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A agricultura desempenha um papel crucial na segurança alimentar e na redução da pobreza em Moçambique, contribuindo 25 por 
cento do produto interno bruto do país durante o período de 2007 a 2010. Contudo, apesar do importante potencial agroecológico 
do país e da necessidade de aumentar a produção, a produtividade agrícola em Moçambique continua a ser baixa. O fosso que 
continua a existir entre a produção doméstica de alimentos e a procura, assim como os atrasos verificados nas exportações, 
representam desafios importantes. No âmbito dos esforços para resolver esses desafios, o governo e outras partes interessadas do 
setor agrícola reconheceram o papel crucial que os serviços de extensão têm no aumento da produtividade. Em 2007, lançaram um 
programa de extensão nacional com um prazo previsto de oito anos, o Programa Nacional de Extensão Agrária (PRONEA), a ser 
implementado pela Direcção Nacional de Extensão Agrária do Ministério da Agricultura (MINAG-DNEA). 

Este plano de ação apresenta os resultados do estudo que foi realizado para avaliar os fatores críticos que limitaram a 
implementação do PRONEA pelo MINAG-DNEA e que deram origem à decisão de suspender o PRONEA em 2010, três anos após ter 
sido lançado. O estudo utiliza a estrutura concetual de Swanson e Rajalahti para o planeamento e a implementação de programas e 
para o reforço dos sistemas pluralistas de extensão e aconselhamento agrícola, de modo a identificar fatores que deveriam ter sido 
considerados antes do lançamento do PRONEA. A análise tem como base o estudo de literatura sobre a extensão agrícola em 
Moçambique, documentos oficiais, entrevistas com informadores e especialistas essenciais e visitas de campo a várias províncias. 

Os autores concluem que os fatores relacionados com a concetualização, implementação, monitorização e avaliação do PRONEA 
originaram o insucesso e a posterior interrupção do programa. No geral, a avaliação enfatiza a necessidade de serem efetuadas 
mudanças institucionais para apoiar a implementação bem-sucedida de programas públicos de extensão agrícola. Note-se que foi 
iniciada a implementação de um novo modelo do PRONEA no segundo semestre de 2012. 
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CONTEXTO 

A agricultura desempenha um papel crucial na segurança 
alimentar e na redução da pobreza em Moçambique. Entre 2007 e 
2010, a agricultura representou cerca de 25 por cento do produto 
interno bruto do país. Contudo, apesar do importante potencial 
agroecológico e da necessidade de aumento da produção, a 
produtividade agrícola em Moçambique continua a ser baixa. 

Há vários fatores que condicionam a produtividade agrícola 
de Moçambique, incluindo (1) a existência de poucos serviços de 
apoio essenciais nas áreas da investigação e extensão, da 
mecanização, da preparação dos terrenos agrícolas, da colheita, 
do processamento e da comercialização; (2) a baixa utilização de 
insumos agrícolas, incluindo água para irrigação; (3) o 
investimento público limitado em todo o setor agrícola; e (4) a 
capacidade limitada que as políticas e as instituições agrícolas têm 
em contribuir de forma eficaz para o reforço da coordenação 
intersectorial, em formular políticas com base em factos, em 
planear e em fazer a monitorização e avaliação (M&A). 

O governo de Moçambique e as outras partes interessadas 
reconhecem que os serviços de extensão podem ser cruciais para 
lidar com alguns desses desafios. O setor público, as empresas 
privadas e as organizações não-governamentais (ONGs) estão 
conjuntamente empenhados na prestação de serviços de 
extensão em Moçambique utilizando diferentes abordagens e 
metodologias. Contudo, a cobertura global que podem garantir é 
limitada. 

Em agosto de 2007, após a implementação do primeiro Plano 
Director de Extensão, que decorreu de 1999 a 2006, o Ministério 

da Agricultura (MINAG) lançou o Programa Nacional de Extensão 
Agrária (PRONEA), um programa nacional de extensão com um 
prazo previsto de oito anos (2007 a 2014) e com um orçamento 
total de 50 milhões de dólares americanos, para colocar em 
funcionamento o segundo plano diretor de extensão (FIDA, 2005). 

Os objetivos do PRONEA eram estabelecer (1) um mais vasto 
acesso a serviços de apoio técnico particularmente centrados nos 
distritos; (2) grupos de produtores mais bem organizados e com 
influência sobre a oferta de serviços; e (3) a oferta de serviços de 
apoio em resposta à procura dos mesmos (serviços de extensão 
vocacionados para a procura) através de um conjunto de 
intervenções complementares. O programa pretendia usar as 
contribuições do governo, das autoridades locais, das ONGs e das 
agências do setor privado nos termos que melhor fossem de 
encontro às necessidades do programa. Simultaneamente, 
assegurava uma boa relação entre o custo e a eficácia, não 
sujeitando o programa à interferência de agências individuais ou a 
complicações provenientes da "etiqueta política". 

No entanto, o PRONEA foi cancelado em dezembro de 2010, 
com base nas conclusões e nas recomendações da terceira missão 
conjunta de supervisão anual do PRONEA, um programa de 
análise intercalar realizado no final de 2010, através de um acordo 
mútuo entre o governo e o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola, um importante parceiro para o 
desenvolvimento da extensão pública. 

Neste documento, serão avaliados os fatores críticos que 
limitaram o sucesso da implementação do PRONEA e que deram 
origem à decisão de suspender o programa. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/mozsspwp6_portuguese.pdf


 

 

ESTRUTURA CONCETUAL E METODOLOGIA DO 
ESTUDO 

É utilizada a estrutura concetual de Swanson e Rajalahti (2010) 
para o planeamento e a implementação de programas e para o 
reforço dos sistemas pluralistas de extensão e aconselhamento 
agrícola (Figura 1), de modo a identificar e analisar os diferentes 
passos e fatores que deveriam ter sido considerados ao imple-
mentar o PRONEA. 

A estrutura dá particular importância à construção de ações 
colaborativas e complementares entre a extensão pública e os 
restantes fornecedores de extensão, assim como com outras or-
ganizações locais relevantes que trabalham nas áreas da agricul-
tura e do desenvolvimento rural. Figura 1 – Estrutura concetual de 
Swanson e Rajalahti para o planeamento e a implementação de 
programas e para o reforço dos sistemas pluralistas de extensão e 
aconselhamento agrícola 

Figura 1— Estrutura conceitual para o planejamento e implementação de programas para fortalecer o sistema pluralista de extensão 
agrícola  

 

O estudo implicou a análise de literatura e documentos ofi-
ciais, entrevistas com informadores e especialistas primordiais e 
visitas de campo a sete distritos de três províncias. Os informa-
dores primordiais foram entrevistados principalmente através de 
debates realizados entre grupos de referência formados por tra-
balhadores de campo na área da extensão (a nível distrital), fun-
cionários que trabalham nos Serviços Provinciais de Extensão Ru-
ral (SPER), gestores e técnicos superiores das direções e institutos 
nacionais relevantes do MINAG, bem como por especialistas de 
outras instituições relevantes que não fazem parte do MINAG. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: 

A análise do contexto político e institucional em que o PRONEA foi 
implementado responde à questão de pesquisa colocada pelo es-
tudo: Quais foram os fatores críticos que dificultaram a imple-
mentação bem-sucedida do PRONEA pela Direcção Nacional de 
Extensão Agrária (DNEA) do MINAG? O estudo resume as suas 
conclusões no que diz respeito ao contexto político e institucional 
em que o PRONEA foi implementado, nas seis seguintes catego-
rias. 

Falta de preparação da DNEA para implementar o 
PRONEA 

De um modo geral, a preparação da DNEA para implementar o 
PRONEA era fraca. A implementação do PRONEA era exigente 
devido às ações que tinham de ser realizadas para ser correta-
mente implementado. Exigia o aumento do número de tra-
balhadores de campo na área da extensão, o fortalecimento da 
M&A e o desenvolvimento de novas relações, abordagens, pro-
cedimentos e diretrizes, especialmente em termos da imple-
mentação de atividades de extensão vocacionadas para a procura. 

Tem sido difícil alcançar os níveis necessários de recruta-
mento desde o estabelecimento dos serviços públicos de exten-
são agrícola em Moçambique, em 1987. Mais recentemente, 
mesmo com a expansão acelerada da cobertura distrital entre 
2004 e 2008, houve pouco progresso no que toca ao aumento dos 
níveis de recrutamento. Isto notou-se principalmente até 2009, 
quando o objetivo do MINAG era recrutar 1024 trabalhadores de 
extensão pública a nível nacional. As dificuldades que preju-
dicaram os esforços de emprego e de integração de novos tra-
balhadores de extensão foram subestimadas e, conse-
quentemente, não foram abordadas a tempo de serem pronta-
mente resolvidas. O número limitado de trabalhadores de campo 
foi um dos principais entraves à implementação do PRONEA. Além 
disso, muitos trabalhadores de extensão estavam dispersos após 
2006, devido à acelerada expansão distrital da extensão pública 
que ocorria em todo o país à época. 

O PRONEA necessitava indiscutivelmente de um sistema de 
M&A mais forte, de melhor supervisão técnica no terreno e de 
formação frequente no local de trabalho para garantir que os tra-
balhadores de extensão no terreno tinham conhecimentos e in-
formações atualizados e que as atividades no terreno eram moni-
torizadas e avaliadas frequentemente. Contudo, a M&A continuou 
a ser realizada como acontecia antes da implementação do 
PRONEA. Pouco foi feito para orientar a M&A de modo que se en-
quadrasse nos componentes da PRONEA ou nas principais áreas 
de intervenção do programa de forma analítica e para utilizar as 
respetivas informações de forma oportuna na tomada de 
decisões, tanto a nível dos mais importantes decisores da DNEA 
como do MINAG. Não foi obtido qualquer tipo de assistência téc-
nica que pudesse fortalecer o sistema de M&A da DNEA já ex-
istente. Também não foram introduzidos no planeamento geral 
da DNEA e no sistema de M&A novos procedimentos, diretrizes 



 

 

ou formação no trabalho para os funcionários envolvidos, que aju-
dassem a avaliar o progresso do PRONEA. 

O sistema de M&A centrou-se na monitorização do mesmo 
conjunto de indicadores de produtividade ao longo dos últimos 10 
anos. Devido ao aumento da cobertura da extensão distrital com 
um orçamento limitado, verificar a fiabilidade e a qualidade dos 
dados e das informações tem sido difícil. Isso deve-se principal-
mente às dificuldades em assegurar a prestação de apoio logístico 
aos supervisores no terreno, à falta de supervisores em alguns dis-
tritos e à tendência que os funcionários de extensão têm em so-
brestimar ou exagerar nos respetivos desempenhos. Em alguns 
casos, os dados e as informações sobre o desempenho da exten-
são são reajustados ao nível de uma província sem uma justifi-
cação clara, quando há indicadores de discrepâncias nos dados de 
alguns distritos. 

Esperava-se que a DNEA se esforçasse mais para reforçar as 
informações e os conhecimentos sobre extensão, desenvolvendo 
assim uma espécie de "centro de conhecimentos e recursos na 
área do diálogo sobre extensão" (FIDA, 2005). Por outras palavras, 
esperava-se que a extensão pública reforçasse a sua abordagem 
de "aprender fazendo" através das intervenções. Era suposto 
terem sido feitos uma análise, um debate, uma documentação e 
uma aprendizagem através do planeamento participativo rele-
vante e dos processos de M&A. No entanto, foi alcançado pouco 
progresso nesta vertente institucional. A assistência técnica que 
devia apoiar a DNEA na implementação do PRONEA a nível central 
e provincial também devia ter aumentado a capacidade que a ex-
tensão pública tem em gerir as informações e os conhecimentos. 
Contudo, a assistência técnica necessária para que isso fosse 
possível não foi obtida ao longo dos três anos de implementação, 
por motivos que não são muito evidentes. 

O PRONEA focou-se principalmente na colaboração com e no 
desenvolvimento das organizações locais relevantes, do setor 
privado e das ONGs. Esperava-se que a DNEA pudesse reforçar es-
sas novas relações e colaborações com as principais partes inter-
essadas. Esperava-se também que a DNEA tivesse aumentado a 
sustentabilidade da extensão através da partilha de tarefas e de 
responsabilidades, assim como da consciencialização entre as 
partes interessadas. Fundamentalmente, a DNEA tinha de ser 
vista como um modelo no que se refere à gestão de atividades de 
extensão, por exemplo, através de parcerias ou iniciativas de ter-
ceirização. Para conseguir isso, a extensão pública tem de avaliar 
frequentemente o seu próprio desempenho, bem como identi-
ficar e realizar ações corretivas com vista a melhorar a prestação 
de serviços. No entanto, existem poucas ou nenhumas provas de 
que essas ações tenham sido realizadas ao longo dos três anos em 
que o PRONEA foi implementado. 

Maior descentralização da extensão pública 

O PRONEA foi implementado no contexto da crescente descen-
tralização administrativa das atividades e dos serviços do governo, 
com a Direcção Provincial da Agricultura (DPA) a tomar as 
decisões em questões fundamentais, tais como: 

 a alocação de recursos públicos para diferentes sub-
setores (colheitas, pecuária, silvicultura) e serviços (ex-
tensão, gestão de terrenos agrícolas e semelhantes) ao 
nível das províncias; 

 a alocação de recursos públicos de apoio a atividades 
agrícolas, incluindo a extensão, a nível distrital e através 
dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE); 

 gestão da extensão pública, em particular as questões 
administrativas, a nível das províncias. Incluiu a redis-

tribuição dos funcionários no terreno a nível das provín-
cias, quando necessário, como aconteceu em grande 
parte das províncias desde 2006, e, em alguns casos, a 
redistribuição dos funcionários de extensão também 
ocorreu a nível distrital. 

A responsabilidade da DPA pelas tarefas supracitadas foi, e 
continua a ser, encorajada e reforçada no âmbito dos esforços de 
descentralização em curso. No entanto, a forma como o processo 
foi conduzido leva a crer que existem problemas em assegurar 
que o processo de descentralização é devidamente implemen-
tado. É, por exemplo, difícil perceber até que ponto a extensão é 
considerada uma prioridade para a DPA no que se refere à 
alocação de recursos nos seus orçamentos, que por vezes são 
muito limitados. Muitos dos informadores primordiais entrevista-
dos sobre os problemas financeiros afirmaram que os recursos 
alocados para a extensão foram reduzidos, principalmente du-
rante a implementação do PRONEA, mesmo para alguns dos dis-
tritos prioritários. Também não é muito evidente até que ponto o 
desenvolvimento de capital humano é uma prioridade na procura 
de um melhor rendimento do serviço. Um número considerável 
de funcionários no terreno entrevistados a nível distrital (tra-
balhadores de extensão e supervisores de campo) e nos SDAE (a 
direção da unidade agrícola) afirmaram unanimemente que a 
formação no trabalho foi reduzida durante a implementação do 
PRONEA. 

Além disso, existem poucos indícios ou informações sobre a 
forma como a expansão da extensão pública a nível das províncias 
foi gerida em termos dos critérios utilizados para decidir como 
proceder a essa expansão. Isto verifica-se principalmente no que 
se refere à necessidade de assegurar "condições mínimas" para 
que essas expansões tenham sucesso. Além disso, embora os dire-
tores das DPA que foram entrevistados tenham destacado o papel 
importante que os serviços de extensão desempenham no desen-
volvimento agrícola de Moçambique, foi difícil encontrar indícios 
de como o desempenho da extensão (pública e fornecida por em-
presas privadas e ONGs) é analisado, partilhado e debatido entre 
as principais partes interessadas a nível das províncias. 

Finalmente, a integração da extensão nas atividades relacion-
adas com a agricultura dentro dos SDAE desde 2006 era vista 
como potencialmente útil para juntar as atividades complemen-
tares no mesmo nível do governo, como argumentado no se-
gundo plano diretor de extensão de 2006. Entre outros, essas ati-
vidades incluem a produção de culturas, a atividade pecuária, a 
gestão de terrenos agrícolas, a silvicultura e a gestão, a indústria e 
o comércio das pescas (nos distritos com potencial para isso). 
Contudo, quase 80 por cento dos funcionários no terreno entre-
vistados (extensionistas e supervisores de campo) mencionaram 
que continua a ser difícil perceber os benefícios da integração da 
extensão nos SDAE. Esta função da extensão, que faz parte da hi-
erarquia da extensão pública desde que os serviços foram intro-
duzidos pela primeira vez, sofreu devido à falta de apoios. 

Reformas institucionais a nível central no MINAG 

Entre 2005 e 2006, o MINAG implementou reformas institucionais 
profundas a nível central, com o objetivo de melhorar os serviços 
públicos em termos da utilização dos recursos. Apesar dos 
benefícios obtidos em outras áreas, as reformas parecem ter tido 
efeitos negativos no grau de colaboração dos serviços de exten-
são agrícola com as principais direções e com o sistema de investi-
gação do MINAG. 

Antes de 2005/2006, a DNEA realizava colaborações tangíveis 
com a maioria das instituições supracitadas. Estavam implementa-
dos grupos de trabalho temático com membros de instituições de 



 

 

extensão e de investigação desde 2000, por exemplo. Estes 
grupos incluíam a equipa de sistemas agrícolas que engloba a 
DNEA, na época designada Instituto Nacional de Investigação 
Agronómica (INIA), e profissionais da área da pecuária; o grupo 
responsável pela pós-colheita, formado pela DNEA e pelo INIA; e o 
grupo de produção avícola, formado pela DNEA e pelo antigo In-
stituto Nacional de Investigação Veterinária, em colaboração com 
o antigo Instituto de Produção Animal (IPA). Estavam também em 
prática boas iniciativas de colaboração a nível local, como acon-
tecia com a antiga Estação de Pesquisa do IPA em Ulongué, na 
província de Tete. Além disso, foram realizadas pelo menos duas 
reuniões conjuntas anuais de investigação e extensão a nível 
nacional, em 2003 e 2004, nas províncias de Niassa e Manica, re-
spetivamente. Essas iniciativas de colaboração começaram a sof-
rer um declínio em 2004 e 2005, principalmente devido à escassez 
cada vez maior de recursos. No entanto, as reformas de 
2005/2006 resultaram na descontinuação quase total dessas ini-
ciativas, pelo menos a nível central. Além disso, os recursos para 
implementar atividades conjuntas eram limitados. Isto verificava-
se particularmente nos recursos da DNEA, que era a principal in-
stituição que se comprometia a financiar (ou a cofinanciar) essas 
iniciativas, diretamente ou através de organizações parceiras. O 
mesmo pode ser dito relativamente às parcerias entre a extensão 
e os fornecedores de insumos. 

A colaboração com as principais direções nacionais também 
foi descontinuada após a implementação das reformas institu-
cionais de 2005/2006. Aparentemente, a colaboração entre a ex-
tensão pública e as recém-instauradas direções nacionais, que 
procurava implementar o Sistema Unificado de Extensão (SUE), 
também foi afetada pelas razões já referidas, que causaram a 
descontinuação das parcerias entre a extensão e a investigação. É 
importante notar que, enquanto no caso da investigação (Insti-
tuto de Investigação Agrária de Moçambique), os novos líderes 
eram constituídos por gestores de antigas instituições de investi-
gação, no caso das novas direções, os principais gestores eram no-
vos e não estavam necessariamente bem informados ou empen-
hados em continuar a colaboração com o serviço público de ex-
tensão agrícola que estava em vigor. No entanto, não existem 
provas concretas sobre até que ponto a DNEA tentou continuar a 
colaborar com as novas direções com vista à implementação do 
SUE. 

Expansão distrital acelerada (cobertura) da extensão pú-
blica 

O período entre 2007 e 2010 foi marcado pela mais rápida ex-
pansão geográfica da extensão pública desde que foi estalecida, 
em março de 1987. A diretiva política dos líderes do MINAG e das 
autoridades de cada província era "maximizar" a presença e o fun-
cionamento da extensão pública em todo o país. Embora a 
decisão de expandir a extensão pública para todos os distritos 
possa parecer positiva, os decisores podem não ter analisado 
devidamente três fatores críticos nessa expansão. 

O primeiro fator crítico é o número de funcionários. Apesar 
de o desenvolvimento de capital humano ter sido notável em ter-
mos da qualificação dos funcionários, não se verificou uma al-
teração substancial no número dos mesmos. Esperava-se que a 
DNEA tivesse um total de 1024 trabalhadores de extensão no ter-
reno até 2009. Este número foi estimado em 2004, nas primeiras 
fases de preparação do segundo plano diretor de extensão, que 
procurava à época abranger apenas 66 distritos. A abordagem de 
continuar a concentrar a extensão pública nos mesmos 66 distri-
tos em que a Direcção Nacional de Extensão Rural trabalhava em 
2004 foi modificada durante a formulação do PRONEA e do se-
gundo plano diretor de extensão. Contudo, o objetivo de ter 1024 

trabalhadores de extensão no terreno até 2009 manteve-se inal-
terado. Existiram alguns problemas mesmo no que se refere às 
melhorias na formação dos funcionários. A título de exemplo, al-
guns dos novos funcionários com melhor qualificação não eram 
especificamente qualificados nas disciplinas que são mais rele-
vantes para a extensão agrícola. 

O segundo fator crítico que não foi devidamente tido em 
conta durante a expansão da extensão pública foi o apoio 
logístico. Os dados disponíveis indicam que os agentes de exten-
são pública no terreno não estavam suficientemente bem equi-
pados em termos de transportes e equipamento. 

O terceiro fator crítico é o fraco papel que a DNEA desem-
penha a nível central. Isto deve-se, em parte, ao facto de a co-
municação entre setores (de baixo para cima e vice-versa) ser 
geralmente fraca, algo que foi uma característica marcante da ex-
tensão pública, principalmente entre o período de 2007 a 2010. 
Muitas vezes, os funcionários com mais autoridade central na 
DNEA apenas tinham conhecimento de uma expansão dos 
serviços de extensão através do trabalho em campo ou de relató-
rios de M&A de províncias elaborados pelos SPER. A fraca capaci-
dade de comunicação contribuiu para um reduzido acompanha-
mento dos esforços de expansão pelos funcionários centrais da 
DNEA. De forma semelhante, o papel central que a DNEA desem-
penha a acompanhar e fornecer apoio institucional tem sido 
muito limitado, mesmo no que se refere à análise e documen-
tação relevantes das lições que se podem tirar sobre a rápida ex-
pansão da extensão pública em todo o país. 

Recursos limitados para a DNEA 

A implementação do PRONEA exigia o compromisso de diferentes 
instituições do MINAG e dos parceiros para o desenvolvimento 
com vista a assegurar uma alocação adequada, consistente e sus-
tentável dos recursos ao longo do tempo. No entanto, houve 
dificuldades em assegurar o financiamento adequado. As se-
guintes informações, entre outras, foram fornecidas por informa-
dores primordiais das DPA, particularmente funcionários dos de-
partamentos de economia e diretores agrícolas de províncias: 

 O orçamento anual necessário para o PRONEA era ele-
vado. Se fosse atribuído de acordo com as necessidades, 
poderia absorver uma parte significativa do orçamento 
da DPA em detrimento de outros componentes. 

 O financiamento limitado e os desembolsos erráticos tor-
naram difícil a alocação de recursos importantes para a 
extensão ao longo do período em análise. Os desem-
bolsos para as DPA foram realizados de uma maneira que 
tornou difícil prever o momento exato em que o próximo 
desembolso iria acontecer. 

 Era difícil garantir a priorização do PRONEA devido às 
várias prioridades que as DPA e os níveis distritais tinham 
e que não se centravam necessariamente na extensão. 

 Além disso, os informadores primordiais a nível central 
do MINAG mencionaram que o acordo de cofinancia-
mento para a implementação do PRONEA foi um prob-
lema para o MINAG. 

Sensibilização, participação e apropriação limitadas na 
implementação do PRONEA 

Apesar de existirem indícios que mostram que a formulação e a 
divulgação de informações sobre o programa incluiu reuniões a 
níveis central e regional logo após este ser aprovado, esses esfor-
ços podem ser considerados o mínimo que deve ser realizado na 
formulação e no lançamento de um programa nacional de exten-
são agrícola como o PRONEA. Existem poucos indícios após a 



 

 

aprovação do PRONEA que indiquem que houve partilha de in-
formações e debates entre as principais partes interessadas – 
mesmo no interior do MINAG – sobre a forma como a fase inicial 
de implementação devia ser conduzida. Da mesma forma, as prin-
cipais partes interessadas tinham um conhecimento limitado do 
PRONEA. Consequentemente, a potencial participação das partes 
interessadas na implementação do PRONEA foi, de certa forma, 
prejudicada desde o início. 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES POLÍTICAS 

A análise dos documentos disponíveis, das visitas de campo e das 
entrevistas com informadores primordiais indicam que o PRONEA 
foi implementado num contexto político e institucional que não 
era adequado à implementação eficaz do programa. De um modo 
geral, a preparação da DNEA para implementar o PRONEA era 
fraca. O PRONEA foi implementado durante um esforço para au-
mentar a descentralização da extensão pública agrícola. No 
rescaldo de reformas institucionais profundas ao nível central do 
MINAG, o programa sofreu as consequências dos efeitos nega-
tivos relacionados com os consequentes ajustes institucionais, in-
dependentemente dos benefícios em outras áreas. De igual 
forma, a rápida expansão distrital (cobertura) da extensão pú-
blica, acompanhada pelos recursos limitados alocados para a 
DNEA, fizeram com que o PRONEA sofresse com a falta de fatores 
críticos necessários para o sucesso da sua implementação. Além 
disso, as principais partes interessadas tinham um conhecimento 
limitado do PRONEA. Consequentemente, a potencial participação 
das partes interessadas na implementação do PRONEA foi, de 
certa forma, prejudicada desde o início. 

O novo PRONEA, agora intitulado Projecto de Apoio ao 
PRONEA, parece ter abordado algumas das fragilidades enfrenta-

das na primeira fase (de 2007 a 2010). Contudo, apesar das al-
terações feitas à abordagem da intervenção (concentração, em 
vez de intervenção expandida nos distritos) e à abordagem da 
gestão (uma equipa específica, em vez de ser colocada nas mãos 
de vários gestores do MINAG a níveis central e local), este estudo 
destaca a enorme importância da realização de uma análise in-
stitucional vocacionada para os resultados e de alterações que 
apoiem a implementação das futuras atividades de extensão pú-
blica, dentro e fora do MINAG. 

O apoio à extensão pública a nível do MINAG necessita de algo 
mais do que os esforços da DNEA. Também são necessárias ações 
complementares por parte de instituições relacionadas com o 
MINAG. O grau de compromisso que as instituições relevantes rel-
acionadas com o MINAG terão ao longo do tempo para responder 
prontamente às necessidades de colaboração da extensão 
agrícola será fulcral para o sucesso dos futuros programas de ex-
tensão pública. Os planeadores e implementadores têm de con-
siderar formas de fortalecer a interface da cobertura distrital, a 
estrutura organizacional, as questões técnicas e metodológicas e 
o desenvolvimento de relações essenciais, de modo a desenvolver 
uma abordagem equilibrada para a implementação de programas 
de extensão pública. Uma vez que a extensão pública é vista como 
crucial para o MINAG conseguir cumprir as suas funções essen-
ciais, a DNEA deve ser capaz de mobilizar o tão necessário apoio 
dos parceiros para o desenvolvimento. Por último, o exercício 
acima deve ter em conta as expetativas que os agricultores, os 
outros atores da extensão agrícola, os governos locais, o MINAG e 
os políticos têm no sentido de a extensão pública contribuir para 
uma maior produtividade agrícola, para uma maior segurança ali-
mentar e para a redução da pobreza em Moçambique. 
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