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Resumo 
Perante a necessidade de identificação das suas prioridades nas áreas de I&D agrário e na consequente definição de 
linhas de trabalho, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) concebeu o seu Plano Estratégico 2011-
2015. Este documento, que em síntese se aborda no presente trabalho, inclui uma análise SWAT ao IIAM, a descrição 
dos seus objetivos estratégicos, metas, orçamentos, revisão dos projetos em curso, seus parceiros, financiamentos, e 
áreas de intervenção. Analisa-se o Plano Estratégico do IIAM como instrumento de trabalho de potenciais parceiros 
deste Instituto, relativamente ao estudo de oportunidades de cooperação. Salienta-se o significado da conceção de 
Planos Estratégicos para instituições de I&D, em particular na sua função de concentração de recursos humanos e 
materiais em áreas consideradas de referência. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Estratégico (PE) para 2011-2015, do IIAM  é considerado neste trabalho  como instrumento de 

análise de oportunidades de cooperação na medida em que apresenta um diagnóstico sistemático de fatores 

limitantes da produção agrária em Moçambique, com a identificação de prioridades e do  papel da I&D na 

mitigação destes problemas. 

O contexto em que aquele Plano Estratégico é elaborado integra alguns parâmetros de produção e de 

produtividade agrária de Moçambique, que será oportuno recordar: Assim, em 1970, 12,5% da terra arável 

(36 milhões de Ha), era utilizável sendo que atualmente apenas 5% estão ocupados (Estratégia de 

Desenvolvimento Rural, 2007). Ainda segundo a mesma fonte, hoje a produção agrícola do país está aos 

níveis de 1960; em 1975, 90% da população era rural, hoje apenas 60% o são; de 2000 a 2005 o PIB industrial 

subiu de 16 para 27% (Mozal); agricultura desceu de 30 para 23%; as exportações agrícolas e o camarão 

desceram de 40 para 20%, (efeito Mozal no montante das exportações) subiu de 17 para 60%; o Índice de 

competitividade de Moçambique é 110º entre 155 , 20º entre 25 países africanos; o PIB real rural, em 2000 

era de 200 US$. Com um crescimento de 6.5% /ano, serão necessários 30 anos para que atingisse o padrão 

de Maputo (1068 US$). Se o PIB da cidade de Maputo crescer 9%, atingindo em 2025,  9500 US$, o PIB rural 

terá que crescer 16%/ano para o igualar; o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para Moçambique tem 

aposição 184 em 187 países (Human Development Report 2011).  
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O PLANO ESTRATÉGICO DO IIAM 2011-2015  

No quadro macroeconómico acima descrito, foram tidos pelo PE como desafios do desenvolvimento agrário 

de Moçambique os seguintes elementos: Maior ocorrência de eventos extremos (cheias, secas, ciclones) 

devido a variações e ou mudanças climáticas; aumento da procura de alimentos, fibra e energia não só para 

o consumo interno mas também para o externo; aumento dos custos de produção, de energia, de 

fertilizantes e combustíveis e necessidade de incremento da qualidade dos produtos e serviços.  

O PE caracteriza a situação agrária do país como sendo de baixa produtividade e baixa qualidade na maior 

parte das suas cadeias de produção, com uma situação de fome ainda generalizada no País e com uma 

agricultura que continua a ser maioritariamente de subsistência. 

Na sua conceção foi procurada a integração do PE com outros estudos e planos anteriores de abrangência 

nacional ou regional. De entre os primeiros, salientam-se o Plano Estratégico do Desenvolvimento do Sector 

Agrário, Estratégia da Revolução Verde, Plano Estratégico de Ciência e Tecnologia, Estratégia de 

Desenvolvimento Rural, Estratégia de Segurança Alimentar e Nutrição e o Programa Quinquenal do Governo. 

De entre os segundos, referem-se o Programa Compreensivo da Agricultura em Africa, CAADP, e as 

estratégias de agricultura da SADC. 

ANÁLISE SWAT RELATIVA À MISSÃO DO IIAM 

Como instrumento de conceção do PE, foi feita uma análise SWAT relativa ao ambiente de trabalho e 

missões do IIAM, com a identificação dos seguintes perfis:  

Oportunidades:  Baixa produtividade; falta de variedades/raças adaptadas; Variações/mudanças climáticas; 

Aumento do custo de produção; fraco conhecimento de técnicas agro-pecuárias; carência de alimentos.  

Ameaças: Altos custos de transação e transporte (produtos e insumos); limitado quadro de pessoal 

investigador; dependência externa. 

Fraquezas: Infra-estrutura do IIAM, seu desempenho e organização, recursos financeiros, processo de 

planificação, monitoria e avaliação de I&D. 

 Forças: A presença física do IIAM nas principais zonas agro-ecológicas do País.   

LINHAS DE TRABALHO PRIORITÁRIAS INSCRITAS NO PE  

No PE são considerados as duas linhas de trabalho prioritárias: 

Cadeias produtivas básicas: cereais (milho, arroz, mapira e trigo) leguminosas de grão (feijões e amendoim), 

raízes e tubérculos (mandioca, batata-doce e batata reno), hortícolas, frango e ovos. 
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Cadeias de rendimento: algodão, amendoim, castanha de caju, madeira, as de gergelim, batata, soja, copra, 

leite, carne de vaca e de pequenos ruminantes, com ênfase para caprinos. 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS  

Decorrente da análise SWAT e da identificação das linhas de trabalho prioritárias, foram definidos, em 

síntese, os seguintes objetivos estratégicos e respetivas metas, para 5 anos do PE:  

 (OE1): Contribuir para a produtividade, estabilidade de produção e sustentabilidade das cadeias produtivas 

básicas.  

Metas: Aumentar em 10% a produtividade dos sistemas de produção; Trabalhar duas raças de galináceos; 

Gerar vinte variedades de materiais vegetais, dois sistemas de processamento e armazenamento livres de 

contaminantes e dois sistemas de transferência de tecnologias (produção animal e outro vegetal). 

(OE2): Contribuir para a competitividade das cadeias produtivas orientadas para o mercado. 

Desenvolver três sistemas de produção agro-industriais competitivos para a bioenergia: bioetanol, biodiesel 

e combustível lenhoso; contribuir para aumentar a produtividade, comercialização e competitividade com 

cinco estudos de sistemas/cadeias produtivas concluídos. 

(OE3): Contribuir para a segurança alimentar, nutrição e saúde dos consumidores. 

Diminuir em 50% a contaminação de alimentos; reduzir em dois meses o período de escassez de alimentos ; 

contribuir para a redução em 15% de custos de produção.  

(OE4): Contribuir para o uso produtivo e sustentável dos recursos naturais. 

Desenvolver sistemas de coleta, caracterização, conservação e uso de germoplasma relativas a 50 espécies 

coletadas, caracterizadas e conservadas.  

(OE5): Intensificar a interação e integração institucional do IIAM 

Identificando-se parcerias e fontes de financiamento, com o Desenvolvimento de mecanismos de 

comunicação e articulação política, institucional e social. 

OE 6: Melhorar a integração com parceiros 

OE 7: Desenvolvimento Institucional do IIAM 

ORÇAMENTO INDICATIVO DO PE 

Para cada um dos objetivos estratégicos foram calculados orçamentos indicativos para cada um dos anos de 

vigência do PE, de 2011 a 2015 disponíveis como anexo no PE. 



Página 4 de 4 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

ANEXOS AO PE 

O PE apresenta como anexos os seguintes documentos: Lista dos objetivos estratégicos, seus indicadores e 

meios de monitorização e avaliação. Relação dos principais projetos, suas fontes de financiamento e 

principais parceiros do IIAM. Orçamento indicativo por objetivo estratégico. 

Questões que se nos colocam: 

Na ausência de um Plano Estratégico seu, terá o IICT pelo menos, no PE de parceiros preferenciais, 

nomeadamente no PE 2011-2015 do IIAM, um instrumento que lhe sirva de referência para o 

estabelecimento de propostas de trabalho, conhecidas que são as prioridades, metodologias, carências e 

disponibilidades do organismo responsável pela I&D nas áreas agrária de Moçambique. 
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