
Principais Tendências Desde 2004
• A investigação e o desenvolvimento agrário (I&D) em 

Moçambique dependem muito do inanciamento dos 
doadores, que lutua de ano para ano. Para além disso, 
o apoio governamental às actividades de investigação 
tem diminuído consideravelmente e aliado ás restrições 
orçamentais e desembolso tardio e irregular de fundos, têm 
afectado negativamente o desempenho de investigação 
agrários.   

• A capacidade de I&D agrário tem crescido de forma regular 
desde 2004 em termos de número de investigadores em 
ETI (Equivalente a Tempo Inteiro). Em 2008, Moçambique 
empregou 263 investigadores em ETI. Contudo, os 
investigadores agrários de Moçambique são relativamente 
jovens e menos qualiicados (em termos de níveis de pós-
graduação) comparativamente a outros países da região. 

• A principal instituição pública de investigação agrária, o 
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), 
foi criada em 2005 através da fusão de quatro institutos e 
centros de investigação.   

• As empresas privadas com e sem ins lucrativos, apesar 
do seu considerável  envolvimento na colaboração com o 
IIAM e instituições de ensino superior, continuam com uma 
expressão menor na I&D agrário em Moçambique.

TENDÊNCIAS DE INVESTMENTO E 
CAPACIDADE NA INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ainvestigação e o desenvolvimento agrário (I&D) em 
  Moçambique, tal como o desenvolvimento económico  
    e agrícola, em termos gerais, foram constrangidos 

pela guerra civil, que terminou em 1992. Desde então, 
Moçambique vem tendo progressos na reconstrução do seu 
sistema de investigação e desenvolvimento agrários. Em 2008, 
o investimento na investigação e desenvolvimento agrários em 
Moçambique totalizou 196 bilhões de meticais ou 18 milhões de 
dólares, ambos em preços constantes de 2005 (Figura 1; Tabela 
1).1 Neste documento, salvo em situações mencionadas, todos 
os valores em dólares estão expressos com base em preços de 
paridade do poder de compra (PPC)2.  Os PPCs relectem o poder 
de compra das moedas de forma mais efectiva do que as taxas 
padrão de câmbio dado que comparam os preços de diversos — 
em oposição aos internacionalmente comercializados - bens e 
serviços. As lutuações no inanciamento dos doadores parecem 
terem afectado a despesa de ano para ano, mas a despesa 
geral situou-se numa média de 209 bilhões de meticais ou 19 
milhões de dólares durante o período 2004 – 08. A capacidade 
de investigação agrária cresceu de forma regular depois de 2004, 
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Figura 1— Despesa de I&D agrário ajustada á  inlação, 2004–08

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.

Notas: Os dados em parênteses indicam o número das instituições em cada 
categoria. Os dados inanceiros estão expressos em metical da “antiga família”, 
ajustados á inlação. Em Julho de 2006, o “novo” metical foi introduzido a um valor 
equivalente a 1.000 meticais da “antiga família”. Para mais informação sobre os 
procedimentos das estimativas e da cobertura, veja a página de Moçambique no 
website de ASTI em asti.cgiar.org/mozambique.

Figura 2— Pessoal de investigação agrária em ETI, 2004–08
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Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.

Notas: Os dados em parênteses indicam o número de instituições em cada 
categoria. A igura não inclui pessoal do IIAM com nível universitário mas sem 
estatuto oicial de investigador.
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resultando num total de 263 investigadores em ETI em 2008 
(mais 100 em relação a 2004; Figura 2). Entretanto, quase todo 
este crescimento veriicou-se nas instituições governamentais e 
não no sector do ensino superior.   

O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) 
é a principal instituição de I&D agrário do país representando 
dois terços do investimento agrário e capacidade em recursos 
humanos a nível nacional. O número de investigadores do IIAM 
em ETI aumentou signiicativamente, de 93 a 2004 para 162 em 
2008. O Instituto para a Investigação Pesqueira (IIP) também 
registou um crescimento considerável, duplicando em tamanho 
de 29 investigadores em ETI em 2004 para 61 em 2008 e 
representando 23 por cento da capacidade nacional em recursos 
humanos alocados á investigação agrária. As despesas do IIP 
também aumentaram, de 34 bilhões de meticais em 2004 para 
43 bilhões em 2008, representando 22 por cento da despesa total 

na área de investigação agrária. O IIP é responsável por toda a 
investigação pesqueira marinha desenvolvida em Moçambique.

O ensino superior representava 15 por cento da capacidade 
de investigação agrária em Moçambique em 2008. A principal 
instituição de ensino superior é a Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), que tem duas faculdades que realizam 
a investigação agrária nomeadamente: A Faculdade de 
Agronomia e Engenharia Florestal e a Faculdade de Veterinária. 
Cada faculdade empregou 17 investigadores em ETI em 2008. 
Igualmente, Moçambique possui uma universidade privada que 
realize a investigação agrária, a Universidade Mussa Bin Bique 
localizada na Província de Nampula e empregou 7 investigadores 
em ETI em 2008.  

As empresas privadas com e sem ins lucrativos, apesar de 
estarem envolvidas em algumas colaborações com o IIAM e a 
UEM, veriicou-se terem um envolvimento mínimo na I&D agrário 
em Moçambique, daí que as análises nesta nota não incluem os 
sectores privados e sem ins lucrativos.

Em 2008, os investigadores do sexo feminino constituíam 33 
por cento do pessoal total de investigação do IIAM (ASTI–IIAM 
2009). A média do pessoal de apoio por investigador decresceu 
de 7,1 em 2004 para 4,4 em 2008 devido ao rápido aumento de 
investigadores combinado com número de pessoal de apoio 
relativamente estável (ASTI–IIAM 2009). O IIAM apresentava 
uma relativa maior proporção, de 5,9 de pessoal de apoio por 
investigador em 2008 comparativamente a 2,2 do IIP e 1,6 das 
instituições de ensino superior. As baixas proporções do pessoal 
de apoio nas instituições de ensino superior são comuns em 
todo o país em virtude da investigação não constituir a sua tarefa 
primordial. 

Um indicador comum usado para comparar a despesa em 
I&D a nível dos países consiste na proporção da intensidade 
de investigação—isto é, a despesa total em I&D como um a 
percentagem do produto agrícola (PIB Agrário). Em 2008, em 
$100 do produto agrícola, $0,41 foi investido na I&D agrário 
(Figura 3). Em comparação, a proporção em 2004 foi de $0,55 
em cada $100, o que signiica que os níveis de despesa em I&D 
agrário não estiverem no mesmo ritmo que o aumento do PIB 
Agrário. Uma outra proporção, o número de investigadores 
agrários em ETI por milhão de camponeses, melhorou de 21 
em 2004 para 32 em 2008 como  resultado do aumento na 
capacidade de cobertura dos serviços de investigação agrária.

Interacção do Website de ASTI

www.asti.cgiar.org/mozambique

Tabela 1— Despesa em I&D agrário e nível de escolaridade do 
pessoal de investigação, 2008

Tipo de 
instituição

Despesa total
Número total do 

pessoal

Moçambicanos
meticais

PPC 
dólares Proporção Número Proporção

(preços de 2005 em 
milhões)

(%) (ETIs) (%)

IIAM 123.162,7 11,3 62,7 162,0 61,5

IIP      43.091,3 3,9 22,0 61,0 23,2

Ensino 
superior (3)

     30.045,0 2,8 15,3 40,3 15,3

Total (5)    196.299,0  18,0 100 263,3 100

Fonte: Compilado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.

Notas: Os dados em parênteses indicam o número de instituições em cada categoria. A 
tabela não inclui o pessoal do IIAM com nível universitário mas sem estatuto oicial de 
investigador. 
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 Dados relevantes podem ser encontrados na 
base de dados de ASTI em www.asti.cgiar.org/
data.

 Esta comunicação apresenta dados 
agregados; gráicos adicionais e dados mais 
detalhados estão disponíveis em asti.cgiar.org/
mozambique/datatrends.

 Uma lista das 2 instituições governamentais 
e 3 do ensino superior incluídas nesta 
comunicação estão disponíveis em asti.cgiar.
org/mozambique/agencies.
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Figura 3— Intensidade da capacidade e da despesa em 
investigação agrária

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009, Banco Mundial 2009 
e FAO 2009.
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ESTRUTURA INSTITUCIONAL E  
AMBIENTE POLÍTICO

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) supervisiona todas 
as actividades de investigação em Moçambique.3 Em 2006, o 
governo de Moçambique aprovou a e Estratégia de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM) para servir como 
um instrumento de 10 anos que orienta todos os esforços de 
inovação tecnológica e cientíica nos institutos de investigação 
e nas universidades (Conselho de Ministros da República de 
Moçambique 2006). A Agricultura é a principal área de foco na 
estratégia, que advoga, igualmente, por um aumento de 40 por 
cento do número de investigadores em ciência e tecnologia (C&T) 
até 2015 e um incremento do investimento na investigação de 
0,2 por cento do PIB em 2006 para 0,8 por cento em 2010. O MCT 
estabeleceu, igualmente, o Conselho  Nacional de Investigação 
Agrária e conselhos de investigação para outros sectores  
(Mouton 2007).

O IIAM tem quatro direcções técnicas: a Direcção de 
Agronomia e Recursos Naturais (DARN), a Direcção das Ciências 
Animais (DCA), a Direcção da Formação, Documentação 
e Transferência de Tecnologias (DFDTT) e a Direcção de 
Planiicação, Administração e Finanças (DPAF). Igualmente, o 
instituto possui quatro Centros Zonais de Investigação Agrária 
(CZIA): Sul (em Chokwé), Centro (em Chimoio), Nordeste (em 
Nampula) e Noroeste (em Lichinga). Antes da criação do IIAM 
em 2005, as direcções eram entidades separadas previamente 
designadas por Instituto Nacional de Investigação Agronómica 
(INIA), Instituto Nacional de Investigação Veterinária (INIV), 
Instituto de Produção Animal (IPA) e Centro de Experimentação 
Florestal (CEF). Para além destes institutos, as instituições 
centradas em produtos especíicos, incluíam o Instituto 
Nacional de Açúcar, o Instituto de Fomento do Caju e o Instituto 
Nacional de Algodão. Os Institutos do Caju e do Algodão 
ainda existem, mas não realizam trabalho de investigação. O 
Instituto Nacional de Açúcar foi abolido pelo facto de muitas das 
antigas empresas estatais de açúcar terem sido privatizadas; a 
promoção do envolvimento privado na produção do açúcar está 
sob a responsabilidade do Centro de Promoção da Agricultura 
(CEPAGRI). 

A reforma do IIAM resultou como resposta a novos 
desaios do sector agrário, como as mudanças climáticas, daí 
a necessidade de adopção de uma abordagem integrada 
para a investigação agrária. A planiicacao estratégica tem 
sido um dos instrumentos de gestão usado em actividades de 
investigação viradas para o desenvolvimento que, facilmente, 
podem ser transferidas e adoptadas pelos agricultores. O Plano 
Estratégico do IIAM, que ainda não está inalizado, propõe 
mudanças estruturais, incluindo a descentralização dos projectos 
de investigação e sua implementação nos Centros Zonais de 
Investigação Agrária. A sede do IIAM desempenhará um papel 
de coordenação mais abrangente de todas as actividades de 
investigação agrária desenvolvidas e implementadas nos centros 
zonais. 

O Governo de Moçambique continua a priorizar a Redução 
da Pobreza absoluta e está, actualmente, a implementar a 
Estratégia para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA II) 
aprovada em 2006. O plano estratégico que está a ser elaborado 
para o desenvolvimento do sector agrário e a Estratégia da 
Revolução Verde, identiicam a investigação agrária como um 

dos principais pilares para o aumento da produtividade agrária. 
A Investigação agrária tem promovido a produção agrária e 
reduzido os custos de produção por unidade ao nível do país. 
Os cálculos ex-ante do impacto do investimento na investigação 
agrária, baseados nos dados da pesquisa agrária do Trabalho 
do Inquérito Agrícola (TIA) de 2002, mostram que um aumento 
de 10 por cento de adopção de tecnologias melhoradas pelos 
pequenos produtores, resultaria numa redução de 3–4 por cento 
do nível da pobreza (IIAM 2006). 

Enquanto a UEM continua ocupando um lugar de destaque 
como principal instituição de investigação a nível do ensino 
superior, muitas universidades públicas e privadas foram 
estabelecidas e que estão a começar a realizar investigação 
agrária e, provavelmente, estas irão crescer em tamanho durante 
a próxima década. Estas instituições incluem a Escola das Ciências 
Marinhas e Costeiras (ESCMC), a Faculdade de Agronomia da 
Universidade Católica (uma universidade privada em Cuamba, 
Província de Niassa), a Escola Superior de Desenvolvimento 
Rural), ailiada a UEM e aberta recentemente na Província de 
Inhambane.

A colaboração entre as instituições nacionais com as 
regionais e internacionais permanece um aspecto signiicativo 
da I&D agrário em Moçambique. O IIAM e a UEM têm uma 
parceria de longa data. Muitos projectos são implementados em 
colaboração com os Centros do Grupo Consultivo de Pesquisa 
Agrícola Internacional (CGIAR) cobrindo pesquisa em diversos 
produtos e assuntos temáticos. Esses centros incluem o Centro 
Internacional de Batata (CIP), o Instituto Internacional de 
Investigação Pecuária (ILRI), o Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), o Centro Internacional de Melhoramento 
de Milho e Trigo (CIMMYT), O Instituto Internacional de 
Investigação de Cultivos para Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT), 
O Instituto Internacional para Agricultura Tropical (IITA), 
o Centro Internacional de Investigação Agrícola em Áreas 
Secas (ICARDA), e o Instituto Internacional de Investigação 

3

Interacção do Website de ASTI
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 Deinições detalhadas de PPCs, ETIs e 
outras metodologias usadas por ASTI estão 
disponíveis em asti.cgiar.org/methodology.

 Os dados neste documento foram, 
predominantemente colectados em estudos 
realizados anteriormente. Alguns dados 
foram estimados. Mais informação sobre a 
cobertura dos dados pode ser encontrada 
em asti.cgiar.org/mozambique/datacoverage. 

 Informação adicional sobre I&D agrário em 
Moçambique pode ser encontrada em asti.
cgiar.org/mozambique.
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de Políticas de Alimentos (IFPRI). Outros colaboradores 
incluem o Instituto Tropical Real (KIT) da Holanda, o Fórum 
Regional das Universidades para a Capacitação na Agricultura 
(RUFORUM), Rede Austral de Raízes e Tubérculos (SARRNET) e 
as Universidades de Michigan (Estados Unidos) e Bloemfontein 
(África do Sul) (SADC 2008). Moçambique subscreveu, 
igualmente, ao Acordo de Pescas para o Oceano Índico Sul 
(SIOFA), que controla os recursos pesqueiros regionais  
(Mouton 2007).

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÕES DO 
PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO  

O pessoal de investigação agrária de Moçambique é 
relativamente jovem em comparação com os outros países da 
região devido aos efeitos da guerra civil. Em 2007, por exemplo, 
metade dos investigadores do IIAM tinham idade inferior a 40 
anos, 43 por cento tinham idade compreendida entre 41 e 50 
anos e apenas 7 por cento tinham idade superior a 51 anos 
(ASTI–AWARD 2008). Até 2000, as instituições de investigação 
agrária dependiam em grande medida, da assistência 
técnica providenciada por expatriados particularmente das 
universidades. O pessoal com o nível de Bacharelato constituía 
a metade da capacidade total de investigação agrária em 
Moçambique em 2008 enquanto os investigadores com nível 
de Mestrado constituíam 37 por cento e, 9 por cento com nível 
de PhD (Figura 4). Apesar do número do pessoal com o nível 
de pós-graduação ter aumentado durante o período de 2004 
– 08, o número do pessoal com o nível de Bacharelato registou 
um aumento muito acentuado. O número de investigadores 
do sexo feminino era diferente nos três níveis de formação. O 
número relativamente maior era constituído por investigadoras 
com o nível de bacharelato, representando 36 por cento do 
total dos trabalhadores nesta categoria (ASTI–IIAM 2009). O 
número de investigadoras com o nível de Mestrado e PhD era 
comparativamente inferior, representando, entretanto, 14 e 33 
por cento do número total de investigadoras com o nível de PhD 

e Mestrado, respectivamente.  Em termos gerais, a  nível mundial, 
as Universidades apresentam maior número de investigadores 
de I&D agrário e Moçambique não constitui excepção. Os 
investigadores com o nível de Mestrado constituíam mais que a 
metade da capacidade total de investigação agrária e, em 2008, 
a taxa de investigadores com o nível de PhD foi de 22 por cento 
nas instituições do ensino superior.  

A falta de formação e capacitação dos investigadores é 
um problema enfrentado pelas instituições de I&D agrário em 
Moçambique. As universidades moçambicanas não oferecem 
programas de doutoramento em ciências agrárias, existindo, 
apenas, alguns programas de Mestrado. Isto signiica que os 
investigadores agrários devem deixar o país para melhorarem 
as suas qualiicações académicas. Nos últimos anos, muitos 
cientistas têm conseguido bolsas para cursos de pós - graduação 
na África do Sul e nos Estados Unidos. Contudo, para muitos, o 
conhecimento insuiciente de Inglês constitui um entrave para 
estudarem no estrangeiro.4 A nível do IIAM, o inanciamento 
para formação é limitado e está mais focalizado a investigadores 
com o nível de Bacharelato. Igualmente, no IIP, a capacitação 
dos investigadores constitui um nó de estrangulamento. 
Muitos investigadores são contratados nas universidades e 
devido à falta de docentes nestas universidades, acabam sendo 
solicitados a continuarem a leccionar. A formação é fornecida 
como parte de um sistema de retenção de quadros. Nos 
esforços para a melhorar a capacidade, a partir de 2008 o IIP 
começou a investir, particularmente, em técnicos. Cursos de pós-
graduação e formação de curta duracãotêm sido, igualmente, 
oferecidos como forma de encorajar e aumentar o número 
de investigadores com níveis de Mestrado e PhD. Em 2009, 
esperava-se que oito a nove investigadores concluíssem o nível 
de pós-graduação e outros em 2010. 

Na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da UEM, 
esforços continuam a ser feitos para a formação do pessoal 
e atracção de mais pessoal com o nível técnico, focalizado, 
especiicamente, na investigação e apoio na docência. Em geral, 
anualmente 4 a 5 trabalhadores são formados no nível de PhD e 3 
a 4 no nível de Mestrado. A Agência Sueca para Desenvolvimento 
Internacional (ASDI) é o maior doador da faculdade em termos 
de formação com uma contribuição de cerca de US$6 milhões 
por ano. As teses de Mestrado são inanciadas pela ASDI, 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) e Organizações Não Governamentais (ONGs). Não obstante 
a relativa facilidade em contratar novo pessoal recém-formado, 
é de extrema importância a capacitação proissional destes 
técnicos para melhoria das suas qualiicações académicas e seu 
melhor desempenho na carreira de investigação agrária e na 
docência. A Faculdade da Veterinária da UEM tinha relações com 
universidades portuguesas e a Universidade de Utrecht, Holanda, 
mas alguns trabalhadores viajam, actualmente, para  Espanha e 
África do Sul para obtenção do nível superior. As duas faculdades 
implementaram recentemente novos curricula e modiicaram 
a estruturação dos níveis. Na Faculdade de Agronomia e 
Engenharia Florestal da UEM, o nível de Bacharelato tem a 
duração de quatro anos e não os anteriores cincoanos  e três 
meses. Na Faculdade de Veterinária, o curso foi modiicado de 
cinco anos e três meses para três anos para o nível de Bacharelato 
com mais dois anos para o nível de Mestrado.  

Um novo projecto de crédito inanciado pelo Banco 
Mundial iniciou em 2010 e espera-se que forneça US$40 
milhões para o ensino superior e  capacitação. Este projecto de 
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Figura 4— Qualiicação dos investigadores por categoria 
institucional, 2004 e 2008

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.

Notas: Os em parênteses indicam o número das instituições em cada categoria. Os 
dados correspondem a investigadores apenas, daí que  foram excluídos  4 técnicos 
com o nível de Bacharelato em prestação de serviços no IIAM.
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Educação Superior, Ciência e Tecnologia (HEST) irá direccionar 
o inanciamento para o MCT e MEC para três principais 
componentes: fortalecimento da governação e gestão da C&T, 
inanciamento competitivo para a investigação em C&T e bolsas 
de estudos para os níveis de graduação e pós-graduação em 
áreas estratégicas de  C&T (Banco Mundial 2010).

TENDÊNCIAS DO INVESTIMENTO

Despesa 

A alocação de orçamentos de investigação com salários, custos 
operacionais e investimentos do capital afecta a eiciência da 
I&D agrária, daí que Informação detalhada sobre as categorias de 
custos das instituições governamentais foi recolhida como parte 
do estudo. 

Em 2008, os salários representavam cerca da metade da 
despesa total em I&D no IIAM, enquanto os custos de programas 
e operacionais correspondiam a 39 por cento e bens de capital 
8 por cento (Figura 5). Esta distribuição representa um aumento 
da despesa em salários, relectindo o aumento do número de 
investigadores. Os custos operacionais foram, comparativamente, 
bem inanciados, excedendo as despesas em salários durante o 
período de 2004–06. Durante anos, o governo e doadores têm 
fornecido inanciamento ao IIAM para cobrir os custos salariais e 
operacionais. 

No IIP, os salários representavam uma percentagem 
mais baixa em comparação com os custos operacionais e de 
bens de capital. Em 2008, os salários correspondiam a 20 por 
cento, enquanto os custos operacionais e de bens de capital 
correspondiam a 32 e quase 50 por cento, respectivamente.

Em geral, os salários das instituições governamentais 
e universidades não são competitivos com os das ONGs, 
organizações internacionais e sector privado. Nos últimos anos, 
muitos cientistas com nível de MSc/PhD-têm abandonado o 
IIAM  para ocuparem postos com  relativa boa  remuneração 
nas instituições internacionais, ONGs e no sector privado. Os 
esforços para o estabelecimento de sistemas de controlo da 
carreira para os investigadores, melhoria de salários e avaliação 

do desempenho foram feitos, mas o inanciamento do governo é 
muito limitado para a efectivação destas reformas. Para melhoria 
da capacidade de execução das actividades de investigação 
agrária, é deveras imprescindível que seja realizado um 
considerável investimento em infra-estruturas e equipamento em 
todas as instituições de I&D em Moçambique. O IIP tem enormes 
necessidades em bens de capital, particularmente, porque os 
barcos e o equipamento necessário para a investigação marinha 
são relativamente onerosos. Igualmente, na área de docência, o 
crescente  aumento de estudantes na UEM tem em certa medida 
provicado um progressivo acréscimo nas necessidades em infra-
estruturas e capacitação institucional.

Fontes de Financiamento

Não obstante o facto da investigação agrária em Moçambique ser 
inanciada pelo governo e por doadores, o apoio inanceiro para 
actividades de investigação agrária decresceu consideravelmente 
nos últimos anos. Por exemplo, a alocação de fundos ao IIAM 
decresceu de 10 para 7 por cento do Orçamento do Ministério da 
Agricultura (MINAG) entre 2006 a 2008, colocando a instituição 
numa situação inanceira extremamente difícil. As restrições 
orçamentais combinados com o desembolso tardio e irregular 
de fundos que não seguem o calendário agrícola constituem um 
entrave á almejada implementação das actividades planiicadas 
e afectam o desempenho das instituições públicas de I&D em 
Moçambique.

Desde 2004, quase  metade do inanciamento para a I&D 
agrário provém dos doadores (Figura 6). Enquanto o IIAM 
dependia, crescentemente, do inanciamento do governo 
durante o período entre 2004 a 2008, o inanciamento dos 
doadores era muito mais errático. As lutuações do inanciamento 
dos doadores são comuns, uma vez que a alocação varia de 
ano para não e os desembolsos não são tão regulares quanto 
as alocações do governo. Ademais, alguns projectos podem 
terminar no meio do ano e novos podem não começar antes do 
ano subsequente, resultando em lacunas no inanciamento. Uma 
proporção ínima de inanciamento do IIAM provém do sector 
privado, mas não foram encontrados  dados sobre os níveis 
exactos de inanciamento deste sector.
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Figura 6— Fontes de inanciamento do IIAM e IIP, 2004–08

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.
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Figura 5— Distribuição de categorias de custos no IIAM e IIP, 
2004–08  

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.



6

O IIAM tem vários doadores, incluindo o Banco Mundial, 
o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), A 
Fundação Rockefeller, a Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF), 
a União Europeia (UE), Áustria, Canada, Finlândia, Holanda, 
A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), a Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento 
Internacional (Danida) e ASDI entre outros. Muitos destes 
doadores contribuíram com fundos para o IIAM através do 
Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário (PROAGRI), 
que desembolsou US$202 milhões para o MINAG de 1999 a 
2006 (Banco Mundial 2007). Como um programa inanciado 
por muitos doadores, o PROAGRI adoptou uma abordagem 
multisectorial para cobrir todas as despesas do MINAG. O 
governo forneceu um co-inanciamento de US$22 milhões. 

O inanciamento foi vocacionado para apoio de  três 
diferentes temas: desenvolvimento institucional, fortalecimento 
dos serviços de apoio á agricultura e gestão de recursos naturais. 
US$17 milhões foram alocados a investigação no âmbito do 
tema de fortalecimento de serviços de apoio à agricultura. 
O inanciamento foi, igualmente, alocado para reformas 
institucionais, incluindo a fusão das quatro instituições para o 
estabelecimento do IIAM. O PROAGRI enfatizou, igualmente, 
a descentralização, uma vez que quase a metade dos fundos 
foi gerida ao nível provincial. Depois de 2006, a Fase II do 
PROAGRI continuou nos mesmos temas e esperava-se que fosse 
implementado em 2010. Entretanto, o Banco Mundial recusou-se 
a apoiar o PROAGRI II a favor do orçamento directo ao governo. 

Em contraste com a tendência no IIAM, o inanciamento 
dos doadores ao IIP duplicou de 2004 a 2008, enquanto o 
inanciamento do governo diminuiu. Os maiores doadores do IIP 
são a UE, ASDI, a Agência Norueguesa para o Desenvolvimento 
e Cooperação (NORAD), Programa de Pescas do Sudoeste 
do Oceano Indico (SWIOFP) e a Agência Islandesa para o 
Desenvolvimento Internacional (ICEIDA). O Reino Unido também 
ofereceu equipamento para o laboratório e tecnologia avançada 
para a detecção da salinidade da água e do movimento dos peixes.

Em Moçambique existem vários fundos competitivos 
para a investigação. Sob a gestão do MCT, o Fundo Nacional 
de Investigação foi estabelecido em 2005 para fornecer 

inanciamento independente para investigação  (agrária e não 
agrária)  em C&T (Mouton 2007). Os fundos competitivos para 
o ensino superior incluem o Fundo de Investigação da UEM e 
o Fundo de Inovação e Qualidade do Ministério da Educação e 
Cultura (SADC 2008).

Um Programa de Bolsas Competitivas para a Investigação 
Agrária em Moçambique (MARCGP), mais tarde designado de 
COMPETE, operou com o inanciamento da USAID e IIAM de 2007 
a 2010. Este programa visava fortalecer a capacidade do sistema 
de investigação agrária em Moçambique para o desenvolve 
e promover a adopção de tecnologias agrárias melhoradas, 
aumentando, desta forma, a produtividade agrícola e o uso 
sustentável dos recursos naturais. O programa COMPETE operou 
com US$2,4 milhões e grande parte do inanciamento era 
fornecido em forma de bolsas directas de investigação agrária 
em estreita colaboração com o IIAM e USAID (USAID–IIAM 2010).

ALOCAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Dado que a alocação de recursos em várias linhas de investigação 
agrária constitui uma decisão meramente política, foi recolhida 
Informação detalhada sobre o número de investigadores que 
trabalham em áreas temáticas e produtos especíicos (em ETIs).

Em 2008, o foco predominante da investigação agrária em 
Moçambique eram as culturas e pescas. Em 2008, 31 por cento de 
investigadores estavam envolvidos na investigação de culturas, 
24 por cento na investigação de pesca, 16 por cento na pecuária, 
9 por cento na silvicultura e 7 por cento nos recursos naturais 
(Figura 7).

 

Foco de Produtos

Olhando atentamente para a investigação de culturas e pecuária, 
produtos como mandioca, milho e amendoim foram os mais 
investigados, com uma proporção de 9 a 12 por cento do total 
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Figura 7— Foco da investigação por grandes áreas de 
produtos, 2008

Fonte: Calculado pelos autores a partir de ASTI–IIAM 2009.

Nota: As igures em parênteses indicam o número das instituições em cada 
categoria. 

Tabela 2— Foco da investigação de culturas e pecuária por item, 
2008

IIAM Ensino superior (3) Total (4)

Itens (Culturas) Distribuição de investigadores em ETI (%)

Mandioca 12,5 9,3 11,9

Milho 10,7 4,7 9,6

Amendoim 8,8 9,3 8,9

Arroz 8,9 — 7,2

Soja 7,3 3,5 6,6

Algodão 3,6 10,5 4,9

Outras culturas 18,7 11,1 17,2

Itens (Pecuária)    
Ovinos 14,3 10,3 13,5

Aves domésticas 7,2 24,1 10,4

Carneiros e caprinos 4,4 6,9 4,9

Outros animais 3,6 10,3 4,9

Total culturas e 
pecuária

100 100 100

Fonte: Calculado a partir de ASTI–IIAM 2009.

Notas: Os dados em parênteses indicam o número de instituições em cada categoria. O 
IIP não realizou nenhuma investigação de culturas ou pecuária.
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de investigadores em ETI de culturas e pecuária em todas as 
instituições (Tabela 2). A seguir foram o arroz, soja e algodão com 
proporções de 5 a 7 por cento. Na investigação pecuária, os ovinos 
foram o produto mais investigado com 14 por cento, seguida 
pelas aves domésticas com 10 por cento, e carneiros e caprinos 
com 5 por cento.

Foco Temático

Em 2008, a agronomia foi o foco predominante da investigação 
de culturas em Moçambique. O melhoramento genético foi 
menos de 1 por cento de todos os investigadores em ETI no  
IIAM e 2 por cento nas instituições do ensino superior (Tabela 3).
Seis por cento de todos os investigadores em ETI tiveram 
como cerne das suas actividades de pesquisa em pragas de 
culturas e no controlo de doenças tanto no IIAM como nas 
instituições do ensino superior. A gestão da pecuária foi o 
principal foco dos investigadores da pecuária. O melhoramento 
genético dos animais correspondeu a menos de 1 por cento 
dos investigadores no IIAM, enquanto 17 por cento dos 
investigadores  desenvolveram pesquisa na área de sanidade 
animal  (pragas e doenças). O foco da investigação dos restantes 
investigadores,  incluiu os recursos naturais, assuntos sócio-
económicos, segurança de alimentos, sistemas agrícolas e 
assuntos ligados á pós-colheita.

CONCLUSÃO

Os níveis de capacidade institucional de I&D de Moçambique 
aumentaram entre 2004 e 2008, sobretudo nas instituições 
governamentais. Contudo, o desenvolvimento dos dos recursos 
humanos e formação ainda constituem as maiores necessidades 
em todas as instituições. Como um grupo, os investigadores 
em Moçambique são relativamente mais  jovens em relação 
ao de muitos outros países africanos e a proporção do pessoal 
com nível de pós-graduação é comparativamente inferior. Os 
investigadores com o nível de bacharelato representavam a 
metade da capacidade de investigação agrária a nível nacional 
em 2008. Apesar dos esforços de formação empreendidos 
pelas instituições e pelos doadores, é imprescindível que se 
realize mais investimento nesta área para elevar as qualiicações 
académicas e proissionais do pessoal  de investigação agrária. 
O projecto HEST, que inicia em 2010, contribuirá para a melhoria 
da capacidade, mas está vocacionado para a C&T em geral 
e não na C&T agrária em particular. A falta de programas de 
PhD em ciências agrárias constitui, igualmente, um maior 
constrangimento para a melhoria dos níveis de qualiicação 
académico-proissionais. 

O governo de Moçambique deu passos signiicativos para 
apoiar a investigação em C&T, com destaque para a criação 
do MCT e do IIAM, veículos competitivos de inanciamento de 
investigação, reforma da estrutura do grau universitário e o início 
do projecto HEST. No entanto, a maior dependência em doadores 
para o inanciamento da investigação torna a I&D vulneráveis 
ás  mudanças inerentes aos  processos e prioridades dos 
doadores. Ademais, as restrições orçamentais e os desembolsos 
imprevisíveis pelo governo fazem com que a gestão eicaz dos 
fundos de investigação agrária constitua um desaio para as 
instituições ains. A taxa da intensidade de investigação agrária  
em Moçambique, indica que o investimento na I&D agrário 
continua a ser muito baixa relativamente à sua importância geral  
e seu contributo para a economia do país.

NOTES
1 Os dados inanceiros estão apresentados na moeda da “antiga” família do 

metical, moeda nacional em 2005, que é o ano base da série do ajustamento 
da inlação. Em Julho de 2006, o “novo” metical foi introduzido com um valor 
equivalente a 1.000 meticais da “antiga” família.

2 Os dados inanceiros estão também disponíveis nas actuais moedas ou dólar 
americano em 2005 através do Instrumento de Informação de ASTI, acessível 
em www.asti.cgiar.org/data.

3 O Ministério do Ensino Superior, Ciências e Tecnologias foi criado em 2000 e 
dividido em MCT e Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2005.  

4 Muitos cientistas devem, primeiro, passar o Teste de Inglês como Língua 
Estrangeira (TOEFL) para poderem candidatar-se e serem admitidos nas bolsas 
de estudo no exterior. 

Tabela 3— Foco de Investigação por tema, 2008

IIAM Ensino superior (3)

Distribuição dos investigadores em ETI (%)

Melhoramento genético de 
culturas

0,7 2,1

Controlo de doenças e praga de 
culturas

6,4 6,3

Outras culturas 35,3 9,0

Melhoramento genético dos 
animais

— 2,0

Controlo de doenças e pragas 
dos animais

17,1 6,1

Outros animais 3,5 30,7

Solo 7,1 2,1

Outros recursos naturais 12,1 4,2

Pós-colheita 1,4 6,3

Sistemas agrícolas 1,4 8,0

Socioeconómicos 9,3 9,0

Outros 5,7 14,2

Total 100 100

Fonte: Calculado a partir de ASTI–IIAM 2009.

Nota: Os dados em parênteses indicam o número de instituições em cada categoria.
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