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ACTIVIDADES

1. Revisão das recomendações sobre 
fertilizantes: Diagnóstico de 
constrangimentos de informação sobre o uso 
de fertilizantes

2. Fornecimento de opções para o acesso aos e 
a utilização alargada dos mercados de 
insumos e produtos agrícolas

3. Capacitação em APSIM para a simulação da 
produção agrícola em Moçambique



Principais Actividades

• Revisão e resumo de evidências sobre o desemepnho dos 
mercados de insumos e produtos 

• Análise dos pontos fortes, das fraquezas e oportunidades 
de mercados de insumos e produtos agrícolas

• Comparação do desempenho dos mercados de insumos e 
produtos em áreas com potencial alto e baixo

• Organização de um workshop  com representantes dos 
principais actores (sector privado e governo) para a 
discussão de resultados e opções futuras



Destaques dos Estudos



• O que se sabe sobre o desenvolvimento de 
mercados de insumos e produtos em 
Moçambique
– Evolução dos mercados agrícolas

• Desde o período colonial até ao período da 
independência, anos da guerra civil até o período da paz

– Desenvolvimento de mercados de insumos
• Mercados Informal, formal e de assistência

– Desenvolvimento de mercados de produtos
• Mercados Informal, formal e de assistência

Análise Situacional: Mercados de Insumos e 
Produtos em Moçambique



O Sub-Sector de Sementes

• Sector de sementes comunitárias
– Mais de 50% de sementes adquiridas pelos pequenos 

agricultores em Moçambique provém dos agricultores 
locais através de vendas informais ou ofertas

– Levou o governo e as agências humanitárias a criarem os 
programas de feiras de sementes

• Empresas de Sementes
– Produzem e comercializam semente certificada
– Principais empresas: SEMOC, PANNAR, TECAP e 

HRDROTECH
– Tem se verificado um aumento na produção de 

sementes, em 2008/09, todas as 4 principais empresas 
esperavam produzir 970 MT de semente



Produção Local da Semente, 2008/09

IIAM Mocfer Lozane 
Farm

SEMOC Área 
Total

Produção 
Esperada

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (MT)

Milho 30 20 52 5 107 315

Arroz 20 30 50 600

Trigo 5 5 10 20

Soja 5 5 10 15

Girassol 5 5 10 20

Total 65 55 62 5 187 970

As ONGs têm projectos comunitários que produzem semente não
comercial para acolmatar a falta da sememente a nível local



Sub-Sector de Fertilizantes

• Moçambique tem uma taxa de aplicação de 
fertilizantes muito baixa – 5kg/ha, em média

• Grande parte de fertilizantes são importados

• Factores que influenciam o uso de fertilizantes
– Desenvolvimento do mercado

– Conhecimento do agricultor

– Infra-estruturas de transporte, estradas rurais

– Subsídios para fertilizantes



Importação de Fertilizantes através do Porto da 
Beira
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Moçambique usou as quantidades mais baixas deste fertilizante 
comparativamente a outros países em 2006 e 2008



Iniciativas (Políticas) para Melhorar os Mercados 
de Insumos e Produtos em Moçambique

• Programa Nacional de Sementes – 1978

• Programa de Ajustamento Estrutural – Desde 1983

• Programa Nacional de Desenvolvimento Agrícola (PROAGRI) –
1995

• Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(ENSAN) - 1998

• Documento de Estratégia para a Redução da Pobreza (PRSP) –
1999

• Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 
(PARPA), Fase I – 2001, Fase II – 2006

• A Revolução Verde, 2007

• Plano de Acção para a Produção de Alimentos (PAPA) – 2008

           



Caminho a seguir em relação ao 
Desenvolvimento do Mercado de Insumos e 

Produtos
• Muitas oportunidades para se melhorar a 

eficiência do mercado de insumos e produtos em 
Moçambique
– Paz, boa governação e acrescida mão-de-obra 

formada
– Apoio Regional, UA, SADC, COMESA, etc. Apoiando a 

facilidades de circulação transfronteiriça de insumos e 
produtos agrícolas

• Papel do governo
– Políticas planificadas, bem financiadas com monitoria 

e calendarização claras
– Ambiente favorável, incluindo infra-estruturas e apoio 

ao crédito
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