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Outline

❑ Background

❑ Geração de emprego, estruturas produtivas e modos de vida: 

padrões e contradições

▪ Sistema de trabalho, de remuneração e condições laborais nas agro-indústrias

▪ Ligações do trabalho e reprodução socio-económica

❑ Conclusões: 

Como organizar diferente & porque é vital olhar além da criação de emprego?



Background
▪ No último quinquénio o enfoque das políticas públicas tem sido na criação de

empregos em Moçambique mas muito menos atenção tem sido dada às inter-relações

do trabalho e a reprodução social num contexto de casualização do emprego com

baixos salários, alta rotatividade da força de trabalho e limitada disponibilidade de

bens e serviços básicos de consumo acessíveis (Ex. PQG 2015-2019).

▪ O MITESS anunciou recentemente que cerca de 1,6 milhão de novos empregos foram

criados desde 2015 (Jornal A Verdade, 3/07/2019). Entretanto, os mecanismos pelos

os quais o emprego pode melhorar as condições de vida das pessoas permanecem

não discutidos.

▪ A pesquisa do IESE, com base numa triangulação de métodos e informação

quantitativos e qualitativos, revela:

✓ lacunas metodológicas na recolha de informação sobre emprego e trabalho.

✓ alguns preconceitos teóricos na análise convencional sobre trabalho.

✓ contradições entre a geração de emprego e melhoria das condições sociais de

trabalho, no actual padrão de crescimento e produtivo em Moçambique.

▪ Estes aspectos colocam em causa a análise e as condições da situação laboral com

implicações para a efectividade de políticas públicas.



Geração de emprego, estruturas produtivas e modos de vida: 
padrões e contradições

▪ Em Moçambique o investimento em larga escala nas agro-indústrias tem sido focado
na produção de produtos primários para exportação, com fracas ligações produtivas
com outros sectores na economia e incapazes de gerar oportunidades de trabalho
regulares, estáveis e seguras.

▪ Neste tipo de estrutura produtiva, o capital detém o acesso e o controlo sobre os
recursos (ex. vastas extensões de terra, água, etc.) obtendo-os a baixo custo e sobre
uma força de trabalho barata, sendo esta responsável pelos custos sociais da sua
reprodução.

▪ Embora a criação de empregos seja crucial, as estruturas produtivas predominantes
não geram ‘empregos de qualidade’. O emprego gerado tem sido dominado por
irregularidade e instabilidade do trabalho, e rupturas nos modos de vida.

▪ Ex. trabalho nas agro-indústrias (plantações florestais, de chá, de açúcar,
indústria de processamento de caju, etc.).



Sistema de trabalho, de remuneração e condições laborais nas agro-indústrias
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Graph 1. Recruitment of the work force in the forestry plantations, Niassa, Company A

Casual Workers Permanent Workers

Source: Estimate based on the data base referring to 2012 of forestry company A

Sistema de trabalho, de remuneração e condições laborais nas agro-indústrias



Sistema de trabalho, de remuneração e condições laborais nas agro-indústrias

▪ Sistema de trabalho e de remuneração baseado em meta/tarefa diária.

▪ Absentismo, mecanismos de resistência (ex. actos de sabotagem perante as
condições de trabalho) com implicações na produtividade.



Sistema de trabalho, de remuneração e condições laborais nas agro-indústrias
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Graph 2. Percentage of workers earning below the national minimum wage

Fonte: Author according to a wage data base from a Forestry Company, Niassa, 2012
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Ligações do trabalho e reprodução socio-económica

▪ A melhoria das condições sociais e o bem-estar não se limitam em ter um emprego e
receber um salário;

▪ Os modos de vida e o bem-estar podem ser ameaçados por ter um emprego mal
remunerado e ter que trabalhar em vários empregos precários.

▪ Os trabalhadores necessitam de se envolver em múltiplas formas de trabalho, pago e/ou
não pago para o seu sustento.

▪ No actual molde produtivo, a base de rentabilidade do capital está assente na existência
de várias formas de trabalho, remuneradas e não remuneradas, que estão interligadas
entre si e que permitem a reprodução social da força de trabalho a baixo custo para o
capital.



Conclusões

▪ O actual padrão de crescimento tem sido incapaz de criar empregos que reduzam
a pobreza para a maioria e precisa ser transformado.

▪ As precárias condições de vida e de trabalho vão além da esfera de produção nas
agro-indústrias, incluindo a organização socioeconómica dos trabalhadores e de
suas famílias.

▪ O bem-estar dos trabalhadores transcende a falta de emprego ou baixos salários.

▪ Além da alta flutuação, rupturas do trabalho e da informalidade dos empregos, a
precariedade nas condições de vida é exacerbada pelos custos crescentes da
reprodução social.

▪ A melhoria das condições de trabalho nas agro-indústrias de Moçambique é crucial
para reduzir a pobreza através da criação de emprego e permitir alguns canais para
a redistribuição de riqueza.

▪ Entretanto, a criação de empregos que realmente melhoram o bem-estar implica
não apenas melhores condições de trabalho no trabalho assalariado, mas uma
redução dos custos de reprodução social assumidos pelos trabalhadores.

▪ A disponibilidade de bens e serviços básicos de consumo (comida, transportes
públicos, educação e serviços de saúde de qualidade, etc.), que são necessários para o
sustento e reprodução social da força de trabalho, de modo a mantê-la disponível e
barata, mas com crescente qualidade de vida.



Obrigada!


