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O Centro de Biotecnologia da UEM criado em  2005 veio ocupar um espaço importante no movimento 

científico nacional, transformando-se imediatamente num instrumento decisivo para o impulsionamento da 

investigação em biociências, garantindo pela primeira vez, o estabelecimento de fluxos regulares de 

pesquisa na área de biologia molecular a nível nacional. O centro representa um consórcio de quatro 

Faculdades: Agronomia e Engenharia Florestal, Ciências, Medicina e Veterinária, e está vocacionado para a 

investigação, formação, extensão e prestação de serviços na àrea de Biotecnologia. Na génese do CB-UEM 

está patente o princípio de fortalecer os denominadores comuns que a biotecnologia oferece aos vários 

ramos científicos que a utilizam. Deste modo, estão presentemente em funcionamento três núcleos de 

trabalho nomeadamente,  Diagnóstico e Epidemiologia Molecular,  Caracterização Genética de Populações e 

Biodiversidade e Toxicologia Molecular e Ambiente. Outros núcleos de trabalho serão agregados à estrutura 

interna do centro, proporcionalmente ao nível de especialização  e à capacidade de mobilização de recursos. 

O CB-UEM define o desenvolvimento dos recursos humanos na área de biotecnologia como a sua missão 

principal a curto e médio prazo e encara esta tarefa nas suas múltiplas vertentes e dimensões. Numa 

primeira fase, particular atenção foi dada à disseminação de conceitos básicos de biotecnologia através da 

organização sistemática de cursos de curta duração dirigidos a finalistas e recém graduados dos cursos de 

agronomia, biologia, veterinária e medicina. Por outro lado, recrutou-se um corpo de investigadores jovens 

que está activamente envolvido em projectos de pesquisa e tem sido submetido a treino especializado local 

e em laboratórios internacionais. Estes pesquisadores estão igualmente comprometidos com diversos 

programas de pós graduação a nível de mestrado e doutoramento. É igualmente digno de menção o facto do 

CB-UEM já constituir alternativa para o desenvolvimento da parte laboratorial de projectos de mestrado e 

doutoramento de colegas moçambicanos da UEM e de outras instituições, registados em programas de pós 

graduação em Universidades estrangeiras. Recentemente foi iniciado o programa de mestrado em 

Biotecnologia (primeira edição 2011/2012), estando em fase avançada de preparação o programa de 

doutoramento em biociências. 

O CB-UEM previligia o relacionamento internacional, considerando que este representa um aspecto 

fundamental no desenvolvimento da cultura científica e um factor indispensável para a dinâmica do 

processo de inovação tecnológica. Os laços de colaboração internacional são principalmente estabelecidos 

através da mobilidade de estudantes de pós graduação, do intercâmbio regular de pesquisadores e do 

desenvolvimento de projectos de investigação envolvendo vários parceiros. O centro é uma instituição 

moçambicana, fortemente influenciada por dinâmicas socio-políticas regionais (SADC) e continentais. Nestes 

termos, particular importância é dada à sua inserção e posicionamento a este nível geográfico. Porém a 

universalidade do seu objecto científico aconselha o desenvolvimento mais amplo de ligações científicas. 

Neste momento o CB-UEM tem acordos e experiências de colaboração com instituições Africanas, Europeias 

e Americanas, estando activamente empenhado em alargar o seu leque de relações científicas para o 

continente Asiático. 
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