a residência à rede de electricidade (ver gráfico 4).
Gráfico 3: Material de cobertura da casa

Chapas de
zinco
Capim/Colmo/
Palmeira

Malema

Ribaué

Monapo

17,2%

19,7%

46,2%

82,8%

80,3%

53,8%

Gráfico 4: Acesso a energia

Electric
idade
Malema 8,9%
Ribaué 0,0%
Monapo 22,7%

Painel
solar
5,4%
4,6%
11,4%

Bateria Pilha Lenha
1,8% 78,6% 5,3%
9,2% 73,8% 12,4%
6,8% 43,2% 15,9%

Fonte: Dados do inquérito.
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5.2. Actividade económica, rendimento e consumo
5.2.1.

Actividade económica

A agricultura constitui a principal actividade das mulheres associadas, em todos os distritos, sendo
que esta actividade é acompanhada por pequenos trabalhos de ganho-ganho, bem como por
pequenas actividades comerciais (venda de bebidas tradicionais e de comida caseira). A
actividade agrícola é praticada na sua maioria para a subsistência. Contudo, existem agregados
familiares que comercializam os seus produtos, sobretudo aqueles que conseguem produzir e ter
excedentes.
a) A actividade agrícola
A produção agrícola é exercida em pequenas explorações25. Em média, os agregados familiares
detêm áreas inferiores a três hectares, tanto nas áreas de sequeiro como nas áreas irrigadas (ver
quadro 4). Embora em percentagens reduzidas, as mulheres exploram parte dessas terras, sendo
Ribaué o distrito que apresenta maior área explorada por mulher (0,5 hectares de áreas em
sequeiro e 0,02 hectares de áreas irrigadas). Estas terras são adquiridas via herança, e através do
casamento. Estudos realizados por Negrão (2000) explicam que os diferentes tipos de casamentos
realizados, sobretudo onde a sucessão do poder linhageiro é transmitido pela linhagem materna,
as formas de acesso, posse e controlo da terra têm sido alvo de mudanças, pois as mulheres passam
a viver nas terras do marido ou em terras neutras Osório (2006) e Agy (2018). Este facto, segundo
Mandamule (2017), dificulta o processo de produção por parte da mulher, pois confere-lhe uma
maior dependência em relação ao homem. A mesma subordinação é verificada em termos
associativos, particularmente nos casos onde as associações não possuem terra. As existentes, isto
é, onde as mulheres se encontram a produzir, pertencem a produtores de boa-fé que
“emprestaram”26 ao grupo de mulheres associadas27.
Quadro 5: Áreas exploradas pelos agregados familiares e pelas mulheres (em hectares)
Média de área
sequeiro

Área de sequeiro
explorada pela Mulher

Média de área
irrigada

Malema

0,9

0,1

0,4

Área irrigada
explorada pela
Mulher
0,006

Ribaué

2,3

0,5

0,3

0,02

Monapo

1,8

0,3

0,2

0,003

Distrito

Fonte: Dados do inquérito.

Na maior parte dos casos, as mulheres associadas não contratam mão-de-obra. Das que assim
procedem, fazem-no em períodos de destronca e colheita. O distrito de Ribaué é o que mais mãode-obra sazonal contrata (existem agregados que contratam até seis pessoas), seguido pelo distrito
de Malema, onde os agregados familiares destas mulheres conseguem contratar, no máximo, até
três trabalhadores.

25

De acordo com o Censo Agro-Pecuário (Levene, Nhanzimo, & Cravo, 2011) em 2010 existiam no país
cerca de 3.827.754 explorações das quais 3.801.259 eram pequenas explorações, isto é com menos de 10
hectares de área cultivada não irrigada ou menos de 5 hectares de área cultivada irrigada, Pomares em
produção, Plantações, Hortícolas, Floricultura.
26
De acordo com a lei de terra de 1997, artigo 3, a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida
ou, por qualquer forma, alienada, hipotecada ou penhorada (Moçambique, Lei nº 19/1997).
27
De acordo com as associadas, o empréstimo não assegura a posse e o controlo dos bens produzidos ao
nível da associação. As mesmas contam que têm sido alvo de ameaças e de cobranças por parte dos donos
das terras.
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A mão-de-obra utilizada nos campos de produção é predominantemente familiar. No geral, as
associadas dentro da economia familiar trabalham as suas áreas de produção de forma conjunta
(pai, mãe, filhos e sobrinhos), facto que não invalida, em algumas actividades, a presença mais
assídua de um dos sexos que outro. Constata-se, através do gráfico 5, que, enquanto os homens
estão direccionados sobretudo para actividades que envolvem um maior esforço físico (preparar
a terra, destronca, armazenamento da produção) e acções de comércio (venda dos produtos no
mercado), as mulheres são responsáveis por “cuidar” da produção (semear, sachar, colher)28.
Ao nível associativo estas dinâmicas repetem-se. Embora as associações sejam compostas por
mulheres, nota-se, nas dinâmicas diárias, que as associadas contam com a ajuda de uma figura
masculina (marido, filho) que apoia nos trabalhos mais pesados (destronca) e técnicos (por
exemplo, ligar e desligar a motobomba, ou reparar quando avaria). As actividades realizadas pelos
homens nos campos da associação, não deixam de lhe conferir a possibilidade de um dia
beneficiarem de algum agradecimento por parte das associadas. Este facto pode criar mal
entendidos dentro dos agregados familiares29, pelo facto das mulheres, dentro das associações,
conseguirem produzir para o mercado e, a partir daí, obterem maior independência económica.
Gráfico 5: Realização de tarefas agrícolas
Vender a produção no mercado
Transportar da produção
Armazenar a produção
Colher
Sachar
Semear/transplantar
Preparar a terra
0%

20%
Homens

40%
Mulheres

60%

80%

100%

120%

Conjunta

Fonte: Dados do inquérito.

As mulheres associadas, dentro dos seus agregados familiares, em Malema, produzem, em
sequeiro, amendoim, feijões e milho e, em regadio, tomate, cebola, alho e cana-de-açúcar. Em
Ribaué cultivam, em sequeiro, milho, mandioca e feijões e, em regadio, tomate e cebola. Em
Monapo a aposta é no cultivo de mandioca, mapira, gergelim e feijões, em sequeiro, e, em regadio,
as mulheres cultivam alho e tomate. De forma geral, dentro das associações, as mulheres
produzem hortícolas, tais como o tomate, a cebola, o repolho e o pimento.
28

As relações de trabalho entre homens e mulheres traduzem-se, muitas vezes, em relações de poder. Na
óptica de Scott (Scott, 1989), as desigualdades que são reflectidas nas relações trabalho de género são
provenientes das teorias do patriarcado, pois as mesmas baseiam-se na dominação e apropriação do trabalho
reprodutivo que é efectuado pelas mulheres baseando-se na diferença física. Segundo Bourdieu (Bourdieu,
1998), a divisão do trabalho tem em conta o desenvolvimento da estrutura física, onde o homem tem
vantagem sobre a mulher por apresentar músculos mais desenvolvidos. O autor considera que essa aparente
igualdade entre homens e mulheres tende a ocultar que os lugares menos favorecidos são sempre ocupados
pelas mulheres.
29
De acordo com os relatos das associadas, o facto de as mulheres beneficiarem de apoio e terem, para
além da produção familiar, outra de rendimento cria desentendimentos e violência dentro dos agregados
famíliares.
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As condições de produção, dentro dos agregados familiares, são caracterizadas pela ausência de
insumos, assistência técnica, tractores e regadios. A enxada de cabo curto (81,8%) e a catana
(67,0%) constituem os principais instrumentos de trabalho, onde cada agregado familiar possui,
pelo menos, um destes instrumentos. Diferente das condições de trabalho nas machambas
familiares, no cultivo de hortícolas nas associações, a mulher dispõe de sistema de regadio por
gravidade, tractor, insumos e assistência técnica30. Desde o início do fomento do cultivo de
hortícolas (em Janeiro de 2018) até o mês de Março de 2019, ainda não se verificou a preocupação
com a combinação dos instrumentos técnicos, com tecnologias, com a investigação, com o
investimento público, com políticas de mercado e preços, com políticas de crédito, bem como
com uma melhor gestão da informação e utilização de recursos, que, segundo Uaiene e Arndt
(2007, p. 2); Mosca & Dadá (2013, p. 53); Mosca (2015, p. 74), constituem os principais vectores
para reduzir as percas na produção, bem como permitem o aumento da produção e da
produtividade agrícola.
b) Diversificação de actividades económicas
A aposta em actividades não-agrícolas, por via do trabalho por conta de outrem ou pela criação
de um negócio por conta própria, paralelamente à actividade agrícola, constitui um importante
complemento às receitas provenientes da agricultura. Neste caso, considerou-se (no quadro 5) a
percentagem de mulheres associadas que se encontra devolve várias actividades31. Constatou-se
que a venda de produtos de confecção caseira, (bolinhos e bebidas tradicionais) constitui a
principal actividade não-agrícola mencionada pelas mulheres associadas nos três distritos,
sobretudo no distrito de Malema (66,7%), onde as mulheres referiram que, mesmo ocupadas toda
a semana com os trabalhos da associação e da machamba familiar, contam com a ajuda dos filhos
(raparigas e rapazes) para apoiar na confecção e venda dos produtos, no mercado e/ou na escola
mais próxima.
O trabalho por conta de outrem, denominado por ganho-ganho32, consiste em realizar trabalhos
sazonais nas terras dos Thaajiri33, em épocas de sacha e/ou colheita onde, em troca, se recebe um
valor simbólico em dinheiro ou bens alimentares. Dependendo dos metros cultivados, os valores
pagos às mulheres variam entre 50 meticais a 100 meticais. Os bens alimentares auferidos, muitas
30

Parte destas associações já existia e passou a beneficiar de apoio técnico do projecto AgriMulheres,
financiado pela OXFAM. Este factor conduz, à partida, a que os grupos tenham um comportamento
diferenciado dos outros que não tiveram financiamento. Estudos realizados por Feijó e Agy (2015) no
distrito de Nacala demonstram que os camponeses que beneficiam de apoio de Organizações NãoGovernamentais têm maiores probabilidades de possuir maiores rendimentos provenientes da produção
agrícola. Porém, o estudo conclui que este tipo de intervenções não massifica o desenvolvimento destas
comunidades, mas, sim, proporciona o surgimento de pequenas burguesias rurais com uma consciência
capitalista. Por outro lado, estudos realizados por Dadá et al. (2018, p. 2) revelam que os camponeses
associam-se pelo facto de terem acesso fácil a um conjunto de factores de produção e poderem estar
próximo aos centros de tomada de decisão.
31 Negrão (2006), Casimiro (2008) e Chambe (2011) confirmam que as práticas de pluriactividade e de
diversificação de fontes de rendimento não representam, necessariamente, a desagregação da agricultura
camponesa, mas a sua sobrevivência e reprodução. Feijó e Agy (2015) constatam que as situações de
pluriactividade familiar possibilitam uma maior estabilidade económica, a escolarização dos mais novos e
o acesso a cuidados de saúde, e também o funcionamento da actividade agrícola, em termos de acesso a
insumos ou a mão-de-obra assalariada.
32
Casimiro (2011, p. 12) considera ganho-ganho como troca de mão-de-obra por alimentos ou por dinheiro.
Estudos realizados por Agy (2018) na província de Nampula demonstram que, no distrito de Nacarôa, as
mulheres preferem receber o seu pagamento em bens alimentares, alegando que os mesmos contribuem
para a alimentação dos filhos. O mesmo não acontece em Monapo, onde as mulheres preferem receber em
dinheiro para apoiar na saúde e educação dos filhos.
33
Estudos realizados por (Feijó, 2018) consideram os Thaajiri como “pessoas que têm posses”, como
produtores que possuem, em média, de 5 hectares, explorando menos de metade, recorrendo para tal a
trabalhadores sazonais (os chamados de ganho-ganho).

19

vezes medidos em peneiras ou sacos, são compostos, sobretudo, por mandioca. Esta actividade é
comum nos distritos de Malema (42,9%) e Ribaué (40,0%), onde as mulheres associadas
contaram que preferem o pagamento em valor monetário, pois podem comprar outros produtos
que não produzem nas suas machambas.
A revenda de produtos constitui a terceira opção mencionada pelas mulheres, coo actividade nãoagrícola em todos os distritos (38,0% em Malema, 33,3% em Ribaué e 23,0% em Monapo). As
mulheres apostam na revenda de produtos alimentares, sobretudo óleo e sal. Estes produtos são
comercializados em pequenas quantidades em bancas em frente à sua casa.
Quadro 6: Participação das mulheres em outras actividades económicas.
Distrito

Trabalho por conta
de outrem

Revenda de produtos
comprados

Venda de produtos de
confecção caseira

Malema

42,9%

38,0%

66,7%

Ribaué

40,0%

33,3%

46,0%

30,3%
Monapo
Fonte: Dados do inquérito.

23,0%

48,0%

5.2.2.

Fontes de Receitas

Com rendimentos34 diferenciados por distrito, a agricultura constitui a actividade que contribui
com maior valor para as receitas mensais das mulheres35. Em Monapo (840 meticais/mês), as
receitas são provenientes, em ordem decrescente da comercialização, de: feijões, amendoim,
mandioca, milho, cebola, tomate, e outros produtos. No distrito de Ribaué (547,7 meticais/mês),
para além de culturas alimentares (mandioca, amendoim, feijões e cebola), as receitas provêm da
venda de culturas de rendimento (principalmente o tabaco). Por sua vez, em Malema (452
meticais/mês), a produção de feijões (cute, jugo, bóer) e hortícolas (sobretudo da cebola)
constituem as principais fontes de renda. Geralmente, a produção é vendida em sacos, peneiras e
cestos em mercados locais e/ou estradas mais próximas. Igualmente constituem fontes de receita
os valores resultantes de trabalho por conta de outrem, pecuária, agro-transformação, actividades
extractivas, artesanato, compra e venda de mercadoria, doações, transferências e pensões. O
acumular destas fontes de receitas conduz a que, em média, as mulheres do distrito de Monapo
consigam reunir 1.389,7 meticais/mês, seguido do distrito de Ribaué com 960,5 meticais/mês e
Malema com 831,9 meticais/mês (ver quadro 7).

34

Os rendimentos mensais foram recolhidos numa base trimestral, onde procurou-se agrupar as principais
fontes de rendimento dos agregados familiares numa base anual. Os valores recolhidos foram somados e
divididos por doze meses.
35
A venda dos produtos agrícolas é realizada muitas vezes pelos homens da família, aprender a
comercializar os produtos no mercado constitui uma das motivações das mulheres a se associar. Dadá et al.
(2018, p. 1) referem que as associações são compostas por membros que têm como principal motivação ter
um fácil acesso aos mercados, bem como acesso aos insumos e a terra.
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Quadro 7: Receitas médias mensais dos agregados familiares das mulheres associadas.
Fontes de Receitas

Malema

Ribaué

Monapo

Trabalho por conta de outrem
Agricultura
Pecuária
Agro-Transformação (moagem, olaria,
confecção de alimentos e bebidas)
Actividades extractivas (carvão, lenha)
Artesanato
Compra e revenda de mercadoria
Doações e Remessas
Transferências
Pensões
Total

104,2
452,0
43,3

114,7
547,7
93,7

67,7
840,0
53,7

48,7

15,9

16,3

9,4
6,0
104,5
18,7
22,2
22,9
831,9

16,6
2,7
50,6
10,7
12,8
95,2
960,5

11,6
10,0
22,0
122,4
64,7
181,4
1389,7

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do inquérito.

No gráfico 6 faz-se a comparação entre os rendimentos mensais médios auferidos pelos agregados
familiares das associadas em Malema, Ribaué e Monapo com a linha de pobreza estipulada pelo
Banco Mundial (1,9 USD/dia), onde a taxa de câmbio utilizada foi a de Paridade do Poder de
Compra36 (PPC) estipulada para Moçambique em 2018 (42,483 meticais/dia). Nota-se que,
comparativamente aos distritos de Monapo (55%) e Ribaué (70%), o distrito de Malema apresenta
a maior parte de mulheres associadas (90%) a viver em agregados familiares que se encontram
abaixo da linha de pobreza.
Gráfico 6: Comparação dos rendimentos mensais por decil com a linha de pobreza.
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Fonte: Dados do inquérito e Relatório do Banco Mundial, 2015.
36

Paridade do Poder de Compra (Purchasing Power Parities) é uma taxa de câmbio que permite
harmonizar o poder de compra relativo em moedas distintas através da eliminação das diferenças dos níveis
de preços em diferentes países. Na sua forma mais simples, a paridade de poder de compra são preços
relativos que mostram o rácio dos preços em moeda nacional para o mesmo bem ou serviço em diferentes
países.
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A pobreza de rendimentos reflecte-se, por um lado, no poder de compra dos produtos alimentares
complementares aos produzidos na actividade agrícola. Por outro lado, contribui para a fraca
segurança alimentar37 dos agregados familiares. Constata-se, no gráfico 7, que as mulheres
associadas encontram-se em agregados familiares que enfrentaram problemas de alimentação e,
em alguns casos, de fome, por não possuírem excedentes suficientes para suprir as necessidades
alimentares. Este cenário verificou-se, sobretudo no primeiro trimestre do ano de 2017,
nomeadamente nos meses de Janeiro (23,3% em Malema, 37,0% em Ribaué e 29,6% em
Monapo), Fevereiro (48,8% em Malema, 34,0% em Ribaué e 29,6% em Monapo) e Março (14,0%
em Malema, 22,0% em Ribaué e 31,5% em Monapo).
Gráfico 7: Agregados familiares que passaram fome em 2017
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
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Julho
Junho
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Abril
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Fevereiro
Janeiro
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Fonte: Dados do inquérito.

5.2.3.

Despesas mensais

De forma geral, os rendimentos provenientes da pluriactividade familiar são destinados à compra
de produtos alimentares38 (óleo, sal, açúcar, peixe). De forma particular, as mulheres no distrito
de Monapo, igualmente despendem 17% da sua receita em transferências (destinadas a membros
que se encontram a viver distantes do agregado familiar) e 13% em vestuário (sobretudo na
compra de capulana). No mesmo contexto, os valores gastos em serviços (transporte, saúde,
educação, comunicação, energia e água) são residuais, assim como não existe investimento na
compra de insumos agrícolas. Ao contrário de Monapo, as mulheres de Ribaué (12,0%) e Malema
(10,2%) também destinam as suas receitas à compra de insumos de produção (Quadro 8).

37

Segundo os relatórios do SETSAN (2017), a província de Nampula no ano de 2017 melhorou o consumo
alimentar, comparativamente ao ano 2016. Porém, não deixa de ser notória a utilização de estratégias de
sobrevivência dos agregados familiares, com destaque para a “estratégia do estresse” (52%) que consiste
em vender bens domésticos, pedir dinheiro emprestado e gastar poupanças para adquirir alimentos.
Igualmente são utilizadas “estratégias de crise” (22%) que incluem a venda de bens produtivos, tirar
crianças das escolas e pedir esmola (Possolo & Paulo, 2017).
38
De acordo com Muteia (2015), os pequenos produtores familiares despendem mais de metade dos seus
rendimentos na compra de produtos alimentares por serem pobres e estarem preocupados com a
sobrevivência dos membros da família.
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Quadro 8: Despesa média mensal (em meticais)
Tipos de bens e serviços
Contratação de mão-de-obra
Alimentação e bebidas não-alcoólicas
Cigarros e bebidas alcoólicas
Vestuário
Material de construção
Mobiliário
Saúde
Educação
Transporte
Comunicação
Cuidados pessoais
Insumos agrícolas
Água
Transferências
Total
Fonte: Dados do inquérito.

Malema
33,2
173,2
7,1
93,6
21,5
5,8
6,1
31,9
25,5
26,4
10,2
56,7
21,0
41,5
553,9

6,0%
31,3%
1,3%
16,9%
3,9%
1,0%
1,1%
5,8%
4,6%
4,8%
1,8%
10,2%
3,8%
7,5%
100,0%

Ribaué
26,6
163,0
7,6
147,6
36,6
4,8
8,8
21,9
7,8
13,1
21,8
71,1
33,4
35,0
599,3

4,0%
27,0%
1,0%
25,0%
6,0%
1,0%
1,0%
4,0%
1,0%
2,0%
4,0%
12,0%
6,0%
6,0%
100,0%

Monapo
14,3
200,7
7,4
67,0
59,2
4,7
5,6
15,5
4,9
10,2
3,1
0,9
28,2
84,4
506,1

3,0%
40,0%
1,0%
13,0%
12,0%
1,0%
1,0%
3,0%
1,0%
2,0%
1,0%
0,0%
6,0%
17,0%
100,0%

No respeitante à despesa (ver gráfico 6), igualmente faz-se uma comparação entre o consumo
mensal das mulheres associadas nos três distritos e a linha de pobreza (1.274,5). Nota-se que, em
todos os distritos, a grande maioria das mulheres vive em agregados familiares que se encontram
abaixo da linha de pobreza. O distrito de Monapo, mesmo apresentando melhores rendimentos
(como demonstrado no gráfico 8), em relação ao consumo, encontra-se abaixo dos 1.274,5
meticais por mês. Com níveis de consumo diferenciados, o mesmo cenário verifica-se em
Malema. Em Ribaué, apenas parte do último decil (8,0%) das associadas é que vivem em
agregados que consomem acima da linha de pobreza.
Gráfico 8: Comparação das despesas mensais por decil com a linha de pobreza.
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Fonte: Dados do inquérito e Relatório do Banco Mundial 2015.
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5.3. Posse de Bens
a) Instrumentos de trabalho agrícola
O gráfico 9 analisa a posse de instrumentos de trabalho em decis. Constatou-se nos três distritos
que, dentro dos agregados familiares, as associadas têm enxada e catana para a realização da
actividade agrícola. Em Malema, apenas 30% dispõem de, pelo menos, uma enxada e 50% de
uma catana; no distrito de Ribaué, cerca de 80% das mulheres referiram possuir, no mínimo, duas
enxadas; por sua vez, em Monapo, 40% das associadas têm, no mínimo, uma enxada e uma catana.
Os níveis de desigualdade na posse dos instrumentos de trabalho são notórios, sobretudo entre as
associadas do distrito de Monapo, onde se verificou que um grupo muito restrito (10%) possui
até cinco enxadas e duas catanas, enquanto a maioria das mulheres (80%) possui apenas uma.
Dentro das associações, as mulheres têm acesso, em colectivo, a electrobomba, mangueira, tanque
para reservar água e regadores. Contudo, não foram distribuídas enxadas, catanas, botas, luvas,
entre outros instrumentos de trabalho, que as mulheres consideram importantes para o cultivo de
hortícolas. Por outro lado, a maneira como é feita a distribuição dos instrumentos tem levantado
vários problemas entre as associações, pelo facto de não terem sido distribuídos equipamentos de
trabalho, de igual modo, a todas as associações39.
Gráfico 9: Posse de instrumentos de trabalho, por decil.
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b) Efectivo pecuário.
A actividade pecuária é marcada, sobretudo, pela posse de aves (sobretudo galinhas). No distrito
de Monapo (70,0%) e Malema (60,0%), a maioria das associadas não possui aves nos seus
agregados familiares, sendo que o maior número das que conseguem ter até 8 galinhas encontrase concentrado no último decil (constituído por apenas 10,0% das associadas). Em Ribaué, a
percentagem das mulheres que não possui aves é menor (40,0%) que nos restantes distritos.

39

Por exemplo, as mulheres de algumas associações situadas nos distritos de Malema e de Monapo referem
que não beneficiaram de tanques de água e de regadores, e têm conhecimento que as suas colegas de outras
associações tiveram acesso.
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Contudo, entre as que possuem, verificam-se igualmente cenários de diferenciação social, onde
um grupo possui entre uma a três e o outro de seis a nove aves (ver o gráfico 10).
Gráfico 10: Posse de efectivo avícola, por decil.
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c) Bens de Consumo
A posse de bens de consumo é marcada pela presença de bicicleta e telemóvel. Nota-se, no gráfico
11, uma concentração de bens de consumo nos últimos dois decis (D9 e D10), sobretudo no
distrito de Malema. Igualmente, constata-se que a grande maioria dos agregados familiares das
mulheres associadas, em todos os distritos, não possui nenhum bem de consumo.
Gráfico 11: Posse de bens de consumo, por decil.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste texto foi possível demonstrar que as associações de produtores rurais em
Moçambique surgiram mais a partir de factores exógenos do que por iniciativa das produtoras
associadas, o que não garante, à partida, a apropriação da associação por parte das associadas.
Este fenómeno é evidente na análise das associações encontradas em Malema, Ribaué e Monapo,
onde alguns grupos nasceram como oportunidade para captar financiamentos externos e não da
preocupação das mulheres em encontrar formas comuns de resolver os seus problemas produtivos
por intermédio de uma associação. A selecção destes grupos não deixa de ter um forte cunho
político local, na medida em que as mulheres pertencentes a famílias reais (de chefes locais e
régulos) estão representadas nos grupos associativos.
A participação associativa das mulheres enfrenta, pelo menos, dois grandes obstáculos. Por um
lado, as mulheres associadas enfrentam dificuldades na gestão do seu tempo diário, pelo facto de
serem responsáveis por realizar a maioria das actividades domésticas e de produção dentro dos
agregados familiares. Por outro lado, as longas distâncias que elas percorrem para aceder aos
serviços de educação, saúde, mercados, água e transportes contribuem para que haja uma
participação reduzida nas dinâmicas associativas, factores que podem, futuramente, levar à
desistência de alguns membros dos grupos de trabalho. A distância relativamente aos mercados e
a precariedade das vias de acesso constituem outros factores que concorrem para uma fraca
produção e produtividade.
As mulheres inquiridas exercem a actividade agrícola em duas machambas: numa familiar e outra
da associação, de forma complementar. Na primeira, onde produzem sobretudo culturas
alimentares, recorrem a mão-de-obra predominantemente familiar e a ferramentas de trabalho
rudimentares, e usam poucos insumos modernos. Na segunda, na associação, as mulheres têm
algum acesso a tecnologia, nomeadamente a insumos de produção e sistemas de irrigação, assim
como apoio de extensionista.
Contudo, notaram-se problemas que podem ser estruturais e condicionar a sustentabilidade da
associação, podendo-se dividi-los nos seguintes: em primeiro lugar, relacionados com a posse da
terra, frequentemente emprestada por um membro da associação à associação, que depois se
confunde com a respectiva direcção. Este factor pode comprometer outros aspectos relacionados
com a eficiente gestão da organização, que pode resvalar para práticas neo-patrimoniais; em
segundo lugar, não obstante a tecnologia, continuam importantes as dificuldades de acesso a
instrumentos técnicos (enxadas, regadores) o que condiciona a produtividade por o pacote não
conter todas as componentes; e, em terceiro lugar, a criação da associação não resolve um
conjunto de problemas estruturais, relacionados com longas distâncias em relação aos mercados,
precariedade de vias de acesso, preços, ausência de subsídios e de apoio ao crédito.
Os rendimentos provenientes da pluriactividade familiar são muito baixos para os agregados e os
seus rendimentos encontram-se abaixo da linha de pobreza de rendimento. Num cenário de baixos
rendimentos, as famílias canalizam grande parte das receitas (mais de um terço) para as
necessidades mais urgentes, nomeadamente alimentares (alimentos processados, como óleo,
açúcar, sal ou sumos). Nos meses antes das colheitas (em Janeiro, Fevereiro e Março), as mulheres
inquiridas realizam apenas uma refeição diária, sendo que nestes meses ocorrem situações de
fome, pelo facto dos excedentes existentes não serem suficientes para suprir as necessidades do
agregado familiar até à colheita seguinte.
Verificou-se que a aposta na compra de instrumentos de trabalho e de bens duráveis não faz parte
dos seus objectivos primários, pois apenas um grupo muito restrito de mulheres (10%) é que
possui estes bens. Os níveis de rendimento e de despesa conduzem a inferir que, não obstante
estarem associadas, as mulheres continuam a optar por canalizar a maioria dos seus rendimentos,
que são ínfimos, para suprir necessidades alimentares e de sobrevivência, sobrando pouco para o
investimento em equipamentos e instrumentos de produção.
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7. RECOMENDAÇÕES
Forças

Actividades recomendadas



Existência de 11 associações de
mulheres






As mulheres associadas estão a
produzir hortícolas e beneficiam de
assistência técnica

Existência de mercado de hortícolas

Existência de bancos ao nível distrital












Parcerias com o Governo local

Legalizar as associações;
Regularizar a sua situação de posse do título de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) para
garantir o acesso e a segurança de posse da terra para as associações;
Realizar encontros para trocar experiências, compartilhar casos de sucesso e procurar apoio nos momentos
difíceis;
Promover formações básicas de alfabetização;
Distribuir responsabilidades dentro dos grupos;
Pesquisar novas técnicas de cultivo, de multiplicação de sementes a partir de variedades locais e criar
novos tipos de adubos e pesticidas naturais que sejam sustentáveis para as associadas;
Distribuir instrumentos de produção de acordo com a necessidade de cada associação;
Disponibilizar sistemas de rega de acordo com as especificidades da terra encontrada em cada associação;
Garantir apoio técnico permanente, através da formação básica em matéria de extensão agrária a
associadas capazes de multiplicar o conhecimento para outras mulheres na sua localidade;
Capacitar para identificar e conhecer a demanda de mercado;
Reforçar o contacto com os potenciais clientes (segmentar o mercado de hortícolas);
Disponibilizar meios de transporte;
Garantir a qualidade do produto (colheita, conservação, empacotamento, transporte);
Saber calcular os custos de produção, para determinar o preço dos produtos e permitir uma melhor
negociação com o cliente;
Abrir conta bancária para guardar os valores conseguidos na venda dos produtos agrícolas; e, através da
mesma, poder aceder aos sistemas de pequenos créditos bancários;
Advogar para que se reforce o número de infra-estruturas que contribuem para o desenvolvimento da
mulher rural (escolas, estradas, hospitais, sistemas de água, energia e transporte, posto policial, bancos,
mercados). Reforçar os factores de produção que garantem o aumento da produção e produtividade, de
forma a garantir que sejam cumpridos os objectivos traçados pelo PEDSA e, consequentemente, pelo
PNISA40.

Relatórios sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário – PEDSA (2011-2020) e relatório sobre o Plano Nacional de Investimentos para o Sector
Agrário em Moçambique - PNISA (2018-2019).
40
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Janeiro de 2016

Luis Artur

Dezembro de 2015

Máriam Abbas

Novembro de 2015

Luís Artur e Arsénio Jorge

Outubro de 2015

Uacitissa Mandamule

Setembro de 2015
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Prosavana: discursos, práticas e realidades

João Mosca e Natacha Bruna

Agosto de 2015

30

Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do
assalariamento urbano na economia familiar rural

João Feijó e Aleia Rachide

Julho de 2015

29

Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho

Natacha Bruna

Junho de 2015

28

Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique:
convergências e conflitos na relação com a terra

Eduardo Chiziane

Maio de 2015

27

Relações Transfronteiriças de Moçambique

António Júnior, Yasser Arafat Dadá e
João Mosca

Abril de 2015

26

Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique

Máriam Abbas

Abril de 2015

25

Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de
desenvolvimento distrital em Memba

Nelson Capaina

Março de 2015

24

Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas

João Mosca

Fevereiro de 2015

Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os
TPM e os My Love
Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos
sobre a terra

Kayola da Barca Vieira, Yasser Arafat
Dadá e Margarida Martins

Dezembro de 2014

Eduardo Chiziane

Novembro de 2014

23
22

32

Nº

Título

21

Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique:
constrangimentos e desafios

20

Influência das taxas de câmbio na agricultura

19

Competitividade do Algodão Em Moçambique

18

O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das
Comunidades Locais nas Áreas de Exploração dos Recursos
Faunísticos na Província de Nampula

17

Competitividade do subsector do caju em Moçambique

16

Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala

15

Autor(es)
António Júnior, Yasser Arafat Dadá e
João Mosca
João Mosca, Yasser Arafat Dadá e
Kátia Amreén Pereira

Ano
Outubro de 2014
Setembro de 2014

Natacha Bruna

Agosto de 2014

Carlos Manuel Serra, António
Cuna, Assane Amade e Félix Goia

Julho de 2014

Máriam Abbas

Junho de 2014

António Manuel Júnior

Maio de 2014

Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas
províncias de Tete e Niassa

Luís Artur, Ussene Buleza, Mateus
Marassiro, Garcia Júnior

Abril de 2015

14

Investimento no sector agrário

João Mosca e Yasser Arafat Dadá

Março de 2014

13

Subsídios à Agricultura

João Mosca, Kátia Amreén Pereira e
Yasser Arafat Dadá

Fevereiro de 2014

12

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA:
Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” de Natalia
Fingermann

Sayaka Funada-Classen

Dezembro de 2013

11

Crédito Agrário

João Mosca, Natacha Bruna, Katia
Amreén Pereira e Yasser Arafat Dadá

Novembro de 2013

10

Shallow roots of local development or branching out for new
opportunities: how local communities in Mozambique may
benefit from investments in land and forestry exploitation

Emelie Blomgren e Jessica Lindkvist

Outubro de 2013

9

Orçamento do estado para a agricultura

Américo Izaltino Casamo, João Mosca
e Yasser Arafat

Setembro de 2013

8

Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and
Obstacles—Lessons from Ten Villages

Peter E. Coughlin, Nicia Givá

Julho de 2013

7

Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA

Dipac Jaiantilal

Junho de 2013

6

Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil
e em Moçambique

Elizabeth Alice Clements e
Bernardo Mançano Fernandes

Maio de 2013

5

Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola

João Mosca e Yasser Arafat Dadá

Abril de 2013

4

Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário.

João Mosca, Vitor Matavel e Yasser
Arafat Dadá

Março de 2013

3

Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares.

João Mosca e Máriam Abbas

Janeiro de 2013

2

Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de
substituição de importações?

João Mosca e Natacha Bruna

Novembro de 2012

1

Porque é que a produção alimentar não é prioritária?

João Mosca

Setembro de 2012
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Como publicar:
 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital
para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de
recepção da proposta.
 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em
publicar os trabalhos recebidos.
 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de
90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.
 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que
contiver o artigo por ele escrito.
Regras de publicação:
 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR.
 Aprovação pelo Conselho Técnico.
 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da
proposta de artigo pelo autor.
 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail,
com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da
proposta.
 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade
de voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações
e observações sugeridas pelo(s) revisore(s).
 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e
prazos.
 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo.
 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes
receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores.
 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob
proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores.
 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3
cm em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito).
 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR.
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O OMR é uma Associação da sociedade
civil que tem por objectivo geral contribuir
para o desenvolvimento agrário e rural
numa
perspectiva
integrada
e
interdisciplinar, através de investigação,
estudos e debates acerca das políticas e
outras
temáticas
agrárias
e
de
desenvolvimento rural.

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos:
 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao
desenvolvimento rural;
 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões;
 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de
imprensa como pela publicação de textos;
 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada;
 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para
intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre
temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique;
 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de
estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados;
 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR.

Patrocinadores:

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar
Maputo – Moçambique

www.omrmz.org
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