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O que é  o MozSAKSS? 
 um programa colaborativo entre

 Direcção de Economia do Ministério da Agricultura (MINAG/ DE); 

e três centros do Grupo Consultivo para Investigação Agrária 
Internacional (CGIAR): 

 ICRISAT (Instituto Internacional de Investigação de Culturas para 
os Trópicos Semi-Áridos)

 IFPRI (Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas 
Alimentares) 

 IWMI (Instituto Internacional de Maneio de Água). 



Objectivos
Objectivos Directos
SAKSS = Strategic Analysis and Knowledge Support System
(Sistema de Suporte à Análises Estratégicas e Conhecimentos)

 gerar  evidencias e informações

 promover o uso de evidência no processo de tomada de decisões e 
elaboração de estratégias e investimentos agrários 

 fortalecer a capacidade institucional no sector agrário, especialmente 
da Direcção de Economia, Ministério de Agricultura, para fortalecer as 
suas análises e apoiar servir como  fonte principal de evidências para o 
sector agrário 

Resultados
 crescimento mais rápido de sector agrário com reduções de pobreza, 

fome, e desnutrição



Os Parceiros Técnicos Internacionais
Os Centros do CG 

• O IFPRI, IWMI, e o ICRISAT são 3 dos 15 centros de investigação do Grupo 
Consultivo para a Investigação Internacional sobre Agricultura 
(Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)

• O Grupo Consultivo é uma rede de 15 centros internacionais quem 
colaboram com parceiros nacionais na investigação agropecuária

• A maioria deles enfocam técnicas de produção ou biológicas para vários 
cultivos

 Parceiro s de cooperação: SIDA (Suecia) e USAID 
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O Centros do CG….

 O IFPRI (Instituto Internacional sobre Pesquisa Alimentar) enfoca o  
analise socioeconómico de politicas agrárias e alimentação (pobreza, 
segurança alimentar e nutrição) 

 O IWMI (Instituto Internacional de Gestão de Agua) enfoca na gestão 
de recursos naturais, sobre tudo da terra e agua para reduzir a pobreza 
numa maneira sustentável

 O ICRISAT (Instituto Internacional de Pesquisa sobre Culturas pelo 
Tropicos Semi-Aridos) tem mandato de servir aos mais necessitados 
que moram nos trópicos semi-áridos e encaram um ambiente fraco e 
degradante
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Componentes do Programa 

1. Reforçar os sistemas de informação e estatísticas 
agrárias do MINAG:

 Relatório Anual: Indicadores de Desempenho de Sector Agrário (IWMI + 
DE / SIG),  e base de dados

2. Fortalecer capacidade do MINAG de analise de 
politicas e de planificação estratégica

 Alocação Óptima de Investimento, e base de dados
 Mercados de Insumos e Produtos
 Outros estudos (CAADP, transformação económica, etc)

3. Promover a partilha, divulgação, e debate de 
informação dentro e por MINAG  

 Eventos Públicos
 Publicações
 Sitio Web
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Componentes do Programa

4. Melhorar o fluxo de conhecimentos e de informação 
ao nível regional  (viagens para participar em eventos 
do CAADP, SADC, e ReSAKSS-SA)

5. Treinamento do pessoal de MINAG em técnicas 
especializadas

 GIS (sistema de informação geográfica)
 APSIM (simulação de produção agrícola)
 Como escrever notas de analise



Ligação com ReSAKSS / CAADP

 O Programa Moçambique SAKSS: 

 Fornecer assistência técnica [consultores, equipas], analises, 
publicações)

 Apoiar responder as necessidades de informação de nível 
regional  (p.e. indicadores do CAADP)

 O Programa ReSAKSS-SA

 Providenciar informação e expertise relevante ao programa

 Promover aprendizagem mutua entre países da região da 
SADC

 Promover o alinhamento de estratégias nacionais às 
iniciativas regionais (CAADP, SADC RISDP)



Princípios de Programa

 Apropriação  e utilização das evidências produzidas pelo 
Ministério e parceiros relevantes  (e.g., MPD, UEM, 
UNAC, parceiros de cooperação)

 Envolver outros parceiros  e doadores (IIAM, MSU, 
MPD, DNSA)

 Promover espírito colaborativo, com orientação para 
resultados 

 Enquadrar no contexto dos SAKSS e iniciativas regionais



Estrutura Organizacional

Coordenação de 
Programa (IFPRI)

Relatório de 
Desempenho 

(IWMI)

Analise de 
Investimento 

(IFPRI)

Outros 
Estudos 

(ICRISAT, 
IFPRI, IWMI)

Comunicação, 
incl sitio web

(IWMI, IFPRI, 
ReSAKSS)

Viagens e 
Intercambio de 
Conhecimentos

(enfoque eventos  
CAADP, 

ReSAKSS)

Cursos / 
Treinamento

(ICRISAT, 
IFPRI, IWMI )

Ligação / Apoio a  CAADP e 
Estratégias do Sector (e.g., 

irrigação)

Ministério de Agricultura
Direcção de Economia


