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Resumo 
O território de Moçambique, com grande desenvolvimento em latitude e altitude, tem condições ecológicas tão 
diversificadas que globalmente se pode afirmar poderem desenvolver no país com sucesso quase todas as culturas das 
regiões tropicais temperadas e até subalpestres. 
Faz-se uma síntese do conhecimento já reunido considerado básico para uma programação política do 
desenvolvimento agropecuário, nomeadamente as cartas gerais de climas, solos e vegetação e de aptidão para as 
diversas culturas que têm sido realizadas quer ao nível empresarial quer da chamada agricultura de subsistência. Estes 
documentos necessitam de uma possível atualização e pormenorização consoante se for caminhando na definição de 
uma política de desenvolvimento agropecuário, com prioridades para as diferentes valências, a definir pelas 
autoridades. 
Numa visão muito condensada, de acordo com o tempo disponível, serão dadas algumas contribuições sobre as 
culturas do algodoeiro, coqueiro, chazeiro, cajueiro, cana sacarina, mandioca, amendoim, tabaco, criação de gado e 
pecuária, em Moçambique.   
Será feira referência às culturas de autoaproviosamento mais importantes e à conveniência do estabelecimento das 
chamadas «cinturas verdes» nas proximidades dos grandes centros de consumo. 

Palavras-chave: Moçambique, agropecuária, «cash crops», agricultura tradicional 

 
 

* 

1-FALAR COM CONHECIMENTO LOCAL 

Hesitei várias vezes se deveria aceitar o convite que em tempo me foi feito e que quero agradecer, para 

apresentar uma comunicação nesta reunião. Ainda hoje tenho dúvidas se deveria ter dado uma resposta 

positiva. Admito que os meus 84 anos e a minha experiência na área da agronomia tropical poderão 

ocasionalmente servir para se fazer uma ligação entre um passado que me não envergonha e uma geração 

de novos trabalhadores na ciência e no desenvolvimento. 

Se estou enganado, desde já peço as minhas desculpas. 

Dentro do Tema Geral de Moçambique, acabei por, com todo o gosto, aceitar submeter ao vosso julgamento 

uma nota muito breve de reflexão sobre a agropecuária de Moçambique, sobretudo baseada no que 

conheço do País que percorri desde o Rovuma até à Ponta do Ouro, na sedimentação e análise crítica de 

conhecimentos de uma vida de mais de meio século ligado aos problemas tropicais no ensino na 

investigação e em âmbito internacional, enriquecido com o que aprendi em contatos internacionais, 

principalmente enquanto desempenhei as funções de presidente da Comissão Nacional da FAO.  

Admito eu ser de algum interesse deixar estas breves notas sobre muito do que se conhece das realidades e 

potencialidades agropecuárias deste país, em função dos estudos, alguns de grande profundidade, 

realizados durante a administração portuguesa que não perderam a validade com a independência política 
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do país, pois a terra é a mesma, mas que poderão servir de base, com os necessários ajustamentos que o 

tempo sempre impõe e a nova situação política pode justificar, no desenvolvimento agrícola do País, 

evitando começar de princípio estudos que já foram feitos, com uma desnecessária perda de tempo e de 

dinheiro.  

Não esqueçamos porém que o mundo está em mudança muito acelerada e por isso em todos os campos se 

exigem atualizações constantes.  

2-PRIMUM VIVERE DEINDE PHILOSOPHAR 

Sempre entendi que o ser humano está acima das coisas, conforme o sabido princípio de «Primum vivere 

deinde philosophare». Garantir uma alimentação condigna é um dos primeiros «itens» da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.  

Por isso entendi, quase como uma obrigação chamar a atenção de muitos profissionais aqui reunidos quer 

trabalham em outras áreas para a importância da agropecuária num contexto geral de desenvolvimento de 

Moçambique. 

3-A AGRICULTURA FORNECE 98% DOS ALIMENTOS 

Recordemos que a nível mundial, o homem vai buscar à agropecuária cerca de 96 % dos alimentos que o 

sustentam, que em Moçambique cerca de 70% da população vive suportada numa agricultura de 

autoabastecimento onde ainda não foi possível eliminar totalmente a subnutrição humana, qualitativa e 

quantitativa, e por isso, neste contexto de prioridade ao homem, um grande esforço tem de continuar a ser 

feito para garantir a segurança alimentar e esta, tanto quanto possível, baseada na produção agropecuária 

local. 

4-UMA CONTRIBUIÇÃO INTERDISCIPLINAR 

Esta prioridade que elegi, não minimiza, antes valoriza, as contribuições de outros estudos em vários outros 

aspetos ligados a esta país que só ganha quando e quanto for melhor conhecido e porque em minha opinião 

o desenvolvimento e felicidade das populações resulta semopre duma interação de conhecimentos que 

todos, cada um na sua especialidade veem trazer a um projeto comum. Consoladoramente vejo cada vez 

mais um trabalho em equipas pluridisciplinares constituídas por personalidades com formações singulares 

diferentes. 

5-BREVES NOTAS SOBRE A AGRICULTURA TRADICIONAL 

Em termos muito gerais, pode dizer-se que os povos africanos subsarianos viveram durante muitos séculos 

com uma agricultura que costumamos chamar tradicional, depois de terem passado por uma fase de 
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pastorícia e a consequente deslocação dos homens e dos seus rebanhos à procura de alimento e água para 

os animais. A agricultura, entendida com a utilização de plantas por uma população já sedentarizada, 

corresponde a uma fase mais recente, inicialmente apoiada nas plantas autóctones retiradas da vegetação 

natural e por isso bem adaptadas ao meio, mas com potenciais produtivos ainda reduzidos, mais tarde 

apoiada em que algumas das plantas autóctones foram selecionadas, e melhoradas. Depois foram 

introduzidas outras plantas chegadas de outras regiões ecológicas ou geográficas, muitas delas que já 

tinham estado sujeitas a um trabalho anterior de seleção e melhoramento e que por essa via suplantaram 

muitas das plantas locais na agricultura tradicional, entendida esta como um conjunto de diferentes tipos de 

exploração da terra praticada pelas populações locais com uma contribuição muito limitada de 

interferências exteriores. 

Moçambique, com a maior parte do seu território geograficamente integrado nesta zona global subsariana 

que se referiu, não foge a este princípio geral.  

Nos fins do século XV, quando por lá passaram os portugueses a caminho da Índia, o cronista desta viagem já 

refere, entre outras atividades agrícolas, a existência de «lavras de milho» (entenda-se um ou vários  

«milhos» do Velho Mundo), o consumo de «papas de milho» e a presença de plantas vindas do Oriente, 

como o coqueiro, a jaca e os citrinos (as chamadas «árvores de espinho»). Mais tarde, os portugueses 

colocaram à disposição da agricultura local um potencial enorme de plantas introduzidas da América depois 

do descobrimento do Brasil, como a batata-doce, a mandioca, o amendoim, o milho americano, o tabaco, o 

cajueiro, numerosas fruteiras que passaram integrar-se e a dominar a agricultura tradicional, 

compartimentando-se no território consoante a ecologia.  

6-O TERRITÓRIO DE MOÇAMBIQUE. BREVÍSSIMA NOTA DE ENQUADRAMENTO 

O território de Moçambique, encostado pelo oriente às cálidas águas do Índico, numa extensão de costa de 

cerca de 2400 km, com uma superfície cerca de 8 vezes a de Portugal continental, estende-se em latitude 

desde a foz do rio Rovuma na fronteira com a Tanzânia a cerca de 10 graus de latitude sul, até cerca de 26 

graus, na Ponta do Ouro, na fronteira com a África do Sul, limitado a oeste pelo Malawi e Zimbawe e África 

do Sul. Compreende assim uma grande área de ecologia tropical e uma zona temperada meridional com um 

clima de transição para as zonas temperadas típicas. Cerca de 94% da área tem altitudes inferiores a 1000 

metros e 40% abaixo de 200 metros. A zona costeira é «em grande parte formada por solos arenosos e 

baixas aluvionares por vezes com acentuado hidromorfismo e por algumas terras castanhas e negras» segue-

se em altitude e interioridade uma segunda zona com altitudes entre 200 e 500 metros, de relevo ondulado 

onde são frequentes os «icelbergs», principalmente no norte. Acima de 1000 metros existe uma zona 

altiplanáltica representando cerca de 6% do território do país onde as temperaturas são moderadas e as 
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chuvas abundantes, em certos locais utilizada na exploração pecuária tipo alpestre e noutros com potenciais 

para a cultura das plantas de climas temperados. 

 A costa norte é sujeita a monções que trazem muita chuva concentrada e ventos por vezes fortes, quase 

todo o litoral do país é de terras baixas e com grandes potencialidades agrícolas, retalhado por cursos de 

água onde ela normalmente não falta, embora com inundações relativamente frequentes que provocam 

insegurança das populações, mas que trazem consigo, no regime torrencial que as carateriza, o melhor da 

riqueza das terras por onde passaram. Aqui a cultura do arroz e da cana sacarina atingem grande 

importância, o milho «americano» ocupa as margens dos rios, sobretudo mais a sul, o coqueiro acompanha 

a costa desde o Rovuma até as proximidades de Inhambane, embora esta palmeira continue para o sul onde 

passa a funcionar mais como árvore ornamental do que com interesse agrícola e o cajueiro que encontra 

capacidades para viver e produzir em terrenos profundos, mesmo que atingidos por um período seco 

relativamente longo, devido às caraterísticas do desenvolvimento em profundidade do seu sistema radicular 

e em terras pobres.. Para o interior a altitude vai subindo e as caraterísticas de floresta aberta tropical (a 

mata de panda» que cobre cerca de 2/3 do território) são mais ou menos marcadas. Aqui vamos encontrar o 

algodão, cultura que para ser viável sob o ponto de vista económico tem de viver num clima com uma 

estação seca que devemos fazer coincidir com á época de abertura das cápsulas, a mandioca, a batata-doce, 

vários «milhos miúdos» e o amendoim entre muitas outras que assumem uma importância primordial na 

alimentação dos povos locais e o tabaco, Mais para o interior, surgem as montanhas onde as temperaturas 

são mais suaves e as chuvas abundantes, onde a cultura do chazeiro se instalou com sucesso, as terras 

frescas das proximidades do Lago Niassa onde o trigo tem grande sucesso, mais a sul os planaltos do 

Chimoio onde as culturas do milho e do girassol são rainhas, e o da Angónia onde se cultivam as batatas, o 

trigo e outras culturas das zonas temperadas, as terras montanhosas da fronteira com o Malawi de 

vegetação alpestre onde se faz a pecuária intensiva e depois as zonas áridas de Tete e do Alto Limpopo onde 

o embondeiro é rei. No sul, já para além do trópico, arroz e trigo enriquecem o país e a citricultura é fonte 

de importante exportação através sobretudo da África do Sul. 

Neste apanhado geral uma palavra deve ser dada às pastagens naturais em que Moçambique é 

extraordinariamente rico, base de uma criação de gado de enorme interesse. Esta riqueza, por vezes 

esquecida, levou um técnico local a dizer, com alguma deformação profissional compreenda-se, que «a 

maior riqueza de Moçambique são as suas pastagens» 
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7-A INFLUÊNCIA PORTUGUESA NA AGRICULTURA TRADICIONAL 

O território de Moçambique após a passagem dos portugueses pela região e depois de alguns conflitos com 

outros povos mais a norte, entrou no chamado «espaço português». A Europa, preocupada então com 

outros problemas, não contestou esta ocupação que praticamente só se apoiava em «direitos históricos». 

A maior parte da população estava instalada no litoral onde existem as terras agricolamente mais ricas e 

mais produtivas, os portugueses e outros povos fizeram outro tanto pelas mesmas razões e outras, 

nomeadamente as dificuldades de comunicação com o interior, com o qual se procurava contactar menos 

para fazer agricultura e muito mais nesses tempos já distantes para ter acesso ao ouro e outros metais 

preciosos que se anunciavam nesta vasta região. 

A influência portuguesa no desenvolvimento agrícola tradicional de Moçambique, como de outras terras 

tropicais, para além das novas plantas que introduziram, nomeadamente as originárias da América, foi muito 

reduzida durante muitos anos, a resistência guerreira da maioria dos povos moçambicanos permaneceu viva 

até aos princípios do século passado. 

 Em Portugal só em 1878 foram criados no Estado lugares de técnicos agrícolas ao mesmo tempo para o 

Continente, Ilhas Adjacentes e Províncias Ultramarinas. A preparação desses técnicos era deficiente perante 

os novos problemas que se colocavam a um mundo novo e o número dos que foram contratados foi 

simplesmente simbólico. Por exemplo, para esta vasto território de Moçambique, foram criadas nessa data 2 

lugares de agrónomos. A influência inglesa e as chamadas terras majestáticas pouco avançou nos domínios 

agrícolas em termos de sustento e desenvolvimento das populações locais. 

Foi principalmente a partir da Primeira Grande Guerra, com as fronteiras de Moçambique ajustadas pelas 

negociações políticas que lhe sucederam com a inclusão no território dos extensos palmares da margem 

direita do Rovuma que passou a ser fronteira norte, que os serviços agrícolas tiveram mais algum 

desenvolvimento e foi assim possível dar aos agricultores locais algum apoio técnico.  

Com os tempos, os serviços técnicos agrícolas foram reforçados em meios materiais e humanos, sendo 

então possível uma ação muito mais alargada, criando-se Delegações Provinciais, Estações e Postos 

Experimentais situados nas mais diversificadas regiões onde as populações e a ecologia mais o justificavam, 

obtendo-se assim informações do maior interesse para o fomento da agricultura tradicional de pequenas 

empresas de grandes empreendimentos agrícolas. A Estação Experimental do Umbeluzi junto à cidade de 

Maputo, os Postos Experimentais do Limpopo para o estudo das culturas regadas, o posto do Chimoio para 

as culturas do girassol milho e tabaco, o Posto de Mocuba para o estudo da mandioca, são exemplos desse 

trabalho de base que foi necessário fazer. Com a publicação de revistas e folhetos de divulgação procurava-

se levar aos agricultores os resultados experimentais mas a sua ação direta junto da agricultura tradicional 
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foi muito reduzida porque a maior parte dos agricultores não sabia ler. Os maiores beneficiários foram os 

pequenos e médios agricultores «brancos» e orientais, já que as grandes companhias agrícolas tinham os 

seus quadros técnicos próprios. 

Muito se fez, conhece e escreveu sobre a Agricultura e Pecuária de Moçambique. Para quem deseje fazer 

uma atualização desses estudos, tem hoje fácil acesso à sua maioria, sobretudo através do Centro de 

Documentação Científica do Instituto de Investigação Científica Tropical que nesse aspeto tem feito um 

trabalho verdadeiramente notável. 

A recomendação de ser breve na intervenção, aconselhou-me a selecionar do conjunto dos trabalhos 

publicados apenas três. Escolhi-os pela sua qualidade, pelo interesse que ainda hoje podem ter para os mais 

novos e pela atualidade que podem ter num processo de desenvolvimento baseado na agropecuária que nos 

tempos de hoje é difícil admitir que não seja feita baseada no conhecimento muito completo do meio. 

8-O APOIO À CULTURA DO ALGODOEIRO E CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA ASSOCIADAS 

A revolução industrial, o desenvolvimento nos países ricos da fiação do algodão, foram causas muito 

importantes para o fomento da cultura do algodoeiro, principalmente nas regiões tropicais de ecologia 

apropriada, como sucedeu em muitas áreas de Moçambique, destinando-se neste caso a fibra ao 

abastecimento de uma indústria de fiação metropolitana que recebia o algodão colonial por um preço de 

favor que por isso também ajudou ao seu grande desenvolvimento.  

Foi desta orientação que nasceram as chamadas Concessionárias Algodoeiras em Angola e Moçambique. Os 

pequenos agricultores foram como que obrigados a cultivarem o algodoeiro, devendo apresentar às 

autoridades locais uma área mínima de meio hectare cultivada com esta planta para serem considerados 

«produtores» e assim se livrarem de serem contratados como mão de obra para outras plantações. O 

sistema, quase imposto, não recebeu boa aceitação geral dos pequenos agricultores porque foram obrigados 

a cultivar uma planta que na maior parte dos casos não estava nas suas tradições e sobretudo porque ela 

desviava a força de trabalho das culturas de subsistência a que tradicionalmente davam prioridade. A cultura 

algodoeira era, em muitos casos, apenas uma salvaguarda para os deixarem em paz nas suas terras. Assim se 

compreende que os cuidados com a cultura fossem reduzidos justificando-se assim rendimentos unitários 

muito baixos, da ordem dos 300k de algodão-caroço por hectare.  

O Centro de Investigação Científica Algodoeira de Moçambique, sob a direção do prof. Quintanilha e com a 

participação de um conjunto notável de especialistas, elaborou como estudo básico, para dar uma visão 

global das potencialidades agrícolas do território e apoiar o fomento da cultura algodoeira, um trabalho em 

dois volumes intitulado «Esboço do Reconhecimento Ecológico-Agrícola de Moçambique», publicado em 

1955. 
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O estudo apresenta a Carta de Solos com a descontinuidade que foi possível superar, um esboço da Carta de 

Climas e Carta da Vegetação entre outras e que não são essenciais trazer aqui, nomeadamente a da 

Fisiografia e das Etnias. 

9- ESTUDOS DE FOMENTO 

Em 1966, uma Comissão Técnica de Planeamento e Integração Económica da Província de Moçambique, 

preparou para o lançamento do III Plano de Fomento, um estudo global de grande vulto onde analisou a 

situação agropecuária que então existia e indicava e justificava novas medidas e metas para o 

desenvolvimento. 

Antes da Independência a filosofia do desenvolvimento agrícola baseava-se mais nas grandes empresas (mas 

as autoridades não esqueciam a alimentação dos locais), que cultivavam as chamadas cash crops. 

Estes estudos de base foram depois consideravelmente desenvolvidos pelos Instituto de Investigação 

Agronómica e estes e muitos outros nos setores mais diversificados, tem vindo a ser continuados após a 

independência quer pelas instituições locais que recorrendo à colaboração internacional. 

10- A IMPORTÂNCIA A AGRICULTURA TRADICIONAL  

Em 1961, (mas publicado em 1969), Mário de Carvalho, através da Missão de Inquérito Agrícola de 

Moçambique, analisou a situação da agricultura tradicional em Moçambique com todo o cuidado e 

interesse, num estudo de grande profundidade, reconhecendo que a agricultura tradicional moçambicana 

«mostra, quanto às culturas praticadas e quanto à proporção em que elas entram no sistema agrícola de 

cada região, uma notável adaptação às condições de meio», «no geral fazendo escolha judiciosa, cultivando 

aquilo que nas condições de meio mais facilmente lhes permite satisfazer as necessidades alimentares 

fundamentais». Saliento estas afirmações porque mais uma vez consolida a sabedoria dos povos no 

aproveitamento judicioso dos recursos disponíveis e pode ser uma fonte importantíssima de conhecimento a 

valorizar em empreendimentos futuros, quer para reforço do sistema alimentar das populações locais cuja 

segurança alimentar ainda não foi totalmente conseguida quer para o estabelecimento de possíveis cash 

crops. O autor estuda cuidadosamente a distribuição das culturas feitas pelos diferentes povos consoante a 

ecologia, porque quase exclusivamente nela se baseava a garantia da alimentação do território e a sua 

relação com o meio e faz uma grande distribuição das culturas da agricultura tradicional. Tendo em atenção 

a ecologia local, estabelece as grandes regiões e sub-regiões agrícolas de Moçambique, trabalho que 

mantém a sua inteira atualidade e bem pode servir de suporte a um desenvolvimento agrícola sustentado, 

isto é, muito relacionado com a ecologia das diferentes regiões e das populações que as ocupam. 
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Mario de Carvalho divide agricolamente o país numa Zona Norte com a «Grande região da mandioca» 

(Manhiot esculenta Crantz). a «Grande Região da mapira» (Sorgum vulgare Pers.) a «Grande Região do milho 

de Vila Cabral» e a «Grande Região de mapira e mandioca». Na zona central, delimita fundamentalmente 

uma zona de cereais com a «Grande região do milho das terras altas de Tete», a «Grande Região do milho 

das terras altas de Manica e Sofala» e a «Grande Região de mapira e milho de Manica e Sofala», na zona 

centro-litoral com a maior densidade da cultura do arroz, coqueiro e cajueiro com a caraterística destas três 

plantas ocuparem situações ecológicas diferentes, o arroz nas terras inundadas, o cajueiro nas terras secas, 

já que não suporta a presença de um lençol freático muito próximo da superfície do terreno e o coqueiro 

que adaptando-se muito bem à presença da água salgada, o vemos vegetando nas faixas arenosas do litoral, 

por vezes até atingidas pelas marés mas rejeitando as águas paradas e daí o aspeto típico das plantações na 

Zambézia com as conhecidas «morrumbas» e «morrumbalas», umas com água doce estagnada onde o 

coqueiro se não desenvolve e outras onde atinge grande desenvolvimento e boa produção de cocos. È neste 

litoral de terras aluvionares das margens dos rios que se estabeleceu a poderosa cultura da cana sacarina. 

Na zona sul o autor que vimos referindo, chama a atenção nas margens dos grandes rios onde a cultura do 

milho domina em absoluto e distingue uma «Faixa arenosa costeira» onde o amendoim encontra boas 

condições de desenvolvimento e o cajueiro atinge grande densidade. Nesta zona sul a maioria das culturas 

tradicionais do Moçambique tropical já encontram condições menos favoráveis. 

11-PRINCIPAIS CULTURAS AGRÍCOLAS DE MOÇAMBIQUE 

Como síntese, as principais culturas de Moçambique podem reunir-se em vários grupos embora hoje sejam 

menos marcadas as diferenças entre eles, de acordo com as politicas seguidas pelos novos governantes. 

Um grupo compreende culturas que embora produzam alguma coisa para o consumo interno são 

principalmente orientadas para exportação. Dele fazem parte o coqueiro, o algodoeiro, a cana sacarina, o 

cajueiro e o chazeiro e algumas frutas cítricas. 

Um segundo grupo compreende as culturas tradicionais da alimentação dos povos, variáveis conforme a 

ecologia e nele incluímos a mapira (Sorghum vulgare Pers.), o nachenim (Eleusine coracana Gaertn.) a 

mexoeira (Pennisetum typhoides (Burm) Stapf. & Tabb.), o amendoim (Arachis hypogaea L.), a batata-doce 

(Ipomoea batatas (L.) Lam.), a mandioca (Manhiot esculenta Grantz.) e nas zonas frescas o trigo (Triticum 

spp.) e o milho (Zea mays L.).. 

Num terceiro grupo incluímos outras culturas de consumo local dominante, mas mantendo ou tendo 

potencialidades para criar ou desenvolver uma atividade de exportação. Incluímos neste grupo, o milho, o 

girassol o tabaco, entre várias outras e a fruticultura. 
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Daremos algumas notas sobre culturas que alimentam uma exportação muito vultuosa e que normalmente 

interessam mais aos investimentos estrangeiros 

São cinco as mais importantes 

1 O algodão (Gossypium spp.). Moçambique tem na cultura do algodoeiro uma das atividades agrícolas 

mais importantes, principalmente nas zonas de solos profundos e com uma estação seca bem marcada 

que deve corresponder à abertura das cápsulas. A cultura é feita por muitos pequenos agricultores e 

médias empresas com rendimentos unitários de algodão caroço da ordem dos 300kg por hectare. A 

cultura é feita em pequenas parcelas pelos agricultores de pequena capacidade para conseguirem 

alguns dinheiros para as suas despesas, já que dedicam a prioridade às culturas alimentares de 

consumo próprio. O algodão-fibra é na sua maioria exportando. As sementes são utilizadas localmente 

para a extração do óleo «da semente de algodão» que é muito utilizado na alimentação local. 

2 O chá (Camelia sinensis O.Kuntze). Devido às exigências ecológicas, o chazeiro em Moçambique é 

cultivado em zonas de média altitude com solos profundos, ricos em enxofre ou enriquecidos 

artificialmente. É no Gurúé, Tacuane e Milange que se localizam os principais polos de cultura mas 

Moçambique tem numerosas outras áreas de carateristicas ecológicas semelhantes onde a cultura é 

viável. Diziam alguns técnicos especialistas na cultura do chá em Moçambique de que da área 

potencial só estavam aproveitados cerca de 4 a 10%.. Por influência inglesa a bebida tradicional dos 

citadinos era a chá e não o café, pelos que o consumo interno não pode ser desprezado. Em 

Moçambique produz-se quase exclusivamente «chá preto». 

3 O cajueiro (Anacardium occidentale L.). O cajueiro acompanha o litoral de Moçambique em quase toda 

a sua extensão, ocupando solos profundos mesmo que pobres, infletindo mais para o interior na Bacia 

do Zambeze. A maioria das plantações são espontâneas e muitas vezes colhem-se os frutos em 

liberdade num património comum. As populações locais valorizam muito o pseudo-fruto que é rico em 

açucares com o qual preparam uma bebida muito apreciada pelos locais e não só, que também serve, 

por fermentação para a preparação do «vinho de caju» e muitas outras utilizações como a conhecida 

aguardente de caju. Durante muito tempo, por falta de uma rede de comerciantes da castanha, os 

nativos consumiam o pesudo-fruto e deitavam a castanha fora por não ser valorizada e isso muito 

contribuiu para a enorme difusão desta planta em Moçambique Durante muito tempo exportou-se a 

«castanha-de-caju» sobretudo para Índia onde era descascada e a «amêndoa de caju» é altamente 

cotada no mercado internacional. Mais tarde, instalaram-se no país unidades de descasque que 

absorviam a quase totalidade da produção local. O cajueiro é de cultura simples encontra-se 

perfeitamente adaptado as terras costeiras arenosas.  
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4 O coqueiro (Cocos nucifera L.). O coqueiro acompanha a costa de norte a sul, prolongando-se mais ou 

menos para o interior sem exceder altitudes de 150m. É um planta que resiste mal às temperaturas 

baixas (e por isso tem dificuldades em suportar temperaturas abaixo dos 22ºC) convive bem com a 

água salgada (Na Zambézia a água salgada na altura da maré cheia inunda muitas áreas de palmar sem 

qualquer dano, uma certa agitação da ar ( as chamadas brisas), dinamizam uma intensa transpiração 

em que esta planta é caraterística). Em locais em que existam águas paradas, mesmo doces, a planta 

não se desenvolve ou desenvolve-se muito mal e deixa de ter aí interesse económico. Uma vista aérea 

das plantações da Zambézia, mostra não haver continuidade nas plantações, antes estas se distribuem 

em faixas (as já referidas morrumbas e morrumbalas da terminologia local). Embora o coqueiro consiga 

vegetar até ao sul de Moçambique e continuando mesmo mais para sul, a produtividade diminui à 

medida que aumenta a latitude. Como valores meramente indicativos, recorde-se que um coqueiro na 

Zambézia produz em média cerca de 60 cocos por ano e na região de Inhambane esse valor não chega 

a atingir, em média, mais de 30 a 40. Em Moçambique instalaram-se grandes empresas para a 

exploração do coqueiros. São quatro as principais, que no seu conjunto tinham, cerca de 9 milhões de 

coqueiros, tornando assim Moçambique o detentor dos maiores coqueirais do mundo. 

5 A cana-sacarina (Sacharum officinale L.). Muito por influência das colónias inglesas confinantes e 

dispondo de terras férteis e água de rega abundante, sobretudo nos terrenos marginais, a cultura 

desenvolveu-se muito, visando politicamente aprovisionar a Metrópole. Moçambique em poucos anos 

tornou-se um dos maiores consumidores africanos «per capita» de açúcar e por isso uma parte da 

produção passou a ser destinada ao consumo interno. Durante muito tempo a produção confinou-se a 

três grandes companhias, em anos mais recentes aumentou o número destas unidades e Moçambique 

tem enormes potencialidades para o desenvolvimento desta atividade agrícola. 

Algumas culturas de caráter industrial merecem uma sintética nota. 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) que tem possibilidades enormes de aproveitar a faixa arenosa 

costeira a sul do Save e as terras arenosas do norte, nomeadamente as terras de Montepuêz.  

O tabaco (Nicotiana tabacum L.) que sobretudo no Chimoio e em Malemba beneficiou muito em 

termos de melhoria de qualidade da influência técnicos classificadores rodesianos, abastece em parte 

o mercado interno. (Todos os mercados que manufaturam tabaco podem ser exportadores mas 

podem necessitar e quase sempre necessitam de outro tipos de tabaco para a confeção dos lotes). É 

possível encontrar no território moçambicano  condições para a produção dos chamados «tabacos 

aromáticos» captadores de cotações mais elevadas no comércio internacional. A mandioca (Manhiot 

esculenta Cratz), cuja cultura deve ser orientada fundamentalmente para a alimentação das 
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populações das zonas onde a cultura é viável. Há o costume de a consumirem como alimento mas tem 

uma grande possibilidade de exportação (a crueira), tanto mais quanto a pecuária dos países ricos 

tende cada vez mais para a alimentação do gado com alimentos concentrados, em vez da pastagem 

livre. 

A fruticultura tropical e subtropical é outra fonte de possível desenvolvimento. A bananicultura, sobretudo 

no centro e norte, com melhores condições ecológicas para esta planta, já fornece material de exportação 

sobretudo para a África do sul e no centro e norte esteve orientada no tempo da presença portuguesa foi 

decidido, para os mercados do Golfo que têm grandes consumo e pagam bem e tudo indica que esta 

orientação se tem valorizado. Outro tanto se passa com outras frutas tropicais, ainda muito pouco 

exploradas em termos de exportação, nomeadamente o ananás, o abacate e manga e o desenvolvimento de 

um novo pólo de citricultura sobretudo na região do Chimoio. 

 A criação de gado, graças à riqueza das pastagens moçambicanas, é uma das atividades mais fáceis de 

instalar e desenvolver. 

Tendo em conta as grandes necessidades de alimentos frescos nos grandes aglomerados populacionais e 

dificuldades de trazer esses produtos do interior, é recomendado desenvolver em volta das cidades as 

chamadas «cinturas verdes» onde estes alimentos podem ser produzidos.  

12-TUDO QUE SE DÁ TUDO É POSSÍVEL 

Na diversidade das situações ecológicas, pode dizer-se que em Moçambique podem ser viáveis quase todas 

as plantas cultivadas das zonas temperadas e das zonas tropicais, escolhendo na diversidade das situações 

ecológicas do país as convenientes a cada uma das que se pretendam desenvolver. Esta é uma riqueza 

potencial que o país não pode deixar de ter em conta quando pensar no investimento agrícola que por vezes 

é solicitado por estrangeiros.  

13-A PRIORIDADE, MAS NÃO A EXCLUSIVIDADE DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA 

Queria deixar apenas uma palavra sobre eventuais linhas de orientação da produção agrícola. Que me 

perdoem as autoridades e os técnicos moçambicanos esta minha intromissão.  

Todos sabemos que a maior parte da população moçambicana vive no campo e ainda não conseguiu atingir 

totalmente a sua segurança alimentar à custa sobretudo dos alimentos que produz. È vulgar ouvir dizer que 

Moçambique é um dos países mais pobres do Mundo. E eu fico surpreendido por tantas e tantas 

possibilidades de criar riqueza e produzir desenvolvimento. 

As ajudas alimentares que os países ricos usam por solidariedade e também para se desfazerem dos seus 

excedentes de produtos agrícolas e desejando sanear os seus mercados internos, continuam a ter lugar 
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importante em Moçambique, sobretudo nas situações de graves carências. E isso deve ser acolhido com 

interesse para bem dos mais necessitados, mas acautelando desvios destes produtos para mercados 

paralelos que fazem a riqueza de alguns à custa do sofrimento de tantos outros. Mas as ajudas alimentares 

não são sistema eterno. O aparecimento no mercado interno de produtos dados pela comunidade 

internacional se não forem bem geridos, constituem um travão monumental ao desenvolvimento agrícola 

local. Os agricultores não podem produzir mais barato que um produto oferecido. E deixam de produzir. 

 Bruno Kreisky, um chanceler austríaco, numa intervenção já quase esquecida, referindo-se às ajudas dos 

países ricos aos países com maiores dificuldades alimentares, numa conferência que fez na FAO em Roma e 

a que eu assisti, dizia que o tempo de dar sacos de trigo aos países mais pobres tinha de acabar. O que era 

fundamental era fornecer-lhes adubos, sementes melhoradas e adaptadas aos meios locais e ferramentas e 

possivelmente, se desejado, apoio técnico. Desta forma os países poderiam tirar melhor partido dos seus 

recursos próprios e provocar o desenvolvimento, com o que todos lucrariam. 

14-UMA PALAVRA FINAL 

Queria finalmente deixar uma palavra sobre investimentos agrícolas feitos nas regiões tropicais pelas 

empresas capitalistas dos países ricos. Com regra geral, criam riqueza e trazem conhecimentos que quase 

sempre são úteis. Mas a sua orientação é produzir para exportar. E eles sabem bem as prioridades que têm 

em função dos mercados internacionais. 

Num plano de desenvolvimento agrícola com base nas populações onde a produção de alimentos para a 

autosuficiencia é prioritário, se bem que não exclusivo, fazer uma boa escolha das plantas sobre as quais se 

vai apoiar o desenvolvimento da pequena agricultura é fundamental. Tem de se estar muito atento. Em 

mercados abertos, como aqueles em que vivemos há que ter em conta a competição em qualidade e preço e 

em políticas que muitas vezes condicionam a circulação dos produtos agrícolas, sobretudo os alimentares, 

no mercado internacional. 


