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Horticultura Familiar

Produção hortícola familiar
no distrito de Matutuíne:
abrindo o caminho da integração
nos mercados
Filipa Zacarias & Paulo Cossa
A menos de 1 km de distância de Maputo por
ligação marítima, o contínuo territorial de Matutuíne que se inicia na Catembe parece envolto
por uma cortina de vaga inexistência. Atravessar
de Maputo para a Catembe é ver o gradiente de
desigualdade estabelecer-se em alta velocidade
(inversamente proporcional à do ferry-boat que
cruza a baía a uns vagarosos 5 km/h). Sair do
Distrito de Matutuíne para Maputo corresponde
complementarmente por isso a sair de dentro de
um espelho, tendo que se ultrapassar uma complexa rede de isolamento, que à cabeça traz uma
escassa rede viária, ciclicamente entre o transitável e o intransitável e distâncias muitas vezes
a percorrer a pé. A produção hortícola familiar
vê-se por isso condicionada a uma participação
voltada à estrita subsistência, porque além de
não ter como (nem porquê) crescer, carrega também a necessidade do auto-aprovisionamento.
Organizada em Associações de produtores e a
maioria dispondo de extensas áreas ao longo do

sinuoso e das férteis margens do rio Maputo, às
portas de Maputo constrange-a a sua marginalidade.
Mas com a iminência da construção da ponte
e da estrada podemos dizer que a ‘Montanha está
a caminho de Maomé’. Não haverá por isso melhor conjuntura a envolver o ano em que a produção rural do Distrito dá um passo de grande
significado no resgate de si própria desse estado
latente – perante o que é o seu enorme potencial
– e constitui a primeira União de produtores, a
UAAMAT: União das Associações Agrárias de
Matutuíne, congregando nas suas 25 Associações cerca de 500 famílias e 1100 ha de áreas
irrigáveis. Pequenos passos mas seguros no sentido da transformação estrutural que permita
à pequena produção familiar posicionar-se nos
mercados que se aproximam – criando ao mesmo tempo novas oportunidades e mercados dentro do próprio Distrito.

Cerimónia de Empossamento dos Órgãos Sociais da UAAMAT: palavras finais pelo Chefe dos Serviços Provinciais de Extensão Rural, Engº Elias Arão Mula.
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O PAPEL DO ASSOCIATIVISMO NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE MATUTUÍNE
A produção agrícola do Distrito de Matutuíne provê 75%
da sua demanda de alimentos mas não se vê. Ela cumpre ciclos curtos de volumes divididos pelos agregados familiares
que a produzem. Trânsitos de produção domésticos, entre os
campos e as casas; casas e machambas cuidadosamente
ocultadas por detrás da vegetação do ecossistema; e habitat
disperso à razão de 7 habitantes por km2. Em 68% das localidades a população precisa caminhar no mínimo 1 hora e
meia para alcançar uma estrada com passagem de ‘chapas’
(transporte público informal de gestão privada); a distância
média à rede escolar é de mais de 10 km; o raio de cobertura
das Unidades Sanitárias é de 15 km; e por dia o tempo médio
empregue por agregado familiar para angariar a quantidade
de água para satisfazer as necessidades de consumo é de
4 horas.
São 96% de unidades produtoras no sector familiar que
cultivam em média 1000 m2 para a sua subsistência, mas
com baixo acesso aos meios de produção e tecnologia agrícola, a capacidade de auto-aprovisionamento termina antes
de se completarem os 12 meses do calendário agrícola.
É preciso produzir mais, mas na falta da expansão dos
regadios, mecanização e liquidez monetária para a aquisição de fertilizantes e pesticidas, os 1000 m2 que deixam
descoberto um período sazonal de carência alimentar são
o próprio limite de expansão; o contorno da ‘armadilha da
pobreza’ na equação regional.
Numa conjuntura também aprisionada pela sua própria
capacidade de promover expansão e de coletivizar o esforço de trabalho apresenta-se como a forma mais imediata de
modificar a equação para o mesmo conjunto de problemas e
recursos. Por outro lado, perante a baixa densidade populacional do Distrito, coletivizar em Matutuíne é também a forma
de maximizar a rentabilidade do que quer que se possa pôr
em curso. Impulsionar o movimento Associativo tem sido e
continua a ser a estratégia privilegiada para promover o Desenvolvimento Rural no país e como Distrito de vários constrangimentos, tem sido esse também o caso de Matutuíne.
No período da pós-independência houve uma grande pro-

liferação de cooperativas. Em Matutuíne destacaram-se na
capacidade de organização e número de membros as cooperativas ‘Malachote’ de Catuane, a ‘Unidos Venceremos’
de Catembe e a histórica ‘Josina Machel’ de Macassane. No
perímetro da ‘Josina Machel’ ainda hoje se produz arroz em
Associação, o IRRI desenvolveu com esta Associação uma
variedade que recebeu da localidade o nome (‘Makassane’)
e os seus campos são normalmente os escolhidos para cerimónias de arranque de campanha agrícola, ou como exemplo das potencialidades da produção coletiva nas visitas de
eminências da Agricultura, da Província ou do país.
Mas o Associativismo como solução não é tão imediato
para os seus beneficiários. A entreajuda em datas críticas do
calendário é bastante comum, sistema de retribuição direta («hoje no meu campo, amanhã no teu») e principalmente
não monetarizada, nem envolvendo os resultados das colheitas. Existem 41 Associações no Distrito mas na maioria
o grau de formalidade que acompanha o processo de trabalho é incipiente. Não há pagamento de quotas, o número de
membros é bastante variável de campanha para campanha
e os órgãos sociais resumem-se vagamente à existência de
um Presidente e Secretário. Estruturalmente, são grupos de
entreajuda que cultivam no perímetro das áreas atribuídas à
Associação. Para Silasse Cangua, 1.º Secretário do Partido
Frelimo no Comité Distrital de Matutuíne e autor do primeiro
livro de História do Distrito (em fase final de produção), a
evolução do atual tecido Associativo para uma estrutura devidamente funcional e capaz de alavancar o meio rural como
o teoricamente previsto é possível, mas carece de corpos de
gestão devidamente preparados quer em termos jurídicos,
quer técnicos; e com uma idoneidade e espírito de serviço a
toda a prova. A forma incipiente da existência atual das Associações são simples formas de proteção de corpos de gestão
de onde não se sentem emanar qualidades de liderança; ou
de um passado em que eventualmente a deposição de confiança não foi correspondida. A prova que nos apresenta do
real potencial das cooperativas para a constituição de um supra-tecido de pequenas unidades familiares vem da década
de 50, no período da Administração de Henrique Amadeus
Ferreira, quando sob a orientação direta deste Administrador
se constituiu a primeira Cooperativa de produção de arroz,

D. Amélia Tembe, Presidente da Associação Agro-Pecuária do Caiado (Salamanga), junto do seu campo de hortícolas (maio) e carregando na cabeça a colheita matinal de amendoim.
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no regadio de Salamanga. Instalou-se uma rede de canais
para a rega na superfície dos cerca de 400 ha de área da
Cooperativa e um parque de máquinas que entregava os talhões prontos para serem semeados. O que deixou marca
foi tudo funcionar como um relógio: o calendário para onde
todas as partes envolvidas confluíam de forma harmoniosa,
assim como o pagamento da produção, de compra contratada: «este é o modelo a perseguir para o nosso camponês».
Curiosamente este regadio foi recentemente reabilitado pela
empresa China-África; exemplo que pode não servir para
medir o potencial do Associativismo para garantir o posicionamento da produção de pequena escala na grande escala,
mas que serve para mais uma vez comprovar que o potencial produtivo existe e espera apenas investimento para ser
acordado.
NETWORKING: RESTAURANDO A CONFIANÇA NO VALOR DO ASSOCIATISMO COMO PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Não é verdade que os modelos de intervenção externa
não-governamental para a promoção do desenvolvimento
são repetidos ad infinitum, numa bolha de racionalidade imune à eficácia e impacto das iniciativas promovidas. Ou melhor, pode ser verdade mas na razão inversa da proximidade
à realidade da implementação dos projetos. A presença é a
principal prerrogativa para a genuína mobilização das comunidades beneficiárias de projetos sendo, por isso, a garantia
implícita de imputabilidade e feedback das intervenções em
tempo real. Garantia de que um projeto é no fundo o estabelecimento de uma plataforma de encontro e negociação
para propostas de desenvolvimento definidas à medida da
realidade, onde os beneficiários são sujeitos portadores de
justas expectativas e posições. Essa necessidade é tanto
maior quando se trabalha num terreno que já se disponibilizou a ser mobilizado sobre os mesmos conceitos, sem ter
colhido frutos, e tendo mesmo em alguns casos acumulado
prejuízos: como o caso do Associativismo em Matutuíne.
O conceito de Associativismo assenta no conceito mais
abrangente de Participação. O conceito de Participação aliás
é um conceito tão abrangente quanto o de Desenvolvimento
Comunitário, desde o tempo em que foi certificado como

requisito metodológico para a sustentabilidade das intervenções. Mas no contexto da prática, as mesmas palavras
podem-se aplicar a realidades muito diferentes, inclusive a
realidades efetivamente vazias do conteúdo prometido pelo
termo. No caso do Distrito de Matutuíne, a promessa de participação acabou correspondendo a realidades de má compreensão do significado do Associativismo como proposta de
crescimento partilhado e a uma proposta de desenvolvimento ‘apressado’. Foram muitas as Associações apoiadas por
projetos de desenvolvimento institucional no período que se
seguiu à guerra civil, visando a fragilidade reconhecida que
era o seu estado informal. Elaboraram-se os estatutos, recolheram-se as assinaturas e certidões de idoneidade dos fundadores e obtiveram-se os correspondentes despachos de
Legalização. Como trabalho de fundo foi de inegável valor.
Mas o seguimento, da apropriação e domínio por parte dos
membros das ferramentas que se estavam a introduzir, passados 15 anos ainda não tinha acontecido e 15 anos é tempo
suficiente para a erosão do movimento – e da esperança.
É tempo suficiente para os que estavam já não estarem e
para entre os que estão se terem instalado noções vagas de
inutilidade e falta de transparência como conteúdo do termo
‘Associativismo’. Quinze anos depois a ONG VIDA começa
a trabalhar com 15 Associações de produtores rurais de Matutuíne e conhece na prática este património comum de histórias e percepções. O projeto chamava-se «Conhecimento
e Inovação: Associações em Ação no Distrito de Matutuíne»
cofinanciado pela Cooperação Portuguesa, pela rede AVSI e
pelo Critical Ecossistem Partnership Fund (CEPF) e antes de
ser um projeto de Associativismo era um projeto que visava
garantir aos beneficiários condições para uma efetiva participação nas Associações de que eram membros.
A intervenção foi baseada na oferta de cursos de curta
duração nas diversas áreas técnicas e institucionais relevantes indicadas pelos beneficiários (membros das Associações
e extensionistas do Distrito), na realização de fóruns e de
visitas para troca de experiências.
Mas o elemento transformador foi a realização dos encontros para formações e fóruns num ponto central (no
CDCD - Centro de Desenvolvimento Comunitário de Djabu-

Formação facilitada pela Dr.ª Beatriz Nhaulaho do IIAM em ‘Maneio de pragas e doenças em hortícolas’, aula prática no campo da Associação de Manhangane
e teórica no Centro de Djabula.
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la1), juntando pelos dias de duração das atividades, membros representantes de todas as Associações do Distrito.
Associações que não se conheciam tiveram oportunidade para se conhecerem, se reverem nos problemas comuns
e no potencial de lobby que poderiam reivindicar caso associassem as suas capacidades. O projeto não tinha como
objetivo a constituição de uma União Distrital, mas ao fim
dos dois anos foi esse o espaço que efetivamente se criou.
Mérito devido ao método, mas também à orientação segura
dos fóruns e capacitações de Associativismo a cargo da RADER - Rede das Associações e Cooperativas para o Desenvolvimento de Moçambique.
A UAAMAT extravasou entretanto o âmbito direto de
intervenção do projecto da VIDA. A FDC – Fundação para
o Desenvolvimento da Comunidade (ONG Moçambicana
fundada e presidida por Graça Machel), que tinha em curso
no Distrito um movimento semelhante, de fortalecimento da
capacidade institucional das Associações, solicitou à UAAMAT a adesão do grupo por si apoiado nas comunidades de
Hindane e Mungazine, em agosto de 2013; e os Serviços
Distritais de Agricultura trouxeram por sua vez o grupo de
Capezulo, Bela-Vista, Pedreira, Majejane e Catembe-Nsime.
A constituição da UAAMAT não significou apenas a restauração de força anímica coletiva; significou também a criação
da primeira União de produtores rurais do Distrito, legítima
congregadora das várias Associações do Distrito, ao invés
de num curto espaço de tempo vermos essa legitimidade dividida por duas ou três Uniões.
O resultado ‘real’ superou em utilidade e significado as
metas estabelecidas para o projeto de muitas formas. A principal foi ter aberto um caminho para o sector produtivo familiar de Matutuíne.
O POTENCIAL PARA A PRODUÇÃO DE ESCALA NO
DISTRITO
O produto hortícola de maior consumo na mesa moçambicana é de longe o tomate. O prato da refeição é composto
por 4/5 de alimento de base (arroz ou farinha de milho) e 1/5
de molho. Tradicionalmente, o alimento de base é cozinhado
sem óleo e sal, que vão no molho, assegurando deste modo
que um necessitará sempre do outro para produzir uma
completude. Este molho é o chamado ‘caril’2 que idealmenConstruído pela VIDA em 2001 com financiamento das Cooperações
Portuguesa e Espanhola, sob a visão de um Centro onde as comunidades
descentralizadas e isoladas do Distrito pudessem ter acesso a informação e
tecnologia relevante para as suas atividades.
2
A especiaria já foi ultrapassada há muito tempo pela utilidade do termo
emprestado para designar o molho, onde na maioria das vezes não se faz representar. ‘Caril’ é o molho sobre a chima ou arroz que pode ou não ter caril.
1

Visita à União AACRIVERDES das Zonas Verdes, área metropolitana de Maputo. Produção familiar de grande escala em modelo de negócios de base
Associativa (350 ha explorados pelos seus 3500 membros em canteiros de 25
m2 cada, sendo que os membros podem requerer o número de canteiros que
consideram que têm capacidade para trabalhar).
36
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Quadro 1 - Produtividade (t/ha) das principais culturas realizadas nos sectores
privado e familiar.
Tipo de Sector

Culturas
Tomate

Batata

Cebola

Privado

35

30

-

Familiar

12

10

8

Quadro 2 - Regadio em Direito de Uso e Aproveitamento de Terras (DUAT) de
Associações de produtores familiares.
ASSOCIAÇÕES

MOTOBOMBAS (n.º)
Total

Operacionais

ÁREA DUAT (ha)

Caiado

2

1

120

Fábrica de Cal

1

1

40

Macassane

2

1

200

Machia

1

0

100

Manhangane

1

1

10

Nguenha

1

0

50

Salamanga *

1

1

350

Santaca

2

0

120

Tinonganine

2

1

150

Total

13

6

1140

*Concessionada à Empresa China-África

te transporta (além do óleo e sal) algum elemento proteico
mais ou menos rico e concentrado consoante o que se tenha
disponível no momento. O mais universal provedor de molho
é o tomate e estima-se diariamente um consumo médio per
capita na cidade de Maputo de 200 g, o que corresponde a
uma demanda total de 350 t/dia. O grande fornecedor dos
mercados de Maputo é o regadio do Chókwè, com cerca de
34000 ha, mas considerando o aparecimento de tomate sul-africano em Maputo podemos presumir que o fornecimento total de tomate nacional não absorve toda a procura. Por
outro lado, o regadio de Matutuíne está aproximadamente

Sr. João Marcos Cossa, Presidente da Direção da UAAMAT, consulta o Plano
Estratégico da União Provincial de Maputo para o período de 2014-2018. Ao
lado, a delegação da UNAC – União Nacional das Associações de Camponeses com o Sr. Lino Nassone Presidente da Direção da União Provincial.

Quadro 3 - Principais hortícolas produzidos nos sectores familiar e privado.
TIPO DE SECTOR

Nº UP*

CULTURAS

Privado

1

Familiar

160

2012

2013

2014

Área (ha)

Quantidade (t)

Área (ha)

Quantidade (t)

Área (ha)

Quantidade (t)

Tomate

150

10458

150

10219

150

10974

Tomate

100

1500

80

1200

90

900

Cebola

20

240

55

385

50

400

Batata

30

390

45

450

60

780

*UP - Unidades produtoras

150 km mais próximo de Maputo do que o do Chókwè, pelo
que também por esta via se vislumbra margem para competitividade. A maior empresa privada no Distrito, que produz
exclusivamente tomate, coloca em Maputo cerca de 12000 t
por ano, a um preço de venda ao transportador na porta da
exploração de 150 mt por 20 kg. Matutuíne acolhe um total de seis explorações comerciais acumulando entre todas
1300 ha em produção de tomate e batata. A área total cultivada pelo sector privado, em seis Unidades de Produção,
foi em 2012 e 2013 de 1270 ha e em 2014 de 1300 ha. A
produtividade estimada das principais culturas produzidas
para o sector privado e para o sector familiar encontram-se
no quadro 1.
O potencial produtivo do Distrito está nos 16705 ha, superfície total irrigável, dos quais apenas 10% estão em produção. No sector familiar, dos 1100 ha de regadio instalado
(motobombas e canais de rega) em Direito de Uso e Aproveitamento de Terras (DUAT) das Associações do Distrito, entre 2012 e 2014 estiveram em produção apenas 180 ha. No
quadro 2 indica-se a divisão do regadio pelas Associações
do sector familiar. Todas as Associações abaixo indicadas
estão representadas na UAAMAT.
O rendimento médio obtido na produção de tomate no
sector familiar (com mínima ou nenhuma aplicação de fertilizantes) é de 12 t/ha e alguns produtores conseguem colher
duas vezes por ano, na época favorável de junho a setembro
e no fim da estação chuvosa, plantando em fevereiro e colhendo em maio. No espaço ainda atual de Associações de
produtores individuais, poucas opções surgem na hora de
escoar as 3-4 ou mesmo 10 t (volumes globais), que colhem
nos seus campos por cultura e campanha. Quando produzem mais, infalivelmente, os excedentes convertem-se em
perdas, já que o mercado local é de procura inelástica (condicionada pela falta de liquidez). O mercado é essencialmen-

te constituído por produtores que também produzem para o
seu próprio consumo e que têm pouca capacidade de compra, dirigindo-se apenas esporadicamente ao mercado para
a compra de bens alimentares. Falta a estrutura que concerte as colheitas dos pequenos produtores para o alcance
de mercados mais amplos; e com a fundação da União pela
primeira vez essa estrutura surge no horizonte.
Os principais produtos hortícolas produzidos em cada
sector são o tomate, a batata e a cebola (quando 3), produzindo-se ainda, o pimento, o pepino, a beringela e as hortícolas de folhas: couve tronchuda, couve repolho e alface.
Do sector privado apenas são publicados dados de uma das
seis empresas existentes.

Venda de produção local no mercado de Domingo de Salamanga.

Sessão de trabalho de fortalecimento dos Orgãos Sociais, moderada por Tomás
Novela da RADER.

O FUTURO PRÓXIMO
Até abril de 2015 a ONG VIDA continua a garantir apoio
direto à União das Associações de Matutuíne, no âmbito do
seu projeto em curso “Conhecer, Produzir e Nutrir - Capacitação das Associações para o Reforço da Segurança Alimentar
no Distrito de Matutuine”, financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua. No âmbito desse apoio e projecto decorre, no presente, um programa de três trimestres a cargo da RADER,
de preparação dos seus Órgãos Sociais para a direção da
União e dos seus membros para uma cultura de abertura,
participação e clareza de processos.
Mas o conjunto dos atores locais (públicos, privados e
cooperativos) também vai ter que cumprir o seu papel, assegurando uma teia forte que una as comunidades – que são
o coração do Distrito em função e representatividade – num
plano integrado e inclusivo de Desenvolvimento Regional,
que inclua: (i) abertura do primeiro balcão de uma instituição
bancária na sede do Distrito para que os produtores locais
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possam abrir as suas contas sem precisar de viajar para os
distritos vizinhos (muitas vezes determinando que não se
abram as contas); (ii) mais linhas de crédito ao pequeno produtor; (iii) mais tratores, ou seja, mais do que os dois que
existem atualmente para os 5000 km2 do distrito, e combustível; (iv) sementes, fertilizantes, botas, ferramentas agrícolas,
disponíveis para compra no Distrito e acessíveis a todos. A
anomia da pobreza, a sua baixa performance económica, é
legítima e justificável porque assenta na fome e no esquecimento. Sobre os ombros do produtor familiar cai o peso
da revolução verde em Moçambique porque ele é os 80%
de População Rural do país; e não poderia haver alguém
mais comprometido com o enchimento dos celeiros do país
do que quem depende diretamente deles para se alimentar
a si e à sua família.
A ponte e a estrada de ligação a Maputo neste momento é uma certeza tão forte quanto os bairros que já foram
reassentados e o estaleiro que a partir da Catembe lança as
fundações dos primeiros pilares. Que seja uma ponte para
todos. A UAAMAT já está a fazer a sua parte.

Sr. Fabião Mamitelo, Presidente da Associação ‘Força da Mudança’ Telmina Pereira de Manhangane, junto do campo de 8 ha de batata produzida em 2011 nos
campos irrigados da Associação, que resultou numa colheita de 120 t de batata.
Esta imagem é uma homenagem a título póstumo ao Sr. Fabião Mamitelo, que
faleceu no início de 2014, pelo imenso contributo e saudade que deixou.
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