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I. Moçambique em Destaque 
 

Excelentes Condições Agroecologias 

 Terra Arável: ~36 milhões  hectares 

 Terra Aproveitada : 5.4 Milhões  hectares 

(15%)  

 Clima : Tropical e  Subtropical  

 Recursos hídricos: 13 rios e 104 bacias 

Localização/Infraestructuras 

 Acesso privilegiado para os Mercados 

regionais e internacionais; 

 Seis corredores de desenvolvimento: Pemba-

Lichinga, Nacala, Vale do Zambeze, Beira, 

Limpopo, e  Maputo)  

 Três portos principais (Maputo, Beira, Nacala ) 

Europa / 

Mediterraneo 

Asia 

Médio Oriente  

Países 

vizinhos da  

SADC  

Moçambique localiza-se numa posição geografica estratégica,  com  acesso privilegiado 

para ambos os mercados regional e internacionais 
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II. Sector  da Agricultura (1.2) 

 
 

 Moçambique oferece condições naturais para sustentar a produção competitiva de uma 

variedade de culturas agrícolas 

 Disponibilidade de água combinada com  

 Diversos micro-climas  

1. POTENCIAL 

 10 DISTINTAS ZONAS AGRO-CLIMATICAS 

REGIÕES ADEQUADAS 

Adequada para   

agricultura de 

sequeiro 

Moderadamente  

adequada  para  

agricultura  de sequeiro 

 

 

Inutilizada 

30.6 

85.0% 

Utilizada 

5.4 

15.0% 

Terra 

Arável 

36.0 

 Utilização de terra arável 

 M
ill

io
n

 H
ec

ta
re

s 

APROVEITAMENTO DE  TERRAS  CURSOS  DE ÁGUA  

 Extensos  rios ,  como 

Zambeze, Limpopo, 

Save, Incomati, e outros 

rios terciários com 

elevado potencial para 

irrigação 
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II. Sector da Agricultura   (2.2) 

 
 

2.   CONTIBUIÇÃO NA ECONOMIIA  

 O setor agrícola é a principal fonte de renda em Moçambique e apresenta um 

desempenho positivo  e crescente 

Contribuição da agricultura  

BIP  Emprego 

Outros sectores Agricultura 

Agricultura emprega cerca de 80% 

do total da força de trabalho. 

Contudo, o sector contribui em 22% 

no PIB. 
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III. Plano Estratégico da Agricultura(1.2) 

 
 

Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário  – PEDSA (2011 – 2019)  

VISÃO 
Um sector agrário, próspero, competitivo e sustentável, capaz de oferecer respostas 

sustentáveis aos desafios da segurança alimentar e nutricional. 

MISSÃO 
Contribuir para a segurança alimentar e a renda dos produtores agrários de maneira 

competitiva e sustentável garantindo a equidade social e de género 

PEDSA - base em 5 pilares  

 

Aumento da 

produtividade, 

produção e 

competitividade 

na agricultura  

1  

 

Serviços e infra-

estruturas para 

maior acesso ao 

mercado  

 

2 

Segurança 

Alimentar e 

Nuticional 

3 
 

Uso Sustentável  dos 

recursos naturais ( água,  

terra , florestas e  fauna 

bravia )  

4 

Instituições 

agrarias fortes  

5 

METAS 

I. Crescimento médio anual da agricultura pelo menos 7% ao ano; 

II. Redução da desnutrição crônica de 44% para 30% em 2015 e 20% em 2020; 

III. Reduzir a metade a proporção de população que sofrem de fome. 
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III. Plano Estratégico da Agricultura (2.2) 

 
 A PEDSA identifica seis corredores de produção para o desenvolvimento agrícola, 

bem como as cadeias de valor específicas 

Corridor Cadeia de Valor 

Pemba-Lichinga 
Batata, trigo, feijões, milho, soja, florestas, 

algodão, gergelim e  frango. 

Nacala 
Mandioca, milho, algodão, gergelim, frutas, 

frango, amendoim, caju e florestas. 

Zambeze Valey 
Arroz, milho, batata, gado bovino, caprino, 

gergelim, algodão e frango 

Beira Corridor 
Arroz, milho, batata, gado bovino, caprino, 

gergelim, algodão e frango 

Limpopo Arroz, hortícolas, carnes vermelhas e frango. 

Maputo 
Arroz, hortícolas, carnes 

vermelhas e frango. 
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IV. Prioridades 

 

 
 

1. Pesquisa - geração e transferência de tecnologia; 

2. Assistência técnica aos agricultores - aumentar os 

serviços de apoio à produção; 

3. Mecanização  - Alargar o potencial dos Centros de 

Serviços abrangendo toda a cadeia de valor ; 

4. Produção Intensiva de hortícolas – Estabelecer estufas ; 

5. Intensiva produção de frangos e gado – Aumentar a 

produção de frangos, ovos e carnes vermelhas; 

6. Promoção de empreendedorismo juvenil – Programas de 

incubação. 
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V. Oportunidades de Investimento (1.4) 
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ACÚCAR 

RAÍZES   & TUBERCULOS FRANGO 

CARNES VERMELHAS 

TRIGO 

CASTANHA DE CAJÚ ALGODÃO 

FEIJÕES 

BANANA 
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Para o desenvolvimento do sector agrário, foram identificadas 15 cadeias de valor 

estratégicas, das quais 7 são prioridades. 

HORTICULTURA 

FRUTAS 

MILHO GERGELIM SOJA 
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V. Oportunidades de Investimento (2.4) 

 

 

 

Rice 

Maize 

 Mozambique is the only country in Southern African  with optimal 

agroecological conditions for production; 

 60% of the country rice consumption is imported 

 Basic food crop in Mozambique and in the whole Southern African 

Countries  

 Offers huge investment oportunities for local agri-processing  

REALCE DE ALGUMAS CADEIAS DE VALOR  

Beans 
 Favourable agro-ecological conditions and potoential of year-

round production 

Cassava 
 Alternative use as animal feed and raw material for beer, alcohol and 

bio-ethanol industries 
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V. Investment Opportunities (3.4) 

 

 

 

Carnes 

vermelhas 

Frango 

 Procuca de Frango tem crescido significativamente; 

 Em Moçambique, espera-se que o consumo seja mais do que triplo 

em 10 anos. 

 Altas importações de carnes,  principalmente da Africa do Sul, 

oferecendo  oportunidade para a substituição de importações; 

 Potencial para a produção de suinos, bovinos, e caprinos para o 

consumo localcom significativas oportunidades de exportação de carne 

de capinos o Médio Oriente. 

Horticultura 
 Favourável  condições  agro-ecologicas; 

 Potencial para exportação para mercados do  Médio Oriente e  Asia; 

 Existência de compradores de supermercados tais como Shoprite e 

outros. 

Banana 

 Capacitdade para contribuir na redução do defice nos mercados do Médio 

Oriente e Mediteraneo ; 

 Alta competitividade devido a baixo custo operacional e tarifas de 

exportação. 
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REALCE DE ALGUMAS CADEIAS DE VALOR  
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V. Investment Opportunities (4.4) 

 

 

 Açúcar 

Algodão 

 Cadeia de valor emergente com alta demanda no Oriente Médio e 

Mercados Asiáticos 

 Clima ideal e terra com solos de alta qualidade disponível 

 Aumento nos preços internacionais melhoria da rentabilidade na produção 

 Oportunidade para o descaroçamento de algodão para exportação de  

    fibras de algodão de alta qualidade e processamento de semente de  

    algodão em óleo e torta. 

Gergelim 

 Produção  em crescimento contínuo, satisfazendo a demanda interna e com 

acesso aos mercados de exportação da  UE, SACU e Africa Oriental; 

 Produção em escala de açúcar bruto, oportunidade para investimento na 

diversificação e aproveiatmento do melaço e bagaço;  

Soja 

 Aumento da procura de produtos alimentares  e desenvolvimento da indústria 
avícola; 

 A ração avícola representa 60 %dos custos de produção, onde a soja 
representa 37%. 

Castanha 

de cajú 
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REALCE DE ALGUMAS CADEIAS DE VALOR  

 Terceira exportação agrícola de Moçambique 

 A maior parta da exportações é de amendoa crú, proporcionando 

oportunidades para investimento no processamento da amendoa  tanto para os 

mercados domésticos quanto para os mercados de exportação 



1 

 

 

 
VI. Incentivos ao  Agronegócio  

 

 
 

Na promoção do agronegócio o Estado oferece alguns incentivos 

Alguns incentivos aprovados 
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 Redução do imposto sobre os rendimentos: 

– Agricultura o imposto sobre rendimento redução em 10%;  

– Taxa de efectiva de imposto sobre o rendimento de 5% até  2025; 

 A Lei da terra permite aos investidores a concessão de terra por 50 anos 

renováveis; 

 Redução em 50% do preço no combustível e em 10% da tarifa de energia elétrica 

por quilowatt-hora para todas as atividades agrícolas. 

 Isenção do IVA  nas transmisões  de bens e prestação de serviços na Agricultuar : 

       ―  Serviços na avicultura, apícultura, silvicultura, pecária e pescas. 

       ―  Abertura de canais, drenagem, irrigação e pulverização. 
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VII. Desafios 
  
 

 
 

O desafio é transformar as oportunidades  em geração inclusiva de riqueza através da criação de 

empregos e promoção de agricultores emergentes 

Área Principais Desafios  Abordagem Estratégica 

Tecnologias 

apropriadas 

• Aumentar a produtividade agrícola  

• Melhorar o acesso à tecnologia e 

insumos melhorados; 

Estabelecimento de centros de serviços - 

Mecanização, lojas de insumos, unidades de 

processamento e suporte técnico 

Capacitação 

institucional 

•  Treinamento e formação aos  

agricultores ; 

 Promoção de negócios inclusivos para 

jovens empreendedores. 

Desenvolvimento do capital humano – 

Orientação para o negócio; incubadoras de 

agronegócio e  transferência de tecnologia 

Finanças  

•  Melhorar o acesso ao serviços 

financeiros; 

• Melhorar a gestão do risco; 

Finanças – Promover linhas de credito, capital de 

risco e seguro agrícola. 

Infra-

estructuras 

•  Melhorar a provisão  de de infra-

estruturas 

Infra-estructuras – Estradas, electridade,  provisão 

de unidades de agro-processemento 

Acesso ao 

Mercado 
•  Melhorar o acesso ao mercado 

Mercado  – Promoção de exportações, feiras  e 

informação de mercado. 
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Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar 
 

Fundo de Develovimento  Agrário 

( FDA ) 

 

Rua Joe Slovo nº 192, 1º andar 

Tel. (+258) 21 302 814 

Fax.  (+258) 21 430 044 

 

E-mail:  @fda.gov.mz  

 

Website: www.fda.gov.mz 

 

Maputo - Mozambique 
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