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NOTA INTRODUTÓRIA  

Em nome do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), queremos endereçar os 
nossos agradecimentos ao Programa Mundial de Alimentação (PMA), pelo apoio financeiro e 
colaboração de forma directa e indirecta, para efectivação deste Crop Assessment. 
 
Os agradecimentos são extensivos aos colegas das DPASA e SDAE’s, lideres comunitários, 
empresas ligadas ao sector agrário e aos produtores que contribuíram para o sucesso da 
actividade e disponibilizaram o seu tempo e conhecimento durante as visitas de campo. 
 

O presente Crop Assessment tinha como objectivo principal: 
a) Avaliar a Campanha Agrária 2018-19 
b) Reportar o ponto da situação da 2ª época agrícola 
c) Reportar o impacto das adversidades climatéricas 
d) Elaborar o balanço alimentar nacional 

 
I. Contextualização 

Cerca de 70% da população moçambicana vive nas zonas rurais e pratica a agricultura como  
principal fonte de obtenção de renda. A produção agrária é desenvolvida maioritariamente 
pelo sector familiar que representa 99% dos cerca de 4.3 milhões de explorações existentes no 
País, ocupando mais de 97% dos cerca de 5.7 milhões de hectares actualmente cultivados (CAP 
2009).  
 

Segundo IAI (2015), a agricultura em Moçambique ainda é caracterizada por baixo nível de 
utilização de tecnologias melhoradas, sendo sementes certificadas (8.7%), pesticidas (6.3%), 
fertilizantes (2.8%), irrigação (4.3%), mecanização (4.2%), crédito (2.0%), fraca cobertura e 
assistência técnica dos serviços de extensão, fraca qualidade de infraestruturas (vias de 
acesso, estradas/pontes, mercados), fraca divulgação dos preços e oportunidades de mercado, 
elevado níveis de perdas pós colheita e forte dependência das condições climatéricas. 
 

Como consequência das limitantes do sector agrário, regista-se ainda um défice em produtos 
alimentares básicos como o arroz, trigo, batata reno, tomate, cebola, frango que são 
compensados pelas importações e donativos, afectando a balança comercial e a inflação da 
moeda no país. 
 

A monitoria e avaliação permanente do desempenho da Campanha Agrária constitui uma 
actividade importante e crucial pois, permite a identificação prévia dos constrangimentos e 
consequente tomada atempada de medidas correctivas na perspectiva de assegurar o sucesso 
da mesma. 
A actividade de monitoria e avaliação da campanha começa desde a análise dos indicadores de 
antevisão climática em Setembro/Outubro, antes do início da campanha agrícola e em seguida 
um acompanhamento em tempo útil e minucioso do decurso da campanha agrícola (monitoria 
e avaliação de adversidade de factores climáticos); avaliação do desenvolvimento das culturas 
em campo e dos rendimentos esperados através da realização de visitas de campo e inquéritos 
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específicos que permitem aferir para além de rendimentos das culturas, sua distribuição, áreas 
semeadas e perdidas por vários factores. Este exercício tem como reSultado final as 
estimativas indicativas de produção, cuja informação serve para avaliação do sector agrícola 
no âmbito do balanço do PES (Plano Económico e Social), elaboração do balanço alimentar, 
instrumento que visualiza excedentes e défices dos principais produtos agrícolas ao nível do 
país, avaliação do comportamento dos preços, análise de segurança alimentar entre outras.  
 

A monitoria e avaliação final da campanha agrária 
2018-19 decorreu entre 30 de Junho à 13 de Julho de 
2019 em todo o país e foram visitados um total 49 
distritos. O mapa ao lado, ilustra os distritos visitados. 
 

Foram contactados intervenientes chaves da cadeia de 
valores, nomeadamente agregados familiares, 
agricultores singulares, comerciantes, processadores, 
armazenistas entre outros. 
 

Igualmente, foram visitados campos de produção, 
mercados locais de produtos agrícolas, agregados 
familiares e acompanhamento de acções em curso pós 
emergência. 
 

 

I. Sumario Executivo 

A Campanha Agrária 2018/19 foi caracterizada por chuvas irregulares, calor intenso e estiagem 
na região Sul (províncias de Maputo e Gaza) entre os meses de Outubro à Dezembro, bem 
como inundações localizadas em Inhambane, na 3ª década do mês de Novembro, causando 
redução da produtividade das culturas e perdas de áreas. Na região Centro (províncias de 
Sofala, Manica, Tete e Zambézia) ressentiu-se das chuvas intensas, originadas pela passagem 
da tempestade tropical Desmond, Ciclone IDAI, e transbordo das bacias hidrográficas (Búzi e 
Pungué) e Norte (Cabo Delgado e Nampula), pela passagem do ciclone Kenneth nos meses de 
Fevereiro e Março de 2019, causando perdas nos campos agrícolas e animais, danos nas infra-
estruturas pecuárias e hidro - agrícolas. 
 

O mês de Outubro de 2018 foi caracterizado pela precipitação quase nula na 1a e 3a década do 
e algum registo de precipitação na 2a década em quase todo o país, com destaque para as 
províncias de Inhambane, Manica, Zambézia, Nampula e Niassa mas sem nenhum impacto 
significativo para o início das sementeiras. 

No mês de Novembro de 2018, a precipitação registada foi considerada normal (1a década); 
abaixo do normal (2a década) e acima do normal (3a década). Na região Centro, houve registo 
de precipitação significativa e acima de 100 mm em alguns distritos das províncias de Tete, 
Sofala, Zambézia e Inhambane.  

No mês de Dezembro de 2018, a precipitação registada foi considerada abaixo do normal nas 
regiões Sul e Norte e normal na região Centro. 
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No mês de Janeiro de 2019, a precipitação foi considerada excessiva na região Centro, tendo 
sido influenciada pela passagem da Depressão Tropical Desmond. Na região Sul, houve registo 
de precipitação significativa na 2ª década, tendo atingido valores acumulados superiores a 200 
mm na faixa costeira da província de Inhambane. A 3ª década, foi caracterizada por chuvas 
irregulares e escassas. Na região Norte, a precipitação foi significativa na 3ª década, sobretudo 
nos distritos do interior da província de Niassa. 

No mês de Fevereiro de 2019 em geral, a precipitação registada foi considerada abaixo do 
normal nas três regiões do país e sobretudo na região Sul, o que originou estiagem.  Na região 
Sul, houve registo de precipitação significativa durante a 2ª década nas províncias de Gaza e 
Inhambane. Na região Centro, a precipitação significativa foi registada na 2ª década com a 
passagem do ciclone Desmond nas províncias de Manica, Sofala e Tete. Na região Norte, a 
precipitação foi significativa na 1ª década nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e interior de 
Nampula. 

No mês de Março de 2019, a precipitação foi considerada excessiva e acima do normal na 
região Centro, nas províncias de Manica, Sofala, Zambézia e Tete, derivada da passagem do 
ciclone IDAI. A precipitação chegou a atingir um valor acumulado superior a 1000 mm, nas 
províncias de Sofala e Manica. A precipitação registada na 2ª e 3ª décadas de Março, causaram 
inundações em extensas áreas, incluindo nos distritos ao Norte da província de Inhambane 
(região Sul). Em geral, o efeito combinado de ventos fortes, chuvas intensas e o transbordo 
dos rios ditou o nível de destruição de extensas áreas com culturas, infra-estruturas e 
equipamentos agrários.  

Na região Norte, a precipitação registada foi intensa e superior a 100 mm durante a 1ª década, 
tendo atingido valores acima de 200 mm no interior da província de Niassa e litoral da 
província de Nampula.  

Na região Sul, houve algum registo de precipitação durante as primeiras duas décadas. Em 
alguns distritos localizados das províncias de Maputo, na 1ª década de Março houve registo de 
precipitação que variaram de 50  à 100 mm, pese embora nos distritos a Norte das províncias 
de Gaza e Inhambane  tenham atingido cerca de 200 mm. 

Em relação a preparação de terras e sementeiras, iniciaram no mês de Agosto e prolongaram-
se até o mês de Outubro.  

Ao nível do País, foram utilizados  cerca de 1.490 tractores e 35.300 juntas de tracção animal 
para a preparação de terras. No contexto do Programa Nacional de Mecanização Agrária 
(PNMA) foram estabelecidos e estão em funcionamento 134 Centros de Serviços Agrários 
(CSA), dos quais 90 foram estabelecidos pelo MASA e 44 pela Agência do Desenvolvimento do 
Vale de Zambeze.  

 

A tabela 1 abaixo, ilustra o número de tractores existentes nos CSA, as áreas lavradas e o 
número de beneficiários por província. De referir que, as actividades realizadas pelos CSA 
(lavoura, gradagem, Sulcagem e sementeiras em linha), representam cerca de 68 % da área 
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total planificada. Foram assistidos cerca de 17.874 produtores, representando cerca de 86.3% 
em relação ao plano.  
 

Tabela 1: Número de Tractores Operacionais  
Província Nº de tractores Operacionais Área Planificada(ha) Plano Beneficiários 

Maputo 47 5.640 2.000 

Gaza 93 11.160 4.000 

Inhambane 17 2.040 680 

Sofala 53 6.360 2.120 

Manica 45 5.400 2.000 

Tete  28 3.360 1.120 

Zambézia 77 9.240 3.080 

Nampula 53 7.650 3.000 

Cabo Delgado 48 7.500 1.500 

Niassa 39 5.850 1.200 

Total 500 64.200 20.700 
 

Na região Sul, as sementeiras realizadas no mês de Outubro, sobretudo nas culturas de milho, 
feijão nhemba e amendoim, sofreram stress hídrico devido a falta de humidade nos solos, 
aliado ao calor intenso que prevaleceu até a 2ª década do mês de Dezembro. Varias 
ressementeiras foram realizadas no mês de Janeiro.   

Na região Centro, as sementeiras, principalmente do milho, feijões e amendoim foram 
massificadas a partir da 2ª década do mês de Novembro e prolongaram-se até o mês de 
Dezembro. Na região Norte, as sementeiras iniciaram na 2ª década do mês de Dezembro, 
período considerado normal, nesta região do país. 

Em relação ao aprovisionamento de sementes certificadas, para potenciar a 2ª época da 
campanha agrária o MASA e os parceiros disponibilizaram de forma gratuita sementes 
diversas, a destacar: milho (873 tons), feijão vulgar (272 tons), hortícolas diversas (1.099 kgs). 
Igualmente foram disponibilizadas cerca de 152.000 kits de instrumentos agrícolas (enxadas e 
catanas).  

No geral, o estado fitossanitário das culturas foi considerado estável, pese embora a 
existência de focos de pragas e doençasnas culturas de milho, arroz, feijão-nhemba, mandioca 
e hortícolas afectando cerca de 1.296 ha. 
 

As principais pragas e doenças predominantes são: lagarta do funil de milho, gafanhoto 
elegante, broca de colmo, tuta absoluta, que afectam de forma significativa as províncias de 
Nampula, Cabo Delgado, Zambézia, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo. 

 

Para a redução do impacto das pragas e doenças, foram disponibilizadas cerca de 3.700 
litros/kgs de pesticidas diversos aos distritos. Igualmente foi feito o controle mecânico, físico, 
distribuídas e colocadas armadilhas para o controle da lagarta do funil de milho e realizadas 
várias capacitações para o diagnóstico e maneio das pragas/doenças. 
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Em relação a rede de extensão, o país actualmente conta 3.191 extensionistas, destes 1.815 
são da rede pública. Até o final do ano serão contratados 207 extensionistas. Com a rede de 
extensão pública, foram assistidos cerca de 598.270 produtores, o que corresponde a cerca de 
78.3% do plano de assistência para o exercício de 2019. A tabela 2, ilustra o número total de 
exensionistas por província. 

Tabela 2:  Rede de Extensão Pública e Privada 
Província Rede Pública Rede Privada Total Plano  - 2019 Total 

Niassa 236 343 579 25 604 

Cabo Delgado 180 89 269 25 294 

Nampula 226 151 377 25 402 

Zambézia 283 194 477 25 502 

Tete 129 314 443 17 460 

Sofala 155 83 238 18 256 

Manica 159 68 227 18 245 

Inhambane 187 38 225 18 243 

Gaza 132 71 203 15 218 

Maputo Prov. 103 25 128 15 143 

Maputo Cidade 25 0 25 06 31 

Total 1.815 1.405 3.191 207 3.398 

 
No âmbito do Programa de Transferência de Tecnologias Agrárias, está em curso o 
estabelecimento de 2.061 ha com culturas diversas em todo o país. Em relação a CDR’s (Campos 
de Demonstração de ReSultados) e EMC’s (Escolas na Machamba do Camponês), estão em curso 
o estabelecimento de 2.061 campos de demonstração. Igualmente em curso, a incubação de 500 
jovens recém graduados do ensino médio agro-pecuário; 
 
No âmbito de aumento de perímetro irrigado, estão em curso várias acções, com destaque 
para a reabilitação e construção de regadios, represas e montagem de pequenos sistemas de 
irrigação. Em curso acções de realce para a presente campanha para o aumento das áreas 
irrigadas e redução de riscos climáticos a destacar: 
 

 Construção ou reabilitação de 462.1 ha na província de Maputo, sendo em Matutuíne 
(235ha), Moamba (200 ha) e Namaacha (200 ha); 
 

 Reabilitação e redimensionamento de 4 represas na província de Cabo Delgado, sendo 
em Ancuabe (1), Macomia (1), Balama (1) e Meluco (1). Igualmente foram aprovisionados 
350 kits de rega gota-a-gota; 

 

 Construção e reabilitação de 4 represas na província de Niassa, sendo em Sanga (1), 
Chimbunila (1), Lichinga (1) e Lago (1). Igulmente foram aprovisionadas 14 motobombas 
de 2-3” polegadas; 

 

 Instalação de pequenos sistemas de irrigação na província de Sofala, nos distritos de 
Chemba (3), Machanga (10) e Marromeu (5) e Maringue (2), com capacidade de irrigar 
cerca de 2ha/cada; 
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 Reabilitação do regadio de Mutange (50 ha) e nivelamento do canal principal numa 
extensão de 1.080 metros, na Província de Zambézia. Igualmente, reparação da estação 
de bombagem no distrito de Namacurra; Obras de construção do regadio de M’ziva (160 
ha) com fundos do PROIRRI??ou IRRIGA no distrito de Nicoadala; Construção do regadio 
da Associação da Paz em Mopeia (165 ha); 

 

 Reabilitação de 143 ha de regadio na província de Gaza, nos distritos de Guijá (55ha) e 
Chibuto (88ha); 

 

Em relação a linhas de crédito estão disponíveis para a Campanha Agrária 2018-19  pelo Fundo 
de Desenvolvimento Agrário (FDA)  e através dos bancos comerciais (MBIM, BCI e BNI) 4 linhas 
de crédito,  sendo (2) de mútuo e (2) de Leasing, conforme abaixo mencionadas 

 Hortícolas (Montantes 100.000,00 MT a 1.000.000,00 MT; taxa de juro 10 % a.a).  
 Avícola (Montantes 250.000,00 MT a 1.500.000,00 MT; taxa de juro 12 % a.a).  
 Irrigação – financiamento em kits de rega para 2, 4 e 10 hectares; 

 

 Programa Nacional de Mecanização Agrária (PNMA) – financiamento em 
equipamento de preparação de solos (tractores e alfaias). 

Em relação ao impacto das adversidades climatéricas, o efeito combinado das calamidades 
(estiagem, inundações e ciclone), afectaram 103 distritos, numa área de aproximadamente 
939.197 ha de culturas diversas, das 
quais cerca de 606.215 ha consideradas 
perdidas (9,7%), afectando um total de 
544.515 produtores.  

A região Sul, sobretudo as províncias de 
Maputo e Gaza sofreram com 
irregularidades de chuvas e estiagem 
tendo sido afectados cerca de 135.285ha 
de culturas diversas e 66.905 produtores; 
Na região Centro, as províncias de Sofala, 
Manica, Zambézia e Tete sofreram com a 
passagem da tempestade Desmond e 
ciclone IDAI, tendo sido afectados cerca 
de 739.275 ha e 433.242 produtores; Na 
região Norte, sobretudo a província de 
Cabo Delgado sofreu com a passagem do 
ciclone Kenneth tendo sido afectados, 
cerca de 64.637 ha e  44.368 produtores. 

  

A tabela 3 abaixo, ilustra as áreas afectadas e perdidas nas 10 províncias por fenómenos 
climatéricos adversos. A área total perdida representa cerca de 9.8 % da área total semeada, 

Distritos Afectados 
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sendo que o impacto do ciclone IDAI na região Centro, representa 71.9 % da área total 
perdida no Pais.  

Em relação a estiagem, a província de Maputo foi a mais afectada, com cerca de 34.5 % das 
áreas semeadas consideradas perdidas. Em relação ao impacto do ciclone IDAI e Kenneth, as 
províncias de Manica e Sofala, foram as mais afectadas, com cerca de 24.2% e 22.5% das áreas 
semeadas, consideradas perdidas, respectivamente. 

Tabela 3: Áreas afectadas e perdidas pelos fenómenos climatéricos 

Província Fenómeno 
Área Afectada e Perdida  

Área Afectada (ha) Área Perdida (ha) % 

Maputo 
Estiagem e Seca 

59.000 59.000 34.5 

Gaza 66.855 66.855 15.0 

Inhambane 
Inundações 

Tempestade de  
Desmond 

Ciclone IDAI e  
Kenneth 

 

9.430 9.430 2.0 

Manica 260.759 111.583 24.2 

Sofala 258.373 237.361 22.5 

Tete 18.146 13.609 1.3 

Zambézia 201.997 73.213 12.3 

Nampula 8.523 6.614 0.5 

Cabo Delgado 55.640 28.445 6.2 

Niassa Inundações 474 105 0.1 

Total  939.197 606.215  

 
A Tabela 4 abaixo, ilustra os dados de perdas de áreas e produção por cultura. A cultura de 
milho foi a que mais sofreu, com cerca de 87% da área perdida, seguida de arroz com 19%. 

Tabela 4: Área e Produção perdida por cultura 

Cultura Área (ha) Produção Perdida (Tons) 

Milho 528.450 792.675 

Arroz 65.040 117.072 

Amendoim 48.780 29.268 

Feijões 56.910 45.528 

Hortícolas diversas 73.170 878.040 

Outras culturas 40.650 36.585 

Total 813.000  

No subsector do cajú, dados preliminares apontam para uma redução da capacidade de 
produção de mudas de cajueiros nos viveiros das províncias de Sofala e Manica, tendo 
afectado cerca de 245.000 mudas. Em relação aos viveiros, ficaram destruídos 07 viveiros, 
sendo em Manica (1), Sofala (4) e na Zambézia (2).  

No sub sector da pecuária, a passagem do ciclone IDAI e Kenneth causaram a morte de 5.428 
bovinos, 10.305 pequenos ruminantes, 3.191 suínos, 124.498 aves. As províncias de Sofala e 
Cabo Delgado tiveram maior impacto na mortalidade dos animais de grande porte (gado 
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bovino e pequenos ruminantes). Em relação as aves, as províncias mais afectadas foram:  
Zambézia (24%), Manica e Sofala (21%). 
 

As figuras 1 e 2 abaixo, ilustram o impacto dos ciclones IDAI e Kenneth no sub sector da 
Pecuária.  

 

    Figura 1: Perda de animais de grande porte                Figura  2: Perda de aves 

 
Para reduzir o impacto das adversidades climatéricas, Governo e parceiros de cooperação 
realizaram varias acções, a destacar: 

 Avaliação preliminar do impacto; 
 Desenho do plano de acção pós emergência 
 Monitoria e avaliação 

Em relação ao plano do acção pós emergência, orçado em cerca de 5.1 mil milhões de 
meticais, visava assistir cerca de 496.000 produtores, dotar os produtores agrários com meios 
e factores de produção para dinamizar e potenciar a 2a época de produção e efectuar um 
levantamento exaustivo das infraestruturas de irrigação e de pecuária destruídas pelo ciclone, 
para a sua reabilitação a médio prazo. 

Em relação as acções de curto prazo (distribuição de insumos), foi definido um kit básico 
(sementes e instrumentos agrícolas), para uma área de 0.5 ha, visando a produção de 2a época 
nas zonas baixas (com recurso a agricultura de recessão – aproveitamento da humidade 
residual). 

Neste contexto, até finais do mês de Junho havia sido distribuído pelo Governo, parceiros de 
cooperação e ONG’s, as seguintes quantidades de insumos agrícolas: Milho (874 tons); Feijão 
vulgar (272 tons), Hortícolas diversas (1.008 kgs) e instrumentos agrícolas (152.238 unidades).  
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A tabela 5 abaixo, ilustra a distribuição de insumos realizada por província e o défice.  

Províncias 

Milho (Tons) Feijão Vulgar (tons) 
Hortícolas diversas 

(kgs) 
Inst. Agrícolas (unid.) 

Plano Distr. Déf. Plano Distr. Déf. Plano Distr. Déf. Plano Distr. Déf. 

Manica 270 114 156 291 137 154 485 79 406 136.943 15,957 120..986 

Sofala 699 478 221 618 98 520 1,142 367 775 328.575 114,106 214.469 

Tete 48 170 - 95 2 93 159 323 -- 47.712 19,798 27.914 

Zambézia 527 96 431 665 25 640 1,000 60 940 200.000 2,377 197..623 

Cabo 
Delg. 

182 16 166 219 10 209 729 270 459 -- -- -- 

Total 1.726 874 974 1.888 272 1.616 3.515 1.099 2.580 713.230 152.238 560.992 

 

Em relação ao impacto das intervenções realizadas, até finais do mês de Junho, cerca de 
43.000 ha de culturas diversas haviam sido semeadas. As áreas semeadas, representam cerca 
de 71% das áreas planificadas. A produção de milho esperada, representa cerca de 42% do 
potencial de produção desta cultura na 2ª época.  

A tabela 6 abaixo, ilustra a produção adicional esperada nas culturas da 2ª época, após a 
intervenção do Governo e parceiros de cooperação. 

Tabela 6: Produção adicional esperada da 2ª época 

Província Área Semeada (ha) 

Produção esperada – Adicional (2ª época) 

Milho (Tons) Feijão vulgar (Tons) Hortícolas diversas (Kgs) 

Manica 7.926 5.453 1.820 2.977 

Sofala 21.671 22.994 1.307 13.763 

Tete 7.647 8.160 32 12.113 

Zambézia 4.315 4.608 335 2.231 

Cabo Delgado 1.462 744 105 10.125 

Total 43.021 41.959 3.599 41.209 
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Avaliação da Campanha Agrária 18-19 é considerada atípica, 
devido aos fenómenos climatéricos adversos, efeitos de pragas e 
doenças e calor intenso registado na região Sul do país. O mapa, 
sobre o performance da campanha e o índice de satisfação hídrica 
das culturas (WRSI), ilustra claramente a situação de estiagem, 
falha e perda de culturas na região Sul, onde foram realizadas mais 
de duas ressementeiras. Nas regiões Centro e Norte, embora o 
WRSI esteja bom à muito bom através dos modelos, as chuvas 
excessivas afectaram as culturas e muitas áreas foram 
consideradas perdidas. 

As estimativas preliminares de produção das principais culturas 
alimentares e de rendimento não são animadoras, comparadas ao 
planificado e campanha agrícola 2017-18. Assim, estima-se uma 
produção dos cereais na ordem de 2.6 milhões de toneladas, 
registando um decréscimo de 16.9%, com destaque para 
decréscimos de produção na cultura de milho e arroz.  Nas 
leguminosas estima-se uma produção de 825 mil toneladas, 
registando um decréscimo de 0.8%, para a cultura do amendoim.  
Nas raízes e tubérculos, uma produção de 16.9 milhões de toneladas, esperando-se um 
crescimento na ordem de 13.4%, com uma maior contribuição para a cultura de batata doce que 
tem sido fomentada e com registo de aumento das áreas produzidas. 

Em relação as culturas de rendimento,  destaque  para o decréscimo na produção de hortícolas 
diversas na ordem de 3.2%, esperando-se produzir cerca de 2.5 milhões de toneladas. As tabelas 7 
e 8 abaixo, ilustram as estimativas de produção das principais culturas. 
 

Tabela 7: Estimativas de produção das principais culturas alimentares 

Culturas 

Real 2016/17 

(^10
3
) 

Real 2017/18 (^10
3
) Estimativas 2018/19  

(^10
3
) 

Taxa de Cres (%) 

Área (ha) 
Prod. 

(tons) 

Área 

(ha) 

Prod. 

(tons) 
Área (ha) 

Prod. 

(tons) 
Area 

Prod 

(Tons) 

Milho 1.950 2.346 1.959 2.449 1.686 1.974 -13.9 -19.4 

Mapira 323,3 249,6 325.8 262,7 335,6 270,5 03 03 

Mexoeira 60,7 35 61,8 36,2 63 36,9 02 02 

Arroz 287 402 294,6 412,6 262 340.8 -11 -17.4 

Trigo 15,7 17.1 15,3 13,4 15,3 13,4 - - 

T. Cereais 2.637 3.050 2.657 3.174 2.362 2.636 -11 -16.9 

Feijões 778 432.7 807 484,2 822,8 482,2 1.95 -0.42 

Amendoim 499 274.3 580,3 348,2 572,1 343,3 -1.41 1.40 

T. Legum 1.277 707 1.387 832,4 1.395 825,5 0.55 -0.83 

Mandioca 950 10.920 1.017 12.706 1.159 14.485 14 14 

Batata doce 185 1.800 210,9 2.214 232 2.436 10 10 

T. R&T 1.135 12.720 1.227 14.921 1.391 16.921 13 13 

Total G 5.049  5.271  5.148    
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Tabela 8: Estimativas de produção das principais culturas de rendimento 

Culturas 

Real 2016/17 

(^10
3
) 

Real  2017/18 (^10
3
) Estimativas 2018/19  

(^10
3
) 

Taxa de Cres. 

Área (ha) Prod.(tons) Área (ha) Prod. (tons) Área (ha) Prod. (tons) % % 

Soja 32,8 42,7 35,9 46,2 37,8 48,5 15.2 13.6 

Girasol 15,9 11,3 20,1 13,8 22,7 15,6 42.1 38.7 

Gergelim 120,6 78,4 142,5 94,7 168,2 111,7 39.5 42.5 

T. Oleagin. 169,4 132,4 198,6 154.6 228,7 175,7 35 32.8 

Tomate 22,7 550,1 26,5 473 30,5 544 34.4 -1.1 

Cebola 9,5 195.3 11 220,5 12,1 243 27 24.4 

Hort. Diversas 162 1.873 205,2 2.189 173,1 1.748 6.9 -6.7 

T. Hortícolas 194,2 2.618 242,8 2.882 215,7 2.535 -11.1 -3.2 

Algodão 114 52,1 141,1 80 100 60 -29 -25 

Sisal 10,5 11,9 8.8 7,2 8,8 7,5 01 04 

Macadâmia 1,6 5,5 2,3 4,0 2,4 6,0 04 50 

Cast.decajú  139  129,3  140 - 08 

Tabaco 82 94,8 83,5 96 83,5 96,9 - 01 

Chá 33,5 32 33,5 31,5 33,5 32,1 - 02 

Citrinos 4,1 67,6 4,4 69,9 4,5 70,7 01 01 

Batata reno 17,8 294,6 19,8 329,6 21,8 362,6 10 10 

Banana 12,8 643,7 12,5 495 12,8 505 02 02 

Cana dAçucar 43,2 2.900 44,5 3.481 48 3.913 08 12 

Copra  22,7  24,3  23,1 - -5 

Total 683,1  791.8  759,9    
 

Em relação a Folha de Balanço Alimentar (FBA), um instrumento importante para medir o nível da 
cobertura das necessidades de consumo através da produção interna e dos stocks existentes em 
diferentes produtos, foram analisados os cereais (milho, arroz, mapira, mexoeira e trigo), 
leguminosas (feijões e amendoim), raízes e tubérculos (mandioca e batata doce). A ferramenta 
visualiza a existência de défice ou de excedente dos principais produtos alimentares no país e nas 
três regiões (Sul, Centro e Norte) e a necessidade de compensação entre a produção e o consumo 
(importação e exportação).  

Assim,  feita a análise da FBA para o ano comercial 2019, a mesma apresenta um excedente no 
de milho no país, na ordem de 275.000 toneladas, tendo em conta os stocks anteriores 
monitorados e não monitorado; feijão e amendoim na ordem de 205.000 toneladas e mandioca 
fresca na ordem 3.5 milhões de toneladas. Os défices existem nos seguintes produtos: arroz sem 
casca (237.000 toneladas), trigo (380.000 toneladas); mapira e mexoeira (108.000 toneladas).  
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Em relação a Segurança Alimentar e Nutricional, devido a diferentes fenómenos adversos que 
caracterizaram a campanha agrária pode-se fazer a seguintes analise: Na zona Sul do País, nas 
províncias de Maputo e Sul de Gaza os produtores não tem reservas alimentares devido a 
estiagem/seca, contudo a 2ª época é promissora e as colheitas de milho, feijão vulgar e 
hortícolas diversas já iniciaram. Em Inhambane, a segurança alimentar está garantida até as 
próximas colheitas, embora nos distritos de Funhalouro, Panda, Mabote e Govuro, tiveram fraca 
produção de milho. 

Referir que nas regiões semi-aridas e áridas, o impacto negativo da produção  tem sido 
minimizado com outras culturas que não sofrem muito do stress hídrico, como o caju, mapira 
entre outras conjugado com o gado bovino, caprino. A pesca tem ajudado na estabilização da 
segurança alimenta. 

Na zona Centro a segurança alimentar, pode ser considerada boa à razoável na província da 
Zambézia, Tete e Manica,  onde as reservas alimentares podem atingirem os 6 a 9 meses e em 
alguns distritos até a próxima colheita.  Situação contrária pode ocorrer na provincia de Sofala e 
alguns distritos do Sul de Manica, onde a situação de segurança alimentar não é boa.  

Na zona Norte, as províncias de Niassa e Nampula e alguns distritos de Sul de Cabo Delgado a 
situação da segurança alimentar é considerada boa, onde produtores poderão ter as reservas 
alimentares até a próxima colheita, contrariamente os distritos de Macomia, Mocimboa da 
Praia, Palma, Quissanga, Nangade, Meluco, Mecufi e Metuge onde existe a necessidade de se 
monitorar a situação até ao início da próxima época. 

No que tange a Comercialização Agrícola no geral, na presente campanha agrícola a 
comercialização dos produtos agrícolas já iniciou e provém da produção local dos distritos, Os 
principais intervenientes são os agentes económicos dos distritos, os comerciantes informais 
provenientes das Províncias e Cidades. Em todas as províncias que não sofreram seca, estiagem, 
inundações e ciclones existe muita disponibiliade de produtos e a preços relativamente baixos, 
comparativamente a campanha passada. A comercialização de milho ja iniciou, embora de 
forma tímida.  Em relacção as hortícolas, nomeadamente tomate, repolho, pimenta, alface e 
feijão estão numa fase inicial de maturação, colheitas e comercialização.  

Os preços praticados de alguns produtos são: milho varia entre 9 a 10 MT/kg, batata reno de 35 
MT/kg, feijão vulgar 70 MT/kg, Repolho 5 a 10 MT/kg, Cebola 18 a 20 MT/kg, Tomate 30 a 
60  MT/kg e alho 150 a 200 MT/kg, Feijao Boer 12 MT/kg, Alface 3 a 6 MT/cabeça  e repolho 15 a 
20 MTs/kg. Os preços foram considerados baixos, comparativamente ao igual período do ano 
passado. 

Grande parte do gergelim e soja são comercializados localmente cujo  principais intervenientes 
são agentes económicos dos distritos, e outra parte tem como mercado, às cidades capitais. Os 
preços praticados ao produtor são: Soja 18 a 20 MT/kg e Gergelim 60 à 70MT/kg, considerados 
atractivos. 
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Tendo em conta as constatações do crop assessment e tendo em vista a redução dos impactos 
de eventos extremos e melhoria da resiliência dos produtores, recomenda-se as seguintes 
acções de curto, médio e longo prazos: 

Curto Prazo: 

 Nas regiões semi-áridas e áridas, fomentar variedades de ciclo curto,  tolerante a seca e 
resistente ao ataque da lagarta do funil, como a mapira. Igualmente fomentar culturas 
como a mandioca, batata doce, feijão nhemba, abóbora, melancia, que podem ser 
consumidas também as folhas. Igualmente fomentar ananaseiros, amendoim de ciclo 
curto, e outras que não precisam de muita água para a satisfação hidrica; 

 

 Promover as feiras de insumos agrícolas no inicío da campanha agrícola (1ª e 2ª época); 
 

 Fomentar animais de pequeno porte e aves;  
 

 

 Fomentar a piscicultura, principalmente nos distritos do interior; 
 

 Continuar com as acções de controle da praga da lagarta de funil e outras de importância 
económica.  

 
 

Médio Prazo: 

 Expandir sistemas de furos multi funcionais nas zonas semi áridas e áridas para consumo 
humano, abeberamento dos animais e produção de hortícolas em pequenas áreas; 
 

 Disponibilizar kits de rega para pequenas áreas, motobombas para locais onde existem 
condições de produção; 
 

 Fomentar fruteiras enxertadas, tendo em conta as aptidões dos solos, acesso a água e 
mercados; 

 

Longo Prazo: 
 
 Expandir áreas irrigadas, construindo ou reabilitando pequenos sistemas de irrigação; 

 

 Construir represas e reservatórios escavados para aumento da disponibilidade de água. 
 

 Construção de estufas para minimizar o efeito das altas temperaturas sobre as culturas. 
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Ponto de Situação por Província 

1. Província de Maputo 
 

1.1 Precipitação 
 

Na província de Maputo a precipitação foi irregular, com uma média acumulada de 400 mm, 
considerada abaixo das necessidades hídricas da cultura do milho. Os distritos de Magude e 
Manhiça registaram precipitação acumulada mais baixa, sendo 266,7mm e 289,0 mm 
respectivamente. 
 

Os níveis de precipitação condicionaram a realização das sementeiras que decorram ao ritmo 
da queda de precipitação, os produtores fizeram sementeiras escalonadas e várias 
ressementeiras. Aliada a fraca precipitação, houve registo de temperaturas altas entre os 
meses de Dezembro e Fevereiro. 
 

O gráfico 1, ilustra a evolução da precipitação na província de Maputo durante a época 
chuvosa em comparação com a campanha agrícola 2017-18 e os últimos 30 anos. 
 
Pode-se verificar que a precipitação registada entre os meses de Outubro à Abril, esteve muito 
abaixo da média e  inferior a precipitação registada na campanha agrícola 2017-18. 
 
Gráfico 1: Precipitação da província de Maputo e comparação com a campanha agrícola 2018-19 

 
 
1.2 Preparação de terras e Sementeiras 

Foram lavrados e semeados cerca de 194.539 ha com culturas diversas, o que  corresponde a 
72% do planificado para a campanha. A preparação de terras, foi feita com recurso a enxadas 
(90%), tracção animal (7%) e uso de tractores (3%). 
 

As sementeiras foram realizadas de forma escalonada entre os meses de Outubro à Janeiro. 
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1.3 Aprovisionamento de Insumos e factores de produção 

1.3.1 Sementes 

No início da campanha agrícola, o Governo e os parceiros realizaram várias actividades, com 
destaque para a disponibilização de 114 ton de semente diversa a todos os distritos e 
realização de 32 feiras de insumos agrícolas, beneficiando cerca de 3.200 produtores. 

1.3.2 Pesticidas 

Para fazer face a eclosão de pragas e doenças, o MASA, através das DPASA, disponibilizou aos 
distritos um total de 163 kg/litros de diversos pesticidas. 

1.3.3 Irrigação 

No âmbito da promoção e produção intensiva de hortícolas e fazer face as irregularidades das 
chuvas, o MASA alocou a Província, 350 kits de rega gota-a-gota, com a capacidade de irrigar 
500 m2 cada. Igualmente foram alocadas 02 motobombas ao distrito de Magude, beneficiando 
cerca de 60 produtores das duas associações. 

1.3.4 Mecanização Agrícola 
 

Na província, existe um total de 381 tractores, 09 motocultivadoras, 22 semeadores e 09 
autocombinadas, operacionais e na sua maioria pertencentes ao sector privado. No contexto o 
programa de mecanização e Centros de Serviços Agrários (CSA), foram lavrados cerca de 9.758 
ha de culturas diversas, beneficiando cerca de 3.900 produtores. De referir que o programa 
alocou 47 tractores e respectivas alfaias na província. 

1.3.5  Redes sombrites/ Estufas 
 

No âmbito de produção todo ano de hortícolas foram estabelecidas, 80 redes 
sombrites/estufas que variam de 1.250 – 2.500 m2. Os distritos que se beneficiaram do 
programa e as quantidades de sombrites/estufas estabelecidas são:  Boane (19), Namaacha 
(20), Moamba (15), Marracuene (9), Manhiça (12) e Matola (5). A produção de mudas em 
estufas é uma prática fundamental para o sucesso da produção de hortícolas por permitir a 
obtenção de mudas de melhor qualidade produzidas em viveiros a céu aberto. Além disso, 
estufas aumentam a eficiência da produção ao longo de todo ano. 

1.4 Estado Fitossanitário 

O estado fitossanitário das culturas é considerado moderado. As principais pragas e doenças 
registados com impacto significativo foram: lagarta do funil, viroses no tomateiro, traça de 
couve, listrado no milho, mildio e ratos. 
 

Um total de 1.055 ha de culturas diversas ficaram afectadas com pragas e doenças, sendo a 
lagarta de funil cerca de 957 ha, tuta absoluta (37 ha) e gafanhoto elegante ( 39 ha), Desta 
área, cerca de 36 ha, foi considerada perdida, maioritariamente com lagarta do funil, tuta 
absoluta e traça da couve. Para o controle das pragas de doenças, foram usados pesticidas 
recomendados. 
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Grande parte das áreas perdidas corresponde as sementeiras realizadas no mês de Outubro e 
Novembro, que se encontravam na fase vegetativa. 

Em curso actividades de sensibilização das autoridades distritais, da comunidades, dos 
extensionistas bem como dos produtores, sobre a BBTV na banana, sendo que do momento a 
erradicação das plantas infestadas a principal recomendação, como forma de evitar novos 
focos desta virose. Foi decretada quarentena (interdição de entrada e saída de material 
vegetativo – socas  de bananeiras  e movimentação entre campos na área afectada). 

1.5 Extensão 

A rede pública e privada de extensão conta com 128 extensionistas, dos quais 103 
extensionistas da rede pública. A rede de exensão, assistiu até finais de Junho, cerca de 57.490 
produtores (12.912 homens e 44.578 mulheres), tendo atingido um grau de cumprimento de 
70% em relação ao planificado. 
 
1.6 Impacto dos fenómenos climatéricos 

 

Devido a irregularidade de chuvas, registo de vendaval e pragas e doenças, ficaram perdidas 
cerca de 57.916 ha de culturas diversas, sendo por irregularidades de chuvas (55.792 ha), 
vendaval (1.601 ha), por inundações (487 ha) e pragas/doenças (36 ha). 

 

O vendaval, foi registado no mês de Novembro nos distritos de Boane e Namaacha, com 
registo de ventos fortes e queda de granizo que causaram prejuízos significativos na cultura da 
banana, hortícolas e no sub sector avícola. No mês de Janeiro foi registada tempestade que 
afectaram as sombrites/estufas nos distritos de Boane, Moamba e Namaacha. No distrito de 
Marracuene, a cultura do arroz, sofreu de intrusão salina das águas do oceano Indico, ao longo 
do rio Incomáti. 
 

1.7 Acções realizadas e em curso para a mitigação dos fenoménos adversos 
 

A DPASA e os parceiros alocaram aos distritos afectados cerca de 62 toneladas de semente de 
milho, 33 toneladas de semente de feijão nhemba. Igualmente foi disponibilizado material 
vegetativo tolerante a seca (estacas de mandioqueiras) aos distritos de Magude e Manhiça, 
Existem neste momento cerca de 17 ha de material vegetativo para a distribuição aos distritos. 
 

No âmbito de diversificação alimentar e fomento de fruteiras, no Distrito de Matutuíne, foram 
distribuídas cerca de 250 fruteiras (papaeiras, mangueiras, goiabeiras). 

 

1.8 Balanço preliminar da campanha agrária 
 

O balanço preliminar da campanha agrária é preocupante, visto que, as culturas da 1ª época 
sofreram com stress hídrico, temperaturas altas e incidência de pragas e doenças, reSultando 
em fracasso. Os rendimentos médios da cultura de milho em sequeiro, situaram-se abaixo de 
500 kg/ha.  
 

As culturas da 2ª época, (hortícolas diversas, feijão vulgar e algum milho), encontram-se em 
bom estado vegetativo e em várias fases (desde transplante, maturação e colheitas), Existem 
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boas perspectivas de produção. Os preços destes produtos, tem mostrado uma tendência a 
baixar, devido a muita disponibilidade. Por exemplo, no distrito de Moamba e Boane, a caixa 
de tomate (20 kg) estava a 350 MT; repolho a 3 MT/kg, 
 

A cultura de batata reno, terá redução de níveis de produção, devido a redução das áreas de 
produção da mesma, as principais razões, foram o preço alto da semente no mercado e a não 
alocação da semente subsidiada pelo governo. 
 

Na província, estima-se uma produção de cereais de 54.231 toneladas, leguminosas (250.000 
tons) e raízes e tubérculos (466.644 tons). 
 

2. Província de Gaza 
 

2.1 Precipitação  

Em geral, a precipitação registada na província esteve abaixo da média dos últimos 30 anos, 
sendo no período OND inferior a campanha agrícola 2017-18 e nos meses de Janeiro e 
Fevereiro superior a campanha passada. Durante o período chuvoso, a precipitação máxima 
acumulada foi registada no distrito de Xai – Xai (369 mm) e a mais baixa no distrito de 
Chicualacuala (291 mm). 

De salientar que os distritos situados na costa tiveram chuvas regulares, contrariamente aos 
distritos do interior que tiveram chuvas irregulares, aliado a temperaturas altas que afectaram 
as culturas em campo. O gráfico 2, ilustra o comportamento da precipitação entre os meses de 
Outubro e Abril. 

Gráfico 2: Precipitação da província de Gaza e comparação com a campanha agrícola 2018-19 
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2.2 Preparação de terras e Sementeiras 
 

A preparação de terras iniciou entre os meses de Agosto e Setembro. As sementeiras em geral 
iniciaram 3ª década de Outubro e prolongaram-se até ao mês de Dezembro. Nos distritos 
situados ao Norte da província, as sementeiras foram atrasadas, tendo iniciado na 2ª década 
de Dezembro. 

Foram lavrados e semeados cerca de 628.767 ha de culturas diversas, correspondente 83.4% 
do planificado para a campanha. Em geral, a preparação de terras foi feita com recurso a 
enxadas, tracção animal e tractores. 

2.3 Mecanização Agrícola 
 

Ao nível da Província, estão disponíveis e operacionais os seguintes equipamentos: Tractores 
(376), Ceifeiras (24), Motobombas (454), Electrobombas (17), Motocultivadoras (25), Charruas 
mecânicas (246), Charruas de tracção animal (10.625), Grades (4.518), Atrelados (96), 
semeadoras mecânicas (36), Escavadoras (13), Niveladoras (5) e Descascadeiras (13). Os 
distritos com mais tractores são Chokwé (159) e Chibuto (38). Os distritos com mais charruas 
de tracção animal são: Chibuto (6.239) e Massingir (1.150) unidades,   

No âmbito do Programa Nacional de Mecanização e Centros de Serviços Agrários (CSA), a 
província lavrou cerca de 2.739 ha de culturas diversas, beneficiando cerca de 528 produtores, 
De salientar que no contexto de CSA, a província possui 93 tractores operacionais e respectivas 
alfaias. Em relação a campanha transacta, registou-se uma redução de áreas lavradas em 72%, 
derivadas da estiagem e fraca disponibilidade financeira para custear as despesas de 
preparação da terra.  

2.4. Aprovisionamento de insumos 

2.4.1 Sementes 
 

No inicio da campanha agrária, o Governo e os parceiros, disponibilizaram sementes de 
cereias, leguminosas e hortícolas, a destacar: milho (46,19 ton), arroz (277 ton), feijão nhemba 
(27 ton) feijão vulgar (8,26 ton) e hortícolas diversas (2,3 ton), com destaque para semente de 
couve (741 kgs), alface (433 kgs), cebola (421 kgs) e tomate (185 kgs). 

Para reforçar a 2ª época da campanha agrária 2018/19, em processo a aquisição de 3 ton de 
semente de milho e 1,75 ton de feijão vulgar pela DPASA e INGC através do Projecto de 
resiliência à mudanças climáticas. 

2.4.2 Material vegetativo 

Com assistência dos serviços de Extensão, foram estabelecidos 15 ha de campos de 
multiplicação de estacas de mandioqueira e 30 ha de campos de multiplicação de rama de 
batata-doce, nos distritos de Chongoene, Guijá, Bilene, Chibuto, Mabalane e Chicualacuala, 
tendo beneficiado cerca de 301 produtores. 
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2.5 Estado fitossanitário  
 

Em geral, a província foi afectada por diversas pragas e doenças, no total foram afectados 
8.061 ha, a qual reSultou na perca de 4.127 ha de culturas diversas, com maior destaque para 
a lagarta do funil do milho (3.871 ha), rato do campo (78 ha), tuta absoluta (22 ha) e broca do 
colmo (11,5ha), no total foi controlada uma área aproximada de 1.214 ha. A lagarta do funil 
tem estado a afectar todos os distritos, com destaque para o distrito de Chokwé, onde foram  
afectados cerca de 1.513 ha. 

Para o controle das pragas e doenças, os produtores tem estado a usar agroquímicos, 
armadilhas com feromonas e outros métodos tradicionais. 

No distrito de Guijá e Chokwé esta em curso o trabalho de erradicação da doença da banana 
(BBTV). Até finais de Junho haviam sido destruídas 2.300 bananeiras e plantadas 8.000 novas 
socas. Para o controle da doença, existe uma interdição da circulação e movimentação das 
mudas de bananeiras para outros distritos.  

2.6 Extensão  
 

A província possui um total de 203 extensionistas dos quais 132 da rede pública e 71 da rede 
privada e ONG’s. Foram assistidos cerca de 60.900 produtores, dos quais 38% são mulheres. 
 

Foram disseminadas várias tecnologias, enquadradas no PITTA, com enfoque para a 
capacitação e apoio ao associativismo, estabelecimento de unidades demonstrativas, EMC, 
tendo beneficiado um total de 75.000 produtores. As principais tecnologias transmitidas 
foram: (i) compasso e densidade nas culturas do milho e arroz, (ii) manuseamento de 
pesticidas, (iii) uso de actelic para a conservação dos cereais, (iv) agricultura de conservação, 
(v) agro-processamento de produtos e nutrição familiar, (vi) vacinação de galinhas contra 
Newcastle, (vii) preparação de alfobres para hortícolas, (viii) plantação de ramas de batata 
doce, (ix) técnicas de transplante do arroz e (x)  maneio integrado de pragas e doenças.  
 

2.7 Irrigação 
 

Para reduzir a dependência de chuvas, varias acções foram realizadas, com destaque para a 
dispobilização de kits de rega gota-a-gota que podem cobrir uma área de 500 m2/kit. 
 
Assim, foram distribuídas e instalados 160 kits de rega gota-gota em todos os distritos 
(Mandlhakazi 14, Chibuto 14, Chongoene 9, Xai-xai 11, Limpopo 11, Bilene 14, Chókwé 9, Guija 
11, Massingir 14, Mabalane 11, Chigubo 7, Mapai 14, Chicualacuala 11, Massangena 9). 

2.8 Pecuária 
 

A província tem disponibilidade de pasto e água para o gado, Contudo, a vigilância 
epidemiológica da província registou surtos de Doenças Transmitidas por Carraças (DTC´s) 
como a Theileriose nos distritos de Bilene, Limpopo e Chibuto; Erlichiose no Chibuto e Bilene; 
Anaplasmose no distrito de Limpopo, No distrito de Chókwè foi igualmente reportado um 
surto da Peste Suína Africana, Medidas foram accionadas no sentido de mitigar estes surtos. 
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2.9 Impacto dos fenómenos climatéricos 
 

A vaga de calor intenso aliado a intervalos prolongados de escassez de chuva e ocorrência de 
pragas e doenças, com destaque para a lagarta do funil de milho, causaram perdas de culturas 
numa área estimada em 73.835 ha, correspondente a 10.7% da área total semeada, afectando 
cerca de 24.000 produtores. A área perdida por estiagem foi de 69.708 ha e pela lagarta do 
funil, cerca de 3.871 ha. 

Os distritos mais afectados pela estiagem foram: Guijá (9.270 ha) e Xai-Xai (2.875 ha), Bilene 
(72ha). 
 

2.10 Balanço preliminar da campanha agrária 
 

O balanço preliminar da campanha agrícola é considerada não satisfatória, por causa da 
irregularidades e incidência de pragas e doenças, A produção de milho ficou afectada com 
estiagem e incidência de pragas e doenças. O arroz, teve redução de áreas por falta de 
autocombinadas para a ceifa. Por outro lado, a produtividade aumentou derivado de 
melhorias na preparação de terras, uso de semente certificada, disponibilidade de água nos 
canais principais e pouca incidência de pardal nos regadios de Chokwé e Xai-Xai. 
 

O preço de comercialização do arroz com casca está fixado em 16,5 – 17,0 MT/kg, considerado 
bom pelos produtores, contudo as fabricas de descasque não estão a adquirir por falta de 
capital. 
 

A produção de hortícolas da 2ª época e com destaque para tomate, cebola, couve e repolho 
tem boas perspectivas. As culturas estão em diferentes fases, desde crescimento transplante, 
vegetativo, maturação e colheitas. Os preços estão com tendências de baixar, sobretudo do 
repolho, tomate e couve. 
 

Na província,  estima-se uma produção de cereais de 124.572 tons, leguminosas (10.697 tons) 
e cerca de 1.1 milhões de toneladas de raízes e tubérculos. 
 
3. Província de Inhambane 

3.1 Precipitação 
 

No geral, a precipitação iniciou na 3ᵃ década de Dezembro, com volumes abaixo de 50 mm até 
à 1ª década de Janeiro, de forma irregular. Na 2ª década de Janeiro e 2ª de Fevereiro, 
registou-se uma queda excepcional de 213,1 e 78,1 mm, respectivamente, que reSultou em 
inundações. Seguiu-se depois um período de irregularidade da queda da precipitação até ao 
final da estação chuvosa. 
 

Foi registada uma precipitação acumulada de 467,0 mm. O gráfico 3, ilustra a evolução da 
precipitação na província de Inhambane e a comparação com a campanha passada e a média 
dos últimos 30 anos. 
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Gráfico 3: Precipitação da província de Inhambane e comparação com a campanha agrícola 2018-19 

 
 

3.2 Preparação de terras 
 

De uma área planificada de 537.736 ha, foram semeados 463.312 ha, representando um 
desempenho de 86.2% e um decréscimo de 25.6% em comparação com igual período da 
campanha agrária anterior. Da área semeada, cerca de 9.429 ha (2% do total da área semeada) 
foram dadas como perdidos, dos quais: 430 ha perdidos por inundações; 8.882 ha devido à 
seca; e 116,5 ha com pragas e doenças. 

3.3 Aprovisionamento de insumos 

3.3.1  Sementes  
 

Na província de um plano de 39 ton, foram aprovisionadas 20 ton de semente diversa, 
representando uma execução de 51.4% e um decréscimo de 96.1% em relação a igual período 
de 2018. Referir que na campanha agrária 2017/2018 houve maior quantidade de semente 
alocada devido ao apoio feito no âmbito da mitigação aos efeitos do ciclone Dineo. 

3.3.2 Pesticidas 
 

Para potenciar a 1ª época e fazer face as pragas e doenças, a DPASA adquiriu 500 litros de 
pesticidas, sendo agromectic (100 l), Kung fu (100 l), Rolim (100 l), Agrizeb (100 l) e Zool (100 l) 
e 200 kg de pesticidas e foram distribuídas aos distritos. 
 

3.4 Estado Fitossanitário 
 

Na campanha em análise, foram afectadas 1.045 ha de culturas diversas por pragas e doenças, 
tendo sido tratados 928 ha e 117 ha perdidos. De salientar que se realizaram avaliações de 
níveis de infestações da praga da Lagarta do funil do milho (Spodoptera frugiperda), onde os 
níveis de infestação variam de 20% a 30%. 
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Verificaram-se alguns focos de Afídios, Broca-Colmo-Milho, Lagarta enroladora da folha de 
Amendoim (Aproarema modissella), e a Doença do Mosaico africano na cultura da 
mandioqueira, Mancha castanha e Preta no Amendoim, onde houve pronta intervenção dos 
produtores e técnicos. O impacto da ocorrência de pragas e doenças nas culturas por distrito. 

3.5 Extensão agrária  
 

A Rede Pública de Extensão cobre os 14 distritos que agregam 26 Postos Administrativos e 
conta com um total de 225 extensionistas dos quais 187 da rede publica e 38 privada. 
Existem cerca de 284.901 famílias produtoras, destas apenas 78.070 foram assistidas pela rede 
de extensão na presente campanha agrária. 

3.6 Irrigação 
 

A província não possui grandes sistemas de rega infraestruturadas. Contudo, potencia o uso de 
equipamento hidromecânicos (motobombas, electrobombas, sistemas de Pivot-central), 
assim, como o aproveitamento de zonas baixas e sistemas de drenagem para o 
aproveitamento de humidade do solo, em áreas denominadas de machongos. A província 
possui até cerca de 20 sistemas de Pivot-central, no distrito de Vilankulo. 

3.7 Impacto dos Fenómenos Climatéricos 
 

Ao longo da campanha agrícola, registou-se escassez de precipitação (Outubro a Novembro), 
assim como inundações no mês de Janeiro de 2019 originando perda de 430 ha semeados de 
culturas diversas com maior impacto nas culturas de arroz, hortícolas e  milho. 

3.8 Mecanização Agrícola 
 
A Província dispõem de 64 tractores com respectivos implementos com capacidade de lavrar 
cerca de 15.500 ha por campanha.  No âmbito do Programa Nacional de Mecanização Agrícola, 
conta-se com 17 tractores, sendo 11 dos Centros de Serviços (6 Chimunda e 5 Moçambique 
Orgânicos) 6 com particulares que lavraram 349 ha em benefício de 114 produtores. 

3.9 Balanço preliminar da campanha agrária 
 

Em termos  de produção, para os cereais a produção foi estimada em 37.375 toneladas, 
leguminosas em 12.124 toneladas e raízes e tubérculos em cerca de 3 milhões de toneladas. 
 

3.10  Acções de mitigação dos fenómenos adversos 
 

Foi feito o controlo fitossanitário focalizada para o maneio da praga da Lagarta de Funil de 
milho, onde foram montadas 52 armadilhas em todos os distritos para captura de machos. Por 
agora, não estão as ser feitas leituras em virtude não haver culturas afectadas por esta praga 
em campo. 
 
Como forma de reduzir as lacunas de consumo alimentar um plano de recuperação foi 
concebido e implementado para as pessoas afectadas pela estiagem, o Governo Provincial em 
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coordenação com a FH ASSOCIATION, implementou um programa de assistência alimentar 
desde o dia 1 de Novembro de 2018 aos distritos de Panda e Funhalouro que abrange 2.417 
famílias sendo 998 famílias para Panda e 11.419 para Funhalouro. A assistência alimentar 
terminou em Maio de 2019. 

3.11  Segurança alimentar  
 
No computo geral, a campanha foi boa e a segurança alimentar está garantida, pelo menos até 
ao início das próximas colheitas, se as condições climatológicas da próxima campanha forem 
favoráveis. Contudo, a situação nos distritos der Panda, Funhalouro, Mabote e Govuro deve 
ser monitorada sistematicamente, em virtude de uma potencial ocorrência de fome em zonas 
recônditas de cada distrito. O impacto da estiagem, seca, inundações localizadas e pragas e 
doenças, afectou apenas 2% da área semeada. 

Realçar que apesar da ocorrência da seca e estiagem na província de Inhambane, o impacto 
negativo foi mínimo, em virtude desta província não depender muito de culturas que sofrem 
rapidamente do stress hídrico, como é o caso dos cereais. Os produtos agrários mais 
importantes da província de Inhambane são as seguintes: (i) alimentares (mandioca, coco, 
feijão-nhemba, hortícolas e amendoim; (ii) caju, gado bovino, caprino e suíno, pescas, batata-
reno, fruteiras e florestais, Como se pode notar, a escala de produção de cereais é mínima 
(milho, mapira e arroz). 

3.12 Comercialização 
 

Na comercialização realce vai para os produtos que influenciam na segurança alimentar e 
geração de renda dos produtores da província, designadamente mandioca, hortícolas, coco, 
caju e pescado. Com a excepção do pescado que está a registar preços acima da média, em 
virtude da baixa oferta deste produto devido à época do ano (inverno), os restantes produtos, 
que são de produção local, estão a registar os preços mais baixos do ano, em virtude ao 
excesso de oferta. 
 
A situação pior é da mandioca que ainda tem em campo, o cultivo da campanha anterior, em 
virtude da redução da compra pela principal empresa compradora, a DADTCO, em virtude de 
ter redimensionado o plano de negócio, de processamento de matéria-prima para a cerveja e 
priorizar a produção de matéria-prima para a indústria de panificação. Esta mudança, resultou 
na redução da compra das variedades actuais, por possuírem elevado teor de fibra. 
  
O preço da mandioca é de comercialização da castanha de caju foi de 45,96 MT/kg, o que 
permitiu aos produtores arrecadarem uma receita de mais de 554 milhões de Meticais. 
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3.13  Pecuária 
 

A actividade pecuária é praticada em grande escala nos distritos com menos aptidão para a 
componente agrícola e por coincidência de menor densidade populacional e localizados em 
zonas circundadas por espécies florestais, existências de cursos de água (riachos e lagoas). Por 
conseguinte o pasto existente está acima do nível de procura de pastagem. 

4. Província de Manica 
 
4.1 Precipitação 
 

As precipitações iniciaram na 3ª década de Novembro de 2018 e prolongaram-se até ao mês 
de Janeiro de 2019 de forma regula. Registou-se interrupção da precipitação no período entre 
a 1ª e 2ª década de Fevereiro, criando o stress hídrico na cultura de Milho. Na 2ª década de 
Março, registou-se excesso de chuvas e ventos fortes que provocaram chuvas em cerca de 
287,7 mm, provocando danos das culturas em campo principalmente nos Distritos de Vanduzi, 
Gondola, Chimoio, Macate e Mossurize. 
 

A precipitação acumulada atingiu os 612 mm. O gráfico 4, ilustra a evolução da precipitação na 
província de Manica durante a época chuvosa e comparação com a campanha passada e os 
últimos 30 anos. 
 

Gráfico 4: Precipitação da província de Manica e  comparação com a época chuvosa 2018-19 

 
 
4.2 Preparação de terras e sementeiras 
 
A preparação da terra iniciou na 1ᵃ década de Setembro, em pequena escala e intensificou-se 
na 1ᵃ década de Outubro motivados pelo início das chuvas. Para a preparação da terra, os 
produtores usaram instrumentos manuais (80%), Tracção animal (17%) e Tracção mecânica 
(3%). 
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As sementeiras iniciaram na 2ª década de Novembro e continuaram até os meses de Fevereiro 
e Março. 
 

4.3 Aprovisionamento de insumos agrícolas 

4.3.1 Sementes 
 

Na província de Manica foram disponibilizadas pelas empresas de comercialização de semente 
um total de 6.168 ton de semente diversa das  10.205 ton necessárias para a campanha 
agrária 2018/19. Desta semente foram alocadas um total de 4.352 ton de sementes diversas. 
Para a cobertura das necessidades em semente de um modo geral no sector familiar foram 
garantidas através das reservas estratégicas das sementes preparadas localmente pelos 
produtores. 
 

Foram realizadas 12 feiras de insumos beneficiando 3.000 famílias dos distritos de Manica 
(800), Machaze (700), Macossa (700), Guro (700) e Tambara (700), Foram disponibilizados 7,8 
ton de semente de milho, 0,8 ton de Feijões, 0,06 ton de Mapira, 2.919 enxadas, 2.551 catanas 
e 130 machados. 

4.3.2 Pesticidas 
 

A cultura milho foi atacada pela praga da Lagarta do funil do milho (Spodoptera frugiperda), 
para o controle, foram distribuídos cerca de 360 litros de inseticidas (20 de Lambida Cyalotrim 
e 240 de Cypermetrina). 
 

Decorrem as actividades de monitoria e controle de pragas nas culturas da 2ª  época até ao 
momento foram distribuídos cerca de 50 kg de mancozeb e 50 litros de Imidaclorprides para 
pragas de hortícolas, para além 50 litros de fortis para o combate de lagarta do funil no milho. 

4.4 Estado fitossanitário 
 
Relativamente a incidência de pragas Lagarta do funil no milho (spodoptera frugiperda) foram 
perdidas cerca cercas 584 hectares dos 3.597 ha , tendo sido afectados  cerca de 648 famílias. 

4.5 Mecanização Agrícola 
 
A Província, conta com 308 tractores  operacionais, pertencentes ao sector  público e privado 
que lavraram 36.960 ha beneficiando 73.920 produtores os mesmos contribuíram em cerca de 
2% para a preparação de terras. No contexto do Programa Nacional de Mecanização Agrária 
(PNMA), existe um total de 16 parque de máquinas, dos quais 9 estabelecidos pelo FDA e 07 
pela Agência de Vale do Zambeze nos distritos de Guro, Macossa, Tambara, Manica, Macate, 
Barué e Vanduzi. No global, o desempenho da mecanização foi de (3% da área lavrada). 
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4.6 Extensão 
 
A Extensão pública e privada contou com 227 Extensionistas, afecto em 12 distritos onde 
cobriu 33 postos administrativos. No período em análise, as equipes de extensão assistiram 
82.354 produtores um crescimento na ordem de 4%. 
 

4.7 Irrigação 
 
Existem 20.065 ha de área irrigável, estando a ser explorados apenas 9.468 ha com 5.428 
beneficiários para a massificação da produção agrícola, principalmente para 2ᵃ época, 
garantindo assim uma boa produção. 

4.8 Impacto Fenómenos climatéricos 
 

No distrito de Machaze, verificou-se a interrupção da precipitação durante o período de 
Janeiro  a 2ª década de Fevereiro de 2019, afectando algumas fases de desenvolvimento da 
cultura de milho e cerca de 3.600 ha foram  perdidos. 

 
De 15 a 19 de Março, a Província foi assolada por ventos fortes (ciclone IDAI), nos distritos de 
Chimoio, Gondola, Macate, Vanduzi, Sussundenga e Mossurize, causando a 
queda/acamamento da cultura de milho, tendo afectado 453.069 ha, o que corresponde a 
65.3% da área semeada nos Distritos afectados. 
 
Cerca de 11.500 cajueiros foram destruídos total e parcialmente, provocando perdas de cerca 
de 93 toneladas de castanha do caju equivalentes a perdas monetárias na ordem de 3,16 
milhões de meticais, em cerca de 115 famílias rurais produtoras do caju. 

 
O Viveiro de Dombe, no Distrito de  Sussundenga, com capacidade para produzir 60 Mil mudas 
ficou totalmente submerso e cerca de 50 mil vasos enchidos e semeados ficaram perdidos. 
 

4.9 Acções de mitigação face os fenómenos climatéricos 
 

Para contrariar os efeitos do ciclone IDAI foram realizadas as seguintes acções a curto prazo: 

 Levantamento das áreas afectadas. 

 Reforçada a equipe de extensão de Dombe com 6 extensionistas, os respectivos meios 
circulantes e Kits de assistência técnica. 

 Treinada uma equipa de técnicos de veterinária para resposta rápida a emergências 
sanitárias. 

 Alocadas pelo Governo (Fundo de Desenvolvimento Sustentável) um total de 50 ton de 
Semente de milho de variedade precoce beneficiando a 10,000 famílias. 

 Coordenação com os parceiros na implementação de acções para a mitigação dos 
efeitos do Ciclone IDAI nos distritos alocados pelo ciclone, foram alocados 136.139 ton 
de semente de milho. 



 33 Relatório de Crop Assessment 2018-19 

 

 Em resposta a esta situação de seca, foram alocados 10 ton de semente de milho, 5 Kg 
de repolho, 5 kg  de couve, 5 kg de cebola, 5 Kg de tomate, 4 Kg de abobora e 5 kg 
beneficiando a 5.000 famílias. 

4.10 Balanço preliminar da campanha agrária  
 

A produção agrícola esperada está a baixo em relação a campanha passada aliado a situação 
dos desastres naturais (Ciclone, inundações e seca) para além da situação da lagarta do funil 
dada a essa situação a produção agrícola da província de Manica está comprometida visto que 
os Distritos considerados celeiros da província na produção de cereais, foram os mais afectado 
(Sussundenga, Mossurize, Macate, Gondola e Vanduzi). 

 
A província de Manica produziu cerca de 435.418 tons cereais, com maior contribuição para 
o milho com 381.839 tons; leguminosas em 46.469 tons, com destaque para os feijões 
(29.368 tons) e raizes e tuberculos em cerca de  166.329 tons, destaque para  a produção de 
154.829 tons de mandioca. 
 

4.11 Comercialização  

No geral, a comercialização dos produtos provém da produção local dos distritos. Os 
intervenientes são os agentes económicos dos distritos, assim como outros provenientes da 
Cidade de Chimoio e província de Sofala. 

Em todos os distritos com excedentes, nota-se nos mercados locais a comercialização de milho 
que está a decorrer de uma forma tímida e em relação as hortícolas nomeadamente tomate, 
repolho, cenoura, pimenta estão numa fase inicial. Para dinamizar o processo de 
comercialização os distritos tem realizado feiras Agro-pecuária. 

Os preços ao produtor de milho variam entre 9 a 10 meticais/kg, repolho 6 a 12 meticais/kg, 
cebola 18 a 20 meticais/kg, tomate 50 a 60 meticais/kg e alho 80 a 90 meticais/kg.  

4.12, Plano de recuperação Agricola Pós Ciclone para a campanha agrária 2019/20 

Foi desenhado o Plano de Recuperação Agrícola Pós-Ciclones, com o financiamento do 
Governo e através da assistência da FAO, CERF, WB e OFDA, para a campanha 2019/20, onde 
está previsto a alocação de Sementes através de Kits de semente composto por: 10 kg de 
milho, 20 kg de arroz, 4 kg de feijão Nhemba, 10 gr Quiabo, Cebola, Couve, Repolho, Tomate, 
Pepino, Alface 20 g abobora, 2 Enxadas e 1 Catana. Cerca de 20.000 famílias produtoras irão se 
beneficiar da intervenção em 5 distritos da província de Manica nomeadamente: Gondola 
(5.000), Mossurize (3.500), Vanduzi (2.500), Sussundenga (7.500) e Macate (1.500). 
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5. Província de Sofala   

5.1 Precipitação 
 

A precipitação foi irregular entre a 1ª década do mês de outro a 2ª década de Novembro,  a 
partir da 3ª década de Novembro registou se a queda de precipitação em toda Província. Os 
meses de Dezembro e Janeiro registaram chuvas regulares e com um acumulado superior a 
118,0 mm em apenas 5 dias consecutivas, o que contribuiu para um desempenho satisfatório 
das culturas em campo. 
 
O gráfico 5, ilustra a evolução da precipitação na província de Sofala durante a época chuvosa, 
comparação com a campanha agrícola 2017-18 e os últimos 30 anos. 
 
Gráfico 5: Precipitação da província de Sofala e a comparação com a época chuvosa 2018-19 

 
 

5.2 Preparação de terras e sementeiras 
 

A preparação da terra iniciou na 1ᵃ década de Outubro, em pequena escala e intensificou-se na 
1ᵃ década de Novembro motivados pela início das chuvas e queda regular da mesma. Na 3ᵃ 
década de Novembro iniciou-se com as primeiras sementeiras. Para a preparação da terra, os 
produtores usaram instrumentos manuais (95%), Tracção animal (1%) e Tracção mecânica 
(4%). 

 
 
 

0 9 1 2 0 

118 

35 19 24 

106 106 

28 14 

80 

1 

69 72 

9 1 20 0 

713 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

R
a
in

fa
ll 

(m
m

) 

Rainfall estimates: Sofala 

2018/19 Dekadal

2018/19 Cumulative

Mean

2017/18 Cumulative



 35 Relatório de Crop Assessment 2018-19 

 

5.2 Aprovisionamento de insumos 
 

A semente disponibilizada pelo Governo, parceiros, empresas e provedores de insumos foi   de 
578 toneladas. A contribuição do Governo foi de 88 toneladas (15%) e dos restantes 
intervenientes foi de 490 toneladas (85%). Sendo 285 ton de semente de milho, 25 ton de 
mapira, 135 ton de arroz, 60 ton de semente de feijão nhemba, 59 tonelada de semente de 
feijão vulgar e 14 toneladas de semente de feijão bóer. 
 
Foi realizada uma feira de insumos no distrito de Nhamatanda em parceria com a ORAM/CESVI 
abrangendo 500 beneficiários. 

5.4  Mecanização Agrícola 
 
Na Província, foram usados cerca de 216 tractores que lavraram 25.920 hectares, beneficiando 
51.840 produtores para a preparação de terras. No contexto do Programa Nacional de 
Mecanização Agrária (PNMA), estão em funcionamento 53 tractores. No global, o desempenho 
da mecanização foi de (2 % da área lavrada). 
 

5.5 Estado fitossanitário 
 

Foram afectadas cerca de 11.253 ha devido a incidência de pragas (Broca de colmo e a 
Gafanhoto elegante e a Lagarta do funil). Para reduzir o impacto da lagarta do funil e outras 
pragas migratórias, foram alocados cerca de 367 litros de pesticidas nomeadamente: 
Pesticidas, Abametrina (45l), Decis forte (30l), Belt (4l), Cypermetrina (70l), Emamectin 
Benzato (60l), Bulldock (15), Glifosato (44l), Deltametrina (103).  
 

5.6  Extensão 
 

No período em análise, a província contou com 238 técnicos extensionistas que assistiram 
103.550 produtores. 
 

5.7  Irrigação 
 
Actualmente, a área irrigada pelo sector familiar na província é de 2.355 ha beneficiando 5.409 
famílias camponesas. 

5.8 Impacto dos fenómenos climatéricos 
 
A Província de Sofala foi assolada por calamidades naturais, nomeadamente a tempestade 
tropical Desmond (no mês de Janeiro), a subida do caudal do rio Zambeze e o ciclone tropical 
IDAI (no mês de Março), cujos efeitos foram as inundações nos campos agrícolas e nas 
unidades pecuárias influenciando negativamente o desempenho da 1ª época, bem como da 
produção de carnes. 
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Da área total semeada perdeu se 237.361 ha, devido ao impacto dos ciclones DESMOND, IDAI 
(213.919 ha) e estiagem (3.000 ha). 
 
Na componente pecuária, foram destruídas pelo ciclone IDAI, 13 tanques carracicidas, 189 
aviários, 12 pocilgas, e 2 Centros de recolha de leite. 
 
5.9 Avaliação da 1a época da campanha agrária 
 
Na província de Sofala estima-se uma produção de cerca de 306.622 tons cereais, com maior 
contribuição para o milho com 198.418 tons e arroz com cerca de 53.698 tons; a produção 
de leguminosas é estimada em 47.945 tons, com destaque para os feijões (29.321 ton) e 
amendoim (18.624 ton) e raízes e tubérculos estima-se  em cerca de um milhäo de tons 
sendo a produção da mandioca em  605.076 tons. 
 
5.9 Segurança Alimentar 
 
A avaliação da presente campanha agrária não é boa, embora existam perspectivas de sucesso 
nos distritos da Beira, Chibabava, Gorongosa e Maringuè, derivada das intervenções pós 
ciclone. Nos restantes distritos a situação da campanha agrária carece de atenção especial no 
que toca ao acompanhamento da implementação do plano de recuperação Pós-IDAI, de modo 
a evitar situações extremas de crise alimentar. 
 
De referir que neste momento os agregados familiares não possuem reservas alimentares, e 
em resultado da perda das áreas de produção irão necessitar de assistência alimentar até o 
início das colheitas da 2ª época. Os distritos mais críticos são Búzi e Nhamatanda, 
 
5.10 Comercialização  

No geral, na presente campanha a comercialização dos produtos provém da produção local 
dos distritos. Os principais intervenientes são os comerciantes informais provenientes da 
Cidade da Chimoio e Cidade da Beira. 

Em todos os distritos com excedentes, nota-se nos mercados locais em especial nos cilos em 
Nhamatanda a comercialização de milho que está a decorrer de uma forma tímida e em 
relacção as hortícolas nomeadamente tomate, repolho, pimenta, alface e feijão estão numa 
fase inicial de comercialização. Para dinamizar o processo de comercialização os distritos 
(Nhamatanda, Buzi e Outros) têm realizado feiras de comercialização a agrícolas semanais. 

Os preços ao produtor em quilograma de milho variam entre 9,5 a 10 meticais, repolho 12 a 15 
meticais, cebola 20 a 25 meticais, tomate 80 a 90 meticais o kg e alho 120 a 130 meticais.  
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5.11 Plano de recuperação Agricola Pós Ciclone- campanha agraria 2019/20 

Foi desenhado o Plano de Recuperação Agrícola – Pós-Ciclones, com o financiamento da FAO, 
FNDS, CERF, WB e OFDA, para a campanha 2019/20, onde está previsto a alocação de 
Sementes através de Kits, composto por: 10 kg de milho, 20 kg de arroz, 4 kg de feijão 
Nhemba, 10 gr Quiabo, Cebola, Couve, Repolho, Tomate, Pepino, Alface 20 g abobora, 2 
Enxadas e 1 Catana. O Kit irá beneficiar 39.500 famílias produtoras  de 10 distritos da província 
de Sofala nomeadamente: Búzi, Nhamatanda, Dondo, Caia, Marromeu, Muanza, Machanga, 
Cheringoma, Maringué e Chibabava. 

6 Província de Tete 

6.1 Precipitação 
 

No geral, as chuvas iniciaram na primeira década do mês de Novembro de forma irregular com 
alguma intensidade nos distritos de Chiúta, Zumbo e Tsangano, e observou-se um 
abrandamento na 3ª década de Dezembro até a 2ª década do mês de Janeiro em todos os 
distritos, a mesma atingiu o pico na primeira década de mês de Março, causando arrastamento 
das culturas e inundações em todos distritos excepto o distrito de Macanga. Foi registada uma 
precipitação acumulada de 795,0 mm. O gráfico 6 abaixo, ilustra a evolução da precipitação na 
província de Tete e a comparação com a campanha passada e a média dos últimos 30 anos. 
 
Gráfico 6: Precipitação da província de Sofala e comparação com a época chuvosa 2018-19 

 
No período OND de 2018, o nível de satisfação das necessidades hídricas das culturas foi 
moderado, com excepção da região Sul da província que apresentou índice baixo de satisfação 
das necessidades hídricas. 
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Para o período JFM de 2019, a satisfação das necessidades hídricas das culturas foi boa, no 
entanto, na primeira década do mês de Março a precipitação foi excessiva, tendo causado  
inundações e consequentemente a perda de culturas em campo.  

 

6.2 Preparação de terra e sementeiras 
 

A preparação da terra iniciou em Agosto a Setembro, com a limpeza das machambas e 
abertura de novas áreas de cultivo, tendo sido usados meios manuais, tracção animal e 
mecanizados. 
 

As sementeiras iniciaram na 1ª década do mês de Novembro em algumas zonas dos distritos 
de Angónia, Tsangano, Macanga, Chiuta, Maravia e Chifunde, a mesma atingiu o seu pico na 3ª 
década do mês de Novembro nos restantes distritos e tendo- se prolongado ate ao mês de 
Janeiro. Foram semeadas as culturas de milho, mapira, mexoeira, feijões, cucurbitáceas e 
outras culturas de rendimento. 

6.3 Aprovisionamento de insumos  

6.3.1 Sementes 
 

Na primeira época da campanha foram aprovisionadas diversas sementes, com destaque para 
o  milho (1.774 ton), mapira (13,95 ton), feijão vulgar (9,20 ton), feijão nhemba (6,60 ton), 
amendoim (8,2 ton), hortícolas (560,83 kg), aprovisionadas pela DPASA e parceiros, referir que 
a semente teve um bom poder germinativo, acima de 80%. 
 
No âmbito da produção local de semente, a DPASA e os parceiros, nomeadamente: IIAM, FAO, 
Solidariedade, ICRISAT promoveram a multiplicação da semente básica com a colaboração de 
produtores individuais nos distritos de Angónia e Tsangano. Numa área de 219,5 ha foram 
produzidas cerca de 1.6 ton de milho ZM523, 54,18 ton de feijão vulgar, 1,76 ton de feijão 
nhemba, 125 ton de soja, 174,49 ton de amendoim e 99,11 ton de feijão bóer. 
 

6.3.2 Pesticidas  
 

Foram aprovisionadas e distribuídos pela DPASA, 680 litros de abametini,  1.250 kg de 
mancozeb, 600 l de cipermetrina, 850 l de Lambda cyalotrin, 113 kg de actelic, 100 kg de 
cloropirito, 250 l de metaxifenosita e 250 kg de klerat. No mesmo período, foram alocados em 
todos distritos um total de 96 pulverizadores para pequenos produtores. 

6.3.3 Mecanização Agrícola 

A Província, conta com 115 tractores, que lavraram 13,800 hectares beneficiando 6,460 
produtores tendo contribribuido em cerca de 3% para a preparação de terra., No contexto do 
Programa Nacional de Mecanização Agrária (PNMA), existe um total de 30 parque de 
máquinas, dos quais 7 estabelecidos pelo FDA e 23 pela Agência de Vale do Zambeze, os CSA 
contam com 28 tractores operacionais. No global, o desempenho da mecanização foi de (1% 
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da área lavrada). O nível de satisfação dos produtores é bom pese embora reclamarem dos 
preços praticados por alguns agentes por serem altos. A título de exemplo, para uma lavoura, 
os preços na província variam de 3.500 a 4.000 meticais, sendo a gradagem entre 2.000 a 
2.500 meticais a hora. 

6.4 Estado fitossanitário 
 

Em quase todos os Distritos foram registadas pragas da Lagarta do funil do milho, térmites, 
besouro da folha, gafanhoto elegante e espinhoso nas culturas de milho, feijões e mexoeira a 
um nível baixo de infestação ligeiro a médio, na qual foi afectada uma área de 6,034 ha e 
perdidos 700 ha. O controlo destas pragas foi realizado usando produtos químicos 
(Cipermetrina, Abamectin, Mancozeb e Lambda Cyhalotrina), além do controlo mecânico e 
botânico feito pelos produtores locais usando margosa e cinza). 
 

Devido a incidência da praga da Lagarta do funil no milho (spodoptera frugiperda,  foram 
perdidas cerca 526 ha da área afectada de 5.432 ha afectados. 
 

A infestação da Lagarta do funil nesta campanha não foi tão severo devido a queda regular das 
chuvas nos distritos do Norte da Província e capacitação dos técnicos extensionistas na 
identificação e métodos de combate e recomendações agrotécnicas aos produtores. 
 

6.5 Extensão 
 

A Extensão pública e privada contou com 443 extensionistas, afecto em 15 distritos onde 
cobriu 36 postos administrativos. No período em análise, as equipes de extensão assistiram 
82.354 produtores um crescimento na ordem de 6.2%. 

6.6  Irrigação 
 

A Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar, recebeu do MASA-INIR 
equipamento de rega constituído por Kits de rega gota-a-gota para uma área de 500 m2 
incluindo a respectiva bomba movida com recurso a energia solar. 
 
Refere-se a existência de 375 unidades que estão a ser alocadas em todos distritos, visando a 
promoção da produção intensiva de hortícolas e deste modo contribuir para o aumento da 
produção e produtividade da agricultura irrigada numa área de 18,75 hectares, o que 
totalizará em 4.239 ha de áreas irrigadas em toda Província. 
 
No âmbito do melhoramento das infraestruturas hidráulicas, foram reabilitadas 3 represas, 
Mafupa Nzou em Moatize, Nhaussua em Changara e Dinthi no distrito de Cahora Bassa para o 
abeberamento do gado e irrigação. Foi lançado um concurso para a reabilitação da represa de 
Muchamba Distrito de Marara e aquisição de motobombas e sua respectiva tubagem. 
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6.7 Impacto dos fenómenos climatéricos 
 

Na província, foram perdidas 19.534 ha de culturas diversas e afectadas 23.459 Famílias,  dos 
quais 15.902 ha por inundações, 4.346 ha devido a pragas e 714 ha por seca em todos 
distritos, com exepção do distrito de Macanga. 

 
6.8 Balanço preliminar da campanha agrária 

 
A campanha agrícola 2018/19 foi caracterizada, em geral, por queda excessiva da chuva nos 
distritos de Angónia, Macanga, Tsangano, Marávia e Chifunde,  tendo provocado lavagem de 
fertilizantes nas culturas de Milho, aborto floral nas leguminosas e redução das estimativas de 
produção nas oleaginosas e hortícolas, contrariamente a zona Sul da Província que registou 
queda de chuvas irregulares em algumas localidades provocando stress hídrico por escassez de 
chuvas afectando principalmente a cultura do milho. 
 
As estimativas apontam para a província de Tete, uma produção de cerca 432.073 tons 
cereais, com maior contribuição para o milho (380.438 tons); produção de leguminosas 
(71.851 tons), com destaque para feijões (47.214 tons) e raizes e tubérculos em  (139.007 
tons), sendo a produção da mandioca estimada em 125.957 tons. 
 
6.9 Situação de Segurança Alimentar 

  
A província, foi assolada por adversidades climáticas como seca, estiagem e chuvas intensas 
que resultaram em perdas de culturas diversas, numa área de 19.534 ha, afectando 
igualmente a 23.459 famílias. 

O Distrito com défice em cereais é a Cidade de Tete. No geral, os distritos da zona Sul possuem 
reservas de cereais que vão aproximadamente até 6 meses,  enquanto que para os distritos da 
zona Norte,  a disponibilidade de cereais pode-se ser por mais de 9 meses. 

 

6.10 Acções de mitigação face as adversidades climatéricas registadas  
 

Para fazer face as inundações que assolaram a Província, a DPASA e parceiros adquiriram e 
alocaram aos distritos semente de milho, feijão vulgar, feijão nhemba, hortícolas diversas e 
utensílios agrícolas (enxadas e catanas); sendo 170 tons de milho, 0.15 tons de feijão nhemba, 
1.5 tons de feijão vulgar, 401,31 kgs de hortícolas diversas, 18.300 enxadas e 8.792 catanas. 
 
Para fazer face a possíveis casos de pragas e doenças a DPASA, alocou aos distritos 180 litros 
de Abametrina e 700 kg de  mancozeb. 
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6.11 Comercialização 
 

No geral, a comercialização dos produtos provém da produção local dos distritos. Os  
intervenientes são os agentes económicos dos distritos, assim como outros  provenientes da 
Cidade de Tete, províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Nampula assim como dos países 
vizinhos Malawi, Zâmbia e Zimbabwe. 
 

Em todos os distritos com excedentes, nota-se nos mercados locais a comercialização de 
milho, hortícolas nomeadamente tomate, batata reno, feijões, repolho, cenoura, pimenta, 
soja, gergelim e tabaco. Para dinamizar o processo de comercialização os distritos tem 
realizado feiras agro-pecuárias semanais. 
  
Os preços ao  produtor em quilograma de milho varia entre 9 a 10 meticais, batata reno de 8 a 
10 meticais, feijão vulgar 45 a 50 meticais, repolho 10 a 15 meticais, cebola 15 a 18 meticais, 
tomate 18 a 20 meticais e alho 15 a 25 meticais. 

6.12 Plano de recuperação Agricola Pós Ciclone campanha agraria 2019/20 

Foi desenhado o Plano de Recuperação Agrícola – Pós-Ciclones, com o financiamento do 
Governo  e assistência da FAO, CERF, WB e OFDA, para a campanha 2019/20, onde está 
previsto a alocação de sementes através de Kits, composto por: 10 kg de milho, 4 kg de feijão 
Nhemba, 10 gr Quiabo, Cebola, Couve, Repolho, Tomate, Pepino, Alface 20 g abobora, 2 
Enxadas e 1 Catana. O Kit irá beneficiar 39.500 famílias de 10 distritos da província de Tete 
nomeadamente: Cidade de Tete (600 famílias), Doa (1.000 famílias), Moatize (4.000 famílias) e 
Mutarara (2.000 famílias),  

6.13 Pecuária 
 

A província de Tete têm condições naturais para a prática da actividade pecuária, cuja 
produção tem abastecido os mercados locais, provinciais e regiões. 
 
Os animais apresentam uma boa massa corporal, reSultado da disponibilidade do pasto e  
água. 
 

7 Província da Zambézia 

7.1 Precipitação  
 
Na província da Zambézia, as chuvas tiveram início a partir da 2ª década de Outubro de uma 
forma fraca, dispersa e abaixo do normal até a 2ª década do mês de Novembro. A partir da 2ª 
década do mês de Dezembro, as chuvas tiveram a tendência ligeira acima do normal onde 
permitiu a maioria dos camponeses lançar as sementes.   
 

A partir da 1ª década de Janeiro de 2019 foram registadas chuvas acima do normal 
ocasionando inundações e cheias. 
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O gráfico 7 abaixo, ilustra a evolução da precipitação na província da Zambézia durante a 
época chuvosa, comparação com a campanha agrícola 2017-18 e os últimos 30 anos. 
 
Pode-se observar que, a precipitação significativa iniciou na 3ª década do mês de Novembro e 
foi igual a média e ligeiramente inferior a campanha passada. No período JFM, houve maior 
registo de precipitação, com destaque para o mês de Janeiro e decréscimo entre os meses de 
Fevereiro e Março. 
 
Gráfico 7: Precipitação da província da Zambézia e a comparação com a época chuvosa 2018-19 

 
 

 

7.2 Preparação de Terras e Sementeiras   
 
A preparação da terra para as culturas alimentares foi feita  maioritariamente de forma 
manual. As sementeiras iniciaram na 3ª de Outubro (na zona alta), tendo prolongado até 
Fevereiro devido a incerteza e irregularidade das chuvas que ocorriam principalmente na zona 
baixa da Província. Foram lavrados e semeados 2 milhões de hectares de um plano de 2.1 
milhões de hectares de culturas diversas. 
 

7.3 Aprovisionamento de insumos 

7.3.1 Sementes 
 

Na campanha agrária 2018/19 foram planificadas pela DPASA 301 ton  de sementes de 
culturas diversas, tendo sido disponibilizados pelos provedores 257 ton. Desta quantidade, 
foram 63 tons de milho, 3 ton de arroz, 43 ton de soja, 6 ton de mapira, 48 ton de feijões, 2 
tons de gergelim, que beneficiou 20.085 produtores. 
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7.3.2 Pesticidas 
 

Para o controlo e combate das principais pragas e doenças nas culturas, foram disponibilizados 
362 litros e 173kg de pesticidas diversas. 

7.3.3 Mecanização agrícola 
 

A Província conta com 24 parques de máquinas e um total de 252 tractores com respectivos 
implementos dos quais 103 tractores dos Parques de Maquinas (PM), 89 de privados, 46 de 
empresas de fomento, 14 tractores de instituições do estado, 6 motocultivadoras e 7 auto 
combinadas no distrito de Gurúè. 
 
Na campanha agrária 2018/19 foram lavrados e gradados 11.188 ha de um plano de 12.360 
ha, o que representa uma realização de 90.52%. Comparativamente a 7.785 ha da campanha 
2017/18, registou-se um crescimento de 43.7% devido ao aumento do número de tractores. 
 
Os preços praticados variaram de 3.000 MT/ha a 4.100 MT/ha para lavouras e 1.750 MT/ha a 
3.500 MT/ha para gradagem. 

7.4 Estado Fitossanitário 
 

As principais pragas registadas foram, Lagarta Invasora, Gafanhoto elegante, Lagarta do Funil 
de milho, Roscas, Brocas e Afídios nos distritos de Milange, Luabo, Mocuba, Mopeia, 
Namacurra, Namarrói, Gurúè, Lugela, Ile, Derre, Chinde e Nicoadala, tendo afectados 187 ha 
de culturas de milho, arroz, feijão bóer, feijão nhemba, amendoim, soja e mandioca.  
 
Os índices de danos variam de nível 2 à 3, contudo, este problema foi controlado com uso de 
“Decis Fortis k 5%” e “Agri cyper Cipermetrina 200 EC (Lts)”. 

7.5 Extensão 
 

A Província conta com 508 extensionistas (contra 522 de igual período), dos quais 299 da rede 
pública, sendo 100 das ONG´s e 109 das empresas de fomento, cobrindo 22 distritos. A 
redução do número de extensionistas foi devido ao término de alguns projectos das ONGs 
nomeadamente ADPP e INOVAGRO. 
 
Foram assistidos um total de 183.424 produtores, sendo 97.638 assistidos pela rede pública, 
compostos por 1.263 associações, 127 Escolas na Machamba do camponês (EMCs), produtores 
dispersos. 

7.6 Irrigação 
 

A Província conta com um total de 11 regadios instalados nos distritos e neste momento 3 
estão em pleno funcionamento nomeadamente: Limane (Mopeia), Mungonhane e Mutage 
(Namacurra) e 9 em funcionamento parcial, sendo: Chiverano e Paz (Mopeia), Moriri 
(Morrumbala), M'ziva, Mucelo e Ilalane (Nicoadala), Itabo e Munda-Munda (Maganja da 
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Costa), Existem 3.750 ha com infra-estruturas de irrigação e estão sendo aproveitados 1.220 
ha. 
 

Em curso as actividades de reabilitação dos 160 ha do regadio de M’ziva que poderá beneficiar 
276 membros da associação Amucema, Reabilitação do Dique de M’ziva e Instalação da linha 
elétrica para funcionamento do regadio e Reabilitação de 300 ha do regadio de Intabo no 
distrito de Maganja da Costa. 

7.7  Impacto dos fenómenos climáticos 
 

Estima-se em 200.373 ha inundados (afectada), sendo 71.580 ha perdidos (3.5% da área 
semeada  em toda Província) e 110.395 famílias,  

Cerca de 295.391 tons de produção de culturas diversas (4% do plano global) foram perdidas. 

7.8 Acções de mitigação face as adversidades climatéricas registadas 
 

A COSV uma organização Italiana disponibilizou 300 Kg de semente de arroz variedade 
Macassane e 900 Kg de Feijão nhemba. 

7.9 Balanço preliminar da campanha agrária 
 

A província de  Zambézia produziu cerca de 505.525 tons cereais, com maior contribuição 
para o milho com 299.855 tons e arroz com cerca de 161.266 tons; a produção de 218.640 
tons  de leguminosas, com destaque para os feijões (152.171 ton) e uma produção de raízes 
e tubérculos de 2.8 milhões de tons, com destaque para  a produção de 1.9 milhões de tons 
de mandioca. 
 
7.10 Situação da Segurança Alimentar 
 
Tendo em conta que a produção da 1ª época de culturas alimentares, em geral, a produção é 
suficiente para garantir a segurança alimentar. 
 

Devido ao fluxo de venda do milho, feijão bóer, feijão manteiga na zona alta da Província (Alto 
Molócuè, Molumbo, Gile, Guruè e Milange), prevê-se que a segurança alimentar seja garantida 
por apenas 6 meses. Na zona média e baixa da província, onde o rítimo de venda do arroz, 
milho e feijões ainda é reduzido, a segurança alimentar está estimada por um período de 8 
meses. 

7.11 Acções de mitigação aos efeitos de calamidades 

Para a recuperação das áreas perdidas e potenciação da 2ª época agrícola, a DPASA alocou  
5,83 tons de milho, 2,65 tons de arroz, 0,925 tons de Feijões e 488 unidades de regadores. A 
FNDS / MITADER alocou 46.35 tons de milho. Os parceiros, nomeadamente a CLUSA alocou 4 
tons de milho, 4 tons de feijões, 60,24 Kg de hortícolas diversas, 1.526 regadores, 1.727 
enxadas, 780 Kg de NPK, 780 Kg de Ureia, 1.160 Kg de Maconzeb, 780 Kg de Zakanaka, 780 Lts 
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de Cialotrina). A COSV alocou 1,17 tons de milho e 0,2 tons de arroz. A RADEZA alocou 0,2 tons 
de milho;  0,2 tons de feijões; 6,4 Kgs de hortícolas diversas, 200 enxadas e 200 catanas 

A MANITESE alocou 2 tons de milho; 0,065 tons de feijões e 5,25 Kg de hortícolas diversas. A  
SMI alocou 1,5 tons de milho e 250 enxadas. 

Para a Campanha agrícola 2019-20, foi desenhado o Plano de Recuperação Agrícola – Pós-
Ciclones, com o financiamento do Governo e assistência da FAO, CERF, WB e OFDA, para a 
campanha 2019/20, está previsto a alocação de Sementes através de Kits de semente 
composto por: 10 kg de milho, 20 kg de arroz, 4 kg de feijão Nhemba, 10 gr Quiabo, Cebola, 
Couve, Repolho, Tomate, Pepino, Alface 20 g abobora, 2 Enxadas e 1 Catana.  O Kit irá 
beneficiar 161.000 famílias de 10 distritos da província de Zambezia nomeadamente: Maganja 
da Costa (6.000 famílias), Namacurra (6.000 famílias), Nicoadala (5.000 famílias), Mopeia 
(5.000 famílias) e Chinde (3.000 famílias).  

7.12 Comercialização 

Os principais produtos agrícolas mais comercializados são: arroz, milho, batata-reno, feijões e 
hortícolas. Os produtos são vendidos localmente e/ou aos revendedores que, por sua vez, 
abastecem a Cidade de Quelimane e Nampula. 
 

Grande parte do gergelim e soja são comercializados localmente e outra parte tem como 
mercado a Cidade de Nampula e Chimoio.  
 

Os preços do milho variam de 4,5 a 10 MT/kg, feijão bóer 12 MT/kg, feijão vulgar 70 MT/kg, 
soja 18 MT/kg. importa referenciar que, nas hortícolas, o tomate variam de 35 a 40 MT/kg, a 
cebola 20 MT/kg e o repolho entre 5-10,00 MT/cabeça. 
 

7.13 Pecuária 

A província da Zambézia  têm condições para a prática da actividade pecuária, cuja produção 
tem abastecido os mercados locais, provinciais e regiões. 
 
Os animais apresentam uma boa massa corporal, reSultado da disponibilidade do pasto e 
água. 

8.  Província de Nampula 

8.1 Precipitação 
 

As chuvas iniciaram na 1ª década do mês de Outubro de uma forma fraca e dispersa e 
intensificaram-se, a partir da 2ª década de Dezembro até a 3ª década de Janeiro onde 
registou-se a ocorrência de chuvas normais para acima do normal e suficientes para a 
realização das sementeiras em todos os distritos da província de Nampula. 
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Na 3ª década de Fevereiro e na 1ª década de Março, verificaram-se chuvas acima do normal, 
que provocaram alagamentos/ inundações das zonas baixas. 
 
A figura 8 abaixo, ilustra a evolução da precipitação na província e a comparação com a 
campanha passada e a média dos últimos 30 anos. 
 
Pode-se observar que a precipitação significativa foi registada no mês de Dezembro e a mesma 
foi regular até ao mês de Abril. A precipitação foi igual a média dos últimos 30 anos e com 
alguma tendência de baixar nos meses de Março e Abril e inferior a campanha passada. 
 
Gráfico 8: Precipitação da província da Nampula e comparação com a época chuvosa 2018-19 

 

8.2 Preparação de terra e sementeiras 
 

A preparação da terra teve o seu início no mês de Agosto e prolongou-se até o mês de 
Novembro, tendo sido lavrados cerca de 2.1 milhões de hectares e semeados cerca de 2 
milhões de hectares de culturas diversas. 
 
Na província, as sementeiras tiveram inicio na 3ª década Novembro e se  intensificaram na 2ª 
década de Dezembro com o aumento da frequência da precipitação principalmente nos 
distritos de Malema, Ribaué e Mecuburi. 
 
8.3 Aprovisionamento de insumos  

8.3.1 Sementes  
 

Foram aprovisionadas e distribuídas sementes diversas pela DPASA em coordenação com 
SUSTENTA, FDA, AENA, a destacar: milho (48,8 ton), feijões (55,5 ton), soja (42 ton) e gergelim 
(3,6 ton), beneficiando um total de 5.000 famílias. 
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O IIAM planificou a multiplicação de semente numa área de 169,5 ha. Até mês o Março tinham 
sido multiplicado semente numa área de 117,16 ha o que corresponde a 69.1% do 
cumprimento do plano. 
 
8.3.2 Pesticidas 

 
Para fazer face a várias pragas a DPASA aprovisionou 400 litros de Cipermetrina, 400 litros de 
Gliphosato, e o SUSTENTA 1.308 litros de pesticidas diversos totalizando 2.508 litros. 
 
8.3.3 Mecanização Agrícola 

 
Na província existem 174 tractores com os respectivos implementos dos quais 125 do sector 
privado (incluindo 20 do PNMA), 53 dos CSAs (Malema, Ribáuè, Meconta - Sede, Angoche,  
Monapo e Meconta) e 12 do projecto SUSTENTA, 82 atrelados, 117 charruas de disco, 76 grades 
de disco, 10 semeadores, 11 debulhadores e 21 motocultivadoras. Até Março foram lavrados 
16.817 ha dos 24.000 ha potenciais, correspondendo a 70% do planificado, com 10,134 
beneficiários. A mecanização contribui com cerca de 0.8% da área total lavrada. 
 
Dos 24.000 ha planificados para lavoura mecanizada, foram lavrados até ao mês de Fevereiro 
do ano em curso 19.625 ha, tendo beneficiado um total de 12.134 produtores. Dos 19.625 ha 
lavrados, 7.670 ha são do âmbito do Programa Nacional de Mecanização Agrária e beneficiaram 
3.561 produtores dos quais 328 são mulheres. 
 
Os preços para as actividades agrícolas praticado, como o caso da lavoura varia entre 3.500 a 
4.000 meticais e os custos da lavoura variam entre 2.500 a 3.000 meticais. A sua aderência é 
fraca pelo dos produtores considerar os preços caros. 
 
Com objectivo de operacionalizar os CSAs da província de Nampula, promover o agronegócio, o 
FDA ao nível da província em coordenação com os governos de Meconta e Monapo, está a 
implementar o projecto de produção de milho variedade PAN53, em blocos modelos que 
contempla o uso de pacote tecnológico (Lavoura e sementeira mecanizadas, semente 
melhorada, fertilizantes, pesticidas), numa área de 100 ha distribuída em 50 ha para Monapo e 
50 ha para Namialo/Meconta, com envolvimento directo de 84 produtores, nas proximidades 
dos CSAs. 
 
8.4 Estado fitossanitário 

 
A situação fitossanitária da Província foi caracterizada pela ocorrência de pragas e doenças, 
como a lagarta do funil de milho (spodoptera frugiperda), o gafanhoto elegante (zonocerus 
elegans) e o rato de campo (praomys natalensis). 
 
Constituíram pragas igualmente a broca do colmo, a lagarta mineira do tomate (tuta absoluta), 
a traça da couve (plutella xylostella), os afídeos (brevicoryne brassicae), atacando culturas de 
milho, mapira, mandioca, feijões e hortícolas diversas. 
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Na sequência da eclosão das pragas descritas, foram distribuídos pesticidas aos distritos 
afectados, tendo alocados um total de 400 litros. 
 
O rato eclodiu em quase todos os distritos, embora não haja registo de perda de áreas. Os 
distritos mais afectados foram Memba, Nacala Velha, Nacala Porto, Moma, Monapo, Eráti, 
Murrupula, Mecubúri, Nacaroa. Não foi efectuado o controlo químico pela indisponibilidade de 
raticidas, tendo sido usado apenas o controlo alternativo. 
 
O Gafanhoto Elegante teve o seu foco nos distritos de Murrupula, Moma, Nacala Velha, 
Monapo, atacando maioritariamente as culturas de mandioca, cereais e hortícolas diversas. As 
medidas de controlo consistiram no combate químico, através das pulverizações com pesticidas 
alocados. 
 
A Broca e Besouro foram igualmente reportados  a sua  ocorrência nos meses de Fevereiro a 
Março nas culturas de milho, mapira, mexoeria, arroz  e feijões nos distritos de Murrupula, 
Malema, Ribáue, Angoche, Mossuril e Eráti, tendo sido controlados com o uso de pesticida 
alocados aos distritos, sem registo de perda de áreas. 

8.5  Extensão  
 

O sector de Extensão Agrária a nível da província, cobre 23 distritos e 68 Postos Administrativos. 
Dos 23 distritos incluí 3 cidades nomeadamente: Nampula, Nacala- Porto e Ilha de Moçambique.  
 
Neste momento conta com 377 extensionistas, sendo 226 da rede pública e 151 privada que 
assistiram 87.806 produtores. Entretanto, importa referir que de uma forma geral, o número de 
produtores assistidos pela Extensão Pública registou um aumento de produtores assistidos em 
0,6% comparado com o de igual período do ano passado. 

8.6 Irrigação  
 

A província, conta com regadios privados (Jacaranda, Lúrio Green Resource, Amarula Farm, 
Sisaleira de Monapo; Santos Agrícola; Empresa MOZACO; Raízes Profundas, Alfa Agrícola e 
outros privados). Havia sido planificados uma área de 5.670 ha, sendo que,  neste momento 
apenas 322 ha estão sendo irrigados. A insolvência da Matanuska, causou a redução das áreas 
irrigadas. 
 
Para os pequenos produtores, o MASA alocou 350 kits de sistemas de irrigação com capacidade 
de irrigar 0.25 hectares. Com apoio da JICA, foram estabelecidos 13 sistemas de rega, cuja 
capacidade é de irrigar 6 hectares.  
 
O sector agrário da província espera proceder a construção de 4 represas e reabilitação de 3 nos 
distritos de Rapale, Mogovolas, Malema, Memba e Muecate de modo a aumentar o perímetro 
irrigável,  permitindo a produção intensiva de hortícolas ao longo de todo ano. 
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8.7 Impacto dos fenómenos climatéricos 
 

Devido a ocorrência da depressão Tropical Kenneth, acompanhada de ventos moderados e 
chuvas intensas, ficaram afectadas culturas em campo, nomeadamente: milho, feijões, 
amendoim, mandioca, hortícolas e gergelim 
 
Na província, o ciclone afectou 12 distritos (7 da zona costeiras: Memba, Mossuril, Nacala-a-
Velha, Angoche, Mogincual, Ilha de Moçambique e Liupo e 5 distritos da zona intermédia Erati, 
Nacaroa, Muecate, e Monapo e Nampula), tendo provocado perda de 8.523 ha de culturas 
diversas, correspondendo cerca de 0.48%,  afectando um total de 7.296 famílias produtoras 

 

8.8 Balanço Preliminar da campanha agrária  

 

No geral, a produção das culturas alimentares na primeira época foi boa. Estima-se uma 
produção de cereais de 285.932 tons, com a maior contribuição do milho; leguminosas em 
282.036 tons sendo amendoim 171.960 tons; raízes tubérculos com uma produção de  5 milhões 
de toneladas, com destaque para a produção da mandioca.     
 
8.9 Comercialização 
 
A comercialização na província é feita por diferentes intervenientes locais e provenientes das 
províncias vizinhas. A província tem excedentes do milho, principalmente para os distritos do 
interior e mandioca no do litoral. 
 
Os preços praticados de milho variam entre 9-10 MT/kg, feijão vulgar  60-65 MT, batata reno 35 a 
40 MT, tomate 30-40 MT/kg, gergelim 60-70 MT/kg e soja 18-20 MT/kg. 
 
8.10 Segurança alimentar  
 
No geral, a segurança alimentar é estável, olhando para a disponibilidade dos principais produtos, 
com destaque para milho nos distritos do interior. Nos distritos costeiros, para além da 
disponibilidade da mandioca, existe a actividade pesqueira e produção de cajú,  que ajuda na 
renda familiar. 
 
Na maioria dos distritos, os produtores tem disponibilidade alimentar, em particular os cereais 
que poderão atingir até a próxima colheita 
 
8.11 Pecuária 
 
A situação sanitária dos animais, encontra-se estável e possuem bom porte e performance 
reSultado de uma  bom pasto e dissipabilidade de água. Não há reporte de morte de animais 
devido a surtos e doenças.  
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9. Província de Cabo Delgado 

9.1 Precipitação 
 

Para o período OND - 2018, a precipitação registada esteve baixo da média, o que atrasou as 
sementeiras em quase todos distritos da Província.  A situação melhorou significativamente a 
partir da 2ª década de Dezembro até ao mês de Fevereiro de 2019, o que permitiu intensificação 
das sementeiras em quase todos os distritos a partir da  3ª  década de Dezembro. O gráfico 9 
abaixo, ilustra a evolução da precipitação.  

Pode-se verificar que a precipitação foi igual a média dos últimos 30 anos, mas inferior a 
campanha passada. 

Gráfico 9: Precipitação da província da Cabo Delgado e comparação com a época chuvosa 2018 

 

9.2 Preparação de terra e sementeiras 
 

Na presente campanha agrária 2018/2019 foram lavrados e semeados 556,000 ha de culturas 
alimentares diversas, representando uma realização de 96% e um crescimento de 5% em relação 
a campanha agrícola 2017/2018. 

As sementeiras em quase todos os distritos iniciaram na 3ª  década de Dezembro e continuaram 
até a 1ª  década de Janeiro. 

9.3 Aprovisionamento de insumos  
 

9.3.1 Sementes e material vegetativo 
 

Para a presente campanha agrícola foram disponibilizadas aos produtores cerca de 80.5 
toneladas de semente diversa melhorada, a destacar: milho (57.450 ton); Feijão nhemba          
(22.550 tons) e hortícolas diversas (0.476 ton).  
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9.3.2 Pesticidas e Fertilizantes 
 
Para o combate de pragas diversas, em especial para a lagarta do funil de milho, foram alocados 
1.040 litros de pesticidas; 6.080 kgs de NPK e 4.080 kgs de ureia. 

9.3.3 Mecanização Agrícola 
 

No âmbito do Programa Nacional de Mecanização, a Província conta com 64 tractores no 
processo de lavouras e gradagem, sendo 48 dos Centros de prestação de serviços e 16 com 
outros privados. Foram lavrados cerca de 4.766 ha, representando uma realização de 49.7% em 
relação ao planificado. As máquinas beneficiaram cerca de 2.587 produtores. 

Os preços para a actividade da lavoura variam entre 3.000 a 4.000 meticais, enquanto que para 
gradagem está entre 1.500 a 2.000 meticais/ha.  

Através do programa da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, foram instalados 4 
parques de máquinas (Mueda-1, Muidumbe-2 e Nangade-1) com total de 9 tractores. 

9.4 Situação Fitossanitária 
 

Para a presente campanha 2018/2019 a Província notificou a ocorrência de pragas, afetando 
uma área com cerca de 1.170,5 ha, com destaque para: 

 Lagarta do Funil de Milho (840 ha); 
 Lagarta invasora (275 ha); 
 besouro da folha, caracol e gafanhoto elegante (55,5 ha). 

 

De referir que nesta área foram tratados 813 ha, tendo se perdido 91ha. Em relação a campanha 
passada, a Lagarta do funil de Milho teve uma redução no impacto em cerca de 73%. Esta 
redução deveu-se a queda regular das chuvas que não permitiu o desenvolvimento dos ovos 
assim como da lagarta no funil e medidas de controle e prevenção em curso.  

9.5 Extensão 
 

Os Serviços Públicos de extensão ao nível dos distritos contam com um total de 269 
extensionista dos quais 180 da rede pública e 89 da rede privada na qual foram assistidos 75.358 
produtores. Foram dessiminadas várias tecnólogias melhoradas, através dos CDR’s, on-farm e 
rádios comunitárias. 

9. 6  Irrigação 
 

O sector de irrigação recebeu do Instituto Nacional de Irrigação cerca de 350 kits de sistema de 
rega gota a gota para beneficiar 325 produtores com a capacidade de irrigar 500 m2. Os kits 
foram financiados pelo Banco Mundial e serão atribuídos aos produtores mediante uma 
comparticipação de 5.000 MT. 
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Com a comparticipação de parceiros foram alocados 31 pequenos sistemas de rega gota – a - 
gota com a capacidade de irrigar 4 ha cada. Destes sistemas, foram alocados em Metuge (22)  e 
Chiure (9). 

Em termos de equipamento de irrigação, estão disponíveis 2 sistemas de rega (Dragline) com a 
capacidade de irrigar 5 ha cada. 

9.7 Impacto dos fenómenos climatérico 
 

A Província teve o registo de inundações agravadas pelo ciclone Kenneth que devastou cerca de 
31.998 ha,  em 16 distritos, afectando 43.273 famílias, Destacam-se as culturas de milho e 
mandioca como as mais afectadas com 10.199 e 9.127 hectares respectivamnte. Como resposta 
à essas calamidades e reposição das áreas perdidas, foram alocadas 50,1 toneladas de semente 
(milho, feijão  e horticolas diversas) para a segunda época, e 600 litros de pesticidas, 

9.8 Avaliação da 1a época da Campanha Agrícola 
 

A produção das culturas alimentares na primeira época foi moderdada e inferior a campanha 
passada, devido a ocorrência de inundações e ciclone Kenneth que assolou a província. Estima-
se uma produção de cereais em 184.125 tons, com a contribuição do milho de 114.696 ton; 
leguminsosas (58.416 tons) e raízes tubérculos em cerca de 2.2 milhões de tons, com destaque 
para a produção de mandioca.  

Nos distritos da zona Sul, nomeadamente: Chiure, Namuno, Montepuez, Balama e Mecufi, a 
produção planificada não vai ser atingida devido ao impacto do ciclone Kenneth.  Na zona Norte,  
a produção foi afectada pela lagarta do funil. 

9.10 Comercialização 
 

Existem na cidade de Pemba 3 grandes mercados (armazenistas, grossista e retalhistas). Os 
produtos comercialiazados como milho e feijão nhemba, na sua maioria é proveniente dos 
distritos de Balama, Namuno, Montepuez. Existe também fluxo de produção proveniente da 
província de Nampula (Malema e Ribaué)  e Niassa (Cuamba). 

O milho e o feijão são comercializados em latas de 10  a 20 kg variando de 150 a 270 MT 
respectivamente. A Direcção de comércio da cidade de Pemba, esta a implementar o sistema de 
uso de cadernetas para a comercialização, como uma forma de controlar o fluxo de 
comercialização. 

9.11  Situação de Segurança Alimentar  
 

A zona Sul da Província apresenta índices de segurança alimentar garantida até a próxima 
colheita. No que concerne a zona Norte que na sua maioria apresenta os distritos mais assolados 
pelas inundações, a segurança alimentar esta comprometida ou seja a disponibilidade dos 
produtos podem escassear até o inicio da época chuvosa.  
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Nos mercados existem produtos frescos da presente campanha, sobretudo, folhas verdes de 
feijão, mandioca, abóbora e de batata-doce. Existe também disponível tomate, cebola e 
amendoim, melhorando desta forma a disponibilidade e diversificação da produção. 

 
10. Província de Niassa 

 
10.1 Precipitação 

O gráfico10 abaixo, ilustra a evolução da precipitação na província de Niassa, a comparação com 
a média dos últimos 30 anos e a campanha passada. A precipitação significativa foi registada a 
partir da 2ª década do mês de Dezembro e registada de forma regular até ao mês de Abril. A 
precipitação foi superior a média dos últimos 30 anos, embora abaixo da precipitação registada 
na campanha passada. 

Gráfico 10: Precipitação da província de Niassa e comparação com a época chuvosa 2018-19 

 

10.2 Preparação de terra e sementeiras 

A preparação da terra teve o seu início na maioria dos distritos na 2ª década do mês de Outubro 
tendo-se prolongado até a 3ª década do mês de Outubro. Foram Semeados cerca de 1 milhão de 
hectares de culturas, representando uma realização de 99% do plano e crescimento em 5.8% em 
relação a campanha passada. 

As sementeiras tiveram início na 2ª década do mês de Novembro e se prolongaram até a 1ª 
década do mês de Janeiro.  Importa referir que a maior parte da semente que o produtor 
utilizou, provêm da selecção da semente da campanha passada. 
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10.3 Aprovisionamento de insumos  
 

10.3.1 Sementes e material vegetativo 
 
No inicio da campanha agrícola, o DPASA e parceiros  alocaram 818,7 ton de sementes diversas, 
com destaque para milho (566,2 ton) e feijões (74,3 ton),  amendoim (89,4 ton), soja (10,3 ton) e 
gergelim (78 ton). A alocação de sementes, beneficiou  cerca de 427.773 produtores. 

Para minimizar o efeito das cheias e inundações, foram alocadas 9 tons de ramas de batata-doce 
de polpa alaranjada, 3 tons de estacas de mandioqueiras e 20 kgs de sementes de hortícolas 

Igualmente, foram alocadas mudas de fruteiras diversas (citrinos, macieiras, nespereiras, 
pessegueiros, massuqueiros, abacateiras, videiras, lictheiras, mangueiras, papaieiras e 
ananaseiros). A  Unilúrio em Sanga, alocou 3.000 mudas, a MLT em Muembe alocou 2.500 e 
1.500 no distrito de Lago.   Igualmente, o sector de Incaju, produziu e distribuídas um total de 
163.500 mudas enxertadas. 

10.4 Mecanização Agrícola 
 

A província conta com 73 tractores operaionais,  dos quais 39 pertencentes aos Centros de 
Serviços Agrários (CSA´s), e o s restantes sector público, empresas ligadas ao sector e a 
produtores singulares. 

Através dos tractores pertencentes aos CSA’s, sector público e privado foram lavrados 4.301 ha 
contra 3.591 ha no igual período da campanha transacta, representando um crescimento na 
ordem de 19.8%. 

Os preços para a actividade da lavoura por hectare varia entre 3.500 MT a 4.000 MT enquanto 
que para gradagem está entre 1.750 MT a 2.000MT, considerados preços alto pelos produtores. 

10.5 Estado fitossanitário 

Realizada uma prospecção da praga da lagarta de funil do milho, com vista a avaliar o grau de 
infestação nos campos. Em termos de danos, foi registada uma área afectada de cerca de 260 ha 
representando 0,05% da área semeada de milho nos distritos de Cuamba (36 ha), Muembe (13 
ha), Mavago (11 ha), Majune (9 ha), Marrupa (10 ha), Mauá (12 ha), Nipepe (18ha), Metarica 
(11ha), Mecanhelas (32 ha), Mandimba (14 ha), Ngauma (6 ha), Lichinga (20 ha), Sanga (17 ha), 
Lago (29 ha), Mecula (9 ha) e Chimbunila (13 ha).   

Realizado um treinamento sobre maneio integrado da lagarta de funil de Milho em Lichinga, 
com a participação de 30 extensionistas de 13 distritos da Província. O treinamento teve apoio 
da FAO. 
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10.6 Extensão 

Na presente campanha agrária foram envolvidos cerca de 579 extensionistas, deste número  236  
extensionistas da rede pública e 343 privada, na qual foram assistidos 147,624 produtores. 

10.7 Irrigação 

Na presente campanha agrária 2018/2019, a Província conta com 5., ha de área irrigável na qual 
200 ha é a área infraestruturada.  

O MASA alocou 166 kits (painel solar, motobomba e um tanque)  em todos distritos, visando a 
promoção da produção intensiva de hortícolas e deste modo contribuir para o aumento da 
produção e produtividade. O kits de rega gota-a-gota é para uma área de 500 m2, incluindo a 
respectiva bomba movida com recurso a energia solar. 

10.8 Impacto dos fenómenos climatéricos 

O mês de Janeiro e Fevereiro, parte dos distritos de Mandimba, Cuamba, Maúa, Majune, 
Metarica, Lago, Mecanhelas, Nipepe e Mecula, ressentiram-se da intensidade da queda 
pluviométricas prolongadas, tendo causado inundações, arrastamento, amarelecimento e stress 
hídrico nas culturas com destaque para o milho. A área afectada foi de 475 ha, com impacto 
insignificante nas culturas. 

10.9 Balanço preliminar da Campanha Agrária 
 

A produção das culturas alimentares na primeira época teve um desempenho positivo. Estima-se 
uma produção de cereais em cerca de 256.327 tons, com a contribuição do milho de 241.028 
tons; Nas leguminosas uma produção de 77.073 tons e nas raízes tubérculos uma produção de 
704.112 tons, com destaque para a produção da mandioca. 

10.10 Situação de segurança alimentar  
 

Na presente campanha agrária, a província encontra-se numa situação moderada a boa, sendo 
excedentário para os cereais e raízes e tubérculos o que prevê cobrir as necessidades alimentares 
até as próximas colheitas. 

10.11 Comercialização 

A contribuição dos excedentes agrícolas está sendo feita principalmente nas culturas de 
bandeira, a destacar milho, feijão, mandioca, hortícolas, batata doce, batata reno, soja e 
gergelim, para além do tabaco e algodão, com forte contribuição para a economia das famílias 
produtoras. 

A comercialização agrícola das principais culturas da 1ª época estava em curso, em todos locais 
visitados, destacando-se os preços praticados no milho entre 9 a 11 MT/kg, feijão vulgar 46 a 50 
MT. Para as culturas de rendimento, o gergelim entre os 60 a 65 MT, a soja entre os 18 a 20 MT. 



 56 Relatório de Crop Assessment 2018-19 

 

Os  produtos tem fornecido os mercados locais, mais também destaque para os mercados das 
províncias de Nampula, Zambézia e o vizinho Malawi. 

10.12 Pecuária 

A província tem disponível pasto e agua para o abeberamento dos animais, os animais apresentam 
uma boa massa corporal. 
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Anexos: 

1. Estimativas Preliminares da Produção por Província em 10^3 (Toneladas) – Culturas Alimentares 

Culturas 
Total 

Nacional 
Niassa 

Cabo 
Delgado 

Nampula Zamb, Tete Manica Sofala I’bane Gaza Maputo 

Milho 1,974 241,03 114,70 188,6 299,9 380,4 381,83 198,4 34,6 81,6 52,9 

Mapira 270,7 13,12 34,18 51 39,64 40,38 41,37 49 1,6 0,20 0,21 

Mexoeira 37,2 1,02 1,50 0,23 4,76 11,19 11,75 5,5 0,26 0,65 0,3 

Arroz 340,8 1,16 33,75 46,09 161,27 0,053 0,46 53,7 0,94 42,1 1,28 

Trigo* 10,6 -- -- -- -- 10,4 0,18 -- -- -- -- 

Total Cereais 2,633 256,33 184,13 285,92 505,57 442,42 435,6 306,6 37,4 124,55 54,69 

Feijões 482,2 70,7 30,50 110,35 152,17 47,21 29,37 29,32 6,28 6,2 0,12 

Amendoim 343,3 6,3 27,97 171,69 66,47 24,64 17,1 18,6 5,85 4,49 0,13 

Total Legum, 825,5 77 58,47 282,04 218,64 71,85 46,47 47,92 12,13 10,69 0,25 

Mandioca 14,485 689,6 2,204 5,068 1,882 125,9 154,8 605,1 3,018 541,5 193,8 

Batata Doce 2,436 14,5 67,90 30,45 960,11 13,05 14,5 472,3 10,4 580 272,8 

Total R&T 16,921 740,1 2,271,9 5,098,5 2,842,1 138,95 169,3 1,077 3,028 1,121 466,6 

*Previsão da produção (2ª’época) 

2. Balanço Alimentar: Região Norte 
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3. Balanço Alimentar  - Região Centro 

 

4. Balanço Alimentar – Região Sul 
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5. Balanço Alimentar – Nacional 

 

 

 

 


