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Prefácio da Diretora-Geral
Adjunta para Ciências
Naturais, UNESCO

A Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) são universalmente reconhecidas
como motores essenciais para a erradicação da pobreza e componentes
essenciais para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Em 2019, os cientistas sublinharam o papel vital das CTI e
apelaram a uma acção urgente e direccionada no Relatório Global de
Desenvolvimento Sustentável O Futuro é Agora: Ciência para Alcançar o
Desenvolvimento Sustentável (The Future is Now: Science for Achieving
Sustainable Development). A história do desenvolvimento mostra que
nenhum país ou região jamais desenvolveu-se sem adoptar e integrar
a CTI na sua agenda de desenvolvimento.

Shamila Nair-Bedouelle © UNESCO

A cooperação científica internacional é vital para acelerar o progresso
em direcção aos ODS, razão pela qual a UNESCO, em cooperação
com parceiros de desenvolvimento e agências da ONU, reforçou os
seus esforços de modo a reforçar os sistemas de CTI e a partilha das
melhores práticas.

Através da sua série ‘Mapeamento da Investigação e Inovação’, a UNESCO tem acompanhado vários
Estados-Membros de modo a analisarem e reverem os seus sistemas nacionais de política e governação
em CTI, e a reflectirem sobre os desafios, pontos fortes e oportunidades, de modo a melhorarem a
governação da CTI. Os relatórios desta série visam não só melhorar a formulação, implementação e
avaliação de políticas, mas também alinhar a CTI às necessidades e objectivos de desenvolvimento
regionais e nacionais – no caso de Moçambique, a Estratégia de Industrialização da SADC e a Agenda
Continental (Agenda 2063 da UA), bem como as agendas globais, de desenvolvimento e os ODS.
Nos últimos anos, o Governo de Moçambique empreendeu um processo de reestruturação do sistema de
CTI, incluindo a sua governação, as instituições, os mecanismos de financiamento e o aprofundamento das
realizações em matéria de energia sustentável fora da rede. Este relatório analisa as diferentes dimensões
do sistema nacional de CTI e analisa as suas componentes, abrangendo o quadro legal, os instrumentos
de política operacional em vigor, a coordenação e as estruturas organizacionais. O referido relatório
termina com uma série de recomendações de política para acções e investimentos futuros.
O relatório é fruto de uma cooperação bem-sucedida entre o Governo de Moçambique, o Banco Islâmico
de Desenvolvimento (BID) e a UNESCO. A participação e contribuição de várias partes interessadas em
CTI no país, juntamente com o apoio financeiro do BID, tornaram este volume possível, pelo qual estou
profundamente grata.
Estou confiante que este novo volume da série ‘Mapeamento da Investigação e Inovação’ da UNESCO
irá fornecer à República de Moçambique, aos decisores políticos e à comunidade científica global,
orientações úteis para uma política de CTI inclusiva e baseada em evidências.

Shamila Nair-Bedouelle
Diretora-Geral Adjunta para Ciências Naturais, UNESCO
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Prefácio da Assessora Sénior
do Presidente do GBID para
Ciência, Tecnologia e Inovação

No GBID, a nossa visão da dignidade humana abraça a Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI) como um factor-chave para melhorar
vidas ao permitir o desenvolvimento sustentável. Em todo o
Grupo BID, esforçamo-nos por fortalecer a ciência, tecnologia e
os sistemas de inovação nos países membros do GBID, de modo
a alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
através de investimentos direccionados, desenvolvimento de
capacidades e parcerias.
As políticas baseadas em CTI são continuamente reconhecidas
como motores estratégicos do crescimento económico. Com as
ferramentas certas e um ambiente conveniente, os inovadores e
a comunidade empresarial podem explorar o potencial da CTI
de modo a desenvolver soluções inovadoras para as questões de
Hayat Sindi © GBID
desenvolvimento que as suas comunidades enfrentam, através do
reforço de competências, obtenção de ideias e transferência de conhecimentos.
Como resultado, a parceria com a UNESCO é extremamente importante para nós. Trabalhamos com
a UNESCO para determinar áreas prioritárias de investimento em CTI e adoptámos uma abordagem
abrangente para a análise dos vários componentes do panorama de CTI em Moçambique, a fim de
construir um ecossistema funcional e eficaz de CTI. Esta publicação permitir-nos-á avançar no apoio a
Moçambique no seu caminho rumo aos ODS, o que inclui o desenvolvimento de uma política robusta em
matéria de CTI e a prestação de apoio de modo a reforçar a capacidade de planificação em CTI.
O GBID está totalmente preparado para os próximos passos e para apoiar Moçambique na implementação
das recomendações deste estudo, através de uma vasta gama de intervenções conjuntas que são
orientadas para a melhoria dos ecossistemas e infra-estruturas de CTI, para além do desenvolvimento de
capacidades e partilha de conhecimentos.
Com esta nota, desejo estender, em nome do Grupo BID, o meu sincero apreço ao Governo de
Moçambique pelo seu empenho em explorar o potencial das CTI para o desenvolvimento; à UNSECO
por se juntar a nós nesta jornada e aos funcionários do Departamento de CTI por prestarem um excelente
apoio com vista a materialização da referida publicação.
Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a Sua Excelência Dr. Bandar Hajjar pela sua liderança
visionária na promoção da CTI, de modo a apoiar os países membros do GBID a enfrentarem os desafios
de desenvolvimento global.

Hayat Sindi
Assessora Sénior do Presidente do GBID para Ciência, Tecnologia e Inovação, Supervisora Geral de
Comunicações e Relações Externas.
Embaixadora da Boa Vontade da UNESCO para a Ciência.
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Ciência, Tecnologia e Inovação para
a promoção do desenvolvimento
social e econômico
Daniel Daniel Nivagara, Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
A necessidade de reduzir-se os índices de pobreza e promover-se um
desenvolvimento sustentável, visando a criação do bem-estar social,
constituem desafios recorrentes e contemporâneos das Nações.
O Governo da República de Moçambique considera prioritário o
fortalecimento do sector de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI),
por forma à que este contribua efectivamente para o aumento do
conhecimento científico e inovação tecnológica, mitigação da pobreza
e, promoção do crescimento e desenvolvimento económico acelerado
do País.

Daniel Daniel Nivagara © Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior

Reconhecendo essa realidade, o Governo de Moçambique aprovou em
2003 a Política de Ciência e Tecnologia (PCT) e, em 2006 a Estratégia
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM). Estes
dois instrumentos de governação, visavam o fortalecimento do sector
de CTI em Moçambique através do desenvolvimento de um sistema
de investigação científica e de inovação integrado, dinâmico e de
qualidade.

Neste âmbito e, tendo transcorridos mais de dez anos após a aprovação dos dois instrumentos em
alusão, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através do Projecto UNESCO
GOSPIN, em parceria com a UNESCO e o Banco Islâmico de Desenvolvimento (BID), pretende conduzir
o processo de revisão e consequente actualização da PCT e da ECTIM. No quadro desta parceira e,
tendo em vista a revisão e actualização dos dois instrumentos de governação anteriormente referidos, foi
elaborado o presente estudo que visa servir de base fundamental para a reflexão sobre a situação actual
da investigação científica e inovação tecnológica em Moçambique. O MCTES está convicto que a presente
publicação e as suas respectivas recomendações, serão fundamentais para a elaboração da nova Política
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique e, sua respectiva Estratégia de Implementação.
À terminar, gostaria de endereçar, em nome do MCTES, os meus sinceros agradecimento à todos que
tornaram possível a elaboração da presente publicação “Mapeamento da Investigação e Inovação na
República de Moçambique”, particularmente aos técnicos do MCTES, às equipas técnicas da UNESCO e
do BID, pelo apoio com vista a materialização do presente estudo.

Daniel Daniel Nivagara
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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Sumário executivo

Este relatório apresenta o Perfil Nacional do sector de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), da República
de Moçambique, elaborado pela UNESCO para o Governo de Moçambique e o Banco Islâmico de
Desenvolvimento (IsDB). O estudo baseia-se na metodologia do Observatório Mundial de Instrumentos
de Política para a Ciência, Tecnologia e Inovação (GOSPIN) da UNESCO, um instrumento desenvolvido
para analisar os sistemas nacionais de CTI.
O Grupo Banco Islâmico de Desenvolvimento (GBID) reconhece que a CTI é indispensável para o
desenvolvimento sustentável e inclusivo dos seus países-membros e comunidades muçulmanas nos
estados não-membros, bem como para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Por isso, está empenhado em fornecer apoio para erradicar a pobreza; desenvolver formas novas e mais
sustentáveis de satisfazer as necessidades; e capacitar mulheres e homens a transformar as suas vidas para
melhor, através da ciência, tecnologia e inovação.1
Moçambique é actualmente um país de baixo rendimento. A exploração em grande escala de petróleo
e gás (P&G) coloca o país à porta do estatuto de país de rendimento médio-baixo. Esta transição deve
ser gerida com grande cuidado de modo a garantir o desenvolvimento sustentável em todas as esferas
– humana e a biosfera em geral.
Reconhecendo o acima exposto, a UNESCO com o apoio financeiro do GBID, iniciou um projecto de
cooperação e prestação de assistência técnica ao Governo de Moçambique, a fim de rever o sistema de
investigação e inovação, e identificar as áreas de investimento estratégico em CTI.
O projecto UNESCO-GBID tem como objectivo elevar a consciencialização sobre o papel central da CTI no
cumprimento das metas estabelecidas na estratégia para a industrialização regional da SADC, na Agenda
2063 da União Africana e nos ODS, bem como na identificação de áreas estratégicas de investimento
em CTI que abordem desafios importantes como a erradicação da pobreza, a resiliência às mudanças
climáticas, a saúde, a segurança alimentar e o acesso à água e energia.
Assim, de 9 a 13 de Dezembro de 2019, foi organizada uma missão técnica a Moçambique. Esta missão
garantiu uma abordagem participativa e a apropriação nacional do processo de formulação da estratégia,
tendo incluído entrevistas e visitas in loco com actores-chave do sistema de CTI. A missão técnica terminou
com a realização de um seminário nacional, bastante concorrido, sobre política e definição de prioridades
de CTI, realizado a 12 de Dezembro de 2019 em Maputo.
As preocupações e as questões levantadas nas entrevistas e no seminário podem ser sintetizadas no
seguinte:
▶ Necessidade de financiamento a todos os níveis;
▶ Necessidade de assegurar a combinação adequada de políticas de CTI;
▶ Preocupação com a coordenação, partilha de informação e transferência efectiva de tecnologia;
▶ Necessidade de avaliação ao longo de todo o ciclo de inovação;
1

Banco Islâmico de Desenvolvimento e UNESCO, 2018.
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▶ Inovação e o impacto da investigação na comunidade e no ambiente;
▶ Reconfiguração – assegurar a adequação ao objectivo; diferenciação institucional;
▶ A necessidade da investigação aplicada e extensão, orientada para a utilização;
▶ Acções antecipadas;
▶ Preparação e resposta a desastres (impedir, detectar, responder);
▶ Água, saúde e segurança alimentar são áreas críticas;
▶ Consciência do perigo da “maldição dos recursos”;
▶ Problemas para a entrada nas cadeias de valor comerciais;
▶ Laboratórios certificados de testagem e controlo de qualidade inadequados;
▶ A necessidade da criação de parcerias e da aprendizagem com outras pessoas;
▶ A necessidade de um Plano Director de Talentos, com ênfase na indústria do petróleo e gás, e atenção
a fase de formação do indivíduo desde o nível primário até ao nível superior, incluindo a Formação
Técnico-Profissional e Educação Vocacional (TVET - Technical and Vocational Education and Training);
▶ A inadequação do financiamento para estudos de pós-graduação;
▶ A necessidade de atenção à equidade de género;
▶ A necessidade de constituui;
▶ A necessidade de constituição de um quadro de engenharia sensível às consequências sociais e
ambientais da exploração dos recursos;
▶ Preocupação em atrair e reter talentos e;
▶ Necessidade de introduzir habilidades de programação em todo o sistema de educação.
O relatório do Perfil Nacional segue a abordagem da UNESCO de modo a fornecer uma avaliação de alto
nível do sistema de CTI em Moçambique. Esta abordagem inclui uma análise PESCE, dados quantitativos,
um mapa organizacional do sistema, um inventário de políticas e instituições, e uma análise FOFA (forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças).
O Perfil Nacional descreve um pequeno sistema de inovação que compreende os elementos essenciais
de um ecossistema favorável. O sistema de inovação faz parte de um todo maior, com a sua própria
dinâmica – um sector privado limitado; uma elevada carga de doenças e pobreza; défices em termos de
infra-estruturas e obstáculos educacionais.
A análise FOFA §5.2.1 – §5.2.4 sugere que, para além da sua pequena dimensão, as principais fragilidades
do sistema de inovação são as débeis ligações com o sector privado e a existência de serviços científicos
e técnicos subdesenvolvidos. Entretanto, existem muitas oportunidades para a industrialização e
desenvolvimento sustentável. Este projecto procura apoiar o sistema de inovação Moçambicano a moldarse e a ajustar-se aos desafios que se colocam no presente e futuro.
Estas considerações moldam as acções que o projecto UNESCO-GBID poderá iniciar.
As sugestões preliminares para investimento em três sectores estratégicos, consistem no seguinte:

Política de STEM e CTI
▶ À luz das aspirações locais, regionais e globais de desenvolvimento, a política de CTI de 2003 requer
uma actualização, particularmente em relação à inclusão, às mudanças climáticas e à revolução das
TIC em curso, várias vezes referida como Indústria 4.0 ou a Quarta Revolução Industrial.
▶ A Estratégia de CTI de 2006 requer uma avaliação e revisão; é necessário mais trabalho para reforçar
a capacidade de medição, monitoria e avaliação.
▶ Poderá também ser dada atenção à realização de estudos de prospectiva e de previsão invertida.
▶ Financiar estudos de pós-graduação em engenharia, com particular destaque para as mulheres jovens.
▶ Promover estudos de doutoramento para docentes universitários e investigadores.
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▶ Incentivos directos, para a criação de protótipos antes da entrada no mercado, poderão ser apoiados.
▶ Apoiar projectos que desenvolvam as habilidades de programação.

P&G
▶ Apoiar o desenvolvimento de um Plano Director de Talentos para o sector de P&G. Este plano deverá
antecipar a necessidade de desenvolver, reter e atrair engenheiros e tecnólogos, especialmente
mulheres, em toda a cadeia de valor: engenharia química e de processos, engenharia ambiental e de
produção, engenharia mecânica, civil e electrónica. Aprofundar as competências da TVET e CTI, para
a indústria de P&G.
▶ Explorar as cadeias de valor a montante, a meio e a jusante para o investimento em CTI, a fim de
impulsionar a participação local, de acordo com os ODS.
▶ Apoiar a avaliação das externalidades do P&G, com o objectivo de atingir zero emissões.
▶ A conveniência e viabilidade de delimitar uma proporção modesta das receitas de P&G para o apoio
à inovação e I&D poderá ser investigada.

Agricultura
▶ Apoiar os esforços do sector do agronegócio de modo a entrar nas cadeias de valor globais, de acordo
com os ODS.
▶ Apoiar o desenvolvimento de novas culturas de plantas e raças animais que irão mitigar o impacto
das mudanças climáticas.
▶ Apoiar projectos sobre segurança alimentar, incluindo o estado nutricional.
▶ Apoiar os pequenos produtores, e especialmente as mulheres, a entrar no mercado. As medidas
incluem o acesso à água, energia, transportes e TIC.
▶ Iniciar um projecto sobre agricultura em pequena escala, com zero emissões, no âmbito da QRI
emergente.
▶ Investigar a aplicação de métodos da economia circular.
O relatório está estruturado da seguinte forma: As Secções 1 e 2 fornecem o contexto e os antecedentes,
sendo a Secção 3 dedicada à aplicação da abordagem GOSPIN da UNESCO. A Secção 4 resume as
consultas locais e o seminário nacional. A Secção 6 é dedicada à análise FOFA, sendo que, as Secções 6
e 7 oferecerem sugestões para o investimento estratégico e o caminho a seguir.
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1. Moçambique:
Mapeamento da
Situação da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Nome oficial:

República de Moçambique

Capital:
Região
Nível de
rendimentos:
População:
Área total:
Chefe de Estado:
Chefe de Governo:
Eleições/nomeações:

Maputo
África Subsaariana
Baixo rendimento

Poder Legislativo:

Grupos étnicos:

Línguas oficiais:
Religião principal:

27.909.798 (2017)2
786.400 km2 3
Presidente Filipe Nyusi
Carlos Agostinho do Rosário
O Presidente é eleito pelos cidadãos da República de Moçambique, com base
no sufrágio universal, igual e directo, por voto secreto, para um mandato de
cinco anos, e este é elegível para dois mandatos consecutivos. O Presidente
nomeia o Primeiro-ministro e os membros do Governo.
Uma Assembleia da República unicameral, composta por 250 assentos, detém
o poder legislativo. Os seus membros são eleitos por um período de cinco
anos, através de uma lista partidária, em círculos eleitorais de um e vários
assentos, de acordo com uma representação proporcional.
99% da população é de etnia Africana (principalmente Makua, Sena, Shona,
Tsonga, Makonde e Swahili) e o 1% restante compreende outras minorias
étnicas (de origem mista, Moçambicanos Portugueses, Moçambicanos
Indianos, Moçambicanos Chineses e Moçambicanos Árabes).
Português (oficial), várias línguas Bantu (Makhuwa, Tsonga, Sena...).
Católica (aproximadamente 28,5%), Muçulmana (18%), Cristã Sionista (15,5%),
Protestante (12%).
Metical Moçambicano
25 de Junho de 1975

Unidade monetária:
Dia da
Independência:
Data da constituição: 30 de Novembro de 1990

1.1. ANTECEDENTES
Moçambique desfruta de uma vantagem geográfica na costa oriental de África, estando virado tanto para
a Índia como para a China, com potencial para tornar-se um centro de transportes. Os portos de águas
profundas de Maputo e Matola já contribuíram para o desenvolvimento económico do país e da região
da SADC, servindo países do interior do continente como o Zimbabué e a Zâmbia.

2
3
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Na primeira década do novo milénio, o crescimento económico foi impulsionado pelos dois enclaves de
alumínio e gás, ambos ligados a desenvolvedores e compradores estrangeiros.
A exploração iminente do campo de gás da bacia do Rovuma, o segundo maior após o do Qatar, oferece
o potencial para modernizar e melhorar a economia através de inovações horizontais, a montante e a
jusante. Em 2024, Matola será o local de construção de uma instalação flutuante de armazenamento e
gaseificação de gás natural líquido, propriedade conjunta da Total SA da França e da Gigajoule da África
do Sul.
Aprofundar a economia baseada na agricultura de subsistência e passar de uma economia impulsionada
por factores para uma economia orientada para a inovação, é a chave para a sustentabilidade a longo
prazo. Dada a velocidade de desenvolvimento da bacia do Rovuma, é altamente provável que se atinja
um estatuto de país de rendimento médio-baixo até 2030. Transformar esta conquista em ganhos sociais,
irá exigir uma gestão responsável da oferta de recursos de modo a que esta não se torne uma maldição
dos recursos.
Moçambique está actualmente classificado como um país de baixo rendimento. A exploração em grande
escala de petróleo e gás (P&G) coloca o país no limiar do estatuto de país de rendimento médio-baixo.
Esta transição deve ser gerida com grande cuidado de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável
em todas as esferas – tanto humana como a biosfera em geral. A Agenda 2025 de Moçambique procura
precisamente atingir este objectivo.
Ao realizar esta transição, Moçambique está a envolver-se com desenvolvedores de recursos, instituições
financeiras, bancos de desenvolvimento, agências multilaterais e doadores. Reconhecendo o acima
exposto, a UNESCO, com o apoio financeiro do Grupo Banco Islâmico de Desenvolvimento (GBID),
iniciou um projecto de cooperação e prestação de assistência técnica ao Governo de Moçambique, a fim
de rever o sistema de investigação e inovação e identificar áreas de investimento estratégico em CTI. Este
processo irá também sugerir opções de política e recomendações para a governação do sistema de CTI.
A visão do GBID é tornar-se ‘uma instituição líder no apoio ao mundo Muçulmano de modo a erradicar
a pobreza; desenvolver formas novas e mais sustentáveis, de satisfazer as necessidades; e capacitar
mulheres e homens a transformar as suas vidas para melhor, através da ciência, tecnologia e inovação’
(GBID e UNESCO, 2018, p. 19). Este facto implicará vários modos de assistência financeira com enfoque no
desenvolvimento de capacidades, apoio a políticas e desenvolvimento de uma combinação adequada de
políticas. Olhando em direção a 2025, os objectivos e metas específicos, para os países Muçulmanos, são:
I.

Aumentar a DBID:PIB de 0,37% para 1%

II.

Aumentar a DEID:DBID de 28,2% para 40%

III.

Aumentar o número de investigadores/milhões de habitantes (661 em 2016) para 1.000

IV.

Alcançar a paridade de género para as mulheres investigadoras

V.

Aumentar a sua quota mundial de artigos científicos (6,9% em 2015) para 15%

VI.

Duplicar a sua quota mundial de pedidos de patentes (1,7% em 2016) para 3,4%

VII.

Aumentar a sua quota mundial no total das exportações de alta tecnologia (3,3% em 2014) para 10%

VIII. Duplicar a sua quota do estoque global de IDE alojado (6,6% em 2016) para 13,2%
IX.

Duplicar a sua quota no total das exportações mundiais de mercadorias (8,8% em 2016) para 17,6%

Os indicadores de impacto associados a estes objectivos e metas de CTI são:
I.

Diminuir a percentagem da população que vive na/perto da pobreza multidimensional (48% em
2014) para 18%

II.

Mitigar a percentagem da população que vive na pobreza extrema multidimensional (19% em 2014)
para 3%

III.

Aumentar a criação de empregos (0,5 milhões em 2014) para 1 milhão por ano
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O projecto UNESCO-GBID tem como objectivo elevar a consciencialização sobre o papel central da CTI no
cumprimento das metas estabelecidas na estratégia para a industrialização regional da SADC, na Agenda
2063 da União Africana e nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e na identificação de
áreas estratégicas de investimento em CTI que abordem desafios importantes como a erradicação da
pobreza, a resiliência às mudanças climáticas, a segurança alimentar, e o acesso à água e à energia. Além
disso, o projecto irá apoiar o Governo de Moçambique na revisão da política e estratégia nacionais de CTI.
Assim, foi organizada uma missão técnica a Moçambique, de 9 a 13 de Dezembro de 2019. Esta missão
garantiu uma abordagem participativa e a apropriação nacional da formulação da estratégia, e incluiu
entrevistas e visitas in loco com os actores-chave do Sistema de CTI. A missão técnica terminou com a
realização de um seminário nacional sobre política e definição de prioridades de CTI, realizado a 12 de
Dezembro de 2019 em Maputo. Os participantes do seminário discutiram a dinâmica do sistema nacional
de inovação e apresentaram sugestões bem orientadas.
Este relatório inclui a aplicação da metodologia GOSPIN da UNESCO para o mapeamento da
investigação e inovação em Moçambique, uma sinopse das entrevistas e visitas in loco e considerações
resultantes do seminário. O relatório termina com recomendações para o desenvolvimento de políticas
e investimento em CTI.
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2. Panorama Contextual

O GOSPIN da UNESCO (https://en.unesco.org/go-spin) é uma ferramenta metodológica usada para
mapear os panoramas nacionais de CTI e analisar políticas de CTI e a sua respectiva implementação. A
Colecção GOSPIN de Perfis Nacionais sobre Políticas em Ciência, Tecnologia e Inovação é uma série de
relatórios publicados pela UNESCO. O programa GOSPIN é gerido pela Divisão de Política Científica e
Capacitação da UNESCO. O objectivo é gerar informação fiável e relevante sobre os diferentes panoramas
de políticas de CTI em todo o mundo.
A metodologia GOSPIN da UNESCO, usada para a elaboração de perfis nacionais de CTI, foi até
agora aplicada em oito países, a saber, Botswana, Malawi, Ruanda, Zimbabué, Israel, Guatemala, Laos e
Paraguai.4 Adicionalmente, o GOSPIN foi utilizado para gerar o perfil de CTI do Grupo Banco Islâmico
de Desenvolvimento.5 Este facto representou a primeira utilização da metodologia para traçar o perfil de
uma instituição, e não de um país.
A metodologia padrão GOSPIN cobre dez elementos que são fundamentais para a política de CTI:
1.

Descrição a longo prazo dos factores contextuais políticos, económicos, sociais, culturais e
educacionais (PESCE).

2.

Análise do conteúdo padrão das políticas explícitas de Ciência, Engenharia, Tecnologia, e Inovação
(SETI - Science Engineering Technology and Innovation), incluindo as políticas de investigação e
inovação implementadas noutros sectores, tais como os sectores agrário, energético, sanitário,
industrial e mineiro.

3.

Estudo de indicadores de I&D e inovação.

4.

Análise cientométrica, a longo prazo, de publicações científicas, patentes, marcas registadas e
modelos de utilidade.

5.

Descrição do ciclo de políticas de SETI.

6.

Análise completa do organograma de SETI em cinco níveis diferentes (nível de formulação de
políticas; nível de promoção; nível de execução de investigação e inovação; nível de serviços
científicos e tecnológicos; e nível de avaliação).

7.

Um inventário de todos os organismos e organizações governamentais de SETI, relacionados tanto
com a investigação e inovação, como com os serviços de ciência e tecnologia.

8.

Um inventário do quadro legal de SETI, incluindo leis, projectos de lei, regulamentos e acordos
internacionais sobre questões de SETI.

9.

Um inventário padrão, com 18 dimensões analíticas diferentes, de todos os instrumentos de política
operacional de SETI em vigor.

10.

Análise FOFA do panorama de investigação e inovação do país.

A estratégia do programa GOSPIN é quádrupla:
▶ Capacitação: formação de funcionários nacionais de alto escalão na concepção, implementação e
avaliação de uma variedade de instrumentos de política de CTI a nível nacional e regional.
▶ Estabelecimento de padrões: fornecer uma prática padrão para inquéritos sobre políticas de CTI e
instrumentos de política operacional, através do Manual da UNESCO em Paris.
▶ Recolha de dados: distribuição mundial dos inquéritos GOSPIN, dando prioridade à África, aos
Estados Árabes, Ásia e Pacífico, e América Latina e Caraíbas.
▶ Plataforma GOSPIN:6 plataforma online e de acesso aberto para decisores de CTI, agentes de
conhecimento, especialistas e público em geral, com um conjunto completo de informações sobre
políticas de CTI.
A informação gerada pelo processo GOSPIN destina-se, principalmente, a ser utilizada por especialistas
e órgãos governamentais responsáveis pelas políticas nacionais de CTI. A sua função é analisar os
resultados do inquérito e tirar conclusões adequadas, quando necessárias, de modo a preparar as decisões
4
5
6
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https://en.unesco.org/go-spin/country-profiles
Banco Islâmico de Desenvolvimento e UNESCO, 2018.
https://gospin.unesco.org/

dos órgãos políticos no domínio da CTI. O inquérito é também de interesse para os serviços nacionais de
estatística e organizações internacionais, para a promoção da cooperação científica e tecnológica entre
os seus estados membros.
A metodologia GOSPIN inicia com a análise ‘PESCE’, que é amplamente semelhante à análise PESTEL,7
contudo, distinguindo a categoria tecnológica. A categoria tecnológica está incorporada na CTI, que
é o objecto de estudo. A análise PESCE abrange as categorias política, económica, social, cultural e
educacional. Estas não são categorias rígidas, por exemplo, a categoria ‘cultural’ da PESCE sobrepõe-se à
categoria ‘legal’ da PESTEL. É também importante examinar as várias sobreposições, tais como a politicohistórica, a socioeconómica, a ambiental-legal, a tecno-económica, e assim por diante.
Para maior ênfase, a análise FOFA associada é apresentada separadamente, como a Secção 6.
A recolha de dados e informação primária incluiu entrevistas individuais e em grupo, visitas in loco e um
seminário nacional em Maputo. A recolha de dados primários é importante para a recolha de informação
e experiência tácita e de modo a garantir a apropriação do processo de desenvolvimento da política de
CTI, que é o segundo resultado do projecto UNESCO-GBID.
Os dados secundários e fontes de informação, recolhidos para o estudo, incluem documentos internos
e externos, tais como documentos de estratégia e política, relatórios de avaliação, documentos de
projecto e conjuntos de dados disponíveis sobre intervenções relevantes, relacionadas com a CTI, para
Moçambique.

2.1. ANÁLISE PESCE8
2.1.1 Geografia
Moçambique está situado na costa sudeste de África e está separado das Comores, Mayotte e Madagáscar
pelo Canal de Moçambique. O país partilha fronteiras terrestres com a Tanzânia no norte, Malawi e Zâmbia
no nordeste, Zimbabué no oeste e Eswatini e África do Sul no sudoeste. O clima é tropical a subtropical
com duas estações principais: a estação seca, de Abril a Setembro, com temperaturas de 22–31°C, e a
estação chuvosa, de Outubro a Março, com variações de temperatura de 22–31°C. A altitude influencia
grandemente as condições climáticas. Efectivamente, a precipitação concentra-se no litoral. A maior parte
dos planaltos e das montanhas está situada nas regiões noroeste e oeste. Moçambique tem cinco rios
importantes – o principal é o Zambeze – e quatro lagos notáveis. Existem cerca de 36 milhões de hectares
de terra fértil, dos quais apenas 10% são utilizados para fins agrícolas. Moçambique também possui uma
rica diversidade e abundância de recursos naturais, especialmente carvão mineral, titânio, gás natural,
energia hidroeléctrica, tântalo e grafite. Finalmente, o país é frequentemente vítima de calamidades
naturais, especialmente de ciclones e cheias durante a estação chuvosa.

2.1.2 Perspectiva histórico-política
Os académicos estimam que o primeiro vestígio de assentamentos tenha surgido no século III, na
sequência das grandes migrações Bantu da África Ocidental. Os Bantu eram principalmente pastores, e
trabalhavam o ferro, cobre e ouro.
Os primeiros navegadores estrangeiros chegaram à costa de Moçambique no século VI. Eram
principalmente Árabes e Persas. A partir do século IX, com a ascensão do Islão, os mercadores Árabes

7

8

Análise PESTEL - Política, Económica, Social, Tecnológica, – política, económica, social, tecnológica, ambiental e legal – é
normalmente utilizada para realizar análises situacionais de um objecto de estudo, seja este uma empresa, outro tipo de
organização, ou mesmo um país.
Política, económica, social, cultural e educacional (PESCE)
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começaram a aumentar a sua influência e as suas actividades comerciais na região, comercializando
escravos, ouro, óleo de palma, peles de animais, âmbar e marfim.
Os primeiros povos de Moçambique foram os caçadores-recolectores San aos quais se juntaram, no início
do primeiro milénio, tribos de língua Bantu que tinham migrado para o sul a partir das suas origens na
África Ocidental. O contacto estrangeiro seguinte foi com Árabes que deslocaram-se do Golfo Pérsico
para sul aos quais juntaram-se exploradores chineses no século XIV. O que se tornou decisivo, contudo,
foi a chegada dos portugueses no final do século XV.
Estes vários povos migrantes, contribuíram para a diversidade linguística em Moçambique: Emakhuwa
26,1%, Português (oficial) 16,6%, Xichangana 8,6%, Cinyanja 8,1%, Cisena 7,1%, Elomwe 7,1%, Echuwabo
4,7%, Cindau 3,8%, Xitswa 3,8%, com outras línguas moçambicanas perfazendo 11,8% e as restantes 0,3%
não sendo contabilizadas. A população é predominantemente africana, fortemente cristã (60%), com 19%
a professar o Islão.
No final do século XIX, depois de terem dobrado o Cabo da Boa Esperança, os Portugueses criaram
vários postos comerciais em Sofala, Sena, Tete, Quelimane e Inhambane. Moçambique tornou-se um
centro estratégico, com a sua longa faixa costeira, e o terminal ocidental na rota para a Índia. Em 1692, a
Coroa Portuguesa estabeleceu concessões de terra em Moçambique, o que significava que os colonos
arrendatários de terras recebiam terras Africanas e deveriam defendê-las, bem como pagar impostos. Em
meados do século XVIII, surgiram tensões entre colonos e Moçambicanos que resistiram à exploração de
recursos pelos Portugueses. A nível externo, Portugal também se viu em conflito com os Árabes do Golfo
Pérsico, os Britânicos e os Franceses, com a consequência de que os seus interesses foram desviados para
o Brasil, e o investimento em Moçambique diminuiu. No século XIX, o Governo Português ficou limitado
aos portos da Ilha de Moçambique, Ibo, Quelimane, Sofala, Inhambane e Lourenço Marques, e aos postos
avançados de Sena e Tete, no vale do Zambeze.9Embora Portugal reclamasse a soberania sobre Angoche
e algumas cidades costeiras muçulmanas, mais pequenas, estas eram praticamente independentes.
Em 1842, Portugal proibiu o comércio de escravos em Moçambique, mas o comércio clandestino continuou
durante décadas, com ligações terrestres à República da África do Sul a partir da década de 1860.
Múltiplos factores moldaram então o tecido geopolítico. O primeiro foi o desenvolvimento, a partir da
década de 1860, da exploração mineira no extremo interior de Bechuanaland, no antigo Transvaal e
posterior Rodésia, que criou uma forte demanda por mão-de-obra migrante e a circulação de mercadorias.
As minas, plantações e redes de transporte foram expandidas em toda a região. O segundo factor foi a
Conferência de Berlim de 1885 que pôs a nu a fraqueza do domínio Português em Moçambique. A British
South Africa Company, fundada em 1899, tornou-se então um poderoso concorrente da Companhia do
Niassa, no norte e, da Companhia de Moçambique, com sede na Beira. Estas companhias desenvolveram
infra-estrutura para o transporte de produtos agrícolas para os respectivos portos. As companhias
dedicaram-se, ainda, ao recrutamento de mão-de-obra para as minas do interior.
Os primeiros sinais de rebelião, no período moderno, iniciaram em 1894. Gungunhana, líder do povo
Changana, opôs-se à autoridade Portuguesa, mas foi derrotado e forçado ao exílio. Posteriormente,
em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a população de Báruè, na parte oeste de Moçambique,
recusou alistar-se no exército Português, o que conduziu a uma rebelião. Vários movimentos anticoloniais
ocorreram em Moçambique até ao final da guerra.
Durante as duas décadas seguintes, o poder passou das Companhias Majestáticas para o governo local.
Em 1933, o ditador Português António Salazar adoptou uma forte política imperialista e encorajou os
Portugueses do continente a migrarem para Moçambique. Foram estabelecidas novas plantações para a
exportação de algodão, caju, copra, chá e sisal. Contudo, os empregos administrativos eram reservados
aos colonos, com benefícios limitados que diminuíam e escapavam dos referidos povos, de tal modo que
o fosso socioeconómico, intra-países, promoveu a reivindicação dos Moçambicanos por mais liberdade.
Moçambique adquiriu o estatuto de província portuguesa ultramarina em 1951.
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M Newitt, (1995). Uma História de Moçambique. Londres: Hurst & Co.

Posteriormente, em 1962, em Dar-es-Salaam, três grupos nacionalistas criaram a Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), um movimento liderado por Eduardo Mondlane, com o objectivo de
conquistar a independência de Moçambique. A campanha pela independência começou em 1964, no
norte de Moçambique. A FRELIMO organizou uma guerra de guerrilha com base na população rural; a
administração Portuguesa respondeu enviando tropas, veículos blindados e aviões de Portugal, apoiados
pela África do Sul e Rodésia. Durante a guerra de libertação, a FRELIMO recebeu apoio da Tanzania,
Argélia, União Soviética, China, entre outros países. Paralelamente, eclodiram guerras de libertação na
Guiné Portuguesa, Angola e Cabo Verde. O esgotamento da economia Portuguesa, a perda de vidas
humanas e a insatisfação com a ditadura levaram a um golpe de estado militar que ganhou apoio popular
como a ‘Revolução dos Cravos’ de 25 de Abril de 1974. Representantes da FRELIMO e de Portugal
reuniram-se então em Lusaka (Zâmbia) para chegarem a acordo sobre a independência de Moçambique.
O país alcançou a independência em 25 de Junho de 1975, quase cinco séculos após a chegada dos
portugueses. O primeiro Presidente de Moçambique foi o líder da FRELIMO, Samora Moisés Machel. As
independências de Moçambique e de Angola surgiram como uma ameaça à África do Sul e à Rodésia,
governadas por minorias, que imediatamente procuraram formas de perturbar estes governos recémeleitos, de esquerda. Guerras civis eclodiram em Moçambique e Angola, com os beligerantes a serem
apoiados pelo Ocidente e pelo Oriente. O governo eleito da FRELIMO, em Moçambique, enfrentou a
RENAMO; o MPLA em Angola enfrentou a UNITA e a FNLA.
Numa tentativa de pôr fim ao conflito, Moçambique e a África do Sul assinaram um acordo conhecido
como o Acordo de Nkomati em 1984. Este acordo falhou, com os signatários a acusarem-se mutuamente
de violações. O conflito interno Sul-Africano intensificou-se, tal como aconteceu em Angola e na Namíbia.
Após um impasse em Angola, os beligerantes reuniram-se em Nova Iorque e concordaram com os Acordos
de Nova Iorque de Dezembro de 1988 que puseram fim ao envolvimento Cubano, da União Soviética
e da África do Sul em Angola, abrindo caminho à retirada das forças estrangeiras e à independência da
Namíbia10.
Na segunda metade da década de 1980, sob a liderança do Presidente Joaquim Chissano, o país iniciou o
processo de liberalização económica e política. As explorações agrícolas colectivas foram desmanteladas e
tornaram-se parcelas de base familiar. Em 1990, uma nova constituição introduziu eleições multipartidárias
e uma economia de livre mercado. Posteriormente, em 1992, a FRELIMO e a RENAMO, apoiadas por
um processo das Nações Unidas, assinaram um acordo de paz. Em 1994, foram organizadas eleições
multipartidárias. A FRELIMO venceu, tendo a RENAMO ganho um número considerável de assentos
parlamentares. Este facto abriu a possibilidade de reconstruir-se o país devastado pela guerra.
Excepcionalmente, Moçambique, que nunca fez parte do Império Britânico, aderiu à Comunidade das
Nações (Commonwealth of Nations) em 1995.
Em 2004, após 18 anos no cargo, o Presidente Chissano abandonou o poder. O Presidente Armando
Guebuza cumpriu então os dois mandatos, actualmente previstos na lei, e em 2015 passou o poder
executivo ao Presidente Filipe Nyusi. Nas eleições legislativas e presidenciais de 2019 a FRELIMO e o seu
candidato alcançaram a vitória.
A insatisfação com os resultados eleitorais e o acesso aos recursos levou a RENAMO a reactivar as suas
forças armadas, de modo a engajarem-se numa insurreição de baixo nível que prevaleceu de 2012 a 2019,
nas Províncias nortenhas e centrais de Tete, Manica, Niassa, Sofala e Zambézia. Estas regiões foram a base
da RENAMO durante a guerra civil. Eventualmente, com mais de 200 mortos, e milhares de deslocados,
um acordo de paz foi alcançado em finais de 2019.
A actual preocupação reside nos ataques terroristas que têm lugar no extremo norte da província de Cabo
Delgado. Estes ataques parecem um alastramento dos seguidores do falecido clérigo Queniano Aboud
Rogo, alguns dos quais estabeleceram-se na Tanzânia, antes de mudarem-se para Moçambique11. O
movimento adoptou métodos violentos, de modo a ganhar o domínio da região que, comprovadamente,
alberga ricas reservas de petróleo e gás. Tem havido ataques contínuos a aldeões, às forças de defesa e
10 A paz chegou a Angola em 2002, após a morte do líder da UNITA Jonas Savimbi.
11 S. West, 2018.
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segurança de Moçambique e a interesses estrangeiros de P&G. Os insurgentes aparentam ter o apoio do
Estado Islâmico, e declararam a intenção de estabelecer um estado Islâmico sob a lei da sharia. As forças
de Defesa e Segurança de Moçambique têm realizado operações de contra- insurgência no extremo
norte do país.

2.1.3 Demografia
De acordo com o último recenseamento geral da população realizado em 2017, Moçambique tem uma
população total de 27 909 798 habitantes. Em 2019, a taxa de crescimento da população Moçambicana
era de 2,9%.12 O país possui uma população jovem em rápido crescimento, com 45% da população tendo
menos de 15 anos de idade e uma idade média nacional de 17,2 anos (2007). As taxas de fertilidade e
mortalidade são elevadas; contudo, têm vindo a diminuir gradualmente desde 1999. Efectivamente, o
país tem uma das taxas de fertilidade mais elevadas do mundo, com 5,08 filhos por mulher em 2017. Esta
taxa foi tão elevada como 5,8 em 1999. A proporção de mortes infantis por 1.000 nados-vivos diminuiu de
119,9 em 1999 para 53,3 em 2007 (Figuras 1-3).

Crescimento da população (% anual)
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Figura 1. Crescimento da população (% anual)
Fonte: World Bank, 2018
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Figura 2. Taxa de fertilidade, total
Fonte: World Bank, 2017
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Figura 3. Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
Fonte: World Bank, 2018
Moçambique é escassamente povoado. A sua densidade populacional é a 178ª no mundo, com 29 pessoas
por quilómetro quadrado. As províncias de Nampula e Zambézia, do norte-centro, são as áreas mais
povoadas com cerca de 45% da população total do país. Em 2019, 31,8% dos moçambicanos viviam em
zonas urbanas. De 2015 a 2018, a taxa de urbanização foi de 3,36% por ano. A cidade mais populosa é
a capital, Maputo, com 1 080 277 habitantes, em 2017. Outras cidades importantes são Matola, Beira e
Nampula, com 1 032 197; 592 090; 663 212 habitantes em 2017, respectivamente.
Os Bantu (que incluem vários grupos étnicos tais como os Macondes, os Swahili, os Tonga, os Yao, os Nguni
ou os Chopes) representam 97,8% da população. Os restantes incluem africanos brancos (maioritariamente
descendentes de Portugueses), Euro-Africanos (de herança mista Bantu e Portuguesa) e ‘indianos’ (cerca
de 45.000 são de descendência Indiana no país). Em geral, os Macuas vivem nas regiões norte do país,

21

os Sena e Shona no vale do Zambeze e os Changanes (também chamados Tsonga) são dominantes nas
regiões sul. Entre 1979 e 1992, cerca de 1,7 milhões de moçambicanos fugiram para o Malawi e a África do
Sul devido à guerra civil. Cerca de 80.000 migrantes Moçambicanos trabalham nas minas da África do Sul.

2.1.4 Desenvolvimento humano
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)12 é um indicador composto que combina medidas de
desempenho em matéria de saúde e educação. Entre 1990 e 2018, o Índice de Desenvolvimento Humano
de Moçambique aumentou de 0,217 para 0,446, deixando o país classificado na posição 180 dos 189
países que se encontram registados. O aumento reflecte uma melhoria nos resultados da educação, com
a saúde a permanecer problemática. Em 2016, Moçambique foi o 3º país a nível mundial a realizar uma
Avaliação Externa Conjunta (JEE - Joint External Evaluation) da Organização Mundial de Saúde sobre a
Segurança Sanitária do país.13 A JEE apelou a reformas na lei da saúde, à adopção da abordagem ‘One
Health’ (Saúde Única), e ao reforço de todo o sistema de saúde.
Durante décadas, Moçambique registou uma elevada pobreza, causada principalmente por calamidades
naturais, doenças infecciosas, elevado crescimento populacional, baixa produtividade agrícola e
distribuição desigual da riqueza. Efectivamente, em 2017, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de
Moçambique, que tinha um valor de 0,437, era o mais baixo entre os países da região e estava classificado
em 180º lugar entre os 188 países de todo o mundo. Além disso, este valor do índice era inferior à
pontuação média dos países com baixo índice de desenvolvimento humano (0,504), bem como dos países
da África Subsaariana (0,537).
Com o fim da guerra civil, o IDH de Moçambique aumentou em 108,9% de 1990 a 2017 (de 0,209 para
0,437). Durante esse período, tanto a esperança de vida à nascença como os anos de escolaridade
previstos aumentaram de 42,9 anos para 58,9 anos e de 3,7 anos para 9,7 anos, respectivamente.
A esperança de vida Moçambicana, à nascença, é de 58,9 anos, comparada com 60,8 anos e 60,9 anos
respectivamente, para os países de baixo desenvolvimento humano e a pontuação média dos países da
África Subsaariana.
Contudo, a partir de 2017, a situação permaneceu preocupante, uma vez que 42,9% das crianças com
menos de 5 anos sofriam de desnutrição moderada a grave e 62,9% da população total vivia abaixo da
linha de pobreza monetária.
Na vertente cultural/jurídica, o português é a língua da instrução educacional, embora menos de 10% dos
alunos que entram na escola sejam competentes no uso da língua. Além disso, as taxas de alfabetização
permanecem persistentemente baixas, limitando a participação na economia moderna.
Desde a independência, o sistema de educação cresceu rapidamente e, actualmente, possui uma taxa
líquida de matrículas, no ensino primário, de 89% e uma taxa bruta de matrículas, no ensino secundário,
de 32,4%.14 A taxa de alfabetização entre adultos, com 15 anos ou mais, é de 50,6%.
Em relação à educação, em 2018, os anos de escolaridade previstos eram de 9,3 para as mulheres e 10,2
para os homens.15 Além disso, 14,0% das mulheres moçambicanas, com 25 anos ou mais, receberam pelo
menos alguma educação secundária. Esta taxa é mais elevada para os homens, com 27,3%.
O número de estudantes matriculados no ensino superior, em 2018, era de 213.930 estudantes, o que
reflecte uma taxa de participação de 7,3%. As mulheres representavam 45% do total de matrículas, com
34% dos estudantes em ciências naturais e 24% em engenharia. Estes níveis estão um pouco abaixo

12 Dados de Desenvolvimento Humano (1990-2018): http://hdr.undp.org/en/data
13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254887/WHO-WHE-CPI-2017.19-eng.
pdf;jsessionid=A613DDF6A25C7A8B989A0F525E6E6E26A5?sequência=1
14 FEM, 2017.
15 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ
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da média global de 35%. A Universidade Eduardo Mondlane, com uma taxa de inscrição de 30.000
estudantes, continua a ser a principal instituição de ensino superior (IES).

Tabela 1. Graduados do ensino superior, por área e sexo 2005–2018
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Fonte: UNESCO Institute for Statistics, 2018
O número de graduados do ensino superior aumentou 6,7 vezes ao longo do período indicado. Por outro
lado, a proporção de graduados em STEM mostra um valor mediano de 11%. É evidente que há maior
ênfase nos domínios da engenharia, nos quais verificou-se um aumento muito acentuado. Por outro lado,
os dados do Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) mostram que a educação, com cerca de 30%, é a
área de estudo dominante.
Existe um viés de género considerável, uma vez que as mulheres representam apenas 5% dos graduados
em STEM. A distribuição de 2018 mostra que as mulheres estão concentradas nos domínios dos negócios,
administração e direito (37%), educação (27%) e saúde (15%).
Embora as mulheres
Em 2017, as mulheres representavam apenas 5,9% dos graduados em representem 45,1% de
ciências, matemática, engenharia, produção e construção, no nível todas as inscrições, a sua
percentagem de inscrição
superior.
nas áreas de STEM é de cerca
Em 2018, cerca de 2.967 estudantes moçambicanos foram registados de 30%, e elas abrangem
como estudantes no exterior, com 1.248 na América do Norte/Europa, apenas 6% dos graduados
539 na África Subsaariana, e 425 na América Latina.
nestas áreas.
O Protocolo da SADC sobre Educação e Formação requer que os
signatários disponibilizem 5% das vagas disponíveis no ensino superior a estudantes de outros estados
membros, e que a tais estudantes sejam cobradas taxas domésticas, conforme aplicável.
Dos 539 estudantes da África Subsaariana (ASS), a maioria frequenta universidades Sul-africanas.
Em 2017, 32 estudantes obtiveram o grau de mestrado na África do Sul, e outros 10 obtiveram o grau de
doutoramento.
O Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Género (IDG)16 baseia-se num IDH desagregado por sexo,
definido como a proporção entre o IDH feminino e o masculino. Em 2017, o valor do IDG de Moçambique
atingiu 0,904, que é a pontuação mais baixa em comparação com os países da região, mas superior à
média do IDG tanto de países de baixo desenvolvimento humano (0,862) como da África subsaariana
(0.893).

16 http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
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Em relação às desigualdades baseadas no género, o Índice de Desigualdade de Género mede as
desigualdades entre mulheres e homens, relativamente à saúde reprodutiva, empoderamento e emprego
– quanto mais baixo for o índice, menor será a desigualdade.
Em 2017, o valor do Índice de Desigualdade de Género de Moçambique era de 0,552, classificado na
posição número 138 a nível mundial, que é melhor do que a pontuação média dos países de baixo
desenvolvimento humano (0,586), bem como os da África Subsaariana (0,569).
A elevada taxa de natalidade em Moçambique reflecte a desigualdade de género, baixo uso de
contraceptivos, casamentos e gravidezes prematuros, e falta de educação. Efectivamente, em 2017,
135,2 de um total de 1.000 mulheres moçambicanas, entre os 15 e 19 anos, deram à luz, e 48% das
mulheres entre os 20 e 24 anos de idade estavam casadas aos 18 anos de idade.
Finalmente, 27,1% das mulheres utilizaram métodos modernos de contracepção.17 Os dados comparativos
são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Dados comparativos, classificação do IDH, IDH, IDG e desigualdade de género.
País/Grupo

Classificação
do IDH

HDI

GDI

Desigualdade
de género

África do Sul

113

0,699

0,984

0,389

Eswatini

144

0,588

0,943

0,569

Zâmbia

144

0,588

0,941

0,517

Tanzânia

154

0,538

0,928

0,537

Zimbabué

156

0,535

0,924

0,534

Malawi

171

0,477

0,936

0,619

Moçambique

180

0,437

0,904

0,552

Países com baixo desenvolvimento humano

/

0,504

0,862

0,586

Países da África Subsaariana

/

0,537

0,893

0,569

Fonte: UNDP, 2019

As mulheres detinham 39,6% dos assentos parlamentares.
Em 2018, 76,3% dos trabalhadores ganhavam USD 3,20 por dia,18 enquanto 42,7% dos jovens, com
idades entre os 15 e 24 anos, estavam desempregados. A estratégia de desenvolvimento a longo prazo
(ENDE), para 2015-2035, visa melhorar o padrão de vida nacional através do desenvolvimento do capital
humano, infra-estrutura, inovação e tecnologia e gestão institucional. O resultado destas reformas é ainda
desconhecido.
O governo demonstra um forte compromisso em satisfazer as necessidades da população, principalmente
através da prossecução de políticas para a redução da pobreza. O Plano de Ação para a Redução da
Pobreza (PARP), de 2011-2014, visava estimular o crescimento económico e reduzir a pobreza. As três áreas
principais eram o aumento da produção e produtividade nos sectores da agricultura e pescas, a criação
de empregos e a intensificação do desenvolvimento humano e social.
Embora Moçambique tenha tido algumas das maiores taxas de crescimento económico do mundo,
no final dos anos 90, também sofreu enormes reveses devido as calamidades naturais, tais como os
danos catastróficos causados pelas grandes inundações entre os anos 2000 e 2001. Centenas de pessoas
morreram e milhares foram deslocadas. Mais recentemente, a 24 de Março e 25 de Abril de 2019, os
ciclones tropicais IDAI e Kenneth atingiram duramente Moçambique. Mais de mil pessoas morreram e
milhares foram desalojados.
17 Dados do perfil do país do PNUD - Prevalência de contraceptivos, métodos modernos (% de mulheres com idades
compreendidas entre 15-49 anos) (2015)
18 http://hdr.undp.org/en/indicators/153706
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2.1.5 Economia e infra-estrutura
Moçambique desfruta de uma vantagem geográfica na costa oriental de África, estando virado tanto para
a Índia como para a China, com potencial para tornar-se um centro de transportes. Os portos de águas
profundas de Maputo e Matola já contribuíram para o desenvolvimento económico do país e da região.
Na primeira década do novo milénio, o crescimento económico foi impulsionado pelos dois enclaves de
refinação de alumínio e extracção de gás, ambos ligados a desenvolvedores e compradores estrangeiros.
Moçambique é um país de baixo rendimento, com um Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita de USD
460 em 201819. Partindo de uma base baixa, o país registou uma das mais elevadas taxas de crescimento do
PIB em África, com uma média de 6% entre 2000 e 2014. Este facto deveu-se principalmente às indústrias
extractivas (gás, electricidade e refinação de alumínio) e serviços. O fim do super ciclo de matérias-primas
foi marcado por um declínio no investimento directo estrangeiro (IDE). No mesmo ano, uma grave seca
reduziu a produção agrícola. Estes factores fizeram com que o crescimento do PIB diminuísse de 7,4% em
2014 para 3,7% em 2017, e abaixo dos 3% em 2019 (Figuras 4 e 5).
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Figura 4. Crescimento do PIB (% anual)
Fonte: Banco Mundial, 2019

19 Indicador do Banco Mundial: RNB per capita, método Atlas (USD actuais)
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Com um PIB per capita estimado em Paridade de Poder de Compra (PPP) USD 1.300 em 2017, Moçambique
continua a ser uma economia de baixo rendimento, com o Banco Mundial a incluí-la entre o grupo dos
países pobres com elevadas taxas de endividamento.20 Cerca de metade da sua população (46,1%) vive
abaixo da linha da pobreza. Esta dificuldade é exacerbada pela combinação de secas, inundações e graves
ciclones, sendo os mais recentes, o Idai e Kenneth que devastaram o centro e norte do país em Março e
Abril de 2019. O Índice de Gini de rendimento foi estimado em 45,6 em 2008.
O PIB compreende a indústria (19%), agricultura (24%) e serviços (57%), sendo o turismo um dos principais
contribuintes. A agricultura de subsistência absorve metade da mão-de-obra, e a agricultura como um
todo absorve três quartos.21 A participação feminina na força de trabalho está entre as mais elevadas do
mundo.
O sector da agricultura e pescas representaram 24,9% do PIB de Moçambique em 2016 (em comparação
com 20,1% em 2000). Em 2015, este sector empregava 74,6% da mão-de-obra nacional – contudo, era
caracterizado por uma baixa produtividade e agricultura de subsistência. Efectivamente, Moçambique
continua a ser um importante importador de alimentos (em 2016, os alimentos representavam 5% do
total das suas importações). As principais culturas são o tabaco, a banana, o caju, o algodão e o açúcar.
Em 2016, os sectores industrial e transformador representavam 9,6% do PIB Moçambicano. Contudo, estes
sectores são compostos por, apenas, 3% da força de trabalho e a sua participação na composição do PIB
diminuiu gradualmente desde os anos 2000, uma vez que não existem suficientes empresas competitivas.
O projeto de fundição de alumínio da Mozal, que é o maior empregador industrial do país, produzindo
mais de meio milhão de toneladas de alumínio por ano, domina estas indústrias.
A participação do sector dos serviços no PIB aumentou de 54,2% em 2000 para 55,4% em 2016. Este
facto deve-se principalmente à expansão do sector público e aos serviços relacionados com importantes
projectos de infra-estruturas. Em 2016, o sector empregava 22% da mão-de-obra nacional. Os principais
subsectores são o comércio grossista e retalhista de pequena escala, transporte, armazenamento e
comunicações, e indústrias extractivas. Esta última é cada vez mais importante para a economia do país.

20 https://data.worldbank.org/region/heavily-indebted-poor-countries-hipc
21 Agência Central de Inteligência (CIA)
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Existem fortes ligações económicas, de transporte
Moçambique enfrenta três desafios:
e de energia com a vizinha África do Sul. Estas
exploração dos recursos, um elevado fardo
incluem a adesão ao Southern African Power
de doenças e as mudanças climáticas.
Pool, a cooperação ferroviária com a África do
Uma liderança responsável e uma
Sul através da rede ferroviária de Cape Gauge, o
governação transparente e responsável,
gasoduto de Pande até Secunda na África do Sul, e
serão fundamentais para colmatar estes
a operação conjunta dos corredores de transporte
desafios e colocar o país numa trajectória de
de Mpumalanga-Maputo e Maputo-Kwazulu. A
crescimento harmonioso.
exploração do campo de gás de Pande, juntamente
com a hidro-electricidade da barragem de CahoraBassa no rio Zambeze, permitiu a construção da fundição de alumínio da Mozal, cujos proprietários
originais eram a BHP-Billiton (47,1%), a Mitsubishi do Japão (25%), a Industrial Development Corporation
da África do Sul (24%), e o Governo de Moçambique (3,9%). A Maputo Port Development Company
é uma parceria entre a Caminhos de Ferro de Moçambique, a Grindrod (África do Sul), a DP World
(EAU) e a Mozambique Gestores. As empresas sul-africanas de comércio retalhista, serviços financeiros e
logística estão bem estabelecidas, e a estas juntaram-se muitos interesses da República Popular da China,
especialmente na mineração e construção. Os influxos de IDE ascendem a 42% do PIB. A descolagem
económica é agora uma perspectiva a curto prazo, uma vez que a exploração do campo de gás do canal
de Moçambique, cujas reservas comprovadas fazem dele o segundo maior do mundo, está prestes a
iniciar.
A China é um importante parceiro político e económico, tendo prestado uma ajuda crucial à FRELIMO
nos últimos anos da guerra civil, e antes disso à vizinha Zâmbia e Tanzânia, sob a forma do caminho-deferro de TAZARA. Moçambique considera a Iniciativa ‘Cinturão e Rota’ (BRI) como um desenvolvimento
positivo, e acolheu a construção da ponte suspensa de Maputo-Katembe como um dos seus elementos. A
China é o principal parceiro comercial de Moçambique e fonte de IDE. As empresas Chinesas têm estado
envolvidas na renovação de estradas e portos, assim como em projectos agrícolas.
A exploração iminente do campo de gás da bacia do Rovuma, o segundo maior após o do Qatar, oferece
o potencial para modernizar e melhorar a economia através de inovações horizontais, a montante e a
jusante. Em 2024, Matola será o local de construção de uma instalação flutuante de armazenamento e
gaseificação de gás natural líquido, propriedade conjunta da Total SA da França e da Gigajoule da África
do Sul.
Aprofundar a economia, baseada na agricultura de subsistência, e passar de uma economia impulsionada
por factores e, em última análise, para uma economia orientada para a inovação, é a chave para a
sustentabilidade a longo prazo. Dada a velocidade de desenvolvimento da bacia do Rovuma, é altamente
provável que se atinja um estatuto de país de rendimento médio-baixo até 2030. Este facto exigirá uma
gestão responsável da oferta de recursos, de modo a que esta não se torne uma maldição dos recursos.
Ao realizar esta transição, Moçambique está a envolver-se com desenvolvedores de recursos, instituições
financeiras, bancos de desenvolvimento, agências multilaterais e doadores. A transição deve ser gerida com
grande cuidado de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável em todas as esferas – tanto humana
como a biosfera em geral. Este facto exigirá um talento excepcional – intelectual, político, tecnológico,
social e cultural; talento esse que reside e é cultivado pelo sistema de inovação de Moçambique, aqui
entendido no seu sentido mais lato.
O sistema jurídico de Moçambique conserva muitas características do direito Português, bem como
características específicas da sua própria história, nomeadamente o direito consuetudinário tradicional e o
tribunal comunitário. Foram realizados progressos significativos no desenvolvimento do acesso ao sistema
jurídico, e oito universidades estão agora registadas para oferecer a estipulada licenciatura em Direito,
num período de cinco anos. Os Postos de Administração de nível superior estão sujeitos ao sistema de
concursos que oferece transparência no processo de nomeação.
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A Transparência Internacional coloca Moçambique, com uma pontuação de 26 numa escala de 100 pontos
do Índice de Percepção da Corrupção, na 146ª posição entre os 180 países inquiridos em 2019.22 De acordo
com esta organização, Moçambique também tem um fraco desempenho nos Indicadores de Governação
Mundial do Banco Mundial. Uma estimativa recente do custo da corrupção em Moçambique, entre 2002
e 2014, revelou que este custo foi de USD 4,9 biliões.
O Relatório Global de Competitividade23 classificou Moçambique na posição 137 dos 141 países por este
abrangidos. As pontuações de Moçambique, nos doze pilares que compõem o seu Índice Global de
Competitividade, estão tipicamente em torno do nível 130, e estão abaixo das médias da África Subsaariana
e dos países de baixo rendimento. A sua classificação global no Índice Global de Competitividade caiu
quatro lugares em relação à classificação de 2018.
Mesmo assim, em 2019, a Pontuação de Moçambique no Índice de Facilidade para Fazer Negócios ficou
em 55,53, que é superior à média regional24 de 51,61. Este facto representa uma grande promessa para
o desenvolvimento do país.

2.1.6 Ambiente
Moçambique gere diversas áreas naturais protegidas, incluindo treze reservas florestais, sete parques
nacionais, seis reservas naturais, três reservas de vida selvagem e três áreas de conservação transfronteiriças,
incluindo uma Reserva do Homem e da Biosfera da UNESCO. Contudo, as suas deficientes infra-estruturas
de comunicação interna, grande superfície e longa faixa costeira tornam a conservação e a preservação
da biodiversidade extremamente difíceis.
Em 2012, na cimeira RIO+20, Moçambique tornou-se o primeiro país africano a lançar o seu Roteiro para
a Economia Verde (REV). Este documento confirmou o passo vital em direcção a um modelo ecológico de
eficiência, sustentabilidade e equidade, baseadas no crescimento. O actual plano de acção da economia
verde centra-se numa utilização sustentável dos recursos (água, terra para a agricultura, florestas, pescas,
turismo, minerais e outros recursos naturais), numa abordagem preventiva em relação a potenciais
choques socioeconómicos e calamidades naturais, e num desenvolvimento sustentável das infraestruturas (transportes, energia, urbanas...). Em 2015, no relatório ‘Transição para o Crescimento Verde em
Moçambique’, o Governo de Moçambique reconheceu que um dos principais desafios para os próximos
anos seria alinhar a exploração e o aproveitamento dos seus recursos naturais com o desenvolvimento
sustentável.
Sendo um país em desenvolvimento e pela disponibilidade de energias renováveis, a pegada de
carbono de Moçambique é extremamente baixa. Por outro lado, a extracção de madeira à escala
industrial exacerbou a perda de cobertura florestal e pode contribuir para as inundações em condições
de pluviosidade intensa. Os recursos marinhos são abundantes, mas estão em perigo de sobrepesca por
parte de embarcações de propriedade estrangeira que são capazes de operar sem a devida fiscalização.
Moçambique possui 7 parques nacionais e outras 11 reservas, e áreas protegidas que são importantes
para a conservação e o turismo.
A madeira é a principal fonte de energia doméstica, e juntamente com o abate legal e ilegal de árvores,
tem consequências para a poluição atmosférica interna e para a desflorestação. O Banco Mundial estima
que o acesso à electricidade tenha sido de 27,4% em 2017. O Governo de Moçambique, através do Fundo
de Energia (FUNAE), fez progressos significativos no fornecimento de energia eléctrica, fora da rede
eléctrica nacional, às comunidades rurais através da exploração de mini-centrais hidroeléctricas, fontes
eólicas e solares, atingindo cerca de 15 MW de capacidade instalada25.

22
23
24
25
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https://www.transparency.org/country/MOZ
Fórum Económico Mundial, 2019.
Banco Mundial, países da África Subsaariana - Classificação Doing Business
Entrevista no FUNAE, 11 de Dezembro de 2019

2.2. DESAFIOS PARA OS ODS
O Governo de Moçambique tem procurado alinhar a concretização dos ODS com a sua agenda e
orçamento nacionais. Efectivamente, o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique (MEF) criou
o Grupo Nacional de Referência para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. O objectivo
deste órgão é identificar reformas que possam ajudar Moçambique a alcançar os objectivos da Agenda
2030, bem como avaliar as acções já empreendidas. Espera-se que o Grupo de Referência reforce o
financiamento, a advocacia e o envolvimento no que diz respeito aos ODS.

(i) Pobreza
Um dos principais desafios de Moçambique é a pobreza. Efectivamente, em 2014, 62,4%26 da população
total vivia com menos de USD 1,90 por dia. Esta taxa de pobreza foi uma das mais elevadas a nível mundial,
embora tenha diminuído gradualmente durante as últimas duas décadas (situava-se em 81% em 2002).
Em comparação, de 2002 a 2015, a proporção média de pessoas que viviam com menos de USD 1,90 por
dia entre os países de baixo rendimento diminuiu de 60,3% para 43,4%. As disparidades regionais são
elevadas, as províncias de Nampula e Zambézia acolhem 48% dos 11,2 milhões de moçambicanos que
vivem na pobreza.27
Na vertente de mitigação, o Governo de Moçambique introduziu programas como a Agenda 2030 para o
desenvolvimento sustentável, a Agenda 2025, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e a Estratégia
para a Redução da Pobreza 2011-2014, todos eles alinhados com as metas do ODS 1.

(ii) Saúde
A saúde representa um dos principais desafios de Moçambique. Efectivamente, Moçambique é um dos
30 países que adoptaram o programa Fast-Track das Nações Unidas para a SIDA, que é uma estratégia
para acabar com a SIDA até 2030, e está alinhado com a meta 3.3 dos ODS. Em 2018, em Moçambique, a
taxa de prevalência do HIV/SIDA entre os adultos era de 12,5%28 e estimava-se que 1,8 milhões de adultos
vivessem com o HIV/SIDA. Nesse mesmo ano, 62.000 pessoas morreram devido à doença. Há cerca de
120.000 novas infecções por HIV todos os anos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência do HIV/SIDA em Moçambique
deve-se principalmente ao atraso no diagnóstico, prevenção deficiente, cobertura insuficiente do
tratamento e baixo cumprimento dos regimes de tratamento.
Moçambique também está sujeito a outras doenças infecciosas, tais como tuberculose (551 por 100.000
pessoas) e malária (308 por 1.000 pessoas em risco). O país foi certificado como estando livre da
poliomielite em 2013 e participou na segunda e terceira rondas de Resultados do IHP+. Relativamente ao
orçamento da saúde, Moçambique dedica 5,1% do seu PIB ao sector da saúde, o que é superior à média
dos países menos desenvolvidos e semelhante à média dos países da África Subsaariana.

26 Indicador do Banco Mundial - Índice de incidência da pobreza a USD 1,90 por dia (PPP) (% da população)
27 Banco Mundial 2019, 2018
28 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ
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Figura 6. Incidência do HIV (% da população não infectada entre 15-49 anos de idade)
Fonte: Banco Mundial, 2019
O Governo de Moçambique empreendeu um Plano Estratégico do Sector da Saúde 2014-2019, cujos
principais objectivos são aumentar o acesso e a utilização dos serviços de saúde, melhorar a qualidade
da prestação de serviços e reduzir as desigualdades geográficas na saúde.
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Figura 7. Despesas com a saúde, % do PIB
Fonte: Banco Mundial, 2019
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(iii) Educação de qualidade
A educação de Moçambique continua frágil e subdesenvolvida, pelo que a concretização do ODS 4 será
um desafio. A média de anos de escolaridade, em 2018, foi de 3,5 (2,5 para raparigas e 4,6 para rapazes)
e a taxa de abandono escolar na escola primária é de 67% da coorte da escola primária.29
A proporção da população com mais de 24 anos que recebeu, pelo menos, alguma educação secundária
foi de 19,3% (16,1% das mulheres e 37,3% dos homens).
Além disso, a taxa de analfabetismo é ainda muito elevada, uma vez que 50% da população com mais de
14 anos é analfabeta (a meta 4,6 dos ODS visa atingir a alfabetização e a numeracia até 2030). Em 2017,
o Governo de Moçambique comprometeu-se a investir 6,5% das despesas do PIB na educação, o que
constitui um progresso importante em comparação com os 3% entre 1998 e 2006.

(iv) Igualdade de género
Nos últimos anos, houve ganhos, a nível mundial, no que
diz respeito ao empoderamento das mulheres. Contudo,
ainda há muito a fazer nos países em desenvolvimento e
industrializados.
Efectivamente, a proporção de mulheres Moçambicanas
q u e o c u p a m c a rg o s d e d i re c ç ã o a u m e n t o u
significativamente – por exemplo, as mulheres detêm 39,6%
dos assentos parlamentares, que é a 5ª maior proporção
em África e a 12ª a nível mundial. Outras iniciativas para
promover a igualdade de género têm sido empreendidas,
em leis e regulamentos relativos aos direitos das mulheres,
promovendo a paridade de género na educação e lançando
campanhas de sensibilização para o género. Contudo,
apesar destes esforços, a igualdade de género ainda não
foi alcançada. Efectivamente, em 2015, apenas 43% das
mulheres com mais de 14 anos eram alfabetizadas, em
comparação com 70,5% dos homens (a meta 4,5 dos ODS
estabelece o fim das disparidades de género na educação
até 2030). Curiosamente, a proporção de mulheres na força
de trabalho é relativamente elevada e mudou ligeiramente
de 1990 (55,7%) para 2018 (51,6%). Contudo, a proporção
de mulheres que ocupam posições altamente qualificadas é
baixa – por exemplo, em 2017, 26% dos docentes do ensino
superior eram mulheres.

Apenas 17 mulheres ganharam um
Prémio Nobel em física, química ou
medicina desde Marie Curie em 1903,
em comparação com 572 homens.
Actualmente, apenas 28% de todos
os investigadores do mundo são
mulheres.
Demasiadas raparigas são refreadas
pela discriminação, preconceitos,
normas sociais e expectativas que
influenciam a qualidade da educação
que recebem e as matérias que
estudam.
A sub-representação das raparigas
na educação da ciência, tecnologia,
engenharia e matemática (STEM)
está profundamente enraizada e
coloca um travão prejudicial ao
progresso rumo ao desenvolvimento
sustentável.
Irina Bokova,
Directora-Geral, UNESCO (2009-2017)

29 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ
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Figura 8. Proporção da taxa de participação da força de trabalho feminina em relação à masculina (%)
Fonte: Banco Mundial, 2019
De acordo com a OMS, os actos violentos contra as raparigas e mulheres estão a aumentar, com metade
das mulheres moçambicanas a viver um episódio de violência na sua vida, dos quais 80% são iniciados
pelo seu parceiro (o objectivo 5.2 dos ODS visa eliminar todas as formas de violência contra as raparigas
e mulheres até 2030). Além disso, em 2015, a taxa de mortalidade materna foi de 489 por 100.000 nadosvivos (o objectivo 3.1 dos ODS visa reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 70 por 100.000
nados-vivos até 2030). Finalmente, as mulheres e raparigas são mais afectadas do que os rapazes e os
homens no que diz respeito ao fraco acesso à água e ao saneamento. Para além de ter um impacto
prejudicial na sua saúde, o fraco acesso das raparigas ameaça a sua segurança, bem-estar, educação,
e contribui para uma perda de dignidade e ameaça de agressão sexual devido à falta de instalações
sanitárias, tanto em tempos de emergência como de instabilidade social (ODS 6.2).

(v) Água potável
Moçambique possui consideráveis recursos hídricos mas infra-estruturas extremamente fracas,
especialmente para a irrigação e controlo de cheias. Actualmente, metade da população não está
directamente ligada a uma fonte de abastecimento de água potável, enquanto que a meta 6.1 dos
ODS inclui o acesso universal a água potável até 2030. Além disso, menos de um quarto da população
utiliza instalações sanitárias melhoradas e a taxa de defecação ao ar livre é uma das mais elevadas da
África Subsaariana (36%)30 (a meta 6.1 dos ODS estabelece o fim da defecação ao ar livre até 2030).
A proporção de pessoas com instalações básicas para a lavagem das mãos, incluindo sabão e água,
aumentou ligeiramente apenas de 11,6%, em 2007, para 11,9% em 2015. As disparidades regionais são
notáveis, especialmente entre as zonas rurais e urbanas. Efectivamente, na província de Maputo, 87,1%
da população tem acesso a água potável e 70,1% dos habitantes utilizam saneamento melhorado. Em
comparação, na província nortenha da Zambézia, apenas 30,6% dos habitantes têm acesso a água potável
e 13% têm acesso e utilizam saneamento melhorado. Em 2016, a taxa de mortalidade atribuída à água
insalubre, ao saneamento deficiente e à falta de higiene foi de 27,6 por 100.000 pessoas. De acordo com
o Banco Mundial, desde 2010, Moçambique não melhorou as suas instalações hidráulicas, tanto quanto
outros países africanos com níveis de rendimento semelhantes. Efectivamente, o acesso ao saneamento
melhorado em Moçambique era de cerca de 28% em 2015, menos de metade do que na Nigéria, e
30 UNICEF, 2017

32

inferior à Etiópia, República Democrática do Congo e Tanzânia. Moçambique não conseguiu alcançar o
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio para a água e saneamento, a nível urbano e rural, de 70% para
2015, atingindo 26%.

(vi) Energia limpa
O acesso à energia é um dos principais desafios para Moçambique no futuro. Efectivamente, a meta 7.1
dos ODS estabelece o acesso universal a serviços energéticos modernos, fiáveis e a preços acessíveis até
2030. Em 2016, apenas 24% da população Moçambicana tinha acesso à electricidade. As disparidades
regionais são evidentes, pois o acesso foi de 64% nas zonas urbanas e 5% nas zonas rurais.
Houve progressos: em 2006, o acesso à electricidade nas zonas urbanas e rurais foi respectivamente de
39% e 1,8%.
Contudo, em 2016, apenas 3,7% da população tinha acesso a combustíveis e tecnologias limpas
para cozinhar, o que é significativamente inferior à média dos países Subsarianos, dos países menos
desenvolvidos e dos países de baixo rendimento com, respectivamente, 14,3%, 13,9% e 12,7% da
população tendo acesso a combustíveis e tecnologias limpas para cozinhar (Figura 9).
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Figura 9. Acesso à combustíveis e tecnologias limpas para cozinhar (% da população)
Fonte: Banco Mundial, 2019
No que diz respeito à energia limpa, em 2015, o consumo de energia renovável em Moçambique atingiu
86,4% do seu consumo final de energia. Este dado é significativamente superior às pontuações médias
dos países de baixo rendimento, países menos desenvolvidos e países da África subsaariana, pois em
2016 a sua quota de energias renováveis era de 78,03%, 73,22% e 70,14% do seu cabaz energético,
respectivamente.
A quota das energias renováveis no cabaz energético global de Moçambique diminuiu de 93,1% desde
1990 (Figura 10).
No que diz respeito à produção de electricidade, em 2015, a produção de electricidade renovável
representava 86,41% da produção total de energia de Moçambique.
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Figura 10. Consumo de energia renovável (% do consumo total final de energia)
Fonte: Banco Mundial, 2019
Em 2014, as emissões de CO2 de Moçambique, em kilotoneladas (kt), foram notavelmente inferiores à
média dos países menos desenvolvidos, países de baixo rendimento e países Subsarianos (Figura 11).
Efectivamente, nesse ano, as emissões de CO2 de Moçambique totalizaram 8.426,766 kt, enquanto que as
emissões de CO2 dos países da África Subsaariana, dos países menos desenvolvidos e dos países de baixo
rendimento foram de 822.325,7217 kt; 293.488,7058 kt e 217.546,9237 kt, respectivamente. Além disso,
em 2014, o total de emissões de gases com efeito de estufa (kt de CO2 equivalente) de Moçambique foi
de 380.308,29, o que é significativamente inferior à pontuação média dos países da África Subsaariana
(4.600.244,82), países menos desenvolvidos (4.851.932,22) e países de baixo rendimento (3.242.562,62).
Finalmente, em 2015, a maior parte da produção de electricidade em Moçambique foi proveniente de
fontes hidroeléctricas (84,41%) e de fontes de petróleo, gás e carvão (13,59%)31.
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

Países da África Subsaariana (excluindo de rendimento alto)
Moçambique
Países menos desenvolvidos: classificação das Nações Unidas
Baixo rendimento

Figura 11. Emissões de CO2 (kt)
Fonte: Banco Mundial, 2019
31 Dados do Banco Mundial.
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Figure 12. Emissões totais de gases com efeito de estufa (kt de CO2 equivalente)
Fonte: Banco Mundial, 2019

(vii) Trabalho decente e crescimento económico
O baixo nível de educação afecta dramaticamente o emprego e a produtividade. Além disso, o rápido
crescimento da população também aumenta o desemprego, com a entrada anual de 500.000 novos
participantes no mercado de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho estimou que a taxa
de emprego32 diminuiu de 82,2% em 1991 para 76% em 2018; inversamente, a taxa de desemprego33
aumentou de 2,4% em 1991 para 3,2% em 2018. O Governo de Moçambique introduziu assim a Política
Nacional de Emprego (2016-2020) para promover mais e melhores empregos, de modo a alcançar o
ODS 8. O Fundo das Nações Unidas para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável apoia um
programa em Nampula e Cabo Delgado, para estimular o emprego dos jovens. O Painel dos ODS para
a África Austral é apresentado na Figura 13.
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Figura 13. Painel dos ODS, África Austral
Fonte: www.AfricaSDGIndex.org
Os códigos do Painel são verde para alcançado; amarelo para aumentar; cor de laranja para estabilizar;
e vermelho para diminuir.
Tal como outros países da África Austral, o progresso de Moçambique no sentido de alcançar os ODS é
lento, e é pouco provável que atinja as metas em 2030. Efectivamente, dos 17 ODS, está a diminuir em 9,
estável em 6 e a aumentar em apenas 2, nomeadamente os ODS 12 e 17.
32 Indicador do Banco Mundial - Taxa de emprego da população, 15+, total (%) (estimativa modelizada da OIT)
33 Indicador do Banco Mundial - Desemprego, total (% da força de trabalho total) (estimativa modelizada da OIT)
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3. Indicadores de CTI e
Análise Cientométrica

3.1. INDICADORES DE CTI
As principais fontes de dados para a compilação de indicadores de CTI são os inquéritos de contributo
para I&D e inovação.
A responsabilidade pela implementação dos inquéritos cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES).
O inquérito de I&D foi realizado nos anos de 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017. Com a excepção
da África do Sul, esta regularidade é particularmente singular entre os Estados membros da SADC e, de
facto, entre os países que participam da Iniciativa Africana de Indicadores de CTI.
A execução das pesquisas sobre inovação é menos frequente, com duas sendo produzidas pelas
autoridades. A pesquisa de inovação mais recente é do período de 2013–2015.34 Moçambique está entre
os poucos estados africanos que produziram duas pesquisas de inovação na última década.

3.1.1 Indicadores de I&D
A documentação disponível atesta o facto de que foi feito um compromisso de produzir inquéritos sobre
a I&D que sejam os mais completos possíveis, garantindo a cobertura de todos os intervenientes. Pela
sua própria natureza, os inquéritos de I&D são usados para gerar um conjunto de indicadores de CTI
internacionalmente comparáveis. Os inquéritos de Moçambique buscam o cumprimento das directrizes
para a sua realização, conforme o estabelecido no Manual de Frascati da OCDE, de modo que seja
possível a realização de comparações com conjuntos de dados semelhantes de outras jurisdições.35
Assim, adopta-se a seguinte definição de I&D:
Investigação e Desenvolvimento experimental (I&D) compreendem o trabalho criativo
e sistemático realizado para aumentar o conjunto de conhecimentos – incluindo o
conhecimento da humanidade, cultura e sociedade – e desenvolver novas aplicações do
conhecimento disponível.
O inquérito de I&D em Moçambique abrange quatro sectores. Os dados são obtidos por meio de um
censo do sector público (institutos de investigação e ensino superior) e um inquérito proposital das
empresas e das Organizações Não-Governamentais (ONGs). O African Innovation Outlook III regista que
Moçambique está entre os 7 dos 23 países que apresentam relatórios sobre a recolha de dados nos quatro
sectores.36 Muitos países africanos apenas apresentam relatórios sobre os seus actores do sector público.
A cobertura da pesquisa e as taxas de retorno para 2016 são apresentadas na Tabela 3 abaixo. Estes
atestam uma boa cobertura do sector público e das ONGs. Por outro lado, embora tenham sido feitos
esforços para criar um registo de actores de I&D no sector comercial, a cobertura é limitada e a taxa de
resposta é baixa.
Tabela 3. Cobertura de Inquérito, 2016
Sector
Instituto de Investigação

# Distribuído

# Recebido

35

34

Ensino Superior

110

Empresa

244

ONG
TOTAL

38

% Devolução

1

97.1

104

6

94.6

145

99

54.4

75

68

7

90.5

464

351

113

75.6

Fonte: https://www.mctestp.gov.mz/por/C-T-e-Inovacao/Indicadores-de-CT

34 MCTESTP, 2017
35 OECD, 2015
36 AUDA-NEPAD, 2019

# Nenhuma
resposta

Os indicadores mais recentes de I&D são aqueles resultantes do Inquérito de I&D de 2017 que abrangeu
o ano civil de 2016. Os principais indicadores deste inquérito são os seguintes:
▶ A despesa interna bruta em investigação e desenvolvimento (DBID) foi de 2.2 bilhões de MT (actual),
um aumento nominal modesto em relação aos 1.6 bilhões de MT de 2014. A inflação contínua de dois
dígitos implica uma queda no valor real da DBID.
▶ A proporção de DBID /PIB é de 0.33%, praticamente inalterada desde 2014.
▶ Os gastos nominais em DBID per capita duplicaram entre 2008 e 2017.
▶ 40% da DBID foi de financiamento externo.
▶ As despesas de I&D no sector de institutos de investigação e do ensino superior foram quase iguais.
▶ As despesas de negócios em I&D (DBID) variaram consideravelmente entre 2008 e 2017, caindo para
uma baixa reportada de 1% da DBID.
▶ A investigação básica representou 29% da DBID; investigação aplicada para 53% da DBID.
▶ A investigação e o desenvolvimento concentram-se nas ciências da saúde e biomédicas (49%), seguidas
pelas ciências sociais e humanas (15%) e ciências agrícolas (14%). Essa concentração reflete a realização
de ensaios clínicos em larga escala em doenças infecciosas (HIV, TB e malária).
▶ Medido pelo objectivo socioeconómico, as ciências sociais e humanas representam 50% da DBID.
▶ Houve um aumento de 53% na contagem de investigadores para 3.168 entre 2010 e 2016; houve um
declínio de 43% no número de investigadores em engenharia e tecnologia.
▶ 468 investigadores possuíam doutoramento (15%) em 2016, um aumento duplo desde 2010.
▶ A proporção de género para os investigadores foi de 70:30 de homem para mulher.
Figure 14 shows the evolution of GERD and GERD:GDP from 2010 to 2017.
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Figura 14. DBID e DBID / PIB, 2010–2017
Fonte: MCTESTP, 2018. Nota: DBID é o acrónimo em Português de GERD; DBP para PIB.
A DBID em Moçambique: O PIB atingiu um valor médio de 0.35 no período. Este valor pode ser comparado
com os valores mais recentes de outros países africanos e dos estados membros da OCDE (Figura 15).
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Figura 15. DBID em relação ao PIB para países de referência
Fonte: OECD (2020), Gross domestic spending on R&D (indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en (Accessed
on 27 July 2020)
O valor médio de Moçambique para a DBID/PIB está alinhado com o dos Estados membros da União
Africana que realizam inquéritos em I&D. Até o momento, nenhum estado membro da União Africana
atingiu um valor de DBID/PIB de 1%, conforme definido pela Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação
para a África 2024.37
A Figura 16 detalha a distribuição sectorial da DBID de 2014 a 2016, revelando uma mudança para os
institutos de investigação e o ensino superior.

37 União Africana, 2014
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Figura 16. Distribuição da DBID por sector, 2014–2017
Fonte: MCTESTP, 2018
O valor muito baixo da DBID levanta duas questões: as empresas moçambicanas realizam I&D, e se
realizam I&D, isso está a ser captado no inquérito de I&D?
A distribuição da DBID por área de I&D mostra-se na Figura 17. Isso indica a crescente mudança em
direcção às ciências da saúde, biomédicas e sociais.
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Figura 17. DBID por área de I&D, 2014–2017
Fonte: MCTESTP, 2018
O Inquérito de I&D de Moçambique é excepcional ao poder ligar o pessoal de I&D aos principais campos
de I&D (Figura 18). Poucos países relatam esse nível de detalhe em seus inquéritos de I&D.
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Fonte: MCTESTP, 2018
As ciências sociais e humanas (Ciencias Sociais, Letras e Humanidades) atraem o maior número de
investigadores, com engenharia e tecnologia o menor número.
Quanto à distribuição por género (Figura 20), as mulheres representam 38% de todo o pessoal de I&D,
com uma concentração entre o pessoal de apoio (42%).
No total, de 2008 a 2015, houve um aumento significativo no número de funcionários e equivalente a
tempo inteiro (ETI), conforme se mostra na Figura 19. O ETI do investigador aumentou de 19.53 por
milhão de habitantes em 2008 para 41.48 por milhão de habitantes em 2015. Da mesma forma, o número
de investigadores aumentou de 22.85 por milhão de habitantes em 2008 para 86.90 por milhão de
habitantes em 2015. Embora quatro pontos de dados sejam insuficientes para tirar conclusões rígidas,
parece que o ETI está em declínio em relação ao número de funcionários. Esse pode ser um artefacto de
medição e merece uma investigação mais aprofundada.
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Figura 19. Investigadores por milhão de habitantes
Fonte: MCTESTP, 2015
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Figura 20. Número de investigadores, técnicos e outras pessoal por género, 2016-2017
Fonte: MCTESTP, 2018
A proporção de mulheres investigadoras no total de investigadores em Moçambique permaneceu
bastante estática entre 2008 e 2010 (equivalente em tempo inteiro e número de funcionários). De facto,
as mulheres representavam 33.3% dos investigadores em 2008 (equivalente em tempo inteiro e número
de funcionários).
Este percentual aumentou para 33.7% em 2009. Então, em 2010, as mulheres investigadoras representavam
32% do total de investigadores em Moçambique, caindo para 29% em 2015. Vale a pena notar que as
porcentagens de mulheres investigadoras em equivalência a tempo inteiro e em número de funcionários
permaneceu estável ao longo do período. As mulheres compreendem 22.6% dos doutores, 26% das que
possuem mestrado e 44% das que possuem Licenciatura. Existe uma lacuna na qualificação feminina.
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Figura 21. Mulheres como parte do total de pesquisadores
Fonte: Base de dados do Instituto de Estatística da UNESCO38
De 2008 a 2016, as fontes de financimento à I&D apresentaram variações consideráveis (Figura 22).
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Figura 22. Fontes de financiamento à I&D
Fonte: MCTESPT, 2018
Em 2008, 64% dos fundos foram externos, 5% de organizações privadas sem fins lucrativos e 31% do
governo. Em 2010, o financiamento externo aumentou para 78%. Em 2015, a principal fonte de recursos
para I&D foi o governo (44%), depois o externo (40%), do sector do ensino superior (13%), de fontes não
especificadas (3%) e de empresas (0.5% ). O inquérito de I&D de 2017 registou 59% de fundos do Governo,
27% de fontes externas, 12% de fundos próprios e 2% referente a outras fontes. (figura 23)

38 http://uis.unesco.org/en/country/mz?theme=science-technology-and-innovation
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Figura 23. Fontes de financiamento à I&D por sector
Fonte: Instituto de Estatísticas da UNESCO, 201739

3.1.2 Indicadores de Inovação
O Inquérito de Inovação 2013–2015 é a segunda pesquisa realizada em Moçambique, de acordo com
as directrizes do Manual de Oslo da OCDE. Até 2018, quando um conjunto de revisões foi adoptado, a
medição da inovação estava limitada às empresas.
A seguir a apresenta-se a definição de inovação adoptada (OCDE, 2005, p. 46).
Uma inovação é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado
(bem ou serviço), ou processo, um novo método de marketing ou um novo método
organizacional em práticas comerciais, organização do local de trabalho ou relações
externas.
A tipologia da inovação compreende a inovação de produtos e/ou processos, e inovações novas para
a empresa, novas para o mercado ou novas para o mundo. A inovação pode ser ‘difícil’ ou ‘suave’. Uma
inovação ‘difícil’ pode envolver a instalação de novas máquinas; a instalação das novas máquinas pode
exigir nova organização de trabalho. A maquinaria é dura; a mudança organizacional é suave.
As actividades de inovação a serem medidas incluem todas as etapas científicas, tecnológicas,
organizacionais, financeiras e comerciais que contribuem para inovações de produtos e processos,
incluindo I&D, troca de informações, treinamento, prototipagem e engenharia reversa. Através de um
conjunto de questões procuram-se as razões da inovação, as barreiras à inovação e os resultados da
inovação. Se a amostra realizada for suficientemente grande, é possível realizar análises de regressão para
vincular resultados e entradas.
A abordagem padrão do inquérito é obter uma amostra aleatória estratificada de empresas e depois
disseminar um instrumento baseado na OCDE que foi testado e validado ao longo de muitos anos de
uso em economias industrializadas e emergentes.
O Instituto Nacional de Estatística forneceu devidamente um quadro de pesquisa composto por 664
empresas com 10 ou mais funcionários. Uma amostra aleatória estratificada de 244 empresas foi então
traçada em três estratos: pequenas empresas com 10 a 49 funcionários; médias empresas com 50 a 249
funcionários; e grandes empresas com mais de 250 funcionários. A amostragem foi equilibrada por sector
económico, e os estratos foram adequadamente ponderados para fins de extrapolação.
A amostra de 244 foi considerada suficientemente grande para garantir 95% de confiança na pesquisa com
um intervalo de 5%. Uma combinação de entrevista e autopreenchimento foi seguida para preencher o
instrumento, resultando em 121 devoluções de formulários e 123 de formulários não respondidos.
39 http://uis.unesco.org/en/country/mz?theme=science-technology-and-innovation
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As principais conclusões do inquérito de inovação são:
▶ 78,6% das empresas envolvidas em actividades de inovação, gerando resultados bem-sucedidos e
mal-sucedidos.
▶ 66,9% buscavam inovação organizacional.
▶ 38,8% buscavam inovações de marketing.
▶ 45,6% das empresas introduziram uma inovação nova em seu mercado.
▶ 27,7% das empresas introduziram uma inovação nova para si mesmas.
▶ As inovações de produtos geralmente eram produzidas internamente e não com colaboradores
externos.
▶ Os principais motivos para a realização de actividades de inovação foram a melhoria da qualidade
(60%), seguida pela ‘flexibilidade’ (43%).
▶ A principal barreira à inovação foi o custo incorrido (25%).
▶ Em 2015, as empresas gastaram 1,12 bilhão de MT ou 0,61% da receita em actividades de inovação,
incluindo 357 milhões de MT em I&D interna.
▶ A aquisição de máquinas e software foi de 40 milhões de MT.
Deve-se notar que o valor imputado de I&D interno, ou seja, 357 milhões de MT é, em vários sentidos,
de magnitude superior aos 9,42 milhões de MT para o DBID, registados no Inquérito de I&D 2014-2015.
Diferentemente do Inquérito de I&D que envolve um cálculo ‘ascendente’ das despesas, em grande parte
impulsionado pelo ETI do pessoal de I&D, o valor da I&D que uma empresa respondente regista é uma
estimativa aproximada. As pesquisas sobre inovação não envolvem cálculo pelos entrevistados. É comum
que o valor da DBID obtida em um inquérito de I&D seja diferente do valor obtido pela rota da pesquisa
sobre inovação. Embora não seja incomum que o valor da DBID registado nas pesquisas de inovação
seja maior do que o encontrado pela abordagem directa do inquérito de I&D, o desvio observado para
Moçambique é excepcional. Isso sugere duas possibilidades: superestimação na pesquisa sobre inovação;
subestimação na pesquisa de I&D.

Tabela 4. Tipo de inovação por sector

Actividades Económicas

Abastecimento de Água,
Saneamento e Gestão de Resíduos
Actividades Financeiras e de
Seguros
Actividades Imobiliárias
Actividades Técnicas e Científicas
(Profissionais)
Agricultura, Florestas e Pescas
Comércio a Retalho e a Grosso e
Reparção de Veículos Automóveis
e Motocilcos
Construção
Electricidade, Gás, Vapor e Arcondicionado
Electrónica e Serviços de
Informação e Comunicação
Fábricas
Hotelaria e Turismo
Saúde e Serviços Comunitários
Serviços de Administração e Apoio
Transporte e Armazenamento
Total

Empresas Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
com
com
com
Empresas
com
com
Actividade Inovação de
Inovação com Inovação Inovação
Inovação
de
Produto e
de
Organizacional
de
de Produto
Inovação de Processo
Processos
(%)
Marketing
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
66.7
33.3
33.3
66.7
66.7
0.0
90.5

66.7

66.7

76.2

76.2

57.1

100.0
25.0

0.0
0.0

0.0
0.0

100.0
25.0

0.0
25.0

0.0
0.0

33.0

0.0

0.0

33.0

33.0

0.0

76.9

38.5

46.2

46.2

76.9

38.5

83.3
100.0

50.0
80.0

50.0
80.0

75.0
100.0

75.0
80.0

16.7
60.0

84.6

61.5

76.9

69.2

69.2

46.2

80.0
66.7
60.0
66.7

60.0
55.6
40.0
33.3

70.0
66.7
40.0
33.3

70.0
55.6
60.0
33.3

65.0
55.6
40.0
66.7

45.0
44.4
20.0
33.3

88.9
78.5

66.7
52.9

77.8
58.7

66.7
65.3

77.8
66.9

44.4
38.8

Fonte: MCTESTP, 2017
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Deve-se tomar cuidado na interpretação dos dados da Tabela 4, uma vez que a amostra realizada é
pequena e a repartição sectorial é menor ainda. Este aviso foi aceite, os valores relatados são muito altos
e mostram pouca variação por tipo. A visão sobre o relacionamento entre empresas inovadoras e os outros
actores do sistema de inovação mostra-se na Tabela 5, que relata as ‘fontes de informação para inovação’.
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Científicas (Profissionais)
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Grosso e Reparção de
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Motocilcos
Construção
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Empresa Própria ou Grupo de
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Actividades Económicas

Tabela 5. Fontes de informação para inovação
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14.3
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0.0

0.0
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14.3
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14.3

32.6

22.1

17.9
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1.1
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9.5
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5.3

8.4

Saúde e Serviços
Comunitários
Serviços de Administração
e Apoio
Transporte e
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Total
Fonte: MCTESTP, 2016.

É necessário cuidado na interpretação dos dados da Tabela 5, que mostra uma grande variação entre
as empresas de acordo com sua actividade económica. Isso é quase certamente uma consequência do
pequeno tamanho da amostra realizada.
Novamente, considerando o aviso acima, verifica-se que o padrão apresentado é semelhante ao
encontrado internacionalmente, na medida em que a principal fonte de informação para inovação nas
empresas reside dentro das próprias empresas, seguida pela interação ao longo de suas cadeias de valor
com os fornecedores, clientes (cliente ou comprador) e concorrentes (concorrentes).
No caso de Moçambique, as universidades e os institutos de investigação parecem os mais baixos da lista,
com 1,1%. A interacção com associações industriais e profissionais de 8,4% é muito maior.
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3.1.3 Outros indicadores de CTI
Outra fonte de informação sobre o desempenho da CTI é o Relatório do Índice de Inovação Global da
OMPI-INSEAD-Cornell.40
O Índice Global de Inovação (GII) é organizado de acordo com sete categorias, com subcategorias.
Moçambique tem a classificação média de 107 nas sete categorias. No caso da subcategoria educação,
ocupa a 64ª posição, com o financiamento para a educação entre os mais altos do mundo. Curiosamente,
as ligações com inovação estão em 22º lugar. Estas características positivas levaram a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) a colocar Moçambique na classificação média entre os países de baixa
renda. Além disso, desde 2012, com excepção do ano de 2013, é reconhecido como um “empreendedor
da inovação”. Além disso, os dados recolhidos de Moçambique são reconhecidos pela sua qualidade
melhorada.
A segunda fonte de informação sobre o desempenho da CTI é o Relatório de Competitividade Global
do Fórum Económico Mundial de 2019 (RCG) (Fórum Económico Mundial, 2019). Até certo ponto, o RCG
concorda com o GII na medida em que regista uma melhoria no pilar 12, ‘capacidade de inovação’, mas
isso oculta um declínio na colaboração multi-sectorial e no desenvolvimento de cluster.
Grande parte da melhoria tem origem no aumento de números de publicações científicas, da “diversidade”
da força de trabalho e dos pedidos de marcas registadas. Deve-se ter em mente que o GII e o RCG
compilam uma mistura de medidas objectivas e subjectivas. É muito difícil garantir o controlo de qualidade
dos relatórios subjectivos. Este não é um problema de Moçambique, mas se aplica em todo o mundo.

3.2. ANÁLISE CIENTOMÉTRICA
A análise cientométrica do sistema de ciência, tecnologia e inovação de Moçambique abrange a análise
bibliométrica de publicações científicas e estatísticas de direitos de propriedade intelectual.

3.2.1 Análise bibliométrica
A análise bibliométrica estuda as características das publicações científicas registadas em bancos de
dados bibliográficos estabelecidos. As publicações científicas indexadas nessas bases de dados podem
ser tomadas como um indicador indirecto da produção científica.
Os dois bancos de dados bibliográficos mais usados são o Clarivate Analytics Web of Science e Elsevier
Scopus. Esses bancos de dados proprietários indexam os jornais mais importantes em ciências naturais,
tecnologia, engenharia, saúde, ciências sociais e humanidades. Ambos têm uma tendência para a língua
inglesa. São ferramentas essenciais para a pesquisa académica, gestão de investigação e tomada de
decisões de inteligência de negócios. O produto da Web of Science data de quase sessenta anos e tem
uma forte orientação para as ciências naturais, engenharia e ciências da saúde; O Scopus data de meados
da década de 2000 e tem uma cobertura mais forte das ciências sociais e humanas. Ambos os bancos de
dados estão em constante desenvolvimento e buscam garantir uma cobertura consistente a cada ano.
A análise apresentada aqui baseia-se na Web of Science, abreviada como WoS.
Embora de tamanho modesto, a produção de publicações científicas de Moçambique aumentou bastante
nos últimos 25 anos (Figura 24). Cerca de 50 publicações foram indexadas em 1995; em 2019, o total anual
da contagem havia aumentado dez vezes.

40 OMPI, 2019
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

34

21

29

36

44

39

46

36

44

58

74

83

104

119

143

139

185

188

228

237

326

381

459

442

50

150

250

350

539

450

550

Figura 24. Contagem total de publicações com um endereço de Moçambique, 1995–2019
Fonte: Extracto do autor da WoS
No período 2014–2018, um total de 2.105 publicações com pelo menos um endereço em Moçambique
foram indexadas a WoS (Figura 25).
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Figura 25. Publicações por categoria científica (2014–2018)
Fonte: Extracto do autor da WoS (dados)
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Pode-se notar que a distribuição por categoria científica permaneceu praticamente inalterada desde a
introdução da ECTIM em 2006. Também é útil comparar os dados acima com a distribuição por área de
investigação (Figura 26).
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Figura 26. Publicações por área de investigação (2014–2018)
Fonte: Extracto do autor da WoS
Ambas as distribuições mostram uma forte orientação para as ciências da saúde, com mais de 1.500
publicações. O segundo amplo campo de interesse dos cientistas moçambicanos reside nas ciências
ambientais/ecologia, agricultura e ciências das plantas. Engenharia e tecnologia, para não mencionar as
ciências naturais, recebem pouca atenção.
No seu conjunto, as publicações agrupam-se fortemente nas ciências da saúde, nomeadamente saúde
pública ambiental e ocupacional, doenças infecciosas, medicina tropical e imunologia, que juntas
representam 50% de todas as publicações.
É útil fornecer um resumo da distribuição pelos principais campos de actividade de três períodos de
tempo (Tabela 6).

Tabela 6. Publicações por principais áreas de investigação
Período

Total

Saúde

Agricultura

Engenharia

2004–2008

465

320

56

14

2009–2013

932

720

103

20

2014–2018

2105

1400

199

48

Fonte: Extracto do autor da WoS

É claro que a contagem total de publicações nos três períodos aumentou acentuadamente – por um
factor de 4,5 – e que o amplo campo das ciências da saúde é dominante. Grande parte da pesquisa em
ciências da saúde é dedicada à quantificação de doenças infecciosas e aos resultados de ensaios clínicos.
Os dois campos de investigação mais fortemente vinculados à actividade económica, a agricultura e a
engenharia, conseguem baixos níveis de produção. Esse viés na produção reflete o mesmo viés no lado
da contribuição da investigação.
Observando o exposto, é útil calcular o Índice de Actividades de Investigação (IAI)41, que estima a
concentração de esforços em nível nacional em relação ao valor global. Se a concentração nacional em
uma área de investigação é igual à concentração global, o IAI é igual a unidade.
41 https://carnegieclassifications.iu.edu/methodology/basic.php
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No caso das ciências da saúde, a concentração nacional foi de 0,49; a concentração global foi de 0,034.
Consequentemente, o IAI é 0,49/0,034 ou 14,4, o que é realmente um valor muito alto. Isso reflete o
interesse considerável no ónus exclusivo da doença em Moçambique - a combinação letal de HIV/
tuberculose e malária.
Uma medida de importância científica das publicações de investigação é a taxa na qual elas são citadas
pelos cientistas. A taxa média de citação de todas as publicações moçambicanas entre 2014 e 2018 foi
de 19,86 por publicação.
Uma medida de impacto de citação resumida é o Hirsch Index (Índice Hirsch), abreviado como h-Index,
em que h é o número de publicações com total de citações iguais ou maiores que h. Para Moçambique,
h = 103 para as quatro categorias de interesse científico.
O IAI, a taxa média de citação e o índice h são todos altos. As razões para esse resultado são investigadas
abaixo. Antes disso, fornece-se um contexto adicional.
Essa concentração observada é consistente com as despesas de I&D por área de I&D. O sistema de
investigação pode ser descrito como mostrando uma orientação ‘biomédica’.
Organizações com pelo menos um autor de Moçambique estão representadas na Figura 27. A principal
instituição de investigação é a Universidade Eduardo Mondlane com um total de 720 publicações. O
segundo na classificação é o Centro de Investigação de Saúde de Manhiça (CISM), com 302 publicações
(Centro de Investigação em Saúde de Manhiça), enquanto o Ministério da Saúde foi registado com um
total de 275 contagens. Essas contagens mostram o problema que o banco de dados sofre quando
os autores declaram formas diferentes de seu endereço único institucional. O terceiro na classificação
é a Universidade de Barcelona, que tem um relacionamento de longa data com o CISM. A quarta é a
Universidade da Cidade do Cabo que abriga o Instituto de Doenças Infecciosas e Medicina Molecular.
Duas outras universidades sul-africanas, a Universidade de Witwatersrand e a Universidade de KwazuluNatal, também aparecem como instituições colaboradoras.
Outros colaboradores estrangeiros são a Universidade de Washington, Centro de Controlo e Prevenção
de Doenças dos Estados Unidos, Universidade do Porto, Universidade de São Paulo, Universidade de
Oxford, Universidade de Lisboa, Instituto Karolinska, OMS, University College London, a Escola de Higiene
e Medicina Tropical de Londres e Instituto Suíço de Saúde Pública e Tropical.
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Figure 27. Publicações por organização (2014–2018)
Fonte: Extracto do autor da WoS
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Também é útil analisar os resultados das publicações por país colaborador. Esta análise revela a
colaboração mais forte com os EUA, depois a Espanha, seguida pela África do Sul, Inglaterra e países
lusófonos.
As 50 publicações mais citadas variam de 6.234 extremamente altas a 200. As publicações mais bem
classificadas surgem de projectos internacionais muito grandes, principalmente o estudo sobre o Global
Burden of Disease (Fardo Mundial de Doença) e outros sobre derrames e asma. O Ministério da Saúde, a
UEM e o CISM são listados como coautores em tais projectos, cujas publicações aparecem em periódicos
de prestígio, como The Lancet.
Das 25 publicações mais citadas, apenas uma possui um investigador principal de uma organização de
investigação na Global South. O sistema de investigação de Moçambique é aberto ao mundo, apresentando
um ónus único para a saúde, e é aí que reside a explicação para o alto IAI, taxa de citação e h-Index.

3.2.2 Direitos de propriedade intelectual
Os direitos de propriedade intelectual (DPI) compreendem patentes, marcas comerciais, direitos autorais,
desenhos registados e direitos de criadores de plantas (também conhecidos como cultivares de plantas).
Esses DPIs são tomados como um indicador do produto da inovação que, por sua vez, pode se tornar
uma fonte valiosa de receita para o detentor do DPI. Os resultados de DPI de Moçambique de 2009 a
2018 estão resumidos na Tabela 7.
Tabela 7. Atribuição de Direitos de Propriedade Intelectual em Moçambique, 2009-2018
Ano

Patente

Marca Registada

Design

2009

7

1,234

2010

15

1,071

2011

8

1,068

2012

16

1,403

18

2013

13

1,190

28

2014

19

1,690

22

2015

24

1,565

30

2016

15

1,792

30

2017

24

1,492

30

2018

34

1,254

5

Fonte: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MZ

Os DPIs acima fornecem um indicador da actividade de inovação e não são apresentados por domicílio.
Atribuição de patentes, marcas comerciais e design de DPI são apresentados a seguir (Tabela 8),
mostrando o domínio dos titulares não residentes.
Tabela 8. Atribuição de DPI de residentes e não residentes, 2013-2016
Ano
2013
2014
2015
2016

Patente
13
14
24
10

Residente
Marca
registada
843
839
1.134
1.089

Design
27
22
30
23

Patente

Não Residente
Marca
registada

30
46
30
25

4.386
4.485
5.083
4.168

Design
104
208
101
49

Fonte: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MZ

A observação parece sugerir haverá existência de uma alta taxa de conversão de aplicativos em atribuições.
Entretanto, mais pesquisas são necessárias para verificar essa afirmação.
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Em 2019, Moçambique não era membro da União Internacional para a Protecção de Novas Variedades
de Plantas (UPOV), mas pode se tornar parte disso através de sua participação na Organização Africana
de Propriedade Intelectual Regional (ARIPO) que se candidatou a aderir a UPOV.
Não havia dados disponíveis sobre registos de cultivares de plantas.

4. Análise do sistema de
CTI em Moçambique e
da governança

As políticas para a CTI incluem políticas de investigação e inovação implementadas pelo Ministério
responsável, bem como pelos Ministérios cognatos, incluindo finanças, saúde, comunicações, agricultura,
energia, indústria, ambiente e recursos minerais.

4.1. QUADRO LEGAL
Vários instrumentos de política (listados por ordem de data) que são relevantes para a análise do GOSPIN
incluem, entre outros, os seguintes:42
1.
Decreto Presidencial n.º 1/2015, de 16 de Janeiro, de criação do Ministério da Ciência e Tecnologia,
Ensino Superior e Técnico Profissional.
2.
Regulamento de Licenciamento e Funcionamento de Instituições de Investigação Científica, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação (Decreto n.º 15/2019, de 14 de Março);
3.
Plano de Acção Nacional para a Segurança da Saúde de 2018;
4.
Resolução n.° 18/2018, de 21 de Junho, Aprova a Política para a Sociedade de Informação;
5.
Decreto n.° 46/2018, de 1 de Agosto, altera o Decreto n° 48/2010 que aprova o Regulamento de
Licenciamento e Funcionamento das Instituições do Ensino Superior;
6.
Lei n.° 3/2017, de 9 de Janeiro que regula as Transacções Electrónicas;
7.
Decreto n.° 60/2017, de 6 de Novembro, que redefine as atribuições do Instituto Nacional de
Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC);
8.
Decreto n.° 61/2017, de 6 de Novembro, que cria o Instituto Nacional de Governo Electrónico
(INAGE);
9.
Resolução n.° 39/2017, de 14 de Setembro, que aprova a Política e Estratégia do Mar;
10. Política e Estratégia Industrial (2016-2025), Maio, 2016;
11. Decreto n.° 23/2017, de 15 de Junho, sobre o Regulamento do Conselho Nacional do Ensino
Superior (revoga o Decreto n.° 29/2010, de 13 de Março);
12. Protecção de Novas Variedades de Plantas, Decreto N.º 26/2014;
13. Resolução n.° 89/2013, de 31 de Dezembro, aprova a Política e Estratégia dos Recursos Minerais;
14. Decreto n.° 71/2014, de 28 de Novembro, de Aprovação do Regulamento de Biossegurança;
15. Plano Estratégico do Sector da Saúde, 2014-2019, 30 de Setembro de 2013;
16. Resolução n.° 4/2012 aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação
e Comunicação (INTIC);
17. Alterações ao Código do IVA, Decreto N.º 3/2012, de 23 de Janeiro de 2012;
18. Decreto n.º 64 / 2011 – cria o Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências;
19. Decreto n.° 9/2011, cria o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC);
20. Plano Estratégico do Sector Agrário (PEDSA), 2011-2020, Maio 2011;
21. Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das Instituições de Ensino Superior (Decreto n.º
48/2010);
22. Decreto n.° 41/2010 estabelece o Instituto de Investigação em Águas (IIA);
23. Decreto do Conselho de Ministros nº 36/2010, sobre a criação do Centro de Investigação e
Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Comunitário;
24. Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (Decreto n.º 32/2010);
25. Regulamento do Quadro Nacional de Qualificações para o Ensino Superior (Decreto n.º 30/2010);
26. Resolução n.° 62/2009, de 14 de Outubro, aprova a Política de Desenvolvimento de Energias Novas
e Renováveis;
27. Resolução n.° 63/2009, de 2 de Novembro, aprova a Política de Conservação e respectiva Estratégia
de Implementação;
28. Lei do Ensino Superior, N.º 27/2009;
29. Lei n.º 4/2009 – Código dos Benefícios Fiscais;
30. Decreto n.º 60/2008 – Criação do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica;
31. Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (Decreto
n.º 63/2007);
42 A documentação completa está disponível em: https://gospin.unesco.org/frontend/full-info/init.php?code=MZ
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Código de Ética da Ciência e Tecnologia (Decreto N.º 71/2007);
Decreto n.º 29/2007 aprovado pelo Conselho de Ministros na 15ª sessão ordinária para a criação da
Academia de Ciências de Moçambique;
Decreto de aprovação do Sistema Nacional para a Mobilidade dos Investigadores Científicos
(Decreto n.º 5/2007);
Estratégia da Propriedade Intelectual, 2007
Estratégia de Telecomunicações (Decreto n.° 64/2006);
Fundo do Serviço de Acesso Universal (Decreto n.° 68/2006);
Decreto n.º 32/2006, Decreto sobre a criação do Conselho de Ciência e Tecnologia
Reestruturação das carreiras de informática (Resolução n.º 2/2006);
Aprovação do Estatuto do Investigador Científico (Decreto nº 16 / 2006);
Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia, sexta Sessão
Ordinária do Conselho de Ministros de 2006;
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIM), aprovada pelo Conselho de
Ministros, 2006;
Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 2006–2009 (PARPA II), 2006;
Estratégia de Governo Electrónico de Moçambique, 2005;
Decreto de criação do Conselho Científico da Saúde (Decreto n.º 4/81), 2005;
Decreto Ministerial n.º 153/2005, Decreto de publicação do Estatuto Orgânico do Ministério da
Ciência e Tecnologia;
Decreto Ministerial n.º 116/2005 – Regulamento do Conselho Científico das Águas;
Decreto sobre a criação do Conselho Científico de Energia (Decreto n.º 4/81), 2005;
Decreto n.º sobre a criação do Conselho Científico de Etnobotânica (Decreto nº 4/81), 2005
Decreto 12/2005, Diploma de criação do Fundo Nacional de Investigação;
Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV/SIDA 2005-2009 (PEN II);
Decreto Presidencial n.º 13/2005 – Criação do Ministério da Ciência e Tecnologia;
Lei das Telecomunicações n.º 8/2004;
Criação do Instituto da Propriedade Industrial (Decreto n.º 50/2003);
Política da Ciência e Tecnologia, Conselho de Ministros, 2003;
Plano Estratégico do Sector da Saúde, 2001;
Plano Estratégico do Ensino Superior em Moçambique 2000-2010, 2000;
Política de Comunicação (Resolução 6/96);
Conselho Nacional do Ensino Superior (1993).

Durante as duas últimas décadas, tem havido um progresso constante no desenvolvimento destes
instrumentos legais, expressos em leis, regulamentação e novas instituições. No centro destes
desenvolvimentos está a atribuição Ministerial de responsabilidade pela ciência e tecnologia, que
funcionou como organismo autónomo de 2005 a 2014, após o que a ciência e a tecnologia foram
combinadas no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Estas entidades
formam a espinha dorsal do sistema de inovação, fornecendo segurança às políticas e a definição da
direcção a seguir.
As políticas explícitas de ciência e tecnologia são complementadas pelas do ensino superior (itens 5,
11, 24, 28 e 31 e 54). Estes instrumentos prevêem um sistema duplo de instituições públicas e privadas,
mobilidade dos funcionários e controlo de qualidade. O seu efeito combinado tem sido o de construir o
sub-sector do ensino superior e estimular o seu crescimento.
As políticas para a ciência e tecnologia, e o ensino superior devem ser lidas em conjunto com as políticas
para o desenvolvimento socioeconómico, especialmente o Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2015–
2019 que estabelece a agenda para o crescimento inclusivo, desenvolvimento de recursos humanos,
criação de emprego, desenvolvimento de infra-estruturas, gestão sustentável e transparente dos recursos
naturais e do ambiente. O plano considera a agricultura como fundamental para o alcance destes
objectivos, baseando-se nos instrumentos anteriores para a redução da pobreza absoluta (20) e para a
saúde (itens 20, 15 e 56).
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A política de saúde e a prestação de cuidados de saúde são cruciais, dado o contexto de uma elevada
carga de doenças infecciosas, tanto humanas como transmitidas por insectos. A malária e o HIV/SIDA
continuam a dizimar os Moçambicanos e a absorver os escassos recursos. O esforço de investigação de
Moçambique nas doenças infecciosas (ver §3.3.1 e §3.4) está assim bem focalizado.
O sector das TIC é de especial importância para todos os sectores, especialmente porque as ligações de
superfície continuam deficitárias. Os instrumentos relevantes são apresentados nos itens 4, 6-8 39, 53 e 58.

4.2. ACORDOS INTERNACIONAIS
▶ Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da
República do Malawi sobre cooperação em ciência, tecnologia e inovação, 2013
▶ Acordo de Pesca para o Oceano Indico Sul (SIOFA) de 2012
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e o Botsuana, 2011
▶ Acordo de Cooperação entre Moçambique e Cabo Verde, 2010
▶ Acordo de cooperação entre Moçambique e a Itália - Província Autónoma de Trento, 2010
▶ Acordo de cooperação entre Moçambique e a Finlândia, 2010
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e o Zimbabué, 2010
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Namíbia, 2009
▶ Acordos de cooperação entre Moçambique e o Japão, 2009
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Zâmbia, 2008
▶ Protocolo da SADC sobre Ciência e Tecnologia de 2008
▶ Memorando de Entendimento entre o MCT e a Agência Nacional da Sociedade da Informação da
República da Coreia do Sul, 2008
▶ Acordo e Protocolo de Cooperação entre Moçambique e a China, 2008
▶ Memorando de Entendimento sobre o Incremento da Cooperação Tecnológica entre Moçambique
e a Alemanha, 2007
▶ Acordo de cooperação entre Moçambique e Angola, 2007
▶ Programa de Trabalho em Cooperação Científica e Tecnológica entre Moçambique e o Brasil, 2007
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Tanzânia, 2007
▶ Acordo de Cooperação entre Moçambique e a África do Sul, 2006
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Malásia na área de CTI, 2006
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Argentina, 2006
▶ Memorando entre o Governo da República de Cuba e o Governo da República de Moçambique, 2006
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e o Egipto, 2006
▶ Protocolo de Intervenções para a Cooperação entre o Governo do Estado do Ceará, Brasil e o
Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique, 2006
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e o Vietname, 2005
▶ Acordo entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Brasil e
o Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique, 2005
▶ Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da
República da África do Sul, 2005
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▶ Memorando de Entendimento entre o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia de
Moçambique e a Oracle Systems Limited do Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 2004
▶ Acordo de cooperação entre a República de Moçambique e a República de Portugal nos domínios do
ensino superior, ciência e tecnologia, 2004
▶ Acordo de cooperação entre Moçambique e a Suécia, 2003
▶ Cooperação educacional entre Moçambique e o Brasil, 2004
▶ Memorando de Entendimento entre Moçambique e a Índia na área de CTI, 2003
▶ Memorando de Entendimento entre o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia de
Moçambique e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil sobre a
instalação de um sistema de monitoria hidrológica e ambiental, 2002
▶ Protocolo da SADC sobre Educação e Formação de 1997

4.3. CICLO DE POLÍTICA DE CTI
A primeira Política Moçambicana de C&T data de 2003, quando o Conselho de Ministros adoptou o
documento-quadro. A política de ciência e tecnologia foi formulada pelo MESCT com a ajuda de todos os
actores do sistema nacional de ciência e tecnologia. A formulação desta política foi abrangente e integrou
diversas actividades, como seminários regionais e provinciais, palestras, mesas-redondas, estudos básicos
para analisar a situação actual do país em relação à investigação científica, ciência e tecnologia no sistema
nacional de educação e inovação, e evolução tecnológica no sector produtivo moçambicano, entre outros.
Houve o cuidado de envolver um grupo representativo de vários níveis da sociedade.
Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi montado o cenário necessário para a elaboração
de uma estratégia abrangente. Esta foi apresentada na 15ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros,
em 27 de Junho de 2006, e aprovada como Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique
- conhecida como MOSTIS em Inglês e ECTIM em Português. Esta estratégia apresenta a visão para a
CTI em Moçambique e identifica várias áreas, incluindo áreas transversais estratégicas e facilitadoras
à luz das linhas e dos programas de investigação correspondentes. Estabelece também objectivos e
programas estratégicos para facilitar a participação de partes interessadas e parceiros na definição de
acções apropriadas, para que o papel da ciência e tecnologia tenha um impacto na redução da pobreza
e na criação de riqueza e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos.
Desde 2008, o então independente Ministério da Ciência e Tecnologia assumiu o papel de formular
políticas, coordenar esforços e actividades associadas e fortalecer os vínculos horizontais e verticais entre
as partes interessadas do governo. No entanto, cada parte interessada deveria manter a responsabilidade
pela implementação das acções previstas dentro de sua área de trabalho. Como parte do processo de
implementação, foram criados mecanismos de consulta e administração da ciência, nomeadamente o
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, conselhos científicos sectoriais e a Academia de Ciências.
Em 2015, foi estabelecido um Ministério que combina o ensino técnico profissional, ensino superior e
ciência e tecnologia. Um processo para a revisão da ECTIM foi iniciado em 2012, mas não teve uma
conclusão bem-sucedida.
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4.4. ORGANOGRAMA DE CTI
As principais organizações e instituições que compõem o sistema de ciência, tecnologia e inovação,
emMoçambique são apresentadas na Figura 28.
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Figura 28. Cenário organizacional de CTI
Fonte: Autor
Este esquema compreende quatro níveis, de topo à base, a saber, nível de político, nível promocional,
nível de desempenho e nível de serviços de C&T. É necessariamente uma simplificação do sistema de
ciência, tecnologia e inovação complexo e auto-organizado.
O uso de linhas rectas para unir as várias entidades não deve ser entendido como implicando
direcionalidade rígida. No mundo real das actividades de inovação, a única certeza é a incerteza - inovar
é correr riscos. A questão é: quem deve correr o risco, quem deve pagar, quem deve se beneficiar? Quem
trabalha com quem e por quê?
A descrição sugere que muitos dos elementos institucionais encontrados em qualquer sistema de ciência,
tecnologia e inovação estão presentes em Moçambique. Isso inclui universidades que produzem a próxima
geração de profissionais e realizam investigação, institutos de investigação do governo, empresas privadas
e organizações sem fins lucrativos que realizam investigação e inovação e intermediários.
Também mostra-se a presença de organizações intermediárias e doadores.
O sistema de ciência, tecnologia e inovação está incorporado no ecossistema mais amplo do sistema
político-económico, no regime jurídico e regulatório, na cultura local e no intercâmbio internacional.
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4.5. ILEVANTAMENTO DE ACTORES DA CTI
Entidades governamentais:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Ministério do Mar Águas Interiores e Pesca
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Ministério da Indústria e Comércio
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Ministério da Economia e Finanças
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego
Ministério da Terra e Ambiente
Secretaria de Estado de Desportos

Instituições de Ensino Superior Públicas:
Academia de Ciências Policiais (ACIPOL)
▶ Academia Militar Samora Machel (AM)
▶ Académia de Altos Estudos Estratégicos (AAEE)
▶ Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCISA)
▶ Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC)
▶ Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG)
▶ Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM)
▶ Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT)
▶ Instituto Superior Politécnico de Songo (ISPS)
▶ Instituto Superior de Estudos Defesa (ISEDEF)
▶ Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM)
▶ Escola Superior de Ciências Náuticas (ESCN)
▶ Escola Superior de Jornalismo (ESJ)
▶ Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
▶ Universidade Joaquim Chissano (UJC)
▶ Universidade Lúrio (UNILURIO)
▶ Universidade Zambeze (UniZambeze)
▶ Universidade de Rovuma (Uni-Rovuma)
▶ Universidade de Licungo (Uni-Licungo)
▶ Universidade de Púngué (Uni-Pungué)
▶ Universidade de Save (Uni-Save)
▶ Universidade Pedagógica (UP-Maputo)
Instituições de Ensino Superior Privadas:
▶ Escola Superior de Gestão Corporativa e Social (ESGCS)
▶ Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique (ISCTEM)
▶ Instituto Superior de Transportes e Comunicações (ISUTC)
▶ Instituto Superior de Educação e Tecnologia (ISET)
▶ Instituto Superior Cristão (ISC)
▶ Instituto Superior Monitor (ISM)
▶ Instituto Superior de Comunicação e Imagem (ISCIM)
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▶ Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância (ISCED)
▶ Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência (ISFIC)
▶ Instituto Superior Dom Bosco (ISDB)
▶ Instituto Superior Mutassa (ISMU)
▶ Instituto Superior Maria Mãe África (ISMMA)
▶ Instituto Superior de Ciência e Tecnologia Alberto Chipande (ISCTAC)
▶ Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF)
▶ Instituto Superior de Ciência e Gestão (INSCIG)
▶ Instituto Superior de Gestão de Negócios (ISGN)
▶ Instituto superior de Gestão e Educação Administração (ISG)
▶ Instituto Superior de Estudos e Desenvolvimento Local- (ISEDEL)
▶ Instituto Superior Gwaza Muthine
▶ Instituto Superior de Ensino à Distância (ISEAD)
▶ Instituto Superior de Ciências Empresariais e Tecnológicas (ISCET)
▶ Escola Superior de Economia e Gestão (ESEG)
▶ Universidade Politécnica (A POLITÉCNICA)
▶ Universidade Nachingwea (UNA)
▶ Universidade Técnica Diogo Eugénio Guilande (UDEG)
▶ Universidade Católica de Moçambique (UCM)
▶ Universidade adventista de Moçambique (UAM)
▶ Universidade Metodista de Moçambique (UMUM)
▶ Universidade Mussa Bin Bique (UMBB)
▶ Universidade Técnica de Moçambique (UDM)
▶ Universidade Jean Piaget de Moçambique (UJPM)
▶ Universidade São Tomás de Moçambique (USTM)
▶ Universidade WUTIWE
Institutos Públicos de investigação:
▶ Instituto Nacional de Saúde (INS)
▶ Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
▶ Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP)
▶ Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT)
▶ Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica (CIDE)
▶ Instituto de Investigação em Águas (IIA)
▶ Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências (CNBB)
▶ Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC)
▶ Parque de Ciência e Tecnologia da Maluana
▶ Instituto Nacional de Estatística (INE)
▶ Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA)
▶ Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)
▶ Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM)
▶ Instituto de Nacional de Desenvolvimento de Educação (INDE)
▶ Instituto de Investigação Sócio-Cultural (ARPAC)
▶ Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ)
▶ Academia de Ciências de Moçambique (ACM)
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▶ Instituto do Algodão de Mozambique (IAM)
Fundos:
▶ Fundo Nacional de Investigação (FNI)
Institutos privados e não-governamentais de investigação:
▶ Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM)
▶ Centro de Pesquisa do Chókwè
▶ Centro Internacional Para Saúde Reprodutiva (ICRH)
▶ Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE)
▶ Mozambique Institute for Health Education and Research (MIHER)
▶ International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
▶ Conselho Internacional para a Investigação em Agro-silvicultura (ICRAF): Programa Regional da África
Austral

4.6. INVENTÁRIO DOS INSTRUMENTOS OPERACIONAIS
DA POLÍTICA DE CTI
As políticas implícitas de CTI foram descritas no ponto 3.2 acima. Destas, a Política de Ciência e Tecnologia
de 2003 e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2006 continuam a ter relevância.
Esses dois instrumentos, entre outros, forneceram o quadro para o desenvolvimento do Fundo Nacional
de Investigação e do Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana. O quadro regulamentar mais amplo
apoiou a investigação ética nas ciências sociais e da saúde. É evidente, no entanto, que muito mais pode
e deve ser feito - especialmente considerando que a exploração do campo de gás do Rovuma gerará
uma série de oportunidades industriais na cadeia de suprimentos. A expansão das receitas do governo
permitirá uma elevação social e económica considerável, ambrindo, assim, uma oportunidade importante
para o fortalecimento do financiamento público destinado à investigação científica e desenvolvimento
tecnológico.
A construção da sociedade inclusiva, conforme previsto na Agenda 2025, no Plano Quinquenal do Governo
- 2015–2019, bem como no plano quinquenal 2020-2024, requer a implementação adequadamente
coordenada e baseada em evidências de planos para fortalecer a capacidade do sistema de inovação
produzir novos conhecimentos científicos endógenos. Essa criação de conhecimento, nas ciências
sociais, humanidades, ciências naturais, saúde e engenharia, baseia-se na qualidade e disponibilidade de
talentos que, como se mostra acima, continua a ser um grande deficit, assim como atrair o financiamento
necessário. A atracção de tais investimentos requer a demonstração de transparência e boa governação.
A produção de talentos exige que os jovens estejam prontos para um maior desenvolvimento e que
haja fundos para atraí-los e retê-los em empregos de pós-graduação. Esses jovens são provenientes do
sistema escolar que continua a ser desafiado a garantir a igualdade de género e acesso total a todos os
futuros alunos da escola. Sem prejudicar a importância de oferecer educação abrangente que incentive
a aprendizagem e investigação, promova a cidadania activa e responsável, os programas de educação
científica devem ser fortalecidos. Se isso não for feito, Moçambique será transferido para a dependência
contínua de habilidades estrangeiras.
▶ O desenvolvimento de recursos humanos para investigação, inovação e planeamento estratégico
concentra-se amplamente na UEM, cujo Centro de Excelência em Petróleo e Gás é uma entidade
essencial. O centro deve expandir sua presença tanto em Maputo como através de campus satélites
ou colaboração com outras instituições de ensino superior, nas províncias onde a exploração e o
desenvolvimento devem ocorrer. Moçambique tem a oportunidade de aprender com outros países que
desenvolveram indústrias de Petróleo e Gás sem uma base industrial anterior, por exemplo no Golfo.
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As armadilhas do desenvolvimento vertiginoso, sem atenção ao custo humano, social e ambiental,
devem ser evitadas. A promoção de tecnologias verdes e socialmente inclusivas, a sensibilidade e
o respeito pelos sistemas de conhecimento indígenas devem ser parte integrante do processo de
desenvolvimento.
▶ O Fundo Nacional de Investigação (FNI) e o CITT podem desempenhar um papel de liderança em
relação a estes aspectos importantes do processo de desenvolvimento. Além disso, a constelação de
institutos públicos de investigação exige um maior fortalecimento.
Moçambique foi um dos primeiros a adoptar a tecnologia da Internet, com a UEM sendo o primeiro ponto
de presença do país. Desde então, uma estrutura sólida de leis e regulamentos de TIC foi estabelecida.
Isso, juntamente com fortes tradições de investigação em ciências sociais e envolvimento popular, promete
uma transição justa em direcção a uma sociedade do conhecimento capaz de se beneficiar e moldar a
Quarta Revolução Industrial.
Os programas e projectos de CTI que foram implementados indicam-se abaixo. A documentação completa
encontra-se disponível em https://gospin.unesco.org/frontend/full-info/init.php?code=MZ
▶ O Projecto de Infraestrutura do Governo Eletrónico e Comunicação de Moçambique (Projecto
MEGCIP) foi financiado pelo Banco Mundial através de um empréstimo de $ 31 milhões de Janeiro
de 2010 a Fevereiro de 2015.
▶ O núcleo do Programa Nacional de Biotecnologia baseiava-se no desenvolvimento da capacidade
institucional, um ambiente propício, estrutura legal e regulamentar para a promoção da investigação,
inovação tecnológica, desenvolvimento industrial e de negócios em diferentes áreas da biotecnologia.
▶ O Plano Estratégico Desenvolvimento de Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia tem um
horizonte de temporal de até 2025 e procura produzir, pelo menos 6.595 mestres e doutores.
▶ O Programa Nacional de Centros Multimídia tem como objectivo estender a rede de centros multimídia
comunitários em todo o país, criando centros locais de conhecimento, desenvolvimento, comunicação,
difusão científica e serviços.
▶ O Programa Nacional de Promoção de Inovadores Moçambicanos visa identificar inovadores
moçambicanos a nível nacional para avaliar, construir, consolidar e explorar a sua capacidade inovadora
para o desenvolvimento socioeconómico do país e o alívio da pobreza.
▶ O Programa Moçambique Tecnológico visava facilitar a formação de graduados em empresas de base
tecnológica para promover a qualificação de moçambicanos em habilidades técnicas e tecnológicas.
▶ As Cátedras de Investigação para Desenvolvimento são uma medida do lado da oferta que constrói a
colaboração entre universidades e o sector empresarial para acelerar a geração da riqueza e a melhoria
dos meios de subsistência.
▶ A Rede de Ensino Superior e Investigação de Moçambique (MoRENet) visa fortalecer as capacidades
humanas e institucionais nacionais e acelerar o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique
através da interconexão de instituições de ensino superior e investigação.
▶ O Projecto do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (HEST) foi financiado pelo Banco Mundial por
meio de um empréstimo de $ 40 milhões entre 2010 e 2015.
▶ O Programa de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação entre a Finlândia e Moçambique
(STIFIMO) foi financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia através de uma
doação de 22 milhões de euros por um período de 55 meses, com início em 2010.
▶ O Concurso Nacional de Inovação para o Desenvolvimento da Comunidade busca promover inovações
para a cadeia de produção hortícola, melhoria das técnicas de produção e o uso de várias culturas
hortícolas nas comunidades.
▶ Bolsas de estudo para projectos do ensino superior, ciência e tecnologia do Banco Mundial.
▶ O programa Bolsas no Exterior financia a formação de recursos humanos moçambicanos no exterior.
▶ O Programa Criando o Cientista Moçambicano do Amanhã, visa incentivar o gosto pelas ciências
básicas pelos alunos do ensino geral secundário. É uma parceria entre o Ministério da Ciência e
Tecnologia e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
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Em comum com muitos países em desenvolvimento, e como consequência do subdesenvolvimento
colonial e da guerra de libertação, o sistema de inovação evoluiu de maneira bastante desigual, sendo
dominado por investigação de uma universidade e pelas ciências da saúde. Consequentemente, há uma
conexão fraca entre os sectores público e privado, com o último empregando recém-formados, mas sem
se envolver em actividades de co-desenvolvimento ou inovação conjunta.
O uso de compromissos, doações e prémios direcionados para a investigação aplicada orientada para
o uso será fundamental para mudar as principais universidades para que se engajem com a indústria em
geral. Pode-se esperar que produza bens e serviços de nicho com alto valor agregado. A promoção de
startups (empresas de arranque), com propriedade mínima do estado em áreas de alta tecnologia, pode
ser considerada.
Além disso, Moçambique, com a sua forte perspectiva internacionalista, construída através de anos de
dificuldades, está bem posicionado para desempenhar o seu papel na cooperação regional e internacional,
na criação de redes e na promoção da CTI.
Em resumo, existe espaço para introduzir uma definição e priorização mais sistemática da agenda para a
CTI. As instituições bem como as condições da estrutura estão em funcionamento. É menos uma questão
de coordenação rígida do que criar uma rede de participantes com uma visão compartilhada, informada
por métodos inteligentes de previsão e backcasting.
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5. Consulta com os
intervenientes nacionais
em CTI

As entrevistas no local foram conduzidas pela equipa do projecto com várias instituições em Maputo, em
Dezembro de 2019. Isso incluiu os Ministérios de Saúde, Recursos Minerais e Energia, Ensino Superior,
Ciência e Tecnologia e Técnico Profissional bem como entidades de financiamento.
Os pontos de vista expressos nas entrevistas podem ser resumidos da seguinte forma:
▶ Necessidade de um Plano Director de Talentos, com ênfase no sector de Petróleo e Gás, e atenção
ao oleoduto do nível primário ao nível superior, incluindo a TVET. O financiamento para estudos de
pós-graduação mostra-se inadequado. Há necessidade de priorização da equidade de género;
▶ É fundamental a construção de um quadro de engenharia sensível às consequências sociais e
ambientais da exploração de recursos;
▶ Necessidade de atração e retenção de talentos;
▶ Necessidade de realização de um esforço conjunto para o desenvolvimento de habilidades de
codificação em todo o sistema educacional;
▶ Laboratórios de teste e controlo de qualidade inadequadamente certificados constituem-se como
um obstáculo ao desenvolvimento; A partilha de infra-estruturas laboratoriais deve ser incentivada;
▶ Preocupação com a segurança alimentar no contexto das mudanças climáticas e desastres naturais;
▶ Preocupação com coordenação, partilha de informações e transferência eficaz de tecnologia
▶ Consciência da ameaça da “maldição de recursos”.
A visão é clara e, em geral, os entrevistados foram abertos na avaliação das realidades actuais e das
mudanças desejáveis. As entrevistas atestam uma crescente confiança e dinamismo entre os gestores
seniores.
Foi organizado um workshop para funcionários dos ministérios de alto e médio nível e outras partes
interessadas nacionais no campo de CTI, em 12 de Dezembro de 2019.
A principal actividade do workshop centrou-se na formação de três grupos de trabalho que tinham a tarefa
de examinar as principais necessidades e preocupações nas áreas de STEM, Petróleo e Gás e agricultura.
Os principais pontos que surgiram das discussões em grupo estão listados abaixo.

5.1. STEM
▶ Financiamento;
▶ Geração de conscientização ao longo do pipeline de educação;
▶ Desenvolver um currículo baseado em problemas, com atenção às TIC, robótica, Internet das Coisas
e Grandes Dados;
▶ Garantir a interdisciplinaridade;
▶ Aprofundar a formação de professores;
▶ Vincular investigação e questões da comunidade;
▶ Preparar-se para as mudanças climáticas; investir em meteorologia e preparação para desastres;
▶ O planeamento urbano recebe atenção insuficiente;
▶ Desenvolver incubadoras de instituições terciárias;
▶ Fornecer suporte ao longo da carreira; incentivos para retenção; metas de equidade de género;
▶ Problema de mudança de carreira e fuga de cérebros “internos”;
▶ Baixas taxas de progressão no nível terciário.
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5.2. PETRÓLEO E GÁS
▶ Falta de fundos para investigação;
▶ Necessidade de conscientização;
▶ O advento da maior exploração de Petróleo&Gás exige repensar a política de CTI;
▶ Que talento será necessário?
▶ As principais empresas de petróleo devem liberar uma quantia fixa de receita para apoiar I&D
▶ Fortalecer todas as SETIs e garantir que elas sejam adequadas à finalidade.

5.3. AGRICULTURA
▶ Financiamento à investigação e inovação;
▶ Educação para o empreendedorismo;
▶ Investir em um mapa do país de adequação de culturas;
▶ Fornecer suporte à distribuição e marketing;
▶ Investigação multidisciplinar aplicada é necessária;
▶ Promover o triângulo da investigação, incluindo o sector privado;
▶ TIC para agricultura;
▶ Promover impacto;
▶ Promover a partilha de informações;
▶ Explorar parcerias público-privadas e;
▶ Acesso a instalações científicas.

5.4. SÍNTESE
▶ Estas deliberações, juntamente com as entrevistas e fontes secundárias, geraram as seguintes
preocupações e questões que informam a análise SWOT.
▶ Falta de fundos;
▶ Necessidade de talentos, especialmente para engenharia e codificação;
▶ Garantir a combinação adequada de políticas de CTI;
▶ Reconfiguração de instituições - garantindo adequação ao objectivo e diferenciação institucional;
▶ Necessidade de promover investigação e extensão aplicada orientada para o uso;
▶ Medidas para promover a entrada em cadeias de valor comerciais;
▶ Necessidade de parcerias e aprendizagem de outras pessoas;
▶ Preparação e resposta a desastres (impedir, detectar, responder);
▶ Água, saúde e segurança alimentar;
▶ Necessidade de avaliação ao longo do ciclo de inovação;
▶ Inovação e impacto da investigação na comunidade e no meio ambiente;
▶ Acções antecipatórias.
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6. Análise FOFA do
cenário de investigação
e inovação

6.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Os desafios que o cenário de investigação e inovação de Moçambique enfrenta são consideráveis. Após
três décadas de guerra, o processo de reconstrução teve que lidar com desastres naturais recorrentes,
epidemias e desafios de governação, o que continua a pressionar a bolsa pública. Esse legado exige
liderança e intervenções que seriam exigentes para a maioria dos países, por mais bem-dotados que
possam ser.
Por essas razões, a maior abertura da economia e as oportunidades que se abrem com a descoberta do
Petróleo e Gás exigem uma antecipação cuidadosa por parte dos actores que compõem o sistema de
inovação.
A análise do PESCE, especialmente o §3.1.4 e o inquérito de I&D, §3.3.1, aponta para duas questões
importantes no funcionamento do sistema de inovação: restrições de recursos humanos, especialmente
desequilíbrio de género, e conexões fracas entre os sectores público e privado.
O capital humano altamente qualificado é pequeno e o crescimento desse capital de fontes domésticas é
lento. Isso é consequência do fraco desempenho na educação no STEM, do pré-primário ao secundário,
algo que é ainda mais exacerbado pelos desequilíbrios de género.
Serão necessárias medidas determinadas, que se estendem por pelo menos uma década a partir de agora,
para fortalecer o STEM e mitigar o desequilíbrio de género.
O estudo da UNESCO de 2017, Cracking the Code (Quebrando o Código), observa que:
As diferenças de participação de género na educação STEM às custas das meninas já
são visíveis nos cuidados e na educação infantil (ECCE) e tornam-se mais visíveis nos
níveis mais altos de educação. As raparigas parecem perder o interesse em disciplinas
como a STEM; com idade e níveis mais baixos de participação já são vistos em estudos
avançados no nível secundário. No ensino superior, as mulheres representam apenas 35%
de todos os alunos matriculados em áreas de estudo relacionadas com STEM.
No caso de Moçambique, as matrículas estão em torno de 30%, um pouco abaixo da média global.
Observou-se anteriormente (Figura 21) que as mulheres representam 29% do total dos investigadores,
de acordo com as matrículas. No entanto, nenhuma discriminação de nacionalidade é fornecida na
compilação do inquérito de I&D, de modo que não seja possível combinar fluxos e capital humano.
O cálculo da DBID baseia-se nos custos de mão-de-obra de I&D, juntamente com os gastos actuais
necessários para apoiar cada funcionário, seja ele investigador, técnico ou administrador. Quanto mais
funcionários houver, maior é o custo de funcionamento. Isso implica que, se houver inflação salarial e de
custos gerais, a DBID aumentará, sem um aumento no número de funcionários altamente qualificados.
As despesas de capital tendem a ser um componente muito menor da DBID e, em qualquer caso, tendem
a ser irregulares. Um exemplo é o custo da construção do novo complexo do Instituto Nacional de Saúde.
Consequentemente, o principal factor de custo da DBID é o número de funcionários.
Nas conexões, as evidências do inquérito de I&D, da inovação e da análise bibliométrica são de que os
institutos de investigação e as universidades realizam investigação de bens públicos (principalmente em
ciências da saúde), enquanto o sector privado parece existir à parte, excepto pela absorção de resultados
de pós-graduação. Os dados da Tabela 3 têm relevância. Há também a diferença inexplicável entre o valor
da DBID obtido no inquérito de I&D e o estimado no inquérito de inovação.
A conclusão é que Moçambique abriga um pequeno sistema de inovação, com um bolso de conhecimentos
reconhecidos globalmente nas ciências da saúde. As ligações entre os institutos de investigação e as
instituições de ensino superior e a indústria são fracas. Os dados de DPI requerem uma análise mais
aprofundada, em particular a propriedade dos registos de marcas comerciais. A categoria ‘residente’
abrange tanto os registos de cidadãos individuais quanto as filiais de empresas estrangeiras registradas
localmente, dificultando a determinação da força real da inovação local.
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6.2.

ANÁLISE FOFA

Moçambique encontra-se em uma encruzilhada: do ponto de vista actual, a pressão é rápida pela
exploração rápida de Petróleo e Gás para libertar as receitas antecipadas.
A análise PESCE mostra que, a curto prazo,as habilidades locais são insuficientes, é provável que a
abordagem seja a de entrar em projectos ‘chave na mão’ com companhias internacionais, em que a parte
responsável pela extração fornecerá a tecnologia ‘em uma caixa’, incluindo pessoal altamente qualificado.
Em outras palavras, um modelo de construção, operação e propriedade.
Os projectos chave na mão incluirão tecnologias rígidas e flexíveis, plataformas, embarcações, suprimento
de energia, comunicações, armazenamento e distribuição, habilidades técnicas e de engenharia nas
disciplinas de engenharia, além de geologia, hidrogeologia, geomagnetismo, oceanografia, gestão de
riscos e meio ambiente, sendo que a última insere-se no domínio dos serviços técnicos e científicos.
Os projectos do tipo ‘chave na mão’ exigem, adicionalmente, habilidades financeiras, legais, contábeis,
regulatórias, sociais e culturais.
O governo de Moçambique, no entanto, previu empresas mistas, mecanismos de construção, operação
e transferência e desenvolvimentos próprios, sendo que todos requerem financiamento e provisão de
habilidades. A avaliação cuidadosa da experiência de outros países na exploração de recursos liderada
pelo Estado será valiosa.
Em resumo, o sistema pós-escolar deve se expandir e se adaptar às necessidades das indústrias de
Petróleo e Gás, agora e no futuro.
Embora exista actualmente pouca investigação em engenharia no sistema (Tabela 6), o aumento constante
do número de graduados em engenharia é uma contribuição importante das universidades. Esta é uma
característica positiva a ser comemorada e conduzida energeticamente.
O sistema de CTI deve exibir uma mistura de medidas antecipatórias, bem como acções baseadas na
certeza. Uma certeza é a necessidade de abordar os três Rs e os três Es: ‘leitura, escrita e aritmética’ e
‘engenheiros, engenheiros e mais engenheiros’.
A aplicação das acções antecipatórias aos três Es exigiria engenheiros cujo conjunto de competências
incluam as dimensões sociais e ambientais. Exigiria que os jovens, e os não tão jovens, estivessem
equipados para se envolver com a revolução das TIC, fossem contínuos ou distintos, como costumam
afirmar os defensores da Quarta Revolução Industrial.
Consequentemente, a conduta do desenvolvimento focalizado de antecipação e cenário de previsão
invertida para a CTI e para um sistema económico mais amplo pode ser útil.
Essas considerações exigem uma política de CTI e estratégia de implementação que sejam conceituadas
para se alinhar à realidade actual e permitir que o sistema de CTI contribua para os desafios de
desenvolvimento da Agenda 2025 de Moçambique e da Agenda 2063 da União Africana. A actual política
de C&T data de 2003 e a MOSTIS/ECTIM de 2006. Ambos instrumentos precisam de reconceitualização.

6.2.1 Pontos fortes
Os principais pontos fortes do sistema de ciência, tecnologia e inovação em Moçambique residem,
fundamentalmente, no apoio do Governo ao nível superior, actuando como promotor central.
Adicionalemte, há ganhos resultantes do estabelecimento de infra-estruturas. A seguir apresentam-se os
pontos fortes identificados:
▶ Apoio de alto nível para o desenvolvimento da CTI
▶ Nível IDH melhorado
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▶ Expansão do ensino superior, com um número crescente de graduados em engenharia
▶ Crescimento de habilidades tecnocráticas
▶ Estabelecimento de um laboratório BSL3
▶ Autoridade de padrões de funcionamento
▶ Registo de IP em funcionamento
▶ Cultura de conectividade
▶ Fornecimento de energia fora da rede

6.2.2 Pontos fracos
Os pontos fracos foram identificados ao longo do perfil. Grande parte dos pontos fracos derivam
do legado colonial de discriminação bem como da guerra civil. Como consequência, o processo de
desenvolvimento de habilidades tem sido confrontado com o desafio de fazer face ao tempo perdido.
O sistema de Ciência, tecnologia e inovação é de uma dimensão modesta e, tal como em outros países
em desenvolvimento, tem sido difícil a articulação com o sector privado - um parceiro de inovação, com
a excepção da provisão de habilidades. Assim, foram identificados os seguintes pontos fracos:
▶ Economia pequena
▶ Carga alta de doenças infecciosas
▶ Alto custo de negócios
▶ Captura, por multinacionais, do espaço de inovação
▶ Exclusão educacional, social e de inovação, com viés de género nas áreas de STEM
▶ Fundos limitados para investigação e inovação
▶ Investigação em STEM, habilidades profissionais e técnicas insuficientes
▶ DBID extremamente baixa e conexões inadequadas entre I&D, empresas e o público
▶ Baixo número de publicações científicas com excesso de concentração nas ciências da saúde
▶ Baixo número de patentes; nenhuma evidência de registos de cultivares de plantas
▶ Serviços científicos e técnicos inadequados, especialmente testes e controlo de qualidade
▶ Progresso lento para o alcance dos ODS
▶ Déficits na implementação de políticas de CTI,monitoria e avaliação limitados
▶ Política de C&T (2003) e MOSTIS/ECTIM (2006) estão desatualizadas

6.2.3 Oportunidades
A descoberta e a eminente exploração de vastas reservas de petróleo e gás em Moçambique afigurase como uma oportunidade singular para a aceleração do processo de transformação económica,
tecnológica e social no país. Portanto, Moçambique tem, agora, um momento particularmente singular
para a promoção do seu desenvolvimento. A seguir apresentam-se as oportunidades identificadas:
▶ Actualizar a Política de CTI, informada por cenários de previsão invertida, com novos esquemas de
incentivo
▶ Explorar as joint-venture no desenvolvimento de recursos novos
▶ Entrada em cadeias de suprimento de multinacionais, especialmente em Petróleo e Gás
▶ Promover e fortalecer a ciência e inovação orientada pela demanda e financiadas por receitas de
recursos
▶ Estabelecer academias STEM de nível secundário sénior para construir o fluxo de talentos
▶ Implementar um Plano Director de Talentos para Petróleo e Gás, com forte afirmação de género
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▶ Explorar a energia renovável e iniciativas de economia circular
▶ Promover a segurança alimentar através da agricultura arável e da economia azul
▶ Expandir as redes locais de incubadoras no Parque de Ciência e Tecnologia da Maluana, especialmente
para codificação e desenvolvimento de aplicativo.
▶ Promover a prestação de consultoria e desenvolvimento de serviços científicos e técnicos (SCT) locais
▶ Estabelecer parcerias com profissionais estrangeiros

6.2.4 Ameaças
As várias ameaças que o sistema de ciência, tecnologia e inovação enfrenta foram identificadas ao longo
deste perfil. Tal como sucede com os pontos fracos, muitas resultam de razões históricas similares. A
gestão e mitigação destas ameaças requer a acção do Estado e recursos. A seguir são apresentadas as
ameaças e desafios, em alguns casos particulares para Moçambique e, em outros casos, gerais na sua
natureza.
▶ Desigualdade, pobreza e alto fardo da doença
▶ Fuga de cérebros
▶ Gestão da água
▶ Gestão da ‘maldição de recursos’
▶ Corrupção
▶ Desemprego juvenil
▶ Insurgência
▶ Mineração, caça furtiva e desmatamento ilícitos
▶ Mudanças climáticas
A análise FOFA permite a identificação do papel importante da ciência, tecnologia e inovação no
desenvolvimento social, económico e ambiental de Moçambique. Entretanto, os principais determinantes
de sucesso residem dentro da sociedade, em geral, e do Governo, em particular. O desenvolvimento
de política baseada na evidência científica revela-se fundamental para o alcance dos objectivos acima
mencionados.
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7. Áreas estratégicas
para o desenvolvimento
de políticas e
investimentos em CTI

O sistema de Ciência, Tecnologia e inovação de Moçambique inclui o conjunto de instituições, actores e
intermediários do sector público, necessários para um ecossistema funcional. No entanto, estas instituições
e actores, incluindo universidades públicas, profissionais, institutos de investigação com departamentos,
STS e reguladores, podem funcionar subóptimamente.
O legado histórico levou a fracos vínculos entre os actores, especialmente o sector privado cujas firmas
realizam principalmente inovação incremental com baixos níveis de I&D. O sector de SCT também está
subdesenvolvido.
Essas deficiências limitam até que ponto as receitas provenientes do lucro de Petróleo e Gás podem ser
empregues para diversificar a economia, alcançar segurança e bem-estar, e atingir os ODS.
À luz dos desenvolvimentos ao nível local e global, recomenda-se que a política de ciência e tecnologia
de 2003 seja actualizada, assegurando a inclusão social e económica, respondendo aos desafios impostos
pelas mudanças climáticas e, tendo em consideração a revolução das tecnologias de informação e
comunicação em curso, várias vezes referida como a revolução industrial 4.0 ou quarta revolução industrial.
A estratégia de CTI de 2006 deve ser avaliada e revista. Um trabalho adicional é necessário no sentido de
fortalecer a capacidade de mensuração, monitoria e avaliação. A atenção deve também ser dedicada ao
desenvolvimento de expertise local para conduzir estudos de back casting e prospectiva em áreas críticas
de desenvolvimento como por exemplo, gestão de águas e desastres bem como ecossistemas marinhos.
O projecto UNESCO-IsDBG tem a intenção específica de fornecer apoio a STEM, Petróleo e Gás e
agricultura. As intervenções devem ser cuidadosamente direccionadas para promover a consecução dos
ODS, inclusão social e capacidade de absorção, com atenção específica.
Assim, recomendações específicas são apresentadas para a acção na STEM , agricultura, petróleo e gás.

7.1. STEM
I.

É necessário o apoio na fase escolar e pós-educaçao escolar bem como o treinamento na área de
STEM, com especial atenção para a inclusão de género e equidade entre as províncias. Revelase fundamental o apoio a projectos no domínio da STEM que permitem o desenvolvimento de
habilidades de codificação.

II.

Support projects along the STEM pipeline that develop coding skills

III.

Fund postgraduate studies in engineering, with particular emphasis on young women.

IV.

Promote doctoral studies for university academic staff and researchers.

V.

Institute novel ways to foster higher education Institutions -industry linkages, , incentive schemes,
and support for prototype development

VI.

Financiar estudos de pós-graduação em engenharia, com ênfase especial em mulheres jovens.

VII.

Promover estudos de doutoramento para académicos das universidades e investigadores.

7.2. PETRÓLEO E GÁS
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I.

Apoiar o desenvolvimento de um Plano Director de talentos para o sector de Petróleo e Gás.
Esse plano deve antecipar a necessidade de desenvolver, reter e atrair engenheiros e tecnólogos,
especialmente mulheres, em toda a cadeia de valor: engenharia química e de processos, engenharia
ambiental e de produção, engenharia mecânica, civil e eletrónica. Aprofundar as habilidades de
TVET e SCT para a indústria de Petróleo e Gás.

II.

Explorar as cadeias de valor upstream, midstream e downstream para investimento em CTI, a fim
de aumentar a participação local, consistente com os ODS

III.

Suporte na avaliação de externalidades de Petróleo e Gás, com o objectivo de zero emissões.

IV.

A conveniência e viabilidade de cercar uma proporção modesta das receitas de Petróleo e Gás para
o apoio à inovação e I&D pode ser estudada.

7.3. AGRICULTURA
I.

Apoiar os esforços do agronegócio para entrar e aproveitar as cadeias de valor globais, consistentes
com os ODS.

II.

Apoiar o desenvolvimento de novos cultivares de plantas e raças animais que mitiguem o impacto
das mudanças climáticas.

III.

Apoiar projectos de segurança alimentar, incluindo estado nutricional.

IV.

Apoiar os pequenos produtores, e especialmente as mulheres, a entrar no mercado. As medidas
incluem acesso à água, energia, transporte e TIC.

V.

Iniciar um projecto em agricultura de pequena escala e com zero emissões, nos 4IR emergentes.

VI.

Investigar a aplicação de métodos de economia circular.
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8. Observações finais

O sistema de inovação ainda tem um caminho a percorrer para atingir a meta de 1% para a DBID/PIB. O
pessoal total da investigação está agora em 6.281 - para atingir a meta de 1%, seria necessário que esse
complemento aumentasse três vezes.
O crescimento da DBID é uma combinação de atender às demandas de inovação e investigação. Essas
actividades dependem da disponibilidade de talento e espírito empreendedor. No entanto, a produção de
habilidades profissionais e técnicas fica aquém da demanda e a dependência de habilidades estrangeiras
continuará no médio prazo.
Há um espaço considerável para levar as mulheres ao centro do desenvolvimento de STEM.
Embora tenha havido ganhos em infraestrutura e sistemas para saúde, e certas instituições estejam a
mostrar novo vigor, esses ganhos são distribuídos de maneira desigual.
Um forte senso de propósito é evidente no corpo jovem de talentos, que já está a se movimentar para
cargos de nível médio e sénior no sector público. Isso é promissor para Moçambique, uma vez que
lida com as oportunidades abertas pelas descobertas de Petróleo e Gás e os desafios impostos pelas
mudanças climáticas.
Esta primeira fase do engajamento na revisão de políticas de CTI pela UNESCO, pelo Governo
de Moçambique e pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento, identificou três áreas para possíveis
investimentos, nomeadamente STEM e Política de CTI, Petróleo e Gás e Agricultura. Essas três áreas são
essenciais para a boa governação, definição de agenda e monitoria e avaliação. O foco sectorial permite
considerar um misto de investimentos de curto, médio e longo prazo.
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Glossário

I. Glossário dos principais termos usados nos
inquéritos de I&D
Sectores cobertos por inquéritos de I&D
Sector empresarial: (a) todas as empresas, organizações e instituições cuja actividade principal
seja a produção, no mercado, de bens ou serviços (excepto ensino superior) para venda ao
público, em geral, a um preço economicamente significativo, incluindo empresas públicas e
privadas; (b) as instituições privadas sem fins lucrativos que as servem principalmente.
Sector governamental: (a) todos os departamentos, escritórios e outros órgãos que fornecem,
mas normalmente não vendem para a comunidade, os serviços comuns, excepto o ensino
superior, que não poderiam ser fornecidos de maneira conveniente e económica, bem como
os que administram o estado e a política económica e social da comunidade; (b) empresas
públicas que se dedicam principalmente à produção de mercado e à venda de bens e serviços são
incluídas no sector de empresas; (c) instituições sem fins lucrativos controladas e financiadas
principalmente pelo governo, não administradas pelo sector de ensino superior.
Sector de ensino superior: (a) todas as universidades, faculdades de tecnologia e outras
instituições que oferecem ensino superior (veja detalhes abaixo), seja qual for a sua fonte de
financiamento ou estatuto legal; (b) todos os institutos de investigação, estações experimentais e
clínicas que operam sob o controlo directo de, ou administrados por, ou associados a instituições
de ensino superior.
Sector privado sem fins lucrativos: (a) instituições privadas sem fins lucrativos e sem mercado,
que atendem às famílias (ou seja, o público em geral); (b) particulares ou famílias.

Definição de investigação e desenvolvimento experimental
Investigação e desenvolvimento experimental (I&D): compreende o trabalho criativo realizado de
forma sistemática, a fim de aumentar o conjunto de conhecimentos, incluindo o conhecimento
da humanidade, cultura e sociedade, e o uso desse conjunto de conhecimentos para desenvolver
novas aplicações. O termo I&D abrange três actividades: investigação básica, investigação
aplicada e desenvolvimento experimental.
Investigação básica (ou fundamental): trabalho experimental ou teórico realizado principalmente
para adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos subjacentes dos fenómenos e factos
observáveis, sem nenhuma aplicação ou uso específico em vista.
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Investigação aplicada: também investigação original, realizada com o objectivo de adquirir
novos conhecimentos. É, no entanto, direcionado principalmente para um fim ou objectivo
prático específico.
Desenvolvimento experimental: trabalho sistemático, com base no conhecimento existente
adquirido em investigação e/ou experiência prática, direccionado à produção de novos materiais,
produtos ou dispositivos, instalação de novos processos, sistemas e serviços ou melhoria
substancial dos já produzidos ou instalados. A I&D abrange tanto a I&D formal em unidades de
I&D quanto a I&D informal ou ocasional em outras unidades.

Definição dos funcionários
Funcionários de I&D: todas as pessoas empregadas directamente em I&D, bem como as que
prestam serviços directos, como gestores de I&D, administradores e funcionários de escritório.
Pessoas que prestam um serviço indirecto, como cantina e equipa de segurança, devem ser
excluídas.
Contagem de cabeças: dados que refletem o número total de pessoas empregadas em I&D,
independentemente do foco de seu trabalho. Esses dados permitem a criação de links com
outras séries de dados, como dados sobre educação e emprego, ou resultados de censos
populacionais. Os mesmos também servem como base para o cálculo de indicadores que
analisam as características da força de trabalho em I&D, com relação à idade, género ou origem
nacional.
Equivalente a tempo inteiro (ETI): pode ser uma pessoa/ano. Assim, uma pessoa que
normalmente gasta 30% de seu tempo em investigação e desenvolvimento e o restante em
outras actividades (como ensino, administração universitária e aconselhamento de estudantes)
deve ser considerada como sendo 0,3 de ETI. Da mesma forma, se um trabalhador de I&D a
tempo inteiro estiver empregado em uma unidade de I&D por apenas seis meses, isso resultará
em um ETI de 0,5. No entanto, para fins de relatório, a soma total de ETIs deve ser arredondada
para o próximo número inteiro para evitar o relatório de casas decimais.
Investigadores: profissionais envolvidos na concepção ou criação de novos conhecimentos,
produtos, processos, métodos e sistemas e também na gestão dos projectos em questão.
Estudantes de pós-graduação em nível de doutoramento evolvidos em I&D devem ser
considerados investigadores.
Técnicos (e pessoal equivalente): pessoas cujas tarefas principais exigem conhecimento e
experiência técnica em um ou mais campos da engenharia, ciências físicas e da vida (técnicos)
ou ciências sociais e humanas (pessoal equivalente). Eles participam de I&D executando
tarefas científicas e técnicas que envolvem a aplicação de conceitos e métodos operacionais,
normalmente sob a supervisão de investigadores.
Equipa de apoio: inclui artesãos qualificados e não qualificados, secretariado e pessoal de
secretariado que participam de projectos de I&D ou directamente associados a esses projectos
(ou prestam serviços a investigadores envolvidos).
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II. Glossário de direitos de propriedade
intelectual
Requerente: um indivíduo ou outra entidade legal que solicita uma patente, modelo de utilidade,
marca comercial ou desenho industrial. Pode haver mais de um candidato em uma inscrição.
Para as estatísticas apresentadas na presente publicação, o nome do candidato designado é
usado para determinar o proprietário do aplicativo.
Requerimento no exterior: para fins estatísticos, um requerimento apresentado por um residente
de um determinado estado/jurisdição com um escritório de propriedade intelectual de outro
estado/jurisdição. Por exemplo, um querimento apresentado por um requerente domiciliado na
França no Escritório de Patentes do Japão (JPO) é considerado um ‘requerimento no exterior’ da
perspectiva da França. Isso difere de um ‘requerimento não residente’, que descreve um pedido
apresentado por um residente de um estado/jurisdição estrangeiro da perspectiva do escritório
que recebe o pedido.
Desenho industrial: aplica-se a uma ampla variedade de produtos industriais e artesanatos.
Refere-se aos aspectos decorativos ou estéticos de um artigo útil, incluindo composições de
linhas ou cores ou qualquer forma tridimensional que dê uma aparência especial a um produto
ou artesanato. O detentor de um desenho industrial registado possui direitos exclusivos sobre
cópia ou imitação não autorizada do desenho por terceiros. Os registos de desenho industrial são
válidos por um período limitado. O prazo de protecção geralmente é de 15 anos para a maioria
das jurisdições. No entanto, existem diferenças na legislação, principalmente na China (que
prevê um prazo de 10 anos a partir da data do requerimento) e nos EUA (que prevê um prazo de
14 anos a partir da data do registo).
Propriedade intelectual (PI): refere-se a criações da mente: invenções, obras literárias e artísticas,
símbolos, nomes, imagens e desenhos utilizados no comércio. A PI é dividida em duas categorias:
(i) propriedade industrial, que inclui patentes, modelos de utilidade, marcas registadas, desenhos
industriais e indicações geográficas da fonte; e (ii) direitos autorais, que incluem obras literárias e
artísticas, como romances, poemas e peças teatrais, filmes, obras musicais, obras artísticas como
desenhos, pinturas, fotografias, esculturas e projectos arquitetónicos. Os direitos relacionados
aos direitos autorais incluem os de artistas intérpretes em suas apresentações, os produtores
de fonogramas em suas gravações e os de emissoras em seus programas de rádio e televisão.
Invenção: uma nova solução para um problema técnico. Para obter direitos de patente, a
invenção deve ser nova, envolver uma etapa inventiva e ser aplicável industrialmente, conforme
julgado por um especialista na técnica.
Não residente: para fins estatísticos, um requerimento “não residente” refere-se a um pedido
registado no escritório de PI de, ou agindo para, um estado/jurisdição no qual o primeiro
candidato no requerimento não está domiciliado. Por exemplo, um pedido apresentado ao JPO
por um requerente residente na França é considerado um pedido não residente na perspectiva
deste escritório. Requerimentos não residentes às vezes são chamados de requerimentos
estrangeiros. Uma concessão ou registo de não residente é um direito de PI emitido com base
em um pedido de não residente.
Patente: um conjunto de direitos exclusivos concedidos por lei a requerentes de invenções
novas, não óbvias e aplicáveis comercialmente. É válido por um período limitado de tempo
(geralmente 20 anos), durante o qual os detentores de patentes podem explorar comercialmente
suas invenções de forma exclusiva. Em troca, os requerentes são obrigados a divulgar suas
invenções ao público de uma maneira que permita a outros especialistas na técnica replicar a
invenção. O sistema de patentes é projectado para incentivar a inovação, dando aos inovadores
direitos legais exclusivos limitados no tempo, permitindo assim que os inovadores se apropriem
do retorno de suas actividades inovadoras.
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Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (CMP): um tratado internacional administrado
pela OMPI. O sistema CMP facilita o registo de requerimentos de patentes em todo o mundo
e possibilita a protecção de patente para uma invenção simultaneamente em cada um de um
grande número de países, registando primeiro um único pedido de patente “internacional”. A
concessão de patentes, que permanece sob o controlo dos escritórios de patentes nacionais ou
regionais, é realizada no que é chamado de ‘fase nacional’ ou ‘fase regional’.
Registo: um conjunto de direitos exclusivos legalmente concedidos ao requerente quando um
desenho industrial ou marca comercial é ‘registada’ ou ‘emitida’. (Consulte também Desenho
industrial ou Marca comercial.) Os registos são emitidos aos requerentes para que eles possam
utilizar e explorar seu desenho industrial ou marca comercial por um período limitado de
tempo; em alguns casos, o registo pode ser renovado indefinidamente, principalmente no caso
de marcas registadas.
Residente: para fins estatísticos, um requerimento ‘residente’ refere-se a um pedido registado
no escritório de PI ou agindo para o estado/jurisdição em que o primeiro nome do requerente
no requerimento tem residência. Por exemplo, um pedido registado no JPO por um residente do
Japão é considerado um pedido residente na perspectiva do JPO. Requerimentos residentes às
vezes são chamados de requerimentos domésticos. Uma concessão/registo de residente é um
direito de PI emitido com base em um pedido de residente.
Marca comercial: um sinal distintivo que identifica certos produtos ou serviços como aqueles
produzidos ou fornecidos por uma pessoa ou empresa específica. O titular de uma marca
registada tem o direito legal de uso exclusivo da marca em relação aos produtos ou serviços
para os quais está registada. O proprietário pode impedir o uso não autorizado da marca
comercial ou de uma marca similarmente confusa, de modo a impedir que consumidores,
em particular, e o public, em geral, sejam enganados. Diferentemente das patentes, as marcas
registadas podem ser mantidas indefinidamente mediante o pagamento de taxas de renovação.
Os procedimentos para registar marcas comerciais são regidos pelas regras e regulamentos dos
escritórios nacionais e regionais de PI. Os direitos de marca comercial são limitados à jurisdição
da autoridade que registra a marca. As marcas comerciais podem ser registradas submetendo
um requerimento no(s) escritório(s) nacional (s) ou regional (s) relevante (s), ou submetendo um
requerimento internacional através do sistema de Madri.
Modelo de utilidade: uma forma especial de direito de patente concedida por um estado/
jurisdição a um inventor ou a seu cessionário por um período fixo de tempo. Os termos e
condições para a concessão de um modelo de utilidade diferem ligeiramente dos das patentes
normais (incluindo um prazo mais curto de protecção e requisitos de patenteabilidade menos
rigorosos). O termo “modelo de utilidade” também pode descrever o que é conhecido em alguns
países como “pequenas patentes”, “patentes de curto prazo” ou “patentes de inovação”.
Fonte: OMPI (2013)
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Anexo: O Quadro
Metodológico da Série

A série de relatórios da UNESCO sobre os perfis dos países relativamente à Política de Ciência, Tecnologia
e Inovação é publicada pelo Observatório Global de Instrumentos de Política de Ciência, Tecnologia e
Inovação (GOSPIN), um programa administrado pela Divisão de Política de Ciência e Capacitação da
UNESCO.
O objectivo desta série é gerar informações credíveis e relevantes sobre os diferentes cenários das políticas
de ciência, tecnologia e inovação (CTI) em todo o mundo. As informações publicadas são baseadas em
pesquisas e inquéritos, em combinação com relatórios do governo e dados estatísticos do Instituto de
Estatística da UNESCO e outras fontes internacionais.
O perfil do país representa um estudo abrangente das políticas de CTI, que incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uma descrição dos factores contextuais políticos, econômicos, sociais, culturais e educacionais.
Uma análise das políticas de CTI, incluindo as políticas de pesquisa e inovação implementadas em
outros sectores, como agricultura, energia, saúde, indústria e mineração.
Um estudo de indicadores de P&D e inovação.
Uma análise cienciométrica de publicações científicas, patentes, marcas registadas e modelos de
utilidade.
Uma descrição histórica da evolução de longo prazo das políticas e instituições de CTI.
Uma descrição do ciclo de política de CTI.
Uma análise da organização da CTI.
Uma descrição da estrutura legal de CTI, incluindo actos, projectos de lei, regulamentos e acordos
internacionais sobre questões de CTI.
Uma descrição dos instrumentos de política operacional da CTI em vigor.
Uma análise SWOT do panorama de pesquisa e inovação do país.
Um resumo das recomendações.

ABORDAGEM DA UNESCO
A estratégia do programa é quádrupla:
▶ Capacitação: treinamento de funcionários nacionais de alto escalão no desenho, implementação e
avaliação de uma variedade de instrumentos de política de CTI em nível nacional e regional;
▶ Estabelecimento de padrões: fornecendo uma prática para pesquisas sobre políticas de CTI e
instrumentos de política operacional;
▶ Colecta de dados: distribuição de pesquisas, priorizando África, Estados Árabes, Ásia-Pacífico e
América Latina e Caribe;
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▶ Plataforma GOSPIN: plataforma online de acesso aberto para tomadores de decisão, corretores
do conhecimento, especialistas e público em geral, com um conjunto completo de informações sobre
políticas de CTI.
A plataforma online oferece um cluster inovador de bancos de dados equipados com poderosas
ferramentas gráficas e analíticas. A plataforma é desenvolvida para líderes políticos, planificadores,
diretores e administradores de CTI no governo, parlamento, universidades, instituições de pesquisa,
empresas produtivas preocupadas com a inovação, organizações internacionais que trabalham para o
desenvolvimento, pesquisadores e especialistas cujo campo de estudo abrange políticas de CTI.
A pesquisa GOSPIN e as informações geradas destinam-se, principalmente, ao uso pelos especialistas e
órgãos governamentais responsáveis pelas políticas nacionais de CTI. É sua função analisar os resultados
da pesquisa e tirar as devidas conclusões quando for necessário para preparar decisões para órgãos
políticos no campo da ciência, engenharia, tecnologia e inovação. A pesquisa também é do interesse de
agências nacionais de estatística e organizações internacionais para promover a cooperação científica e
tecnológica entre seus Estados membros. Coletivamente, esses usuários são:
▶ As agências nacionais de planificação do desenvolvimento, mais particularmente os órgãos
governamentais responsáveis pela formulação e coordenação das políticas nacionais de CTI e
outros órgãos nacionais envolvidos na aplicação da ciência e tecnologia (C&T) ao desenvolvimento
sustentável;
▶ Grupos parlamentares, especialmente aqueles preocupados com políticas de CTI;
▶ Corretores de informação em CTI, grupos de consultoria e órgãos consultivos;
▶ Departamentos de ensino e pesquisa envolvidos em estudos de políticas de CTI;
▶ Os órgãos dirigentes dos institutos de I&D e serviços de CTI;
▶ Os conselhos de administração de empresas produtivas fortemente dependentes de P&D ou
engajadas na transferência de tecnologia e inovação;
▶ Organizações internacionais governamentais e não-governamentais preocupadas com CTI e sua
aplicação ao desenvolvimento sustentável;
▶ Outros usuários mais periféricos, como departamentos universitários de ciência política, economia e
ciências sociais e serviços de documentação e informação nacionais e internacionais;
▶ A mídia de massa.
A nível individual, os principais agrupamentos são:
▶ Tomadores de decisão: os responsáveis pelas políticas nacionais de CTI e pela gestão de P&D
(ministérios de P&D ou C&T, diretores de órgãos responsáveis pela formulação de políticas nacionais
de CTI, diretores de institutos de P&D, chefes de empresas produtivas fortemente dependentes de
P&D, etc.).
▶ Usuários intermediários: aqueles que atuam como elo entre os tomadores de decisão mencionados
acima e os pesquisadores em políticas de CTI; sua função é preparar decisões pelos primeiros usando
teorias e métodos apresentados pelos segundos. Esta categoria é composta por especialistas,
consultores, assessores, agentes de ligação, funcionários de gabinetes ministeriais e de comissões
parlamentares, entre outros, e geralmente requerem um acesso rápido a dados factuais.
▶ Pesquisadores em políticas de CTI: aqueles que desenvolvem as teorias e métodos em que se baseia
a política de CTI (pesquisadores nas áreas de filosofia, história, sociologia e economia da ciência,
engenharia e inovação), na transferência de tecnologia e na gestão de P&D.
▶ O público em geral: ao tornar as informações de CTI mais acessíveis, a abordagem da UNESCO
introduz uma nova dimensão para a democratização de CTI.
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O QUADRO METODOLÓGICO
A ciência, tecnologia e inovação (CTI) são cada vez mais importantes para o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável. Durante os últimos 60 anos, tanto os países desenvolvidos quanto os em
desenvolvimento reconheceram esse facto, aumentando o número de órgãos governamentais de CTI,
estabelecendo novas estruturas legais de CTI e implementando um conjunto diversificado de novos
instrumentos de política de CTI. Isso impulsionou o investimento em pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico e inovação, levou a um aumento no número de cientistas e engenheiros e promoveu
um crescimento exponencial no número de novos artigos científicos e patentes em todo o mundo
(UNESCO, 2010).
A economia da informação é um dos conceitos-chave inventados para explicar as mudanças estruturais
da economia moderna (Godin, 2008). A infraestrutura para gerenciar as informações de CTI tem sido
amplamente considerada o recurso central da competitividade nacional em pesquisa e inovação
(Neelameghan e Tocatlian, 1985). Com a globalização da infraestrutura de informações de CTI, surgiu
a necessidade de implementar estratégias abrangentes para conectar, compartilhar e comercializar
informações domésticas e estrangeiras em nível nacional (Lee e Kim, 2009).
A formulação de políticas adequadas de CTI é crítica para enfrentar os desafios contemporâneos que
incluem: a mitigação das consequências das mudanças climáticas globais; exploração de novas fontes
de energia; geração de inovação para promover a inclusão social; promoção da gestão sustentável e
conservação da água doce, recursos terrestres e biodiversidade; resiliência a desastres; e promoção da
erradicação da pobreza extrema e da fome. Estas políticas também precisam ser elaboradas para o
alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
Nas últimas cinco décadas, definições operacionais foram elaboradas no âmbito de organizações
multilaterais para medir P&D e o conceito mais amplo de C&T. Técnicas estatísticas têm sido desenvolvidas
para estimar os recursos privados e públicos investidos nessas áreas. Para o primeiro, a OCDE estabeleceu
um quadro metodológico no Manual Frascati, cuja última edição foi publicada em 2015. Para o último,
os Estados Membros da UNESCO adotaram as recomendações sobre a Padronização Internacional de
Estatísticas em Ciência e Tecnologia (UNESCO, 1978; 1982; 1984a; 1984b). As metodologias de geração de
dados sobre investimentos em P&D e recursos humanos têm sido constantemente atualizadas e ampliadas.
Durante a primeira Conferência Ministerial Africana sobre Ciência e Tecnologia (AMCOST),1em 2003,
os países se comprometeram a desenvolver e adotar um conjunto comum de indicadores de CTI. A
Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD) estabeleceu a Iniciativa Africana de Indicadores
de Ciência, Tecnologia e Inovação (ASTII) com o Objectivo de construir a capacidade de África para
desenvolver e usar indicadores de CTI. Mais especificamente, a NEPAD pretende: (a) desenvolver e
promover a adoção de indicadores de CTI internacionalmente compatíveis; (b) construir capacidades
humanas e institucionais para indicadores de CTI e pesquisas relacionadas; (c) permitir que os países
africanos participem em programas internacionais sobre indicadores de CTI; e (d) informar os países
africanos sobre o estado da CTI em África. O primeiro Panorama de Inovação Africano foi publicado
em 2011,2 enquanto o segundo volume foi publicado em 2014. A metodologia aplicada - sugerida por
funcionários da ASTII - segue as recomendações do Manual Frascati para indicadores de P&D e do Manual
de Oslo, 4ª edição para indicadores de inovação.
Em 2009, o Instituto de Estatística da UNESCO organizou uma Reunião de Especialistas em Medição de
P&D em Países em Desenvolvimento, em Windhoek (Namíbia), com o Objectivo de trabalhar para uma
padronização global das estatísticas de CTI, incluindo aquelas que não são levadas em consideração no
Manual Frascati (Instituto de Estatística da UNESCO, 2010; ver Box 5). Durante a reunião, os especialistas
identificaram as dificuldades e desafios enfrentados pela maioria dos países em desenvolvimento, que
não foram explicitamente abordados no Manual Frascati.
1
2

A declaração final da reunião AMCOST em 2012 recomendou a coordenação entre o Observatório Africano sobre CTI (AOSTI),
ASTII e o GO da UNESCO
AU-NEPAD, 2010
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QUADRO 1 - MEDINDO P&D: DESAFIOS ENFRENTADOS
A metodologia de medição de P&D está detalhada no Manual Frascati da OCDE que está em
uso há mais de 50 anos. Uma edição revista foi publicada em 2015. Apesar da longevidade
do manual, os países em desenvolvimento ainda enfrentam problemas ao tentar aplicar seus
padrões para avaliar a situação específica da CTI.
O Instituto de Estatística da UNESCO realiza bienalmente a coleta dados estatísticos de P&D e
produz uma metodologia adaptada às necessidades dos países em desenvolvimento. Igualmente,
realiza workshops de treinamento e capacitação nos países em desenvolvimento.
Em 2014, o Instituto de Estatística da UNESCO publicou um Guia para a realização de inquéritos
em P&D para países que estão a iniciar a sua medição. Este guia apresenta os indicadores de
P&D relevantes, discute as principais questões enfrentadas por cada um dos principais sectores
de desempenho, fornece um modelo simples de gestão de projeto e propõe modelos genéricos
de questionários para o governo, ensino superior, negócios e sector privados sem fins lucrativos
que os países podem usar e adaptar às suas necessidades.
Em 2010, o Instituto de Estatística da UNESCO produziu um documento técnico sobre a «Medição
da P&D: Desafios Enfrentados pelos Países em Desenvolvimento». O grupo de trabalho de
especialistas nacionais em indicadores de ciência e tecnologia da OCDE subsequentemente
sugeriu que o documento servisse como base para um anexo ao Manual Frascati: Proposta
de Prática Padrão para Inquéritos sobre Pesquisa e Desenvolvimento Experimental (6ª edição).
Este anexo foi adotado como um instrumento online de auxílio ao Manual Frascati da OCDE, em
Março de 2012 e adicionado à versão de 2015.
Medição de P&D: desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento fornece orientação sobre uma
série de desafios que são relevantes para os países em desenvolvimento e que podem não ser
elaborados com clareza suficiente no Manual Frascati. As seguintes situações são tratadas no
documento, entre outras:
▶ Apesar da crescente presença de países em desenvolvimento no mapa global da P&D, ainda
há uma acentuada falta de demanda por indicadores de ciência, tecnologia e inovação (CTI)
por parte dos formuladores de políticas nos países em desenvolvimento. Mesmo onde a
demanda existe, muitas vezes há problemas significativos com a compilação dos dados
devido à falta de coordenação em nível nacional, falta de cooperação de instituições de
pesquisa, universidades e empresas e um sistema estatístico geralmente fraco no país.
▶ Habitualmente, a P&D é amplamente financiada pelo governo, mas novas fontes de recursos
estão surgindo. Fundações, associações científicas, ONGs e, principalmente, organizações
estrangeiras já desempenham um papel importante. Além disso, a contribuição das empresas
privadas está se tornando mais importante e ganhando mais reconhecimento grupo mais
amplo de países em desenvolvimento. Muitas dessas novas fontes de financiamento vão
diretamente para indivíduos e grupos, e não para instituições e, portanto, permanecem não
contabilizadas, inclusive para fins estatísticos.
▶ Embora o Manual Frascati recomende a coleta de dados primários por meio de pesquisas
directas, o uso de dados secundários de orçamentos nacionais e registos orçamentais de
unidades públicas executoras de P&D tem sido uma prática amplamente adotada para
obter uma estimativa aproximada do gasto bruto em P&D (GERD). No entanto, geralmente
há uma discrepância entre os orçamentos aprovados e alocados. Além disso, os sistemas
nacionais de pesquisa têm uma capacidade de absorção limitada, o que pode deixar os
fundos não utilizados nas contas centrais em vez de serem transferidos para instituições
que realizam P&D. Além disso, deve-se ter cuidado para garantir que tais transferências não
sejam ‘contadas duas vezes’ como despesas tanto do órgão de financiamento quanto da
instituição que realiza P&D.
▶ As definições usadas pelos ministérios das finanças e outras instituições governamentais
para estabelecer orçamentos de C&T podem ser ad-hoc e não conseguem distinguir entre C&T
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ampla e actividades de P&D mais restritas. Além disso, muitas instituições (universidades em
particular) não compilam um orçamento de P&D separado, especialmente quando a pesquisa
é uma prioridade institucional baixa.
▶ Os componentes de P&D no orçamento nacional, especialmente despesas de capital, podem
ser difíceis de identificar e podem ser agregados em diferentes rubricas. Além disso, quando
as actividades de P&D se estendem por mais de um exercício financeiro, pode não ser fácil
estimar a quantidade de recursos usados a
 cada ano. Por exemplo, o trabalho realizado para
desenvolver terrenos e edifícios usados para pesquisa em um determinado ano deve ser
claramente marcado e não registado nos anos subsequentes.
▶ A concentração das actividades de inovação por sector ou em um pequeno conjunto de
institutos pode levar à volatilidade e inconsistências nas estatísticas. Geralmente, há menor
ênfase em P&D no sector empresarial, em parte devido à redução da pressão competitiva
nos mercados locais.
▶ No sector de ensino superior, o número crescente de universidades privadas torna útil
distinguir entre o ensino superior público e privado e para dividir ainda mais o ensino
superior privado em instituições privadas independentes e dependentes do governo. Uma
desagregação adicional em instituições de ensino superior privadas com e sem fins lucrativos
também deve ser considerada para rastrear onde a maioria das pesquisas é realizada.
▶ Pesquisas que cobrem todos os executores de P&D devem, em princípio, relatar todas para o
mesmo período. Isso é difícil de conseguir, pois, em muitos países, as instituições de ensino
superior e as empresas não apresentam necessariamente relatórios no mesmo período - o
calendário do sector empresarial tende a ser o mais problemático. Além disso, nem todos os
países seguem o mesmo calendário. Como solução, a recomendação de que os executores
de P&D relatem o ano financeiro mais próximo ao período da pesquisa pode ser suficiente.
▶ Os sistemas de informação do governo e do ensino superior muitas vezes não são
configurados para permitir a extração de dados sobre pessoal e despesas de P&D. Assim,
informações precisas sobre despesas financeiras só se tornam disponíveis muito tempo após
a conclusão de uma actividade. Infelizmente, as soluções de TI ad hoc para resolver esses
problemas também podem levar a erros e inconsistências.
▶ A colecta de dados em equivalentes de tempo integral (ETI) para pesquisadores fornece
informações úteis sobre o verdadeiro volume de recursos humanos dedicados à P&D. Essas
informações também são essenciais para estimar os custos de mão-de-obra de P&D. A
contagem do número de pesquisadores num determinado país apresenta outros desafios. Em
alguns países em desenvolvimento, pesquisadores assalariados podem não ter orçamentos
de pesquisa ou pesquisadores não remunerados podem realizar pesquisas. Em outros
cenários, o corpo docente pode ter contratos de meio período em mais de uma universidade.
Mesmo que o corpo docente tenha contratos que especificam a quantidade de tempo a ser
gasto na realização de pesquisas, é difícil aplicá-lo, especialmente onde há falta de recursos.
Estimar o tempo gasto em pesquisa e, portanto, o cálculo do ETI para o pessoal de pesquisa
- especialmente no sector de ensino superior - é muito difícil. Isso impacta diretamente o
cálculo das despesas de P&D.
Uma série de tipos especiais de actividades merecem atenção ao medir P&D, pois estão na
fronteira do que é considerado P&D. Três exemplos seguem do documento técnico:
▶ No caso do conhecimento tradicional, é importante estabelecer limites. As actividades que
estabelecem uma interface entre o conhecimento tradicional e a P&D são consideradas P&D.
No entanto, o armazenamento e a comunicação do conhecimento tradicional nas formas
tradicionais são excluídos.
▶ Os ensaios clínicos são uma área de crescimento em alguns países em desenvolvimento.
Identificar o pessoal de pesquisa na cadeia de valor de estudos clínicos estendidos pode ser
difícil, pois seu envolvimento é ocasional e acarreta o risco de contagem dupla (ou seja, como
pessoal no estudo e como corpo docente).
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▶ A engenharia reversa é importante em muitos países em desenvolvimento. No entanto, isso
geralmente está fora do escopo de P&D. Somente se a engenharia reversa for realizada no
âmbito de um projeto de P&D para desenvolver um novo (e diferente) produto, ela deve ser
considerada P&D.
Os sistemas estatísticos de CTI são frequentemente fracos nos países em desenvolvimento. Para
ajudar a fortalecer esses sistemas, o documento recomenda que os países institucionalizem
estatísticas de P&D, estabeleçam registos de executores de P&D e documentem procedimentos
e estimativas de pesquisa.
Os países interessados em

embarcar na medição de P&D são incentivados a contactar o Instituto
de Estatística da UNESCO..

A disponibilidade de indicadores de P&D de insumos e produtos por si só não é suficiente para avaliar
as políticas de CTI. Muito mais importante do que o valor particular de um indicador específico em um
determinado momento é a taxa de mudança de longo prazo que a longa série temporal de indicadores
mostra (Lemarchand, 2010, pp. 27-28). Por isso, séries temporais de indicadores de longo prazo são
necessárias para analisar o impacto de políticas públicas específicas. Melhorar a confiabilidade dessa
análise requer novas formas de padronizar as informações sobre as políticas públicas e os instrumentos de
política elaborados para implementá-las. Devido à complexidade dessas questões, a ‘ciência da política
da ciência’ surgiu nos últimos anos como uma nova disciplina em que novos paradigmas analíticos podem
ser testados.

Melhores Maneiras de Medir Políticas Baseadas em Evidências
Os debates sobre políticas de CTI ainda não são dominados por uma análise cuidadosa e baseada
em evidências dos prováveis méritos de diferentes opções de investimento e decisões políticas. Estes
últimos são fortemente influenciados por práticas anteriores ou tendências de dados que podem estar
desatualizadas (Husbands Fealing et al., 2011). A evolução de novas políticas tem sido acompanhada por
desafios mais difíceis relacionados com a planificaçao e avaliação das mesmas (ver Quadro 2). Isto revela
a necessidade de melhorar os referenciais teóricos para a formulação de políticas (Steinmueller, 2010).
Infelizmente, vários factores impedem os países de alcançar a maioria dos objectivos estabelecidos nos
seus próprios planos de desenvolvimento: a falta de informações confiáveis sobre as potencialidades
nacionais de CTI; dificuldades em coordenar as várias partes interessadas em CTI; ausência de mecanismos
que promovam uma forte interação entre os sectores de oferta e demanda em CTI; e a ausência de
qualquer política de industrialização explícita que promova a inovação endógena.

QUADRO 2 - O CICLO DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS
Uma apresentação estilizada do ciclo de formulação de políticas geralmente envolve cinco
etapas:
Configuração da agenda: refere-se ao processo pelo qual os problemas relacionados à CTI e os
vínculos entre a CTI e a sociedade e a economia chegam ao conhecimento do governo;
Formulação de política: refere-se ao processo pelo qual as opções de política de CTI são formuladas
pelo governo;
Tomando uma decisão: refere-se ao processo pelo qual os governos adotam um determinado curso
de ação ou não ação;
Política de implementação: refere-se ao processo pelo qual os governos colocam as políticas de
CTI em prática; e
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Avaliação da política: refere-se ao processo pelo qual os resultados das políticas de CTI são
monitorados tanto pelo estado quanto pelos atores sociais. O resultado pode ser uma
reconceitualização de problemas e soluções de políticas, em que a eficácia, eficiência e adequação
contínua de políticas e instrumentos de política são avaliados e os resultados realimentados em
outra rodada de definição da agenda.
A governança da CTI responsável e baseada na prestação de contas envolve o desenvolvimento
de capacidades em cada um dos cinco estágios acima mencionados.

Estas dificuldades registam-se, principalmente, em pequenas economias. Por exemplo, Flanagan et al.
(2011) exploraram as maneiras como os estudos de políticas de inovação tratam actores, instrumentos,
instituições e interações, a fim de chegar a uma conceptualização mais útil da mistura de políticas para
inovação. Eles enfatizam a necessidade de uma visão genuinamente dinâmica da formulação e interação
de políticas. Eles concluem que ‘apesar da importância atribuída à’ inteligência de política estratégica
‘na recente análise da política de inovação, pouca atenção empírica foi dedicada aos processos reais
de aprendizagem política.’ No desenvolvimento e exploração de oportunidades tecnológicas, as
competências institucionais - nomeadamente, a governação dos órgãos de decisão em CTI - são tão
importantes quanto os instrumentos de incentivo em CTI que promovem (Pavitt, 1996). A dependência do
caminho emerge, já que o custo das mudanças institucionais em CTI é freqüentemente mais alto do que
acomodar novos instrumentos e políticas nas estruturas existentes (van der Meulen, 1998). Por este motivo,
a concepção, análise e acompanhamento de qualquer política nacional de CTI dependerá fortemente do
mapeamento adequado: da estrutura dos órgãos de governo de CTI; o quadro jurídico nacional de CTI; e
dos instrumentos de política operacional de CTI implícitos e explícitos que são implementados (Herrera,
1971, 1972; Sagasti e Aráoz, 1976).

POR QUE FALAR SOBRE POLÍTICAS DE DST?
O termo “política científica” foi cunhado após a publicação em 1945 do artigo seminal de Vannevar Bush,
Science - the Endless Frontier que lançou as bases para o primeiro contrato social para a ciência. Em
1950, a UNESCO iniciou os primeiros estudos sistemáticos sobre políticas científicas em uma dezena de
países desenvolvidos. Originalmente, esse termo se referia a políticas públicas relacionadas à pesquisa
científica e tecnológica, desenvolvimento experimental, serviços científicos e tecnológicos e inovação. A
política científica como disciplina evoluiu nas décadas seguintes. Hoje é possível distinguir instrumentos
de política operacional específicos de acordo com as diferentes necessidades estabelecidas pelas políticas
de ciência, políticas de engenharia, políticas de tecnologia e políticas de inovação. Como esses quatro
tipos distintos de política pública exigem habilidades diferentes:
Política científica: relaciona-se com as políticas necessárias para: promover a pesquisa científica, determinar
e selecionar objectivos e metas científicas consistentes com planos ou estratégias nacionais, exercer
julgamento ao estabelecer normas para governar as formas e meios pelos quais a ciência é desenvolvida,
transferida e aplicada; reunir, organizar e distribuir os recursos necessários para alcançar os objectivos
seletivos; e monitorar e avaliar os resultados obtidos com a aplicação da política. As seguintes estão,
portanto, entre as questões mais importantes tratadas pelos formuladores de políticas no campo da
ciência: (a) estabelecimento e fortalecimento de estruturas e mecanismos governamentais para planificar,
orçamentar, coordenar, administrar e promover a pesquisa científica; (b) colecta, processamento e
análise de dados básicos relativos ao potencial científico nacional, incluindo dados sobre pesquisas
em andamento, monitorar o desenvolvimento científico nacional e assegurar o crescimento regular da
infraestrutura institucional de pesquisa científica; c) Manter um equilíbrio adequado entre os vários tipos de
investigação (desenvolvimento fundamental, aplicado, experimental), apoiar o desenvolvimento de uma
comunidade científica nacional criativa e estabelecer normas para o estatuto dos investigadores científicos
em conformidade com as suas responsabilidades e direitos; (d) otimizar recursos humanos, financeiros,
institucionais e de informação para alcançar os objectivos estabelecidos pela política nacional de CTI; (e)
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avaliar e promover a produtividade, relevância, eficácia e qualidade da pesquisa nacional e dos serviços
científicos e tecnológicos em vários sectores de atuação (ensino superior, instituições governamentais,
empresas privadas e sector privado sem fins lucrativos) e remoção de dificuldades organizacionais e
gerenciais encontradas na execução de pesquisas científicas; (f) iniciar a ação legislativa apropriada em
relação ao impacto no indivíduo, na sociedade como um todo ou no ambiente natural da aplicação de
descobertas e invenções; avaliar a rentabilidade económica e a utilidade social (ou efeitos nocivos) das
referidas descobertas e invenções. Embora a lista acima mencionada não seja exaustiva, ela indica as
principais áreas pelas quais os formuladores de políticas governamentais são os principais responsáveis.
Cada questão requer o desenho de um instrumento de política operacional específico.
Política de engenharia: o papel dos engenheiros nas políticas públicas pode ser visto como um esforço
duplo: (1) ajudar a criar políticas públicas relacionadas à utilização de tecnologia para resolver problemas
públicos, bem como monitorar e garantir o cumprimento dessas políticas; e (2) usar o conhecimento de
engenharia para auxiliar na construção de diretrizes de política para ajudar a resolver problemas sociais.
Em muitos casos, o desenvolvimento e a implementação de tais regulamentos e leis requerem uma
compreensão técnica do funcionamento desses artefatos e uma compreensão sobre como essa tecnologia
interage com os sistemas sociais e naturais e se beneficiaria do envolvimento de um especialista técnico.
As questões abordadas pelas políticas de engenharia são vastas e globais por natureza e incluem
conservação de água, energia, transporte, comunicação, produção de alimentos, proteção de habitat,
redução do risco de desastres, avaliação da tecnologia e deterioração dos sistemas de infraestrutura.
Essas questões devem ser abordadas, respeitando os direitos e atendendo às necessidades e desejos de
uma crescente população mundial.3
Política de tecnologia: a premissa fundamental das políticas tecnológicas é que os governos podem
implementar políticas públicas para melhorar o bem-estar social, influenciando o ritmo e a direção
das mudanças tecnológicas. O ponto de entrada convencional para a análise económica é identificar
as condições necessárias para que tal influência seja superior ao resultado da competição normal de
mercado. Essas condições, por sua vez, direcionam um exame mais aprofundado da viabilidade e dos
métodos de tal intervenção, incluindo a questão de saber se a intervenção do governo é necessária para
melhorar o bem-estar social. De forma sucinta, a intervenção governamental seria necessária se os actores
com fins lucrativos tivessem um desempenho inferior ou ruim na produção ou troca de conhecimento
tecnológico do ponto de vista do bem-estar social.
Política de inovação: a política de inovação pode ser caracterizada de várias maneiras, como por exemplo,
distinguindo entre política do ‘lado da oferta’ e ‘lado da demanda’, ou entre política ‘orientada para a
missão’ e ‘orientada para a difusão’. Os instrumentos de política incluem instrumentos financeiros (por
exemplo, créditos fiscais para P&D, incentivos à exportação, empréstimos em condições favoráveis, etc.) e
instrumentos regulatórios, como leis e regulamentos obrigatórios (por exemplo, o uso de equipamentos de
segurança para crianças em carros). A política de inovação abrange muitos tipos de inovação. A inovação
pode ser caracterizada, nomeadamente, por: o tipo de inovação - tecnológica (produto e processo)
ou não tecnológica (organizacional e de marketing); o modo de inovação - inovador novo (estratégico
e intermitente), modificador de tecnologia e adotantes de tecnologia; e o impacto socioeconómico incremental, disruptivo ou radical. A eficácia das políticas de inovação requer um quadro, instituições
e políticas suficientemente estáveis. A estabilidade e a previsibilidade são particularmente importantes
para actividades arriscadas com um longo horizonte de tempo, como P&D e inovação. A instabilidade
excessiva pode inibir a inovação, aumentando a incerteza para os inovadores. Pode diminuir a eficácia
dos instrumentos de política ao enfraquecer os incentivos que eles fornecem. Além disso, reduz as
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de práticas políticas baseadas em evidências.
Considerando que existem múltiplas fontes de descontinuidades injustificadas, instabilidade política
e problemas fiscais - muitas vezes relacionados a ciclos de políticas - são uma causa comum. Em um
cenário de inovação cada vez mais complexo, o desenvolvimento de uma governança eficaz requer melhor
coordenação entre o local, regional, nacional e internacional.
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Para uma lista detalhada de questões e desafios abordados pelas políticas de engenharia, consulte UNESCO (2010).

Os projectos de CTI normalmente ocorrem dentro de uma estrutura temporal mais ampla administrada
por uma organização ou um órgão governamental de formulação de políticas. Os estágios iniciais de
uma nova política de CTI geralmente aparecem como expansões sucessivas do grupo de agentes e
partes interessadas cujo endosso é necessário para lançar a iniciativa, enquanto os estágios posteriores
se concentram na gestão do programa, com feedback quanto ao seu sucesso ou fracasso no nível da
política (Marburger III, 2011). Consequentemente, a fim de fornecer um panorama preciso das políticas
e instrumentos de política de CTI em um contexto nacional específico, é imperativo compreender a
evolução de longo prazo do organograma, infraestrutura de CTI e quadro jurídico (ou seja, políticas
explícitas), bem como o tipo de mecanismos de financiamento implementados.
É impossível descrever o status atual da CTI sem dados precisos. Além disso, esses dados devem ser
apresentados de forma a permitir que os tomadores de decisão e especialistas avaliem se o status da CTI
atende às necessidades ou expectativas da sociedade. Os formuladores de políticas se beneficiam de
ferramentas de política adicionais para ajudá-los a decidir sobre as alocações orçamentais ou no desenho
de novos instrumentos de política de CTI, especialmente se forem ferramentas em tempo real ou novas
metodologias prospectivas e inovadoras. Estudos empíricos recentes mostram a relevância e o impacto de
longo prazo de serviços de informação de CTI apropriados nas políticas de CTI projetadas para melhorar
a competitividade nacional (Lee e Kim, 2009).
Também é importante observar a disponibilidade de um grande grupo de bancos de dados públicos e
privados. Estes podem ser as ferramentas mais úteis para avaliar o desempenho das políticas de CTI e
permitir estudos de inteligência tecnológica adequados. Existem sistemas robustos e acessíveis projetados
para fazer análises rápidas e aplicar modelos matemáticos para identificar pontos críticos ou alavancas
acionadas por mudanças de política que podem afectar diretamente o desempenho das actividades de
inovação. Por exemplo, Zucker et al. (2011) apresentam um levantamento abrangente de todos os bancos
de dados disponíveis que podem ser usados para

analisar o impacto das políticas de CTI (ver Quadro 3).

QUADRO 3 - USANDO NOVAS TEORIAS MATEMÁTICAS PARA PROMOVER A
INOVAÇÃO NACIONAL ESTRATÉGICA
Desenvolvimentos recentes na teoria matemática de redes podem ser aplicados na formulação
de novas políticas de CTI a fim de promover a inovação estratégica nas economias nacionais.
Hidalgo et al. (2007) descobriram que ‘as economias crescem com a atualização dos produtos
que produzem e exportam. A tecnologia, capital, instituições e habilidades necessárias para
fazer produtos mais novos são mais facilmente adaptados de alguns produtos do que de outros.
O estudo dessa rede de relacionamento entre produtos, ou “espaço do produto”, mostra que
produtos mais sofisticados estão localizados em um núcleo densamente conectado, enquanto
produtos menos sofisticados ocupam uma periferia menos conectada. Empiricamente, os países
se movem no espaço do produto desenvolvendo bens próximos aos que produzem atualmente.
A maioria dos países pode atingir o centro apenas percorrendo distâncias empiricamente
infrequentes, o que pode ajudar a explicar por que os países pobres têm dificuldade em
desenvolver exportações mais competitivas e não conseguem convergir para os níveis de renda
dos países ricos.
Esse tipo de análise pode ser aplicado diretamente na formulação de instrumentos de política
de CTI customizados para fomentar o desenvolvimento de tecnologias específicas, onde o país
detectou um novo nicho tecnológico potencial. A disponibilidade de acesso a novas bases de
dados eletrónicas internacionais (Zucker et al., 2011), combinada com o software analítico
adequado, pode transformar esse tipo de análise em um procedimento padrão para selecionar
as prioridades nacionais de CTI.
O acesso a dados apropriados e confiáveis também é um pré-requisito para uma governança
responsável, que exige uma tomada de decisão informada no estágio de planificação da política
de CTI e previsão do possível impacto de curto e longo prazo das decisões políticas. Portanto,
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os formuladores de políticas não precisam apenas de uma imagem clara da situação nacional,
regional e global. Eles também precisam de ser capazes de estimar o impacto das políticas
atuais de CTI e planificar as políticas futuras. A análise de qualquer política nacional ou regional
de CTI depende fortemente do mapeamento adequado da estrutura dos órgãos dirigentes
de CTI, dos quadros jurídicos nacionais de CTI e dos instrumentos operacionais implícitos e
explícitos de política de CTI. Lacunas ou pontos cegos na informação podem fazer com que
um campo específico seja negligenciado, o que pode resultar em oportunidades perdidas de
desenvolvimento socioeconómico.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA: ALAVANCAS PARA IMPLEMENTAR
DECISÕES
Uma política pode permanecer uma mera declaração retórica se nenhum meio for fornecido para sua
implementação ou para realizar seu efeito potencial. Para tal, podem ser necessárias várias coisas, que
iremos incorporar sob o termo de “instrumento de política”. Um instrumento de política constitui o
conjunto de formas e meios usados para colocar uma determinada política em prática. Pode ser
considerado como o veículo pelo qual os responsáveis pela formulação e implementação de políticas
atualizam sua capacidade de influenciar as decisões de terceiros.
O estudo dos instrumentos de política pública em contextos nacionais tem contribuído significativamente
para a compreensão da política, dos sistemas políticos e das relações entre o estado e o cidadão. A
pesquisa sobre a implementação de políticas geralmente se concentra principalmente nos efeitos de um
instrumento específico dentro de uma reflexão mais ampla sobre se o instrumento correto foi escolhido
para o efeito. No que se refere a novos modelos de governança, a busca por instrumentos adequados é
regida, antes de tudo, pelo pragmatismo (Kassim e Le Galés, 2010).
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STI POLICY INSTRUMENTS

STI POLICY

Statements by high-level
government officials or
representatives of the private
sector, generally associated
with top-level government
bodies

STI LEGAL
FRAMEWORK

Laws, decrees, regulations,
by-laws, contracts and
international agreements

ORGANIZATIONAL
CHART FOR STI

Individual institutions and
organizations; procedures and
methodologies they employ

OPERATIONAL
POLICY
INSTRUMENTS

Actual working mechanisms
that make the instrument
function on a day-to-day basis

EFFECTS

Figura 29. Instrumentos para garantir que uma política obtenha o efeito desejado. Adaptado de
Sagasti e Aráoz (1976)
Fonte: Metodologia GOSPIN da UNESCO
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Os instrumentos de política operacional de CTI são as alavancas por vias das quais a estrutura
organizacional finalmente implementa as decisões no dia-a-dia e tenta produzir o efeito desejado nas
variáveis que a política se propôs a influenciar. Ao longo da análise da eficácia de um instrumento, é
importante ter em mente os ‘atores’ ou principais tomadores de decisão que estão diretamente envolvidos
na concepção e uso de um instrumento de política. Um instrumento não age por conta própria. Em vez
disso, ele responde à vontade dos formuladores de políticas e tomadores de decisão que o utilizam.
Um conceito relacionado pode ser encontrado no problema de Ordnungspolitik enfatizado pela Escola
Alemã de Freiburg na década de 1930. Aqui, o foco era como conceber uma estrutura ou conjunto
de regras (Ordnungsrahmen) para uma economia que definiria o espaço operacional para actividades
individuais e privadas. O desafio para os instrumentos de política de CTI pode ser interpretado como um
problema de transformação, ou seja, a questão de escolher o melhor instrumento de política para atingir
a meta definida.
Um instrumento de política tenta fazer com que indivíduos e instituições tomem decisões de acordo com
a racionalidade ditada pelos objectivos coletivos estabelecidos pelos detentores do poder. É o elo de
ligação entre o objectivo expresso em uma política e o efeito que se busca na prática. Um instrumento de
política de CTI inclui, como um componente significativo, a manipulação de variáveis de
 CTI.
Um dos primeiros e mais relevantes estudos sobre instrumentos de política de CTI foi conduzido na década
de 1970 pelo International Development Research Center. O principal objectivo do estudo era conceber
formas e meios de compreender como o investimento de um país em CTI poderia ser mais eficazmente
relacionado aos seus objectivos de desenvolvimento industrial. Sagasti e Aráoz (1976) desenvolveram um
interessante arcabouço metodológico para fazer um levantamento e analisar os instrumentos de política
de dez países da América Latina, Oriente Médio, Sul da Europa e Ásia.
O Observatório Global de Instrumentos de Política de Ciência, Tecnologia e Inovação da UNESCO4
(GOSPIN) adaptou e ampliou o referencial teórico de Sagasti e Aráoz (1976) a fim de implementar
um levantamento sistemático em África, Estados Árabes, Ásia e Pacífico, na América Latina e Caribe. A
informação no presente perfil de país foi organizada de acordo com esta abordagem metodológica. A
Figura 29 apresenta as unidades analíticas básicas em torno das quais o presente relatório está organizado.
Todas as políticas nacionais de CTI, sejam implícitas ou explícitas (Herrera, 1971, 1972), buscam aproveitar
o potencial criativo de um país para seus a realização dos seus objectivos socioeconómicos, ambientais
e culturais. Uma política explícita de CTI é uma declaração feita por um funcionário público de alto nível
ou instituição, como um ministério ou secretaria de planificaçao que lida com actividades relacionadas
à CTI. A política expressa um propósito (efeitos de acordo com variáveis de CTI) e pode estabelecer
objectivos, definir resultados desejados e estabelecer metas quantitativas. As políticas também contêm
critérios para escolher entre várias alternativas para orientar os tomadores de decisão sobre como a CTI
funciona. As políticas de CTI também podem ser formuladas por representantes do sector privado. Uma
série de factores afectam a eficiência da governança de CTI, nomeadamente, a magnitude do efeito dos
processos políticos sobre um determinado uso de recursos. Deve-se reconhecer que a eficiência geral
não é facilmente definida e medida em um mundo multi-objectivo e marcado pela presença de múltiplos
actores.

O PAPEL PRINCIPAL DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE CTINA
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
A estrutura ou gráfico organizacional do STI geralmente mostra a distribuição de responsabilidade pela
implementação de uma determinada política. Sob o termo ‘estrutura organizacional’, é possível distinguir
pelo menos cinco níveis diferentes: (1) nível de planificação de políticas (desenho de políticas); (2) nível
promocional (ou seja, financiamento e coordenação de P&D, inovação e serviços científicos e tecnológicos);
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(3) nível de implementação (execução de P&D e inovação); (4) serviços científicos e tecnológicos; e (5)
avaliação ou nível de avaliação.
1.

2.

3.
4.

5.

Nível de planificação de política: inclui a planificação de políticas, orçamento, tomada de decisões
e coordenação interministerial. A responsabilidade pela formulação de políticas de CTI geralmente
recai sobre um departamento governamental especial, ministério ou órgão estatutário, em alguns
casos auxiliado por conselhos nacionais de pesquisa e inovação. A formulação de políticas de CTI
normalmente inclui a preparação do plano ou estratégia nacional de desenvolvimento relacionado
a CTI; inclui também a preparação anual do orçamento funcional do Estado para as actividades
de CTI (principalmente investigação, inovação e serviços científicos e tecnológicos). A função de
tomada de decisão geralmente cabe ao governo ou a um comité de ministros mais especificamente
preocupado com a CTI; envolve principalmente a aprovação do plano (ou estratégia) nacional de
CTI, bem como a atribuição de mecanismos de financiamento.
Nível promocional: promoção, financiamento e coordenação da investigação, inovação e
serviços científicos e tecnológicos nos diversos sectores da economia e da sociedade. As funções
desempenhadas neste nível começam com as decisões políticas tomadas pelo governo e continuam
com os vários departamentos ou ministérios do governo por meio de procedimentos orçamentais
tradicionais ao longo de linhas de orçamento administrativo ou por meio de procedimentos
de orçamento por programas, conforme aplicado à chamada gestão por objectivos. Vários
mecanismos de financiamento e instrumentos de política operacional de CTI de vários tipos foram
implementados ao longo dos anos (ou seja, fundos de pesquisa, fundos de inovação, fundos
sectoriais, incentivos fiscais, subvenções competitivas, bolsas de estudo, etc.). A maioria dos países
aplica uma combinação de instrumentos de política operacional para lidar com o financiamento da
pesquisa, inovação e serviços científicos e tecnológicos de acordo com programas bem definidos.
Este último pode ser alcançado respondendo a pedidos de financiamento de projectos específicos
apresentados por instituições externas, laboratórios, unidades de investigação, investigadores
individuais e empresas de alta tecnologia, ou proporcionando incentivos à inovação, ou confiando
de forma selectiva aos organismos externos mencionados acima com a execução de projectos
específicos exigidos por determinados objectivos de desenvolvimento de acordo com o plano ou
estratégia nacional de CTI (método normativo). Neste nível específico, vários países têm instituições
especiais (por exemplo, Conselhos Nacionais de Pesquisa) que promovem o avanço da investigação
científica e desenvolvimento tecnológico com o propósito de melhorar a quantidade e qualidade do
novo conhecimento científico, expandindo as potencialidades do país, particularmente, através do
apoio à educação pós-graduada e investigação nas universidades e institutos politécnicos.,
Nível de implementação: este nível operacional diz respeito ao desempenho efectivo da pesquisa
científica, do desenvolvimento tecnológico e da inovação.
Nível de serviços científicos e tecnológicos (STS): representa um grupo misto, incluindo as
instituições responsáveis por: (a) Informação e documentação de STI; (b) museus de ciência e
tecnologia, parques botânicos e zoológicos e outras coleções de CTI (antropológicas, arqueológicas,
geológicas, etc.); (c) colectas de dados de uso geral: todas as actividades que compreendem a
colecta sistemática de dados em todos os campos de CTI, como levantamentos topográficos,
geológicos e hidrológicos, observações astronómicas, meteorológicas e sismológicas de rotina,
levantamento de solos e plantas, peixes e animais selvagens, testes de recursos, atmosfera e água,
monitoramento de radioactividade, níveis de UV e CO2, prospecção e actividades relacionadas
destinadas a localizar e identificar recursos petrolíferos e minerais, colecta de informações sobre
fenómenos humanos, sociais, económicos e culturais,
Avaliação ou nível de avaliação: consiste em sectores e instituições governamentais que monitoram
a implementação dos objectivos das políticas e medem o impacto social dessas políticas. Sua função
também inclui a realização de um levantamento contínuo do potencial de CTI de um país em nível
de pesquisa, inovação e unidades de serviços científicos e tecnológicos, incluindo resultados de
pesquisas em andamento e sua aplicação prática.

A abordagem metodológica da UNESCO introduziu uma maneira normalizada de codificar os diferentes
tipos de organização e suas funções. Ao representar cada organograma nacional de CTI e usando o
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mesmo conjunto de ferramentas de codificação (Lemarchand, 2010, p. 310), será possível no futuro
associar esses gráficos e ferramentas com métricas topológicas específicas para identificar padrões de
desempenho. O último será muito útil para definir um novo conjunto de indicadores de política de CTI
capazes de revelar o nível de complexidade e funcionalidade de cada organograma de CTI. A Tabela 9
mostra exemplos sobre como diferentes países estruturam o desenho de políticas de CTI.
Visto que a sua finalidade é orientar as decisões que devem ser tomadas agora sobre o futuro, não
pode procurar identificar desenvolvimentos futuros em CTI independentemente dos desenvolvimentos
passados e atuais, ou independentemente dos recursos materiais e humanos dedicados à pesquisa e
inovação. Os pré-requisitos para qualquer futuro são: conhecimento sobre presente, conhecimento sobre
as tendências atuais observadas em um mundo real composto por diferentes nações e instituições, e
conhecimento sobre as forças e fraquezas do sistema nacional de CTI em que as decisões informadas
pela abordagem metodológica do GOSPIN devem ser adotadas.

Tabela 9. Modelos de órgãos diretivos que lideram o desenho da política de CTI
Argentina

Gabinete Científico e Tecnológico (GACTEC)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva

Austrália

Conselho de Engenharia Científica e Inovação do Primeiro-Ministro
Conselho Consultivo do Estado e Território da Commonwealth sobre Inovação
Comité de Coordenação de Inovação

Chile

Comité Interministerial de Inovação
Corporação Nacional para a Promoção da Produção (Ministério da Economia)
Comissão Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (Ministério da Educação)

Croácia

Ministério da Ciência, Educação e Desportos
Conselho Nacional de Ciência
Conselho Nacional de Educação Superior

Czechia

Ministério da Indústria e Comércio
Conselho de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Ministério da Educação, Juventude e Desportos

Finlândia

Conselho de Pesquisa e Inovação
Ministério do Emprego e Economia
Ministério da Educação e Cultura

Irlanda

Comité Interdepartamental de CTI
Departamento de Empregos, Empresa e Inovação

Malásia

Ministério da Indústria e Comércio Internacional
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Unidade de Planificação Econémica

República da Coreia

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
Ministério da Ciência e Tecnologia

Cingapura

Conselho de Desenvolvimento Económico
Conselho de Pesquisa, Inovação e Empresa
Fundação Nacional de Pesquisa

África do Sul

Departamento de Ciência e Tecnologia
Departamento de Comércio e Indústria
Departamento de Educação Superior e Treinamento

Fonte: plataforma UNESCO GOSPIN

A diversidade de instituições no nível de promoção (financiamento) em um determinado país parece ser
um dos indicadores mais fundamentais de boas práticas. A plataforma GOSPIN fornece evidências
empíricas para confirmar ou refutar esta e outras hipóteses.
O chamado marco legal também pode ser considerado um conjunto de instrumentos jurídicos. Isso
incorpora a política, ou partes dela, na forma de uma lei, decreto ou regulamento. Acordos formais,
contratos e tratados de cooperação internacional em CTI também podem ser incluídos nesta categoria.
Um instrumento legal vai um passo além de uma política ao estipular obrigações, direitos, recompensas
e penalidades. A abordagem sistémica GOSPIN desenvolveu uma plataforma amigável que oferece
acesso direto a todo o arcabouço legal de CTI, descrição e texto integral das leis, atos, decretos e
acordos adoptados por cada país. A Tabela 10 mostra diferentes exemplos dos tipos mais importantes
de instrumentos jurídicos.
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Tabela 10. Exemplos de instrumentos legais de STI
Uma lei para a criação de laboratórios nacionais de pesquisa, universidades, conselhos nacionais de pesquisa, ministério de C&T,
fundos de P&D, etc., ou uma estrutura legal para regular a organização do sistema nacional de inovação.
Uma lei que regulamenta as importações / exportações de produtos de alta tecnologia.
Uma lei que regulamenta os incentivos fiscais para promover a inovação no sector privado.
Uma lei para regulamentar os investimentos estrangeiros diretos, promovendo o estabelecimento de novas empresas de alta
tecnologia.
Uma lei para regulamentar a proteção da biodiversidade nacional e estabelecer normas sobre como as empresas estrangeiras
exploram as substâncias activas disponíveis em cada território nacional (novas regras para a proteção do conhecimento indígena).
Leis de fomento às actividades de P&D do Sector privado e a criação de fundos tecnológicos associados aos sectores mais
estratégicos da economia (energia, mineração, agricultura, indústria, comunicação, pesca, turismo, etc.).
Regulamentações e decretos nacionais para estabelecer novas políticas nacionais, criação de novos mecanismos de financiamento,
tarifas de importação / exportação, etc.
Acordos bilaterais, regionais e internacionais sobre actividades de CTI.
Contratos de transferência de tecnologia.

Fonte: plataforma UNESCO GOSPIN

A metodologia da UNESCO também inclui uma descrição completa dos instrumentos de política
operacional de CTI; Estes instrumentos constituem-se como alavancas ou meiosatravés dos quais a
estrutura organizacional, em última análise, implementa as decisões no dia-a-dia e tenta influenciar o
comportamento das várias partes interessadas e alvo da política. A Tabela 11 mostra diferentes tipos
de instrumento de política operacional, enquanto a Figura 30 mostra vários instrumentos que podem
ser usados para produzir efeitos em diferentes estágios que levam à penetração de uma inovação no
mercado. A Tabela 12 apresenta a classificação taxonómica dos instrumentos de política operacional de
CTI usados pelo GOSPIN de acordo com sua a abordagem metodológica, por objectivo e meta; o tipo
de mecanismo / modo de apoio e grupos-alvo / beneficiários.

Tabela 11. Exemplos de instrumentos operacionais de política de CTI
Programas e Instrumento
Objectivos
de política

Objectivos estratégicos

Beneficiários

Pesquisa
Bolsas
científica e
competitivas
desenvolvimento
tecnológico

Promover a produção endógena de
novos conhecimentos científicos nas
ciências exatas e naturais. Promover as
ligações em rede .

Grupos de pesquisa em
universidades nacionais
e centros de pesquisa
nacionais associados
a grupos de pesquisa
semelhantes de outros
países da região no
âmbito de acordos de
parceria formais

Promoção
da educação
científica

Subsídios
públicos para
projectos de
criação de
laboratórios
de ciências em
escolas públicas
de ensino médio
Bolsas de
estudo

Melhorar o conhecimento científico;
abordagem metodológica e
pensamento crítico para alunos do
ensino médio

Direitos de
propriedade
intelectual,
direito público
- legislação
nacional e
subsídios
públicos

Proteção dos conhecimentos
tradicionais para conferir propriedade
e direitos exclusivos às comunidades
locais quando o objeto de proteção
for um produto ou animal doméstico,
planta cultivada ou qualquer
microrganismo, ou ainda um desenho
ou objecto de natureza funcional ou
estética, incluindo qualquer elemento
de artesanato, a lei proíbe terceiros
de fabricar, utilizar, armazenar,,
comercializar, importar, exportar ou
identificar as substâncias activas para
comercialização, sem consentimento

Promoção da
igualdade de
gênero na
pesquisa e
inovação
Proteção do
conhecimento
indígena

Promover a participação das mulheres
na pesquisa e inovação de alta
tecnologia

Mecanismos
para alocação de
financiamento

Subsídios competitivos
selecionados com
base em revisão por
pares; os grupos de
pesquisa nacionais
devem estar associados
a grupos semelhantes
de países da região que
fornecem financiamento
correspondente
Escolas públicas de
Subsídios públicos para
ensino médio em partes montar novos gabinetes
menos desenvolvidas
e laboratórios de ciências
do país
e novos postos para
professores de ciências

Mulheres jovens
matriculadas em um
doutorado. Programa
em ciências básicas e
engenharia
Um praticante
tradicional local, uma
comunidade local ou
seu representante
pode registaar
o conhecimento
tradicional

Bolsas de estudo de até
quatro anos e pequenas
bolsas para participação
em conferências
internacionais
Subsídios públicos e
isenções fiscais para
defender os direitos de
propriedade intelectual
dos detentores de
conhecimentos indígenas
e tradicionais
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Programas e Instrumento
Objectivos
de política
Atração de
investimento
directo
estrangeiro

Objectivos estratégicos

Financiamento
As estratégias variam entre os países
público
, sendo exemplos: (a) uma política
Incentivos fiscais industrial baseada na atração de
indústrias orientadas para a exportação;
(b) promoção de mudanças estruturais;
(c) capacitação para melhorar a
competitividade, com foco em
sectores ou nichos de mercado; (d)
internacionalização das empresas e
promoção da inovação; (e) priorização
da geração de bens e serviços de alta
tecnologia; (f) atração de IDE selectivo
voltado para as TICs, biotecnologia,
nanotecnologia e serviços financeiros;
(g) melhoria do clima de negócios,
refinando a legislação e simplificando
as formalidades para facilitar as
operações corporativas.
Atrair empresas
de P&D

Outros serviços

Desenvolvimento Contribuições
tecnológico
não
reembolsáveis

A mudança estrutural dentro de
um grande país oferece mais
oportunidades para o mercado
interno; os países pequenos e
médios geralmente concentram-se
em esquemas que conduzam ao
desenvolvimento das exportações
Maior competitividade por meio da
inovação em produtos, serviços e
processos

Financiar projectos de produção de
Empréstimos
tecnologia de renda média
para
projectos de
desenvolvimento
tecnológico

Modernização
tecnológica
(melhoria de
produtos e
processos,
treinamento)

Promoção
do mercado
de serviços
tecnológicos
(institutos
de pesquisa
e centros
de pesquisa
empresarial)
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Beneficiários

Mecanismos
para alocação de
financiamento

Infraestrutura nacional
(edificações, corredores
tecnológicos, cidades
tecnológicas) e
capacitação de mãode-obra e profissionais
para o sector em
questão.
PMEs com capacidade
de exportação

Empréstimos em
condições favoráveis,
incentivos fiscais,
concessões
para períodos específicos:
descontos fiscais, isenções,
taxas preferenciais,
abatimentos em máquinas
e equipamentos

Empreendedores
endógenos. Sectores
emergentes de
alta tecnologia:
biotecnologia,
nanotecnologia, novos
materiais, TICs.
Fortalecimento das
exportações de
sectores e serviços
considerados de grande
potencial no país

Os mesmos incentivos
fiscais mais financiamento
competitivo especial

Micro, pequenas e
médias empresas e
empresas mais amplas
certificadas como tendo
atingido os padrões
internacionais
Micro, pequenas e
médias empresas
com departamentos
ou equipes de P&D,
grupos de colaboração
e unidades de ligação
técnica subscritas pela
empresa
Pessoas físicas ou
jurídicas que possuem
empresas produtoras
de bens e serviços

Programa de
crédito fiscal

Assistência na execução de P&D

Empréstimos
para
projectos de
modernização

Adaptação tecnológica e melhorias em Empresas com
produtos e processos com baixo nível
departamentos ou
de risco técnico e económico
grupos de P&D; grupos
de colaboração e
unidades de ligação
técnica subscritas pela
empresa

Criação de um ‘balcão
único’ com representantes
de diferentes ministérios
/ agências para lidar com
problemas relativos a
programas, regulamentos
públicos e serviços pósinvestimento
Por competição pública;
até 50% do custo do
projeto

Empréstimos
reembolsáveis 
compulsoriamente;
até 80% do custo total,
alocado em uma base de
janela aberta, com um
máximo de $ ... por três
anos
Subsídios por meio de
certificados de crédito
fiscais obtidos em
concurso público; até 50%
do custo total do projeto

Empréstimos especiais
reembolsáveis 
compulsoriamente
alocados em regime de
janela aberta. Até 80%
do custo total do projeto,
com um máximo de $ ...
em três anos
Empréstimos
Financiar projectos de desenvolvimento Empresas, sem restrição Empréstimos
para empresas
de novos processos produtivos,
de tamanho ou Sector; obrigatoriamente
produtos e modificações nos mesmos
nenhum financiamento reembolsáveis alocados
fornecido para
em regime de janela
projectos com uma
aberta. Até 80% do custo
taxa de retorno inferior total do projeto, com um
a 12%
máximo de $ ...
Financiar projectos de desenvolvimento Micro, pequenas e
Subsídios atribuídos em
Subsídios para
de negócios com base em P&D
médias empresas
regime de janela aberta.
projectos de
desenvolvimento
cujos projectos são
Até 50% do custo total do
de planos de
executados por
projeto, com um máximo
negócios
unidades técnicas de
de $ ..., por até um ano
vinculação

Programas e Instrumento
Objectivos
de política

Objectivos estratégicos

Empréstimos
Promover o estabelecimento e
para instituições fortalecimento de estruturas de
prestação de serviços tecnológicos a
empresas e instituições de I&D

Treinamento
e assistência
técnica

Programas
de assessoria
tecnológica e de
fortalecimento da
atuação técnica
de pequenas e
médias empresas
Popularização
e apropriação
social da ciência

Subsídios para
projectos de
treinamento e
reciclagem

Subsídios para apoiar actividades de
formação e reciclagem de recursos
humanos em novas tecnologias

Subsídios para
formulação de
projceto

Apoio na formulação de projectos de
P&D, transferência de tecnologia ou
assistência técnica

Programa de
assessoria
tecnológica

Apoio na formulação de projectos de
P&D, transferência de tecnologia ou
assistência técnica

Bolsas
competitivas

Apoio à organização de exposições e
feiras de ciências nacionais

Beneficiários
Instituições públicas ou
privadas que prestam
serviços ao sector
produtivo privado;
os projectos podem
ser apresentados
individualmente ou
associados
Micro, pequenas e
médias empresas
cujos projectos são
executados por
unidades técnicas de
vinculação
Micro, pequenas e
médias empresas
cujos projectos são
executados por
unidades técnicas de
vinculação
Micro, pequenas e
médias empresas
produtoras de
bens e serviços que
incorporem valor
agregado tecnológico
Museus de ciência,
instituições
educacionais de nível
primário, secundário e
terciário

Mecanismos
para alocação de
financiamento
Subsídios
obrigatoriamente
reembolsáveis alocados
em regime de janela
aberta, até um máximo
de $ ...

Subsídios atribuídos em
regime de janela aberta.
Até um máximo de 50% do
custo total do projeto, ou
$ ... por até seis meses
Subsídios atribuídos em
regime de janela aberta.
Até um máximo de 50% do
custo total do projeto, ou
$ ... por até seis meses
Subsídios atribuídos em
regime de janela aberta a
indivíduos ou grupos, com
um máximo de 50% do
custo total do projeto, ou
$ ... e um máximo de $ ...
por empresa participante
Subsídios alocados em
base competitiva

Fonte: UNESCO, UN ECLAC, FONTAR (Argentina)
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R&D

Research
grants and
scholarships;
subsidies for
training

Demonstration

Public
procurement;
demo-grant
programmes;
incubators

Pre-commercial

Venture capital;
fiscal incentives;
public procurement;
S&T parks;
entrepreneurship

Commercial

Fiscal incentives;
commercial-ready
grants;
preferential loans;
extension services

Export facilitation

FDI
subsidies for
consultancy advice
and management
training

Different operational policy instruments for different stages of the innovation process

Globalization

Country brand
initiatives;
internationalization
of SMEs; global
networks; export loans

Market penetration of the innovation (product or services)

Figura 30. Instrumentos de política para diferentes estágios do processo de inovação e penetração no
mercado
Fonte: UNESCO

Tabela 12. Classificação taxonómica dos instrumentos de política operacional de CTI Usadospela
UNESCO
Objectivos e metas

Tipo de mecanismo /
Modo de suporte

• Fortalecer a produção de novos
conhecimentos científicos endógenos

• Subsídios (fundos de
subsídio)

• Fortalecer a infraestrutura de laboratórios
de pesquisa nos sectores público e
privado

• Doações (indivíduos /
empresas)

• Recursos humanos para pesquisa,
inovação e planificação estratégica;
capacitação, educação e formação de
capital humano especializado para (1)
a produção de novos conhecimentos
científicos, (2) desenvolvimento de
novas tecnologias, (3) promoção da
inovação nos sistemas produtivos e de
serviços e (4) gestão da sociedade do
conhecimento

• Criação e suporte de
pólos tecnológicos e
centros de excelência

• Fortalecer a igualdade de género para
pesquisa e inovação
• Fortalecer a apropriação social do
conhecimento científico e das novas
tecnologias
• Desenvolvimento de áreas tecnológicas
estratégicas e novos produtos e serviços
de nicho de alto valor agregado;
promoção e desenvolvimento da
inovação na produção de bens e serviços;
promoção de start-ups em áreas de alta
tecnologia
• Fortalecer os programas de educação
científica em todos os níveis (do ensino
fundamental à pós-graduação)
• Promoção do desenvolvimento de
tecnologias verdes e tecnologias de
inclusão social
• Promoção de sistemas de conhecimento
indígenas
• Ecossistema de pesquisa e inovação:
fortalecimento de processos de
coordenação, trabalho em rede e
integração que promovam sinergias entre
os diferentes atores do sistema nacional
de inovação científica, tecnológica e
produtiva (isto é, governo, universidade e
sectores produtivos)

• Empréstimos

• Incentivos fiscais
• Assistência técnica
• Bolsas de estudo
• Incentivos de crédito e
capital de risco
• Fundos fiduciários
• Serviços de informação
• Outros

Grupos-alvo/
Beneficiários
• Pesquisadores
individuais ou
profissionais, Detentores
do grau de doutor,
professores do ensino
superior.
• Grupos de pesquisa
• Equipe técnica e de
suporte para actividades
de CTI
• Estudantes de
graduação
• Universidades,
faculdades, instituições
de ensino superior
(públicas ou privadas)
• Escolas secundárias e
primárias (públicas ou
privadas)
• Institutos e outros
centros de pesquisa
(públicos ou privados)
• Centros de treinamento
técnico (públicos ou
privados)
• Negócios / empresas
(públicas ou privadas)
em diferentes categorias
(corporações, PME, etc)
• Organizações sem
fins lucrativos de P&D
(públicas ou privadas)
• Fundações (públicas ou
privadas)
• Associações
Profissionais de P&D
• Associações ad hoc
• Cooperativas
relacionadas a CTI
• Outros

• Fortalecer a qualidade dos estudos
de previsão tecnológica para: avaliar o
potencial de mercados de alto valor;
desenvolver planos de negócios para
empresas de alta tecnologia; construir
e analisar cenários de longo prazo;
e fornecer serviços de consultoria e
inteligência estratégica
• Fortalecer a cooperação regional e
internacional, networking e promoção de
actividades de CTI
Fonte: UNESCO
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Relevamiento de la investigación y la innovación en la República de Guatemala es el sexto
volumen publicado por la UNESCO, dentro de su colección de perfiles nacionales preparados por el

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Observatorio Mundial de Instrumentos de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación (GOSPIN).
La colección fue diseñada para exponer – a través de la aplicación rigurosa de una metodología de
evaluación sistémica – las características sobresalientes de las políticas nacionales en ciencia, tecnología
e innovación (CTI) y de los factores contextuales que afectan su implementación y desempeño.
El estudio muestra que, en Guatemala, el número de investigadores equivalente jornada completa (EJC)
es de 411 (circa 2012). Este valor equivale a solo 26,7 investigadores EJC por millón de habitantes. Una
proporción muy inferior a la que tenía Guatemala en 1977 (84 inves. EJC por millón de hab.), indicando
que durante este período la fracción de la población que se dedica a tareas de I+D se redujo en un 70%.
que el promedio de América Latina y unas 262 veces menor que el promedio de los países desarrollados.
Los exiguos recursos humanos dedicados a tareas de investigación e innovación en Guatemala, están
limitados en su crecimiento por los reducidos números de titulados en ciencias e ingeniería y la escases
de programas de doctorados en dichas áreas.
Uno de los cuatro ejes prioritarios de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

2015–2032 incluye un plan para la formación de recursos humanos de alto nivel. Para ampliar la
base de científicos y tecnólogos es imprescindible una política activa de formación de investigadores
e investigadoras a través del siguiente tipo de instrumentos: (a) desarrollo de posgrados en el país,
(b) implementación de un sistema nacional de becas para doctorandos en ciencias e ingeniería y (c)
mecanismos para financiar nuevos puestos permanentes dentro del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología.
Guatemala invierte el 0,029% de su PIB en actividades de I+D. Esto es 14 veces menos que el promedio
de inversión de África Subsahariana, 25 veces menos que el promedio de América Latina y el Caribe,
85 veces menos que el promedio de Europa Occidental y casi 200 veces menos que lo que invierte la
República de Corea o Israel.
La producción científica en términos de artículos publicados en revistas de corriente principal se mantuvo
relativamente constante por tres décadas hasta que, en 2005, comenzó a crecer en forma sostenida.
Actualmente, el número de publicaciones científicas anuales de Guatemala la coloca en el puesto 129 a
nivel mundial y en el puesto 16 a nivel latinoamericano. En cuanto al número de solicitudes de patentes
por parte de residentes en Guatemala, éste ha venido disminuyendo exponencialmente desde principios
de la década del sesenta. Si bien existen iniciativas para promover la innovación tecnológica en el
sector productivo por parte del PRONACOM y SENACYT, resulta necesario fortalecer la cooperación
interinstitucional para generar sinergias y garantizar los efectos positivos de las intervenciones políticas.
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Estos números muestran que el tamaño de la comunidad científica guatemalteca es 16 veces más chica
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UNESCO’s Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

(GOàSPIN) country profiles series is designed to expose – through the rigorous application of
an assessment lens – usable insights about science, technology and innovation (STI) policies and
their context. This is meant to encourage choices that harness research and innovation to achieve
national goals.
Uzbekistan is highly committed to STI as a vital tool for achieving socio-economic development,
and determined to attain the ambitious goals set to be achieved by 2030. Since the country

Mapping Research
and Innovation

gained independence in 1991, the leadership changed for the first time at the end of 2016 with
the election of the new president. After assuming office, President Shavkat Mirziyoyev initiated
reforms not only to establish a market-oriented economy and improve the business climate, but
also to increase investment in R&D and innovation as well as the commercialization of research
results.

this stage of development, there is a need to avoid task duplication and fragmentation, and
enhance coordination between NIS institutions. Dynamizing the NIS in Uzbekistan also requires
encouraging the creation of innovation intermediaries and service providers to facilitate the
creation, diffusion and use of knowledge, technology and innovation. As rightly brought to the
fore by the government recently, reducing the regional disparities in Uzbekistan and addressing
region-specific challenges necessitates a special focus on the development of local and regional
innovation ecosystems.
Currently, the majority of the STI policy instruments in Uzbekistan concentrate on research
performers and start-ups, with the primary focus being research commercialization, mainly
through start-up projects. Thus, there is a need to develop and maintain a balanced policy
mix. Achieving progress and success in this process requires the development of skills and
capacities in STI policy making and implementation. Capacity building is also needed for the
management teams and researchers in the research institutes, universities and the private sector.
Furthermore, motivating the younger population towards STEM careers from an early age,
engaging students in meaningful real-life problem-solving situations throughout the educational

Mapping research and innovation in the Republic of Uzbekistan

As Uzbekistan moves towards creating an innovation-driven economy, it needs to build up a
fully-fledged national innovation system (NIS), pursue more effective STI governance, create
a balanced STI policy mix and continue to invest in building STI capacities. The innovation
system of Uzbekistan is evolving rapidly and several elements of it are at a nascent stage. At

in the Republic of
Uzbekistan

Mapping Research and Innovation in the Republic of Uzbekistan.
E. Sirin, ed UNESCO (2020)
GOSPIN Country Profiles in Science, Technology and Innovation Policy, vol. 10.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris

life cycle, and increasing the participation of women in research, higher education and STI-driven
entrepreneurship are important for achieving sustainable and innovation-based development.
In this volume Mapping Research and Innovation in the Republic of Uzbekistan, the Islamic
Development Bank, the Government of Uzbekistan and UNESCO have collaborated to prepare
an evidence-based policy analysis of Uzbekistan’s STI profile. The present profile aligns with the
methodology of the Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments
(GOàSPIN), a UNESCO tool to map research and innovation at country level.
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A série de perfis de países do Observatório Global de Instrumentos de Política de Ciência, Tecnologia
e Inovação (GOSPIN) da UNESCO foi projectada para expor - através da aplicação rigorosa de uma
lente de avaliação - contribuições úteis sobre políticas de ciência, tecnologia e inovação (CTI) e seu
contexto. Isso visa incentivar escolhas que aproveitem a investigação e a inovação para o alcance
dos objectivos nacionais.
Embora a disponibilidade e a qualidade dos dados se restrinjam necessariamente à possibilidade de
tirar e validar conclusões para a República de Moçambique, é claro que o crescimento sustentado,
uma população jovem e o incipiente desenvolvimento de grandes campos de gás terrestre e marítimo
apresenta uma oportunidade significativa para elevar os padrões de vida e diversificar a economia.
Estes desenvolvimentos terão lugar na dinâmica do Mercado Comum da África Oriental e Austral
(COMESA), da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da economia global.
Os desenvolvimentos dependerão da capacidade de Moçambique de produzir, reter e atrair as
habilidades necessárias e forjar um novo caminho de crescimento alinhado com os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente mudanças climáticas e boa governação.
Isso envolveria a diversificação do sistema produtivo e melhoraia do ecossistema de inovação a fim de
acompanhar e incentivar o movimento da indústria em direcção à produção de maior valor. Melhorar
as habilidades laborais é uma condição necessária para que isso seja alcançado.
O governo de Moçambique tomou medidas para melhorar o ensino básico e aumentou o acesso ao
ensino secundário e superior. A CTI é reconhecida há muito tempo pelo seu papel no desenvolvimento
económico e social, especialmente em saúde, agricultura e meio ambiente. Recentemente, iniciouse um processo de reestruturação do sistema de CTI, incluindo a reestruturação da administração,
assumindo o compromisso de reforçar seu financiamento público e aprofundando as conquistas em
energia sustentável fora da rede.
O sistema de inovação é modesto e sofreu restrições financeiras na última década. Embora o
equivalente a tempo inteiro do investigador (ETI) tenha aumentado de 19,5 por milhão de habitantes
em 2008 para 41,5 por milhão de habitantes em 2015, isso fica aquém dos níveis necessários para
construir um sistema de inovação funcional. O perfil de CTI do país mostra que o governo introduziu
políticas de boas práticas, mas a sua implementação tem sido frequentemente comprometida por
restrições financeiras e de talento.
Neste relatório, o Mapeamento de Investigação e Inovação na República de Moçambique, o
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, a UNESCO e o Banco
Islâmico de Desenvolvimento colaboraram para preparar uma análise política baseada em evidências
da situação única de Moçambique. O presente perfil está alinhado com a metodologia do GOSPIN,
uma ferramenta da UNESCO para mapear Investigação e Inovação em nível nacional.
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