
 

Moçambique-SAKSS  

Recinto IIAM, Avenida das FPLM 2968, Telefone (258) 21 462 776 

             Apoio: Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional (ASDI) 

Moçambique-SAKSS 
 

 

O Moçambique-SAKSS é um programa colaborativo entre a Direcção de 
Economia do Ministério da Agricultura (MINAG/ DE) e três centros do Grupo 
Consultivo para Investigação Agrária Internacional (CGIAR), nomeadamente 
o ICRISAT (Instituto Internacional de Investigação de Culturas para os 
Trópicos Semi-Áridos), o IFPRI (Instituto Internacional de Pesquisa sobre 
Políticas Alimentares) e o IWMI (Instituto Internacional de Maneio de Água).  
 
O Moçambique-SAKSS tem como propósitos fundamentais contribuir na 
redução da pobreza, fome e a desnutrição no País bem como na melhoria 
do desempenho do sector agrário, em particular, e crescimento económico 
equitativo, em geral.  
 
O Programa pretende apoiar o reforço de capacidade no MINAG/DE e de 
outros parceiros institucionais relevantes no sector agrário para atingir 
estes objectivos através de:  

 Produção de evidências cientificamente elaboradas para melhor 

informar a formulação e implementação de políticas agrárias e 

decisões estratégicas 

 Apoio na análise de políticas e estratégias agrárias  

 Promoção do debate público e diálogo (a nível regional e nacional) 

sobre assuntos actuais e relevantes do sector agrário com recurso 

a evidências 

 Suporte para recolha, análise e desenvolvimento de banco de dados 

e gestão de informação 

 
O Programa actua em cinco áreas de resultados principais: 

 Melhorar sistemas de informação para produção de relatórios 

anuais compreensivos e analíticos sobre o desempenho e 

investimento público no sector agrário 

 Empreender análise de políticas e planificação estratégica, incluído 

análise de alocação óptima de investimentos 

 Promover a partilha, divulgação e debate de informação relevante 

sobre o sector agrário entre a vasta gama de parceiros  

 Incentivar o fluxo de informação entre o País e os organismos 

regionais e continentais (por exemplo a SADC, CAADP, ReSAKSS-

SA) e apoio à participação do País em eventos regionais e 

continentais relevantes 

 Fortalecer às capacidades nacionais através da formação informal 

em serviço e a participação em cursos de curta duração 

 

Um princípio importante na implementação das actividades do Programa é 

a colaboração com outros parceiros locais e internacionais relacionados. 
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Moçambique–SAKSS:  
Sistema de Suporte à Análises Estratégicas e Conhecimentos  


