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Economia Extractiva e Desafios de Industrialização em Moçambique contém 
sete artigos. Este livro analisa os padrões de industrialização como proxy 
para a compreensão mais geral dos padrões de acumulação económica em 
Moçambique e discute como é que estes padrões são estruturados pela 
natureza extractiva da economia. Economia extractiva é um conceito que 
inclui quatro componentes fundamentais: (i) a economia não processa o 
que produz, exporta o que produz mas em forma primária, e importa o que 
consome em forma processada; (ii) por consequência, os mercados domés-
ticos, as ligações internas e as potenciais dinâmicas de substituição de 
importações não se desenvolvem nem as exportações se diversificam; (iii) as 
classes capitalistas domésticas desenvolvem-se em torno de rendas impro-
dutivas obtidas através da negociação de recursos naturais (terra, água, 
florestas, recursos pesqueiros e minerais) com capital estrangeiro; e (iv) as 
vulnerabilidades, fraquezas estruturais e padrões de distribuição da econo-
mia mantêm-se e reproduzem-se ainda que a economia cresça acelerada-
mente. Portanto, a economia extractiva gera dinâmicas de crescimento 
acelerado mas com a produção, comércio, mercados, qualificações, acumu-
lação e distribuição estruturalmente concentrados, com fracas ligações e 
vulneráveis. Dois artigos do livro são focados na caracterização deste modo 
de acumulação, com recurso extensivo à estatística nacional. Os restantes 
cinco artigos são focados nos desafios de transformação do modo de indus-
trialização, com ênfase nas questões de produtividade, diversificação da 
base económica e geração de emprego decente. 


