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1. Objectivos e Metodologia 

A presente nota tem por objectivo contribuir para:  

o esclarecimento do processo de extinção da actividade da Mecanagro-EP na preparação 
mecanizada de terras, subvencionada pelo IDA no âmbito do PEDR, na comuna do Cota; 

uma melhor percepção da capacidade de resposta dos operadores privados, perante o 
espaço criado pelo desaparecimento da Mecanagro e o consequente acréscimo de 
solicitações por parte de camponeses dispostos a pagar pela prestação de serviços de 
mecanização de terras. 

Procedeu-se à recolha de informação junto do responsável da EDA do Cota, Sr. Isaac 
Fernando, do Coordenador das EDAs de Malange e Director do Departamento Provincial 
do IDA, Eng. Isidro Jacinto, do ex-responsável do sector de mecanização agrícola da 
Direcção Provincial da Mecanagro-EP, Sr. Samin Kitota (actualmente funcionário do IDA, 
onde desempenha funções de articulação entre o IDA e a Mecanagro) e do operador 
privado Tuca, proprietário da empresa “Tuca Mecanizações”. A informação primária foi 
complementada e confrontada com algumas fontes secundárias cujas referências se 
apresentam no final deste documento. 

 

2. Actividade da Mecanagro E.P. na preparação mecanizada de terras, no âmbito do PEDR 

A Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Mecanagro-EP, tem prestado serviços ao 
IDA, principalmente a preparação de terras destinadas a campos de multiplicação de 
material vegetal, mas também a preparação de terras de Associações de Camponeses no 
âmbito do Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural (PEDR). Neste último caso, o 
Governo Central define as áreas a serem intervencionadas em cada província e os 
Governos Provinciais, através das suas Direcções Provinciais de Agricultura, definem as 
áreas a mecanizar em cada município ou área de intervenção de EDA. Cada EDA 
estabelece o plano de mecanização para a sua área de intervenção, procurando que, 
tanto quanto possível, cada família possa cultivar anualmente 0,5 hectares de terra 
trabalhada por tractor e 0,5 hectares de terra trabalhada manualmente1.  

A comuna do Cota, pertencente ao município de Kalandula, inclui 121 aldeias (com um 
total de 9100 famílias), das quais 57 se encontram oficialmente enquadradas no PEDR e 
as restantes no Fomento. Em termos práticos, o número de aldeias assistidas é bastante 
inferior. Os relatórios do IDA Provincial respeitantes às duas últimas campanhas agrícolas 
                                                 
1 A repartição da terra pelas famílias nem sempre é equitativa. O critério de repartição é definido pelas 
Associações e, segundo o Director da EDA do Cota, baseia-se geralmente na estrutura do agregado familiar: 
às famílias cujo chefe é solteiro ou viúvo (com ou sem filhos), atribui-se usualmente metade da área que é 
atribuída às famílias constituídas por um casal (com ou sem filhos). 
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referem que, em cada um destes anos, foram assistidas pela EDA 16 aldeias, das quais 12 
no âmbito do PEDR e 4 através do Fomento. O número total de famílias beneficiadas foi 
de 2414 em 2007/2008 e de 6190 em 2008/2009. As intervenções de apoio incluíram a 
distribuição de factores de produção e de juntas de tracção animal e a contratação de 
serviços à Mecanagro para preparação de terras das Associações de Camponeses. 

Na comuna do Cota, a actividade da Mecanagro no âmbito do PEDR iniciou-se na 
campanha agrícola de 2004/2005, com uma frota de 4 tractores e respectivas alfaias. 
Segundo a informação dada pelo responsável da EDA, dos 600 hectares planificados para 
mecanização foram executados apenas 150 hectares, o que corresponde a uma taxa de 
cumprimento de 25%2. Segundo a mesma fonte, das 25 aldeias onde estava prevista a 
laboração da Mecanagro, apenas 4 foram beneficiadas e em apenas 3 os trabalhos 
ficaram concluídos3. 

Na campanha agrícola de 2005/2006, o plano de mecanização na comuna previa a 
preparação mecanizada de 500 hectares de terra, dos quais foram concluídos 410 
hectares, o que representa uma taxa de cumprimento de 82%. Os trabalhos realizados 
beneficiaram 12 aldeias e um total de 921 famílias, correspondendo a uma média de 0,45 
hectares por família. 

Na campanha de 2006/2007, a taxa de cumprimento diminuiu para 74%, tendo-se 
trabalhado 368 hectares de um total de 500 hectares planificados. Foram beneficiadas 
10 aldeias e um total de 989 famílias, tendo diminuído para 0,37 hectares a área média 
trabalhada para cada família. 

Na campanha de 2007/2008, o plano de mecanização suportado pelo IDA na comuna do 
Cota, previa uma área de 500 hectares, mas não foram realizados trabalhos em nenhuma 
aldeia.  

A inexistência de equipamentos adequados para mecanizar as operações de derruba e 
de destronca obriga a que estas operações sejam previamente executadas, de forma 
manual, pelos camponeses. O incumprimento por parte da Mecanagro na execução dos 
trabalhos subsequentes (lavoura, gradagem e abertura de regos) gera grande 
                                                 
2 O Relatório do IDA Provincial relativo à campanha agrícola em causa apresenta valores diferentes: 468 
hectares planificados para mecanização, dos quais terão sido realizados 277 hectares. O relatório não 
esclarece, contudo, se a área trabalhada foi da exclusiva responsabilidade da Mecanagro ou se terão 
existido outros intervenientes, nem se, na área apontada como trabalhada, foram concluídas as 3 
operações características da região (lavoura, gradagem e abertura de regos). O Coordenador das EDAs de 
Malange e actual Director do IDA Provincial não soube esclarecer este ponto, mas o Director da EDA 
afirmou não ter dúvidas sobre os dados que indicou. 
3 Realizou-se o trabalho planificado nas aldeias de N’Zinga M’Bandi, Mangumbala e Jingambo 1º, e uma 
parte do que estava planificado para a aldeia de Massango. 
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descontentamento nas comunidades, uma vez que as terras nas quais os camponeses 
investiram no trabalho de destronca acabam por ficar incultas.  

Os principais motivos apontados para o incumprimento dos contratos estabelecidos são 
o reduzido número de tractores, a sua má condição e a inexistência de equipamentos de 
manutenção e de substituição. Este último constrangimento tem induzido ao canibalismo 
de tractores para obtenção das peças necessárias, agravando uma situação que já era 
precária4. Acresce que, como nos foi referido por algumas fontes consultadas, no caso 
concreto da comuna do Cota, bem como em grande parte da província de Malange, as 
máquinas trabalham áreas consideráveis de terras há muito incultas, estando por isso 
sujeitas a um maior desgaste5.  

Para além do número insuficiente de tractores funcionais, a sua baixa produtividade é 
também uma limitação importante ao cumprimento dos contratos. As más condições 
mecânicas dos equipamentos, juntamente com a deficiente preparação dos operadores, 
determinam que cada máquina não possa geralmente executar mais do que 2 a 3 
hectares por dia. A informação recolhida junto das fontes primárias consultadas também 
aponta para a inoperância dos chefes de brigada da Mecanagro, na sua função controlar 
o trabalho e os gastos diários das máquinas. Foi referido que muitos operadores de 
máquinas não cumpriam os 3 hectares diários estabelecidos, porque reservavam parte 
do dia para trabalhar por conta própria com as máquinas da empresa, justificando 
posteriormente o incumprimento com alegadas avarias.  

Para a campanha de 2006/2007 foram adquiridos tractores de fabrico chinês, sem os 
respectivos equipamentos de manutenção e de substituição, os quais também nunca se 
encontraram disponíveis no mercado. No final da campanha, o parque da Direcção 
Provincial da Mecanagro apresentava-se muito precário, com um número insuficiente de 
máquinas para executar os futuros planos de mecanização na província, e sem peças 
sobressalentes para as máquinas existentes.  

Perante a impossibilidade de executar o plano de mecanização apresentado pelo IDA 
para a campanha de 2007/2008, a Direcção Provincial da Mecanagro extinguiu diversas 
                                                 
4 Este tem sido um problema a nível nacional, que já é mencionado no Relatório conjunto do MINADER e 
da FAO sobre a “Revisão do Sector Agrário e da Estratégia de Segurança Alimentar para Definição de 
Prioridades de Investimentos (TCP/ANG/2907) – Maquinaria e Mecanização Agrícola”, datado de Março de 
2004. Este documento sublinha a elevada percentagem da frota de tractores que se encontra inoperante 
em consequência dos graves problemas de manutenção, decorrentes do facto de o fornecimento de 
sobressalentes não estar incluído na encomenda original dos tractores, e também da falta de mecânicos 
com formação adequada. 
5 Nos casos do Centro e Sul do país, as máquinas trabalham terras mobilizadas em anos sucessivos, estando 
sujeitas a um menor desgaste, comparativamente com o que sucede na região Norte. 
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brigadas de mecanização, entre elas a que operava na comuna do Cota. As máquinas em 
melhor condição foram vendidas a crédito a funcionários da empresa e a Mecanagro 
permaneceu responsável pela assistência técnica, nomeadamente o fornecimento de 
sobressalentes (reciclados de máquinas abatidas) e o fornecimento de mão-de-obra. 
Iniciou-se assim o estabelecimento de parcerias público-privadas, em que a Mecanagro, 
após receber do IDA o montante correspondente ao plano de mecanização a executar, 
pagava aos seus parceiros os trabalhos realizados. Na comuna do Cota, as parcerias entre 
a Mecanagro e os operadores privados, que adquiriram as máquinas àquela empresa, 
nunca funcionaram e, dos 500 hectares planificados pelo IDA, para a campanha de 
2007/2008, não foi mecanizada qualquer área.  

O fracasso dos planos mecanização na campanha agrícola de 2007/2008 que, segundo a 
própria Mecanagro, tiveram, a nível a nacional, um grau de cumprimento de apenas 49%, 
levou a uma regulamentação das parcerias público-privadas, nomeadamente no que diz 
respeito à capacidade de as empresas privadas, interessadas em constituir os consórcios, 
manterem a operatividade dos equipamentos6. A criação das parcerias foi regulamentada 
por Despacho do Gabinete do Presidente do Conselho de Administração da Mecanagro-
EP, publicado em 9 de Abril de 2008 (Despacho nº1/GPCA/2008), que se apresenta em 
anexo a este documento. Neste sistema, em que os operadores privados actuam como 
subempreiteiros da Mecanagro, o IDA continua a fazer o pagamento à Mecanagro7, que 
depois efectua o pagamento aos parceiros.  

No âmbito das novas parcerias, foi designada para operar na comuna do Cota e dar 
cumprimento à mecanização dos 400 hectares planificados pelo IDA para a campanha de 
2008/2009, a recém-criada “Brigada Especial”. Nenhuma das fontes consultadas soube 
identificar este parceiro, existindo apenas especulações de poder tratar-se de uma 
empresa criada pela própria Mecanagro. A “Brigada Especial” nunca chegou a 
comparecer na comuna do Cota8. 

 

                                                 
6 Conforme referido no Boletim Informativo da Mecanagro, de Janeiro de 2009, “a lista de interessados 
será remetida às direcções regionais e provinciais da Mecanagro-EP, onde serão avaliadas as exigências 
para apurar os que estiverem em condições de firmar parcerias com a Mecanagro. Os pedidos serão 
analisados caso, uma vez que não poderão ser aceites empresas fantasma ou de idoneidade duvidosa”. 
7 Segundo informação do Director Provincial do IDA, o preço pago à Mecanagro para a preparação completa 
do terreno (lavoura, gradagem e abertura de regos) é de 17 mil kwanzas por hectare. O preço estipulado 
no contrato é um pouco inferior (em 2008/2009 foi de 6,24 milhões de kwanzas para 400 hectares o que 
corresponde a 15,6 mil kwanzas por hectare), porque os contratos gerais contemplam apenas as operações 
de 1 lavoura e 2 gradagens. Como na província de Malange, as culturas tradicionais requerem geralmente 
a armação do terreno em camalhões, o IDA Provincial negoceia com a Mecanagro um montante para o 
pagamento da operação suplementar da abertura de regos. 
8 A Brigada Especial tinha sido também destacada para executar a actividade de preparação mecanizada 
de terras na comuna do Lombe, onde também nunca compareceu. 
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3. Actividade dos operadores privados na preparação mecanizada de terras, financiada 
pelos camponeses beneficiários 

A actividade de preparação mecanizada de terras por operadores privados na comuna do 
Cota teve uma evolução idêntica à da própria Mecanagro-EP.  

Na campanha de 2004/2005 foram executados 36 hectares em 3 aldeias9, não tendo sido 
possível apurar o número de famílias beneficiárias. A campanha em houve mais terra 
trabalhada por operadores privados foi, à semelhança do que sucedeu com a Mecanagro, 
a campanha de 2005/2006. Nesta campanha, foram trabalhadas áreas colectivas em 5 
aldeias, num total 80 hectares, beneficiando 352 famílias. Na campanha de 2006/2007 
foram trabalhadas áreas colectivas em 3 aldeias, num total de 59 hectares, beneficiando 
278 famílias. 

Nas campanhas seguintes, em que a Mecanagro não operou na comuna, as áreas 
trabalhadas por privados também foram menores. Em 2007/2008 foram trabalhadas 
áreas colectivas em 4 aldeias, num total de 25 hectares, tendo sido beneficiárias 57 
famílias e em 2008/2009 foram trabalhadas áreas colectivas em 3 aldeias, num total de 
24 hectares, tendo sido beneficiárias 176 famílias. 

Em todos os casos, a actividade de preparação mecanizada de terras por operadores 
privados foi organizada pelos Coordenadores das Associações Camponesas ou pelos 
sobas, entidades que também se encarregaram de efectuar o contacto com os 
operadores. Os trabalhos foram pagos pelos agricultores que aderiram à iniciativa.  

Segundo o responsável da EDA, os preços cobrados pelos operadores privados foram de 
14 mil kwanzas por hectare em 2005/2006 e em 2006/2007, e variaram entre os 18 mil 
e os 20 mil kwanzas por hectares, nas campanhas de 2007/2008 e de 2008/2009. 
Segundo o proprietário da empresa “Tuca Mecanizações”, o preço actualmente praticado 
é de 25 mil kwanzas por hectare, podendo ser reduzido para 20 mil kwanzas por hectare 
no caso de parcelas com área igual ou superior a 10 hectares10. A mesma fonte referiu 
que os operadores privados, embora possam trabalhar parcelas com áreas reduzidas (até 
0,5 hectares), apresentam geralmente como condição que o somatório das áreas das 
parcelas a trabalhar seja de pelo menos 10 hectares num raio de 5 quilómetros. Deste 
modo, os agricultores que pretendem recorrer ao serviço de operadores privados podem 
ser obrigados a organizar-se, no sentido de fazer as suas lavras em terrenos colectivos, 
                                                 
9 Hele Peso, N’Zari e Bingue. 
10 Segundo aquele operador, em terrenos difíceis, que provocam elevado desgaste das máquinas 
(segundo a sua experiência, o caso da região do Cota) o preço geralmente mantém-se, 
independentemente da área trabalhada. 
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nos quais cada família tem a sua parcela, de dimensão dependente da capacidade 
financeira da família para pagar o serviço prestado.  

A informação recolhida indica que as áreas trabalhadas pelos operadores privados na 
comuna têm vindo a diminuir, mesmo após a extinção da brigada da Mecanagro. O 
Director da EDA afirma que a oferta de serviços de mecanização por operadores privados 
tem estado bastante aquém da procura, concluindo-se que, na região, a capacidade de 
resposta dos pequenos empresários de mecanização agrícola é bastante limitada. Os 
motivos apontados são a escassez de operadores que prestam este tipo de serviço e o 
facto de estes apresentarem, de forma agravada, o mesmo tipo de constrangimentos 
referidos para o caso da Mecanagro. Segundo o Director da EDA, a contratação de 
serviços de mecanização a operadores privados apresenta um grau de cumprimento de 
apenas 25%, pelo que, as comunidades que já beneficiaram dos serviços da Mecanagro, 
consideram que, apesar dos constrangimentos, aquela empresa prestava serviços mais 
fiáveis do que os operadores privados. 

 

4. Perspectivas 

Na campanha agrícola agora iniciada (2009/2010), a preparação mecanizada de terras 
subvencionada pelo IDA deverá voltar à comuna do Cota através da empresa “Novagro”, 
no âmbito das parcerias público-privadas entre a Mecanagro e agentes privados 
credíveis, “com capacidade demonstrada para entrar no programa nacional de 
preparação de terras”. Para o efeito, encontram-se já na comuna 4 tractores equipados 
com as respectivas alfaias. A “Novagro” deverá dar cumprimento à preparação 
mecanizada dos 490 hectares planificados para a comuna, beneficiando um total de 18 
aldeias. Com vista a uma maior responsabilização e um melhor cumprimento dos 
contratos, o pagamento por parte do IDA passa a ser feito apenas após a conclusão dos 
trabalhos. 

De acordo com o responsável da EDA do Cota, o aumento das áreas cultivadas por família 
e a diminuição da penosidade do trabalho, não devem depender exclusivamente da 
actividade de preparação de terras com tractor. Aquele técnico considera que a tracção 
animal se apresenta como uma boa alternativa à utilização do tractor, nos locais onde 
existe tradição e conhecimento do trabalho com animais, como é o caso da regedoria de 
N’Gola M’Bandi e de algumas aldeias vizinhas. O responsável da EDA afirma ainda que, 
naquela região, tem vindo a aumentar o número de camponeses que se mostram mais 
receptivos à utilização da tracção animal (própria, colectiva ou alugada) do que à 
contratação de serviços de mecanização com tractor. A própria Mecanagro, no seu plano 
nacional para a mecanização de terras, defende o aumento do uso da tracção animal e 
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preconiza actuar neste campo com a introdução de animais de tracção e respectivas 
charruas. 

Porém, não obstante todos os constrangimentos mencionados, uma larga proporção da 
população camponesa da comuna continua a preferir ter as suas terras preparadas com 
tractor, principalmente devido à maior rapidez de execução das operações. É por isso 
importante assegurar que a quantidade, a qualidade e a fiabilidade dos serviços 
oferecidos neste domínio sejam consentâneos com as aspirações e a capacidade 
financeira dos camponeses. A criação das novas parcerias público-privadas pode 
constituir um bom incentivo ao empresariado na área da mecanização, até porque estas 
empresas, uma vez assegurados os seus compromissos com a Mecanagro, podem 
continuar a prestar serviços de forma independente. A informação recolhida indica que, 
pelo menos no curto prazo, a Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Mecanagro-
EP, e as empresas privadas poderão actuar de forma mais complementar do que 
concorrente, aumentando a eficácia do programa de preparação mecanizada de terras. 
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