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O Seminário Internacional de Investigação teve como objectivos, os seguintes:

1. Em relação a instituições:

•	 Promover o alinhamento das áreas de investigação nas empresas, instituições e ONGs.
•	 Promover o uso de plataformas existentes para a divulgação dos resultados da investigação 
(revista,	página	web,	seminários,	jornadas	científicas,	e	outras).

•	 Promover a colaboração entre várias instituições.

2.Em relação a Agenda de Investigação para o Desenvolvimento:

•	 Promover o alinhamento dos planos, programas e acções dos diferentes actores que participam 
na investigação;

•	 Estabelecer uma plataforma que possibilita as empresas e as outras instituições que realizam 
investigação a partilharem os seus resultados.

•	 Harmonizar as áreas de investigação com as empresas.

3.Em relação a Política Nacional de Investigação para o Desenvolvimento:

•	 Promover o estabelecimento de políticas de ligação entre as instituições de investigação, ensino 
superior, empresas, ONGs, entre outros;

•	 Promover a colaboração dos diferentes actores que participam na investigação;
•	 Promover a divulgação de normas, estratégias e linhas de pesquisa.
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Prefácio

O Governo da República de Moçambique, através do Ministério da 
Ciência	e	Tecnologia,	Ensino	Superior	 e	Técnico-Profissional	 (MC-
TESTP)	 e,	 eu	 pessoalmente,	 temos	 a	 elevada	 honra,	 privilégio	 e	
satisfação em dirigirmo-nos à V.Excias presentes nesta importante 
Sessão de Abertura do Seminário Internacional de Investigação para 
o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, que debruçar-
se-á sobre a Agenda, Políticas e Instituições no quadro da investiga-
ção em Moçambique. 

Permitam-me, que faça uso do presente momento, para reiterar o 
destaque que a Ciência, Tecnologia, Inovação e Transferência de 
Tecnologias têm na Agenda governamental moçambicana, devido ao 
seu	enorme	potencial	de	satisfazer	os	mais	diversos	desafios	de	de-
senvolvimento nacional.

Reconhecendo a importância e potencial da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Transferência de Tecnologias para a promoção do cres-
cimento e desenvolvimento socioeconómicos nacional e, consequen-
temente, criação do Bem-Estar Social, o nosso Governo tem vindo a 
formular políticas e conceber estratégias referentes as áreas outrora 
mencionadas,	como	sejam,	a	Política	de	Ciência	e	Tecnologia	(PCT),	
aprovada pelo Conselho de Ministros no ano de 2003, a Estratégia de 
Ciência,	Tecnologia	e	Inovação	de	Moçambique	(ECTIM),	aprovada	
pelo Conselho de Ministros no ano de 2006, documentos orientado-
res e estruturantes no Domínio da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Transferência de Tecnologias em Moçambique.

À	título	de	exemplo,	a	Política	de	Ciência	e	Tecnologia	(PCT)	é	com-
posta por quatro pilares, designadamente: 

Ministro	da	Ciência	e	Tecnologia,	Ensino	Superior	e	Técnico	Profissional
Prof. Doutor Engº. Jorge Penicela Nhambiu
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•	 Pesquisa com enfoque na produção do conhe-
cimento; 

•	 Pesquisa	na	educação	visando	a	edificação	das	
fundações	de	conhecimento	científico	e	apren-
dizagem crítica da cultura para a inovação tec-
nológica; 

•	 Pesquisa na inovação baseada em capacidade 
criativa para criação, uso e adaptação de tecno-
logias pelos agentes económicos; e 

•	 Pesquisa na difusão orientada a dar acesso a 
tecnologia e conhecimento a sociedade para 
motivar a criatividade e a inovação na socieda-
de em geral.

Na formação do novo Governo no presente ano, foi 
criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior	e	Técnico	Profissional	 (MCTESTP),	dan-
do, assim, maior relevo à componente de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Transferência de Tecnolo-
gias para o desenvolvimento. 

O	objectivo	acima	patente	está	reflectido	no	Progra-
ma Quinquenal do Governo 2015-2019 (PQG 2015-
2019),	que	destaca	com	clareza	as	acções	a	serem	
desenvolvidas no âmbito da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com maior enfoque para a investigação 
que cria produtos úteis ao desenvolvimento nacio-
nal. 

O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 
(PQG	 2015-2019)	 tem	 em	 conta	 a	 actual	 revolu-
ção tecnológica global, e, neste contexto, enfatiza 
a necessidade de incutir uma cultura de ciência na 
sociedade, indivíduos e instituições, através da sua 
participação directa e/ou indirecta na produção, dis-
seminação e utilização do conhecimento.

O Governo de Moçambique, sob a Liderança do 
nosso Presidente Filipe Jacinto Nyusi, dá primazia 
ao	conhecimento	científico	e	tecnológico	como	um	
dos principais pilares das dinâmicas de desenvol-
vimento económico, social e cultural da nossa so-
ciedade. 

Com a investigação o país vai aumentar a capa-
cidade competitiva na exploração e uso dos seus 
recursos e produtos. E o caminho passa por um for-
te	e	sustentado	aumento	do	financiamento	público	
para a Investigação. A investigação é essencial e 
crucial para o nosso futuro e, apresenta-se como 
vital e incomensuravelmente indispensável. 

Assim, é de domínio público que é a investigação 
realizada nas e pelas empresas, que mais directa-
mente se relaciona com o aparecimento de novos 
produtos e processos, contribuindo para o cresci-
mento da produtividade. Para o efeito, o processo 
de investigação deve ser acompanhado pela forma-
ção	e	treinamento	dos	recursos	humanos	qualifica-
dos indispensáveis às actividades de investigação, 
transferência de tecnologia e inovação. 

Neste contexto, permitam-nos exortá-los para que 
no decurso do evento, envidem os esforços neces-
sários e bastantes que promovam o estabelecimen-
to de protocolos e parcerias entre empresas, cen-
tros de investigação e instituições de ensino. 

As supracitadas parcerias poderiam possibilitar 
maior intercâmbio de produtos de investigação, 
assim como o uso dos recursos humanos que são 
formados pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES),	 de	modo	a	 que	 os	 desafios	 dos	 processos	
de produção sejam investigados e oferecidos seus 
resultados às empresas. 

Assim, constata-se que é através do investimento 
na Área da Ciência, Tecnologia e Inovação que um 
país prospera, aumentando os seus níveis de cres-
cimento e desenvolvimento socioeconómicos.

Neste âmbito, é importante que Moçambique con-
tinue	edificando	a	articulação	triangular	entre	a	In-
vestigação,	Industria	e	as	filosofias	de	governação,	
para que se construam bases sólidas de cresci-
mento nacional.

Moçambique tem uma Estratégia de Ciência, Tec-
nologia	e	Inovação	(ECTIM)	onde	vêem	plasmados	
os princípios e áreas de actuação da nossa inves-
tigação.

A implementação da Estratégia de Ciência, Tec-
nologia	 e	 Inovação	 (ECTIM)	 exige,	 por	 um	 lado,	
a consolidação do Sistema Nacional de Ciência e 
Tecnologia, incluindo as componentes institucional, 
e respectivas conexões e, por outro, requer que os 
esforços de investigação sejam orientados para o 
desenvolvimento económico e redução da pobreza.  
O desenvolvimento de recursos humanos com as 
habilidades	 específicas	 assume,	 assim,	 um	 papel	
chave no processo de consolidação do sistema na-
cional de ciência, tecnologia e inovação. Portanto 
é importante a criação de uma cultura de actuação 
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interactiva nos processos de investigação para es-
timular de forma directa a inovação nos processos 
de transferência de conhecimento e tecnologia. 
No que tange a acção de investigação por vós de-
senvolvida, permitam-nos, como Governo, sugerir 
que:

•	 Nos trabalhos de investigação, deve-se dar par-
ticular atenção aos aspectos que promovam o 
desenvolvimento nacional a partir do meio rural, 
na	medida	em	que	o	“distrito	 foi	definido	como	
sendo o pólo de desenvolvimento nacional”;

•	 Nas pesquisas, que sejam propostos temas 
concretos que podem ser transformados em 
projectos	 específicos	 de	 capacitação	 das	 co-
munidades	para	enfrentar	os	seus	desafios,	uti-
lizando-se	 conhecimento	 científico	 relevante	 e	
abordagens que explorem as suas habilidades 
para criar soluções inovadoras;

•	 As	 pesquisas	 cientificas	 que	 são	 realizadas	
pelos nossos investigadores devem trazer um 
conjunto de propostas concretas de soluções 
passíveis de serem implementadas tanto pelas 
instituições públicas ou privadas.

Os pilares do MCTESTP na área da ciência e tec-
nologia, assentam nas funções de pesquisa para 
a produção de novo conhecimento, novas tecnolo-
gias e novos produtos incluindo o aperfeiçoamento 
dos anteriores modelos de produção e de formas 
de vida da nossa população. Estes processos de-
vem ser concentrados para tanto para resolver 
problemas em Moçambique assim como na região 
que requeiram soluções inerentes à pesquisa local, 
como para a aquisição de tecnologias existentes e 
a sua adaptação para uso local. 

Actualmente no nosso contexto, a maior parte da 
pesquisa é realizada em universidades e em me-
lhor escala nas instituições de investigação. As uni-
versidades tendem a realizar pesquisas básicas, 
enquanto as instituições de investigação concen-
tram o seu esforço na pesquisa aplicada que tenha 
potenciais benefícios para um ou mais sectores.

Exorto aos nossos investigadores a trabalharem 
afincadamente	 e	 desenvolverem	 a	 investigação	
nas nossas instituições de ensino, para criar espe-
cializações concretas e produtos que aliam o ensi-
no e as necessidades do nosso povo. 

Devemos tomar exemplos das grandes regiões 

de ensino/investigação como a América do Norte, 
América Latina e Europa, onde os institutos de en-
sino produzem vacinas, novos tipos de sementes 
de milho, trigo adaptadas ao seu ambiente para au-
mentar a produção e produtividade para alimentar 
suas populações.
Para o efeito, Moçambique deve caminhar para 
tomar um conjunto de medidas para melhorar a 
efectividade do potencial de ciência, tecnologia e 
inovação nacional e estimular uma vinculação mais 
estreita com o sector produtivo. Estabelecer normas 
para a avaliação anual dos pesquisadores, dando 
um alto peso, nos casos pertinentes, à contribuição 
e participação que os investigadores apresentam 
nos processos de inovação. Com estas medidas, 
pretendemos elevar o número de inovações a se-
rem produzidos a partir de resultados nacionais de 
investigação, inovação e transferência de tecnolo-
gias.  

Com a revisão do Decreto que cria o Fundo Na-
cional	 de	 Investigação	 (FNI),	 o	 Governo	 preten-
de	 introduzir	novas	 formas	de	financiamento	para	
permitir que as instituições que desenvolvem a in-
vestigação e que produzem resultados com valor 
comercial, possam obter a possibilidade de gerar 
seus próprios fundos. 
Os referidos fundos ganhos pelos Centros de Pes-
quisa e Desenvolvimento mediante serviços, con-
tractos com empresas nacionais ou estrangeiras, 
venda de tecnologias, participação em projectos 
de organismos internacionais e assistência técnica, 
entre outros, devem ser aplicados para a elevação 
da qualidade da investigação. 

O Programa Quinquenal do Governo 2015 – 2019 
(PQG	2015-2019)	apresenta	as	prioridades	do	de-
senvolvimento económico e social do País nas di-
versas áreas de acção Governativa. 

Este Programa constitui o compromisso do Go-
verno em focalizar a sua acção na busca de so-
luções	 aos	 desafios	 e	 obstáculos	 que	 encravam	
o desenvolvimento económico e social do país e, 
estabelece para o alcance de um dos seus objecti-
vos estratégicos, o estabelecimento de programas 
e sinergias com as instituições de ensino superior, 
técnico	profissional,	de	investigação	e	de	base	tec-
nológica que contribuam para estimular a inovação 
e	empreendedorismo,	bem	como	promover	o	finan-
ciamento de projectos de investigação e inovação 
para o desenvolvimento socioeconómico.
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Este seminário corporiza a intenção do Governo de 
dar primazia à promoção da colaboração das dife-
rentes instituições que realizam pesquisa. A colabo-
ração	na	pesquisa	requer	a	definição	de	uma	agen-
da comum de investigação, bem como o diálogo 
permanente entre as instituições de investigação, 
instituições de ensino superior e o sector de produ-
ção público e privado. 

Como pode se depreender, Moçambique à seme-
lhança do que acontece em outros quadrantes do 
mundo e da região, tem dinamizado, iniciativas e/ou 
acções	no	domínio	da	investigação	científica	e	ino-
vação tecnológica com vista a busca de soluções 
para responder aos problemas de médio e longo 
prazos, que afectam ou que possam afectar a nos-
sa sociedade. 

Assim, gostaria de mobilizar este fórum para pon-
derar a criação desta plataforma como permanente, 
considerando a importância que a Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Transferência de Tecnologias assu-
mem na operacionalização do processo de desen-
volvimentos dos países. 

As parcerias entre o sector público e o privado, que 
consistem em programas ou projectos de colabora-
ção conjunta apoiados por ambos os sectores são 
encorajadas. Por isso, as instituições públicas, in-
cluindo as universidades e os institutos de pesqui-
sa, devem receber da indústria e de outras fontes 
privadas	 uma	 parte	 significativa	 dos	 seus	 investi-
mentos para a pesquisa de projectos que vão bene-
ficiar	a	indústria	e	logicamente	a	produção	científica	
institucional. 

Os projectos de pesquisa aplicada precisam de par-
ceiros	internacionais	que	possam	beneficiar	dos	re-
sultados	da	pesquisa.	As	universidades	beneficiam	
não	só	do	aumento	de	financiamento,	mas	também	
de mais projectos direccionados, com objectivos, 
orçamentos	e	prazos	claramente	definidos.	Os	es-
tudantes	beneficiam	ganhando	familiaridade	com	as	
necessidades da indústria e o seu envolvimento em 
tais projectos oferece-lhes bons canais de recruta-
mento para o emprego nas empresas participantes. 
As pequenas e médias empresas que não podem 
ter o pessoal e instalações próprias para pesqui-
sa têm possibilidades de acesso às instalações de 
pesquisa para o desenvolvimento, permitindo-lhes 
continuar competitivas. 

Assim convido V. Excias para que os pontos em 
agenda sejam discutidos considerando que o maior 
desafio	é	a	busca	de	qualidade	na	 investigação	e	
inovação tecnológica em Moçambique e na região, 
tendo em atenção:

•	 Promover o alinhamento dos planos, programas 
e acções dos diferentes actores que participam 
na investigação;

•	 Construir uma plataforma que possibilita as em-
presas e instituições que realizam investigação 
a partilharem os seus resultados;

•	 Divulgar as áreas de investigação incluindo 
aquelas que as empresas tem interesse;

•	 Promover o alinhamento da visão, estratégias, 
normas e procedimentos dos diferentes actores 
que participam na investigação;

•	 Promover o uso das plataformas existentes para 
a divulgação dos resultados da investigação (re-
vista,	página	web,	seminários,	jornadas	científi-
cas	do	Fundo	Nacional	de	Investigação	-	FNI);

•	 Promover a cultura de investigação nas empre-
sas, instituições e Organizações Não Governa-
mentais	(ONGs);

•	 Permitir que as instituições que fazem a inves-
tigação divulguem as áreas onde trabalham, os 
resultados que tem conseguido e as perspecti-
vas de desenvolvimento.
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POLÍTICAS DE ESTÍMULO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA MOÇAMBICANA

Celestino Joanguete, Ph.D*

RESUMO

Na busca de soluções que respondam aos proO 
artigo sintetiza  as principais conclusões que re-
sultaram de uma  pesquisa sobre as politicas de 
estimulo	à	investigação	cientifica	em	Moçambique.		
A tese central do estudo gira em torno da criação 
de centros de pesquisas por excelência (público e 
privado)	,	financiamento	e	avaliação.	

Os estímulo de pesquisas  promovidos  pelo Fun-
do Nacional de Investigação e outras instituições 
públicas moçambicanas requerem novas formas 
de institucionalização tanto doscentros de  pesqui-
sa	 quanto	 das	 agências	 de	 política	 científica,	 de	
modo que  seja possível a multiplicação dos po-
los de pesquisa, preservando ao mesmo tempo os 
padrões de liberdade acadêmica e qualidade que 
são essenciais em qualquer trabalho de natureza 
científica.

A	reflexão	opta	por	um	caminho	de	discernimento	
acerca de desequilíbrios, tensões e contradições 
em	torno	do	estimulo	a	produção	cientifica	em	Mo-
çambique. Mais do  que mapear os contornos do 
problema, o estudo propõe algumas linhas de solu-
ções para algumas  políticas públicas de produção 
científica,	de	modo	a	criar	centros	de	pesquisas	por	
excelência e desperte o interesse do cidadão pela 
ciência.

O trabalho  propõe abordar a questão  de centros 
de	pesquisa	 cientifica,	 no	qual	 defende	a	diversi-
ficação	de	formatos	de	organização	da	actividade	
de pesquisa. Advoga  maior abertura e contacto da 
área	científica	com	a	área	empresarial,	e	também	

com as organizações e movimentos sociais, parti-
cularmente com as ONGs que se dedicam as pes-
quisas	 sociais.;	 no	 segundo	momento,	 a	 reflexão	
trata	da	questão	do	financiamento	dos	centros	de	
pesquisa	científica,em	que	levanta	o	problema	da	
comparticipação do sector privado, atraves da res-
ponsabilidade	social	empresarial,		no	financiamento	
das	áreas	chaves	de	pesquisas	definidas	pelo	go-
verno.	Por	fim,		descreve	e	problematiza	a	questão	
de avaliação dos centros de pesquisa, quer no seu 
caracter institucional quer na qualidade dos produ-
tos	científicos.	Neste	ponto,	o	trabalho	propõe	no-
vos procedimentos de avaliação  que questionem 
e critiquem a maneira pela qual os fundos atribui-
dos	a	 investigação	 científica	estão	 sendo	gastos,	
perguntando a forma pela qual nosso sistema de 
avaliação	do	impacto	dos	produtos	científicos	se	é	
a mais adequada e conveniente?

Palavras	 Chave:	 Instituições	 Científicas;	 Políticas	
de Ciência e Tecnologia, Financiamento e Avalia-
ção

* Docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane e Investigador do Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho

Memórias do 1º Seminário 
Internacional de Investigação
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INFLUENCE OF GRASSLAND  FIRE ON SOIL PROPERTIES AND GRASS SPECIES 
IN BOANE, MOZAMBIQUE

Antonio dos SANTOS Jr 1,2), Aung Zaw Oo2) and  BELLINGRATH-KIMURA Sonoko Dorothea2
Eduardo Mondlane University, Tokyo University of Agriculture and Technology

RESUMO

Grassland	fire	is	a	often	used	tool	in	agro-pastoral	management	practices	in	Semiarid	regions	in	Africa.

The use gets easily out of control and overuse/misuse is often found.

In Mozambique, 40% of the total land surface was burned in September 2006 due to controlled and uncon-
trolled	grassland	fire.

Investigate	the	influence	of	grassland	fire	management	methods	on	soil	properties	and	pasture	yield	in	Mas-
saca, Mozambique. 

42	farmers	were	interviewed	regarding	total	area,	heading,	and	frequency	of	fire.	Vegetation	sampling	and	
soil	sample	(0-5cm,	5-15cm)	was	collected	in	September	2011	(dry	season)	and	March	2012	(rainy	season)	
at 17 sites. 

Results

The	average	annual	fire	occurred	1.5	time,	ranging	from	0.5	too	4	.	It	has	no	influence	on	the	biomass	pro-
duction . Dominant species were Themeda triandra and Panicum maximum. Especially, Themeda occupied 
13-78% of the species in rainy season. The yield was same or 78 times higher in rainy season than in dry 
season.	No	sifnificant	relation	was	found	to	the	fire	frequency.

Increase	in	ground	fire	frequency	led	to		pH	↓	TC	↑	 TN	↓	CN	↑.

No	other	significant	influence	was	found	on	other	soil	parameters	at	0-5cm	and	all	parameter	at	5-15cm	and	
vegetation parameters .
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O EU SOCIAL DE ÁFRICA E OS DESAFIOS DA INTELECTUALIDADE ENDÓGENA: 
ENSAIOS DE UMA CIÊNCIA LIBERTADORA*

Victorino Roque**
Autor para correspondencia: victorinoroque09@hotmail.com

RESUMO

Os povos africanos são hoje vistos, por eles e por 
outros, como unidades comuns, onde as seme-
lhanças superam as diferenças. O eu social de Áfri-
ca representa por um lado esta qualidade colectiva 
dos africanos baseada nas características comuns 
dos povos, por outro lado o constructo de uma ima-
gem	edificada	pelo	Ocidente	no	qual	estes	povos	
se acomodam. Todavia, as ciências sociais ociden-
tais trataram de posicionar o eu social de África 
nos lugares derradeiros da pirâmide do progresso. 
Tradição vs modernidade, subdesenvolvimento vs 
desenvolvimento, civilização vs Barbárie são os 
substantivos mais utilizados para distinguir os dois 
“eus sociais”. 

O	Ocidente	enquanto	“eu	social”	afirma-se	com	um	
egocentrismo acentuado, uma espécie de narcisis-
mo. Hoje a África vê-se refém do ocidente nos mais 
diversos domínios da sociedade (seja político, eco-
nómico,	social,	cultural	e	académico).	Contudo,	no	
presente trabalho, assume-se que a solução para 
a	redefinição	do	eu	social	de	África,	com	imagens	
que a libertem dos estereótipos construídos pelo 
ocidente, passa fundamentalmente pela acção dos 
intelectuais africanos. 

Uma acção que deve a partida estar orientada 
para o desenvolvimento do continente e pela con-
sequente melhoria da qualidade de vida dos afri-
canos. Deste modo, devem os mais diversos cen-
tros	de	investigação	científica,	existentes,	produzir	
e não reproduzir conhecimentos, devem também 
anunciar um código de postura que liberte a África 
deste estado de coisa e garanta o desenvolvimento 
cujos indicadores estejam voltados para a África, 
contrariando, assim, toda uma lógica «dependen-
te» secularmente construída.  

Palavras-chave:	eu	social;	África;	desafios;	intelec-
tualidade endógena; africanidades. 

* Extracto de um livro do autor, com o mesmo título, a publicar…

** Licenciatura em ensino da História pelo ISCED/UKB; Mestrado em Sociologia pela FCS/UAN; Docente de Sociologia 
do Instituto Superior Politécnico Maravilha- Benguela; Membro da Associação Internacional de Ciências Sociais em 
Língua Portuguesa AILPcsh
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS DE RADIOPROTEÇCÃO NO BLOCO 
OPERATÓRIO DO HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO, NOVEMBRO DE 2013 A 

JANEIRO DE 2014
Amancio Vicente Nhangave1 & Marta Manjaze2

1-Hospital Provincial de Xai-Xai & 2-Instituto Superior de Ciências de Saúde 
Autor para correspondencia: amavic1@gmail.com

RESUMO

Introdução: A radiologia é uma área auxiliar de diag-
nóstico que não só se limita em produzir imagens 
médicas, mas também, para guiar procedimentos 
cirúrgicos.	As	cirurgias	guiadas	por	fluoroscopia	são	
responsáveis pela maior taxa de exposição às ra-
diações	ionizantes	para	os	profissionais	envolvidos	
nessa prática, devido ao elevado número de proce-
dimentos realizados, assim como o tempo de ex-
posição prolongado e a falta de conhecimento dos 
profissionais	quanto	às	normas	de	radioprotecção.	

Objectivo: avaliar o cumprimento das normas de 
radioproteção no bloco operatório do Hospital Cen-
tral de Maputo. 

Metodologia: Realizou-se um estudo transversal 
de abordagem qualitativa, para colher opiniões da 
equipa em relação as normas de radioprotecção, 
com recurso a uma entrevista semi-estruturada e 
a	quantitativa	para	descrever	o	perfil	e	atitudes	da	
equipa no decurso das suas actividades, com recur-
so a uma observação não participativa, no período 
de Novembro de 2013 a Janeiro de 2014. A amostra 
foi constituída por Cirurgiões, Anestesistas, Agentes 
de Serviços, Instrumentistas e Técnicos de Radio-
logia, escolhidos por conveniência. Os dados foram 
processados no programa Microsoft Excel (versão 
2007)	e	fez-se	análise	de	conteúdo	teórico	baseado	
na saturação. 

Resultados:	Foram	entrevistados	13	profissionais,	
dos quais, 38,5% cirurgiões e 61,5% do resto das 
categorias	profissionais.	O	género	predominante	foi	
o	masculino	(77%),	a	maior	parte	dos	entrevistados	
tinha experiência laboral no Bloco Operatório menor 
ou	igual	a	3	anos	(53,8%).	Os	profissionais	revela-
ram ter conhecimento teórico sobre a importância 
da	 radioprotecção	 e	 afirmaram	que	 a	mesma	não	
era satisfatória. Foram observados longos períodos 
de	fluoroscopia	(mais	de	45	minutos/	cirurgia).	Das	
7 secções de cirurgia observadas, apenas em uma, 
todos	os	profissionais	usaram	avental	de	chumbo.	
Em relação ao material recomendado para a radio-
protecção, o Bloco Operatório apenas disponibiliza-
va	o	avental	de	chumbo,	em	quantidade	insuficiente	
e em estado avançado de deterioração. Conclusão: 
As normas de radioprotecção não são cumpridas de 
forma satisfatória, facto que expõe a equipa a uma 
situação de risco radiológico. Sugere-se a adopção 
das normas que regulamentam o uso dos raios-X 
no Bloco Operatório do Hospital Central de Maputo. 

Palavras-chave: Hospital Central de Maputo, Bloco 
operatório, Radioprotecção.
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SUITE ACAMADA DE ROCHAS MÁFICAS E ULTRAMÁFICAS DE ATCHIZA; 
ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO, MECANISMO DE EMPLASSAMENTO E SUA 

EVOLUÇÃO, NOROESTE DE TETE
Doutor Daniel Ibraimo

Autor para correspondencia:daniel.ibraimo@gmail.com

RESUMO

A	Suite	Acamada	de	Rochas	Maficas	e	Ultramafi-
cas	de	Atchiza	(“SARMUA”	ou	“Suite	de	Atchiza”)	
ocorre numa extensão de 330Km2 na parte ociden-
tal da Província de Tete. No passado, esta intrusão 
de	rochas	máficas	e	ultramáficas	foi	geologicamen-
te interpretada como a continuação do “Great Dyke 
do Zimbabwe” que é hospedeira de grandes volu-
mes de recursos económicos. A mesma ideia foi 
frustrada depois dalguns estudos geológicos deta-
lhados. Mas, a Suite de Atchiza não deixa de incitar 
interesse nos investigadores e empresas mineiras 
pelo potencial de ocorrência de minérios de níquel 
e cobre e provável deposito de Elementos do Gru-
po	de	Platina	(EGP).	

O nosso estudo usou as descrições de campo, 
amostras	 de	 mão,	 estudos	 petrográficos	 e	 estu-
dos da composição química dos minerais através 
da técnica de “Electron Microprobe Analysis” para 
esclarecer, de forma plausível, a composição mi-
neralógica e sua sequência, e depois, entender os 
aspectos tectónicos relacionados com o formação 
e evolução da intrusão. 

Portanto, revelou-se neste trabalho na SARMUA 
uma composição mineralógica de cumulatas. A se-
gregação magmática descrita a partir dos estudos 
petrográficos	mostrou	que	os	dunitos	e	peridotitos	
foram	as	primeiras	rochas	a	solidificar	seguidas	da	
sequência gabróica: gabros olivínicos-gabronoriti-
cos-gabros, culminando com a formação de gabros 
pegmatíticos. As olivinas e cromites foram as pri-
meiras fases mineralógicas cristalizadas na camara 
magmática, seguidas de piroxenas e plagióclases. 

A composição mineralógica revelada está próxima 
as condições primitivas de produtos cristalizados a 
partir do líquido de um magma basáltico com olivi-
nas de composição Fo: 87.06 nos dunitos, clinopi-
roxenas	com	 (Wo:	36.4;	En:	48.0	e	Fs:	15.2),	or-
topiroxenas	com	(Wo:	2.95;	En:	73.0	e	Fs:	24.2)	e	
as plagióclases com An: 71.3. Os óxidos presentes 
são	(Fe-Ti)	e	espinelas	de	(Fe-Cr),	mas	não	foram	

reveladas camadas de cromites. Minerais sulfuré-
ticos são comuns nas sequências gabróicas tendo 
componente a pirrotite, pentlandite, calcopirite, pi-
rite e covelite, todos um volume nas rochas de 0.4 
– 2.0Vol.%. 

Com os resultados obtidos, sabe-se que a Suite 
de Atchiza preserva características de um sistema 
profundo e estável de ambientes tectónicos de rifte 
continental. Sabe-se também, que a intrusão resul-
tou	de	formação	de	um	magma	máfico	que	migrou	
e assentou num espaço criado por forcas extensio-
nais, torsão e desplaçamento de blocos num siste-
ma de rifte. A geometria do corpo intrusivo é con-
trolada pelo sistema de falhas e concorda com a 
evolução tectónica da zona do cinturão do Zambe-
ze. Pelos resultados obtidos nota-se um grande po-
tencial de depósito de Ni-Cu e EGP que merecem 
mais estudos detalhados em profundidade para se 
saber as verdadeiras reservas destes minérios. 

Palavras	chaves:	Atchiza;	rochas	máficas,	ultramá-
ficas,	intrusão	acamada.
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EFEITO DA TERMO-SENSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE POPULAÇÕES MONOSSEXO 
MACHOS DA TILÁPIA DE MOÇAMBIQUE 

(OREOCHROMIS MOSSAMBICUS, PETER, 1852)

Yolanda Narciso Mula
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras_Quelimane
Autor para correspondencia: yolandamunayo@yahoo.com

RESUMO

O presente trabalho de pesquisa teve como objecti-
vo estudar o efeito da temperatura na reversão se-
xual	do	peixe	tilápia	(Oreochromis	mossambicus).	
A pesquisa foi realizada no laboratório de Aqua-
cultura da Escola Superior de Ciências Marinhas 
e Costeiras da Universidade Eduardo Mondlane 
em Quelimane, no período de 1 de Dezembro de 
2013 a 16 de Fevereiro de 2014, com duração de 
75 dias. Foi estabelecido um modelo completamen-
te causalizado, que consistiu em três tratamentos, 
designados T-I, T-II e T-III sendo que cada trata-
mento teve três repetições e foram povoados am-
bos com 100 alevinos de peixe tilápia Oreochromis 
mossambicus, recém eclodidos com o peso médio 
de 0,012 gramas e comprimento de 6.1 mm, em 
tanques plásticos de volume útil de 40 litros. 

Os tratamentos foram alimentados com ração tí-
pica para peixe na fase de alevinagem com o va-
lor proteico de 40% da LFL ®, onde para T-I a ra-
ção	 foi	adicionada	o	hormônio	17α	Metiltesterona	
a temperatura ambiente, T-II a ração sem adição 
de hormônio a temperatura de 28ºC e T-III a ração 
sem adição de hormônio a temperatura de 35ºC, 
em paralelo foi feita o acompanhamento diário dos 
paramentros de qualidade de água. Após 60 dias, 
foi feita a análise histológica das gónadas para ava-
liação da proporção entre machos e fêmeas. 

Os resultados mostraram que a percentagem de 
machos	 foi	 significativamente	maior	 no	 tratamen-
to de 35ºC, com cerca de 89,33% em comparação 
com	 o	 tratamento	 controle	 (53,33%).	 Quanto	 ao	
crescimento, os valores médios do peso corporal 

e comprimento total, para todos os tratamentos fo-
ram 9,25g e 37, 28 mm respectivamente. 
A taxa de sobrevivência foi de 65,04% para o tra-
tamento de 35ºC comparativamente ao tratamento 
controle com 45,35%. 

No	presente	trabalho	foram	verificados	efeitos	sig-
nificativos	da	temperatura	na	proporção	de	sexos,	
o que indica a presença da característica de ter-
mo-sensibilidade da tilápia de Moçambique. Essa 
técnica é uma alternativa para a utilização de hor-
mônios esteroides.

Palavra-chave: Tilápia de Moçambique, termo-sen-
sibilidade, reversão sexual.
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EFFICACY OF MOZAMBICAN BENTONITE AND DIATOMACEOUS EARTH IN 
AMELIORATING THE TOXIC EFFECTS OF AFLATOXIN IN BROILER CHICKS

F.R. Dos Anjos1,3,  D.R. Ledoux2, G. E. Rottinghaus2, M. Chimonyo3

 1Eduardo Mondlane University 
2University of Missouri, Columbia, MO; 

3University of KwaZulu-Natal, Scottsville, South Africa
Autor para correspondencia: anjosmena@gmail.com

RESUMO

Aflatoxin	(AF)	contamination	of	poultry	feed	is	a	con-
tinuing problem. One practical method for protect-
ing chicks against AF is the utilization of adsorbents 
that when mixed in the feed binds AF in the gastro 
intestinal tract reducing its bioavailability. Diatoma-
ceous	earth	 (DE)	and	bentonite	clay	 (B)	available	
in Mozambique were evaluated for their effective-
ness in ameliorating the toxic effects of AF in broiler 
chicks.	One	hundred	and	fifty	day-old	male	broiler	
chicks were assigned to 6 dietary treatments, with 5 
replicate pens of 5 chicks each per treatment. 

Dietary	 treatments	 included:	 1)	 a	 positive	 control	
basal	diet	(BD)	containing	no	AF,	no	B,	or	no	DE;	
2)	BD	+	0.50%	B	but	with	no	AF	or	DE;	3)	BD	+	
0.50%	DE	but	with	no	AF	or	B;	4)	BD	+	2	mg	AF/
kg	diet	but	with	no	B	or	DE;	5)	BD	+	0.50%	B	+	2	
mg	AF	but	with	no	DE;	and	6)	BD	+	0.50%	DE	+	2	
mg AF but with no B. Compared with controls, feed 
intake	(FI)	and	body	weight	gain	(BWG)	were	sig-
nificantly	depressed	(P<	0.05)	 in	chickens	 fed	AF,	
with greater reduction in FI and BWG observed in 
birds fed the AF plus 0.50% DE diet. Although not 
statistically	 significant,	 the	 addition	 of	 0.50%	B	 to	
the	AF	diet	improved	FI	(6%)	and	BWG	(9%)	when	
compared with chicks fed only AF. Feed conver-
sion	was	not	significantly	(P>	0.05)	different	among	
treatments. Chicks fed AF alone had similar relative 
liver	weights	 to	chicks	 fed	AF	+	DE	but	 increased	
(P<	 0.05)	 relative	 liver	 weights	 compared	 to	 all	

other dietary treatments. Chicks fed AF alone and 
those	fed	AF	+	DE	had	heavier	(P<	0.	05)	relative	
kidney weights compared to chicks fed other dietary 
treatments.	Chicks	fed	AF	+	B	had	relative	kidney	
weights that were intermediate between those of 
chicks fed other diets containing AF and those fed 
diets containing no AF. 

Results suggest that B was marginally effective in 
reducing the toxic effects of AF.

Key	 Words:	 Aflatoxin,	 Bentonite,	 Diatomaceous	
earth, broiler
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BEYOND THE TWO CULTURES PARADIGM?

Maria Paula Meneses
Universidade de Coimbra-Portugal

Autor para correspondencia: mpmeneses@gmail.com

RESUMO

The critiques of dominant approaches to research 
in both social sciences and humanities on knowled-
ge and objectivity seek to demonstrate that modern 
science paradigms and ‘regimes of truth’ are situa-
ted within a particular cultural social system that 
needs to be challenged and ‘decolonized’. Modern 
science has its foundations placed upon a particular 
set of values and conceptualizations of time, space, 
subjectivity, gender relations, knowledge produc-
tion,	storing	(archives)	and	knowledge	sharing.	This	
‘ethnocentric’ research is encoded in imperial and 
colonial	 discourses	 that	 influence	 the	 gaze	 of	 the	
researcher	(Mudimbe,	1988).	As	the	colonial	imprint	
in	our	society	is	not	a	finished	business,	one	argues	
for new epistemologies, beyond the Eurocentric pa-
radigm. 

As several scholars have underlined, an abyssal di-
vision haunts contemporary academy: the idea of a 
complex, modern, civilized world of autonomous ci-
tizens is contrasted with its antithesis, an unsophis-
ticated,	traditional	(pre-scientific,	pre-logical,	irratio-
nal),	 underdeveloped	Africa	 steeped	 in	 backward	
customs, traditions and cultures (Fanon, 1961; 
Nyamnjoh,	2015).	But	western	understanding	of	the	
world is only a fragment of the knowledge about the 
world	 (Santos,	2014).	 Indeed,	Eurocentric	models	
to explain reality have used coercive violence and 
control over people and resources as its privileged 
mode	of	 influence,	 to	 force	 into	silence,	self-repu-
diation or ridiculous defensiveness African modes 
of self-reproduction and ideas of the good life and 
dignity	(Meneses,	2011).	African	endogenous	epis-
temologies (as in other contexts of the Global Sou-

th)	 despite	 being	 popular	 in	 everyday	 life,	 thrive	
in settings away from the prescriptive gaze of the 
epistemic stance of modern science. 

The	modern	scientific	paradigm	is	fundamentally	a	
Western paradigm of knowledge (Mudimbe, 1988; 
Appiah,	1992)	to	justify	a	certain	way	of	experien-
ce the world, a certain vision of history, reason and 
civilization. So, although many intellectuals in the 
continent continue to insist in epistemic paradigm 
that subsist behind the ‘two cultures’, knowledge 
production is an inseparable creation of subjective 
activity and external activity, moving through history 
(Masolo,	2003).	The	twenty-first	century	requires	a	
more sophisticated understanding of our world, en-
tailing dialogues and conviviality between various 
epistemologies.
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DA EXPLORAÇÃO DE ESTACAS DE MANGAL NO 
DISTRITO DE QUISSANGA

Nhamuhuco, Teofilo & Offman, Siran & Muando, Sónia
Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro (CEPAM), Pemba

Autor para Correspondencia:	teofilonhamuhuco@Gmail.com

RESUMO

Actividade de produção de estacas de mangal re-
presenta uma importante fonte de rendimento e 
subsistência das comunidades costeiras, cuja ca-
deia de valores ainda não se encontra descrita. 

O Presente trabalho visa estimar o rendimento mo-
netário e o impacto na vida sócio económico nas 
comunidades	 beneficiárias	 do	 recurso.	 O	 estudo	
foi realizado entre os meses de Abril á julho de 
2015, em três centros de desembarque e comer-
cialização de estacas de mangal, nomeadamente 
de Quissanga – Praia, Tandanhamgue, e no posto 
Administrativo de Mahate, todas áreas inseridas no 
distrito de Quissanga. 

O levantamento de dados foi feito com base num 
inquérito	estruturado,	 identificação	das	aplicações	
aliado as medições de diâmetro e altura das esta-
cas. Foram inqueridos 12 facilitadores de estacas 
de mangal e 101 membros da Comunidade; 

Os resultados indicam que esta é uma actividade 
exclusiva dos homens, o sexo feminino limita - se 
ao carregamento e busca da lenha. Acerca dos 
múltiplos usos de estacas de mangal apresenta 
maiores aplicações na construção de casas, quin-
tal, capoeira, tendo como espécies preferíveis a Ri-
zophora Mucronata, Ceriops Tagal e Avicenia Mari-
na,	justificadas	pela	sua	durabilidade.	Nota	se	que	
relativamente aos precários da venda de estacas 
de mangal há uma diferença, nas zonas de Tanda-
nhangue e Mahate essa foi mínima apresentando 
valores médios na ordem de 20 e 22 meticais, en-
quanto que Quissanga Sede foi de 32,5 meticais, 
apontando se como causa desde valores altos em 
virtude desta área apresentar numero considerável 
de funcionários e trabalhadores com algum poder 
de compra. 

Actividade de venda de estacas de mangal gera 
maior rendimento em Quissanga Sede com 
5.200,00mt, seguida de Mahate 4.500,00mt e por 
fim	 a	 menor	 média	 foi	 de	 2.216,5	 para	 Tanda-
nhangue. Em termos de contribuição da renda na 

compra de alguns bens, nota – se que Mahate e 
Tandanhangue os facilitadores apresentam ca-
sas cobertas de chapas de zinco com 60% e 33% 
respectivamente, enquanto Q. Sede 0%. Quanto 
a casa feita de bloco Q. Sede e Mahate tiveram 
20% e 40% enquanto Tendanhangue 0%. Todos de 
Mahate e Tandanhangue possuem radio e 75% Q. 
Sede, no que refere se a Televisão, Mahate teve 
80%, Tandanhangue e Q. Sede tiveram 33% e 
25%, quanto aos meios de circulação a Bicicleta 
Q. Mahate e Tandanhangue 40% e 67% respecti-
vamente e Q. Sede 0%. Visto que há contribuição 
significativa	na	melhoria	das	condições	de	vida	das	
comunidades com base neste recurso, recomenda-
se levantamento de base e monitoria da quantida-
de deste recurso ao nível do Distrito.
 
Palavras-chaves: Quissanga; Impacto socio - eco-
nómico; Estacas de mangal
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA UMA AQUACULTURA SUSTENTÁVEL EM 
MOÇAMBIQUE
António Hoguane

Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, Universidade Eduardo Mondlane
Autor para Correspondencia: hoguane@yahoo.com.br

RESUMO

A aquacultura é uma actividade com elevado po-
tencial para segurança alimentar, geração de renda 
e contribuir para a economia do país. Contudo, esta 
actividade	ainda	não	é	suficientemente	sustentável	
em Moçambique, considerando o número de em-
preendimentos que entraram em falência ou que 
não lograram os benefícios desejados, a pesar de 
esforços empreendidos pelo Governo, sociedade 
civil e sector privado. 

Neste trabalho examina se os potências factores 
que	 influenciam	na	sustentabilidade	da	actividade	
e discute-se propostas de acções para tornar esta 
actividade mais sustentável no contexto nacional. 

Foram	identificados	problemas	de	natureza	de	en-
genharia de aquacultura, qualidade de semente, 
nutrição e alimentação e controle de epidemias 
como os principais vectores de sustentabilidade na 
aquacultura. Apresentam-se e discute-se exemplos 
de empreendimentos de aquacultura bem-sucedi-
dos. Técnicas de cultivo de peixes em gaiolas, pro-
dução de ração com recurso a ingredientes locais 
e manutenção da qualidade de água nos sistemas 
de aquacultura são acções propostas para mitigar 
os	problemas	 identificados	e	elevar	a	produção	e	
a productividade em aquacultura em Moçambique. 

Palavras-chaves: engenharia aquícola, alvinos, nu-
trição, ração, qualidade de água, epidemias, sus-
tentabilidade 
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A IMPORTÂNCIA DO ARQUIVO HISTÓRICO DE MOÇAMBIQUE PARA A 
INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA

Joel das Neves Tembe,Simão Jaime e Sergio Maúngue

Autor para Correspondencia: simaojaime@gmail.com

RESUMO

O Arquivo Histórico de Moçambique é uma institui-
ção pública cuja vocação é recolher, preservar e di-
fundir a documentação de valor histórico produzida 
por entidades públicas ou com documentação de 
interesse público. Esta comunicação tem como ob-
jectivo mostrar a importância desta instituição para 
a	 investigação	cientifica	com	base	no	seu	espólio	
documental	 e	 colecções	 bibliográficas	 e	 reflectir	
sobre	as	experiências	e	desafios	de	pesquisa	no	
AHM. 

Temas	 como	 conservação	 ambiental,	 demografia	
social, planeamento territorial e dinâmicas frontei-
riças, desenvolvimento rural, produção agrícola e 
comercio com destaque para o algodão e castanha 
de caju, justiça nas sociedades rurais, entre outros, 
podem ser investigados com base na documenta-
ção do AHM. 

Palavras chave: Investigação, ciência, Fontes pri-
márias e secundárias. 
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VIABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO APLICADO À IRRIGAÇÃO 
DE UMA UNIDADE AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO FAMILIAR

Chilundo, Rosa Jaco
Universidade Pedagógica de Moçambique

Autor para Correspondencia: rosychil@yahoo.com.br

RESUMO

Em vários países em desenvolvimento parte sig-
nificativos	das	populações	não	tem	acesso	à	rede	
convencional de energia elétrica e em alguns casos 
sequer tem acesso à água potável para o consu-
mo humano. Acrescenta-se ainda a estes fatores 
o alto custo da energia elétrica necessária à irriga-
ção, sendo a energia elemento fundamental para a 
produção contínua e estável de alimentos e maté-
rias-primas. Neste contexto o presente artigo tem 
como	objetivo	analisar	a	 viabilidade	financeira	de	
um sistema fotovoltaico autônomo para bombea-
mento de água aplicado na irrigação de uma unida-
de de produção agrícola familiar. 

A unidade agrícola pesquisada está instalada no 
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Ur-

bana	 (NEPAU),	 que	 atua	 em	 parceria	 com	 o	 La-
boratório	de	Energias	Alternativas	(LEA),	situados	
no Campus do PICI da Universidade Federal do 
Ceará. A unidade ocupa uma área útil de 134 m2, 
com um reservatório de água que simula um açu-
de, lago ou poço com capacidade de 3.534 litros, 
um motor bomba de 12 VDC e um módulo fotovol-
taico de 87 Wp. O custo de implantação do sistema 
fotovoltaico de bombeamento desenvolvido foi de 
R$	760,00.	As	eficiências	do	módulo	 fotovoltaico,	
conjunto motobomba e global foram de 8,4%, 42% 
e 3,5%, respetivamente. O tempo de vida útil da 
unidade instalada é de 25 anos e o tempo de retor-
no do capital investido é de sete anos.

Palavras Chaves: Bombeamento Fotovoltaico, irri-
gação, produção de alimentos.

AVALIAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR COMO PARTE 
DAS POLÍTICAS E AGENDA DE PESQUISA EM MOÇAMBIQUE

Ana Maria Nhampule1  & Jeffy Mukora2

Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ)
Autor para Correspondencia: ananhampule@yahoo.com.br

RESUMO

A	presente	comunicação	é	uma	proposta	de	refle-
xão, no contexto dos debates orientados para o 
estabelecimento de políticas e agenda nacional de 
pesquisa, sugerindo a inclusão da avaliação e ga-
rantia da qualidade do ensino superior como com-
ponente de tais políticas e agenda.

Baseados no facto de que o tema cujo debate pro-
pomos integra a área de estudos de Ciências de 
Educação, no eixo temático de avaliação educacio-
nal, esta comunicação procura demonstrar como a 
pesquisa sobre avaliação e garantia da qualidade 
do ensino superior é de um valor multidimensional, 
devido	ao	seu	potencial	para:	(i)	desenvolvimento	
curricular, promovendo a sistematização e produ-
ção do conhecimento teórico implicado na avalia-
ção e na melhoria da qualidade, assim como a me-
lhor compreensão dos processos e dos resultados 
da implementação do Sistema Nacional de Avalia-
ção e Garantia da Qualidade do ensino Superior, 
numa perspectiva em que o aperfeiçoamento deste 
sistema contribui para a promoção da cultura de 

qualidade e para a melhoria constante dos progra-
mas	e	das	instituições	de	ensino	superior;	(ii)	aper-
feiçoamento de políticas institucionais e do sistema 
nacional de educação, assegurando a sistemati-
zação e produção do conhecimento teórico impli-
cado no desenvolvimento de políticas do ensino 
superior, bem como a compreensão das práticas 
de desenho, implementação, monitoria, avaliação e 
sua	inovação;	(iii)	promoção	de	maior	interesse	da	
sociedade, em geral e, em particular, dos investiga-
dores e da comunidade académica pela avaliação 
educacional como área de estudos, aumentando 
as possibilidades de acesso ao conhecimento teó-
rico e às experiências de pesquisa em matérias de 
avaliação e garantia da qualidade do ensino supe-
rior. Como Membros do Conselho Nacional de Ava-
liação da Qualidade do Ensino Superior, propomos 
este debate por acreditarmos que a pesquisa, a par 
das políticas, do ensino e das práticas de gestão, 
deve ser vista como um dos factores fundamentais 
para se alcançar os anseios da sociedade moçam-
bicana, que representam o direito de usufruir de 
uma educação superior de qualidade.

1	Presidente	do	Conselho	Nacional	de	Avaliação	da	Qualidade	do	Ensino	Superior	(CNAQ).
2 Especialista em Sistemas de Avaliação e Garantia da Qualidade, Consultor do CNAQ Responsável pela Direcção da 
Avaliação Externa.
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UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA NO CONTEXTO INTERNACIONAL: UMA CHAMADA 
PARA REFLEXÃO SOBRE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Jeremias Chindia
Universidade Pedagógica - Niassa

Autor para Correspondencia: jerchindia@yahoo.com.br

RESUMO

A	actividade	científica	é	milenar,	porém,	nem	sem-
pre esteve ligada ao louvor das descobertas rele-
vantes e às pesquisas impactantes. A medição da 
actividade	científica	é	uma	necessidade	que	acom-
panha o homem desde que se conhece a sua exis-
tência. Esta necessidade culminou, recentemente, 
com	a	medição	também	da	actividade	científica,	a	
cienciometria acoplada à revisão por pares e ao 
raking webmétrico. Os dados foram obtidos através 
de	buscas	electrónicas	em		revistas	científicas	edi-
tadas em diferentes unidades e/ou delegações da 
Universidade Pedagógica e disponíveis no portal 
principal da mesma universidade. Para além des-
tas fontes, os dados, também, foram colectados 
através da busca no Repositório Saber e pelo ter-
mo Universidade Pedagógica na plataforma Goo-
gle Inc. 

Os resultados mostram, por um lado, que as publi-
cações não se mostram proporcionais ao número 
de graduados e aos formados ao nível de cursos de 
pós-graduação e, por outro, revelam um aumento 
de	revistas	científicas,	sem	revisão	por	pares	pode	
reduzir a visibilidade Internacional da Universidade 
e dos seus pesquisadores. Recomenda-se que os 
cursos de pós-graduação, principalmente, esteja 
focada	na	produção	de	pesquisas	científicas,	e	as-

sim, as disciplinas e outras actividades curriculares 
deverão ser criadas considerado essas necessi-
dades.	A	criação	das	diferentes	revistas	científicas	
pela Universidade Pedagógica é uma iniciativa lou-
vável, porém, precisa-se adicionar factores que for-
taleçam a pesquisa. 

Palavras-chave: Cienciometria, revisão por pares, 
raking, Universidade Pedagógica.
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FACTORES ENVOLVIDOS NA FRAUDE EM TRABALHOS CIENTÍFICOS NAS IES DA 
PROVÍNCIA DE MANICA

Emília Gama
Universidade Pedagógica - Niassa

Autor para Correspondencia: emiliajaciara@gmail.com

RESUMO

A nossa sociedade tem sido nos últimos tempos 
confrontada com situações que envolvem questões 
de conduta anti éticas e que tem feito com que as 
instituições	de	ensino	superior	(IES)	se	preocupem	
em criar suas regras éticas. Mas contudo, estas 
regras não têm evitando ocorrência de episódios 
relacionados a fraudes, porque o comportamento 
daqueles que o fazem depende muito da sua cons-
ciência e idoneidade. A fraude académica é um fe-
nómeno que tem estado a ganhar mais espaço nas 
preocupações das instituições de ensino. Ela pode 
estar relacionada a baixa qualidade na formação 
dos estudantes. O presente estudo, tem como ob-
jectivo conhecer os factores envolvidos nas frau-
des	em	trabalhos	científicos	nas	IES	da	província	
de Manica. 

A	elaboração	e	submissão	de	trabalhos	científicos	
é	um	processo	baseado	na	confiança,	onde	se	es-
pera	que	o(s)	autor(es)	descrevam		honestamente	
seus resultados. O que leva um autor a não ob-
servar e faltar com os princípios éticos que deve-
riam orientar sua conduta quando sabe-se que sua 
actividade tem como objectivo a busca da verda-
de? Várias fontes atribuem tal procedimento a uma 
questão de personalidade. No entanto, não se pode 
negar o efeito do ambiente sobre o comportamento 
humano. Para tal, fez se um levantamento das IES 
em funcionamento na província de Manica a mais 
de três anos e aplicou-se um inquérito semi-estruu-
rado direccionado as Direcções Académicas ou 
Pedagógicas, docentes e estudantes de cada IES. 

Os resultados do inquérito as Direcções Acadé-
micas, mostraram que a Fraude Académica é um 
fenómeno	 identificado	 nas	 suas	 Instituições	 de	
Ensino e estiveram relacionados a falta de meios 
para	auxiliar	nas	pesquisas	cientificas	na	região.	As	
principais medidas tomadas em casos detectados 
são as suspensões dos envolvidos por um período 
determinado.

Palavra chaves: Fraude, Manica, ética, 
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PAPEL DA AGRO-INDÚSTRIA NA ECONOMIA DE PRODUÇÃO DO CAJÚ

Carlos Mucavele
ISGN

Autor para Correspondencia: carlosmucavele@gmail.com

RESUMO

O Subsector do caju em Moçambique gera renda 
para mais de 1.4 milhões de famílias rurais, comer-
cializa em media cerca de 80.000 tons nos últimos 
anos,  e, conta com 13 fábricas empregando direc-
tamente cerca de 12.000 trabalhadores. Contribui, 
em média, com 40 milhões de dólares, equivalente 
a cerca de 4%, nas exportações do pais.

Antes da emergência de pragas e doenças, Mo-
çambique já foi o maior produtor mundial de cas-
tanha, na década 70, com uma produção comer-
cializada de cerca de 216.000 tons de castanha 
de cajú. Desde a década 70, há um declínio dos 
níveis de produção comercializada decorrente de  
abandono dos cajueiros devido à guerra de desta-
bilização, ataque de pragas e doenças (Helopeltis 
e	Oídio),	com	maior	severidade	a	partir	dos	finais	
da década de 1970, envelhecimento dos cajueiros 
e  queimadas descontroladas. 

O presente trabado aborda o Óptimo Económico 
do produtor primário da castanha do caju pretende 
complementar as pesquisas de indole agronómico 
que os investigadores da cultura do cajú tem vindo 

a desenvolver. 

Um dos  determinantes principais do optimo econó-
mico do produtor  é o preço praticado pela industria 
na aquisição da castanha bruta.

O óptimo económico, produzindo o maximo lucro, 
será atingido quando:VPmx=Px
será bom produzir pelo menos acima do ponto em 
que CVM=Cm.

A variação de produção derivada de aplicação de 
químicos é de 4kg por árvore. Assim sendo o preço 
por kg que o nosso produtor recebe de cerca de 
0,35 USD, e o custo de produção de 0,56, extra-
polando	para	a	equação,	∂X/∂Y=P-∂X/∂YPx=0,	fica	
(Py*4)-	 4.Px<0	 Donde	 0,35*4-0.56*4	 <0,	 resulta	
que	1,4-2,4	<0-1<0,	o	nosso	produtor	não	recupera	
os custos variáveis.

Perante esta situação desfavorável ao produtor 
primário o estudo desenvolve medidas alternativas 
com destaque ao papel da indústria na economia 
de produção do cajú.
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AS MULHERES, AS RAPARIGAS, AS MENINAS E A IGUALDADE DE GÊNERO NAS 
POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1Dora Ines Menevar M., 2Vitoria Langa de Jesus
1 Universidad Nacional de Colombia; 2 MCTESTP

Autor para Correspondencia: mandal0691@yahoo.es

RESUMO

O artigo considera que o conhecimento é um as-
sunto cambiante, este assunto constitui o ponto 
de partida para poder pensar suas relações com 
respeito ao gênero. Também considera que exis-
te uma base sociocultural com a qual a sociedade 
tem	definido	os	espaços,	os	tempos,	os	temas,	os	
orçamentos e os interesses que as meninas e os 
meninos podem desenvolver por separado. Por 
exemplo, na escola as meninas e as raparigas vi-
vem relações distintas com as disciplinas devido 
às condições biológicas e as experiências sociais 
negativas; ainda mais: produzem diferenças de gê-
nero	 com	 respeito	 às	 aprendizagens	 científicas	e	
tecnológicas. 

Neste contexto é preciso pensar nas contribuições 
das feministas e os feminismos e os debates de 
ciência e tecnologia. As perguntas mais frequen-
tes são: que efeitos produzem os processos de 
socialização de meninas e raparigas na família, na 
creche ou na escola? Como fazer mudanças nos 
modelos culturais e favorecer a construção de no-
vas relações de gênero que permitam ter acesso a 
meninas, meninos, raparigas, rapazes, mulheres e 
homens aos avanços da ciência, a tecnologia e a 
inovação? Como garantir seu desenvolvimento ple-
no e integral? Como reconhecer e acompanhar as 
meninas e as raparigas com talentos para que não 
abandonem seus interesses intelectuais ou criati-
vos?  

Encontrar respostas para tentar transformações 
nas	políticas	significa	mudar	os	modos	de	conhe-
cer, sem esquecer que a ciência e a tecnologia são 
construções sociais, são práticas culturais e são 
fatos	 históricos.	 Sem	 os	 conhecimentos	 ficam	 si-
tuados pelas interacções entre grupos de pessoas, 
segundo as condições históricas e sociais vividas 
pelas subjectividades; então, para fazer parte do 
sistema de ciência e tecnologia de cada país o sis-
tema educativo tem que oferecer as meninas e os 
meninos em geral, e as meninas e os meninos que 
dispõem de talentos ou capacidades excepcionais 
em particular, novas relações com o conhecimento. 

Trata-se de uma abordagem que exige outras for-
mas de fazer e pensar a investigação para que as 
mulheres, as raparigas e as meninas compartilhem 
seus conhecimentos – novos ou velhos activamen-
te. 
São importantes os processos de sensibilização 
nos temas de gênero, nos programas de inovação 
e os processos de transformação nas actividades 
de difusão da ciência; o uso de resultados de in-
vestigação de corte feminista; ver as agendas de 
investigação nacional em particular no programa 
Nacional Vilas do Milénio, um dos programas de 
transferência tecnológica implementado pelo CIITT, 
a construção do género nas meninas e meninos, 
raparigas e rapazes e nas mulheres e homens. 

Estes avanços têm que garantir aprendizados, 
promover investigações nestas materias e asse-
gurar a comunicação dos seus progressos entre 
as	 comunidades	 cientificas	 e	 a	 toda	 a	 sociedade	
mocambiçana; Estes estudos incluem um trabalho 
estatístico diferente para desvendar a situação de 
meninas e meninos, rapazes e raparigas e mulhe-
res e homens em situações desiguais progressivos 
de forma oculta e imperceptível, o que perpetua a 
situação de construção de politicas de investigação 
que insere uma exclusão dos princípios de género 
imperceptíveis.
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ESTUDO DA HIDRODINÂMICA E RENOVAÇÃO DA ÁGUA NO ESTUÁRIO 
DOS BONS SINAIS

Teófilo Mateus Pio Ferraz João (MSc)
DPCT Zambézia

Autor para Correspondencia: ferraz-r@hotmail.com

RESUMO

Esta pesquisa apresenta um estudo da hidrodinâ-
mica do estuário dos Bons Sinais e a capacidade 
de renovação das suas águas. Por meio do EL-
COM	(Estuary	and	Lake	Computer	Model),	 foram	
apresentadas	a	influência	dos	parâmetros	que	con-
trolam a hidrodinâmica no Estuário, através duma 
simulação	de	40	dias.	A	configuração	do	modelo	no	
estuário foi baseada com dados constantes, idea-
lizados de descarga dos rios Licuar e Cuacua para 
valores de 750, 1500 e 3000 m3/s e ventos de 5, 
10 e 15 m/s. Os dados de temperatura, e salinidade 
utilizados na inicialização do modelo foram colecta-
dos	na	boca	do	estuário,	zona	de	confluência	e	no	
porto, durante dois ciclos semi-diurnos de marés de 
1 a 14 de Janeiro de 2011.

Os resultados mostraram que o tempo mínimo de 
renovação	da	água	foi	de	2h	na	confluência	e	má-
ximo de 3.4 dias na boca. A a acção dos ventos não 
influencia	na	capacidade	de	renovação	das	águas	
no estuário, visto que a diferença entre os tempos 
de renovação para os diferentes ventos é bastante 
insignificante.	 A	 descarga	 do	 rio	 contribui	 signifi-
cativamente para renovação da água no estuário, 
onde maior descarga do rio aumenta a capacidade 
de renovação e menor descarga diminui a renova-
ção da água. Durante as marés vivas registou-se 
uma capacidade rápida de renovação das águas e 
durante as marés mortas o tempo de renovação é 
relativamente maior.

Palavras chaves: Modelo hidrodinâmico, tempo de 
renovação, Bons Sinais.
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Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais

Autor para Correspondencia: chilole18@gmail.com

RESUMO

À	 insuficiência	 hídrica	 tornou-se	 o	 principal	 pro-
blema do abastecimento de água, mesmo com a 
transposição	 de	 água	 entre	 bacias	 hidrográficas	
e a exploração de aquíferos, a segurança hídrica 
do abastecimento diminuiu em diversas regiões do 
mundo em particular em África, devido a mudanças 
climáticas e ao contínuo aumento da procura hídrica 
urbana ajustada ao desenvolvimento e crescimento 
populacional. A monitorização do consumo de água 
é parte integral da gestão de recursos hídricos, e 
se destaca como uma preocupação essencial para 
assegurar o desenvolvimento da economia, a qua-
lidade de vida e a preservação do meio ambiente. 
A pesquisa foi centrada no desenvolvimento de mo-
delo de distribuição espacial e temporal de consu-
mo de água ao município de Gorongosa. 

A ausência do sistema centralizado de abasteci-
mento de água no município de Gorongosa consti-
tui uma fragilidade na gestão dos recursos hídricos. 

Neste contexto, efectuou-se análise química da 
água	 para	 a	 identificação	 das	 características	 da	
mesma, realizou-se o balanço hídrico entre a oferta 
e a demanda e a posterior determinou-se a estraté-
gia	para	auto-suficiência	hídrica	sendo	rio	Nhanda-
re	a	bacia	hidrográfica	escolhida.	Portanto,	 fez-se	
o	 levantamento	 topográfico	 com	ajuda	 do	GPS	e	
Georeferenciamento em ArcMap 9.3, o mapa ela-
borado foi exportada ao Graphisoft ArchiCad 12 de 
onde	efectuou-se	o	traçado	do	perfil	das	condutas	
e a posterior foram exportadas as informações para 
o EPANET 2. Com ajuda destas ferramentas infor-
máticas e expressões de modelação matemática, 
foi elaborado o modelo e a posterior efectuaram 
se as calibrações e simulações dinâmicas pelo 
software EPANET 2 para a validação do modelo 
final,	ajustando	se	ao	Regulamento	dos	Sistemas	
Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem 
de Águas Residuais de Moçambique. 

De forma conclusiva, constatou-se que o rio Nhan-
dare pode abastecer o município de Gorongosa em 
todas épocas do ano, visto que, o maior consumo 
de água requerido até aos próximos 30 anos cor-
responde a 11.4% do caudal médio diário do rio. 
Constatou-se também que as águas do rio Nhan-
dare são bicarbonatadas cálcicas ou magnésicas 
(Ca-Mg-HCO3),	doce	e	incrustante.	

Recomenda-se que o grupo bomba hidráulico na 
estação de elevação ligada em série ou em parale-
lo os caudais no seu ponto óptimo de funcionamen-
to não deve ser inferior 340 l/s, a capacidade de 
elevação deve ser igual ou superior a 450m. Acon-
selha-se também, o estudo da qualidade de água 
baseada nos parâmetros microbiológicos, físico e 
químico com vista a apurar a sua potabilidade para 
que	a	posterior	sejam	identificadas	as	tecnologias	
adequadas para o tratamento da mesma.

Palavras-chaves: Modelo dinâmico, Rio Nhandare, 
Município de Gorongosa, Recurso Hídrico, Topolo-
gia de rede.
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RESUMO

A avaliação da qualidade do ensino superior tornou-se um tema da actualidade. A crescente expansão do 
sistema revelou a necessidade de se assegurar um crescimento consistente e harmonioso com as neces-
sidades do País em capital humano e em consonância com os padrões de qualidade internacionalmente 
reconhecidos. 

O Governo respondeu com a implantação do sistema nacional de avaliação, acreditação e garantia da quali-
dade	do	ensino	superior.	A	avaliação	da	pesquisa	e	extensão	representam	um	enorme	desafio	num	sistema	
universitário	que	permanece	ainda	centrado	num	ensino	considerado	enciclopédico.	Significaria	isto	que	não	
existe pesquiza de todo neste sistema? Analisando as perceções de actores chave no âmbito de uma tese 
em	ciências	de	educação,	o	autor	propõe	uma	reflexão	sobre	a	natureza	da	pesquisa	científica	praticada	
nas	instituições	de	ensino	superior	em	Moçambique,	seus	contornos	e	seus	desafios,	propondo	por	conse-
guinte algumas medidas visando a valorização e capitalização de experiências fragmentadas que considera 
no estado tácito mas que revelam no seu ver, uma certa maneira de fazer ciência, à descobrir portanto e 
provavelmente distinta da epistemologia dominante
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RESUMO

A	produção	científica	em	vários	centros	de	inves-
tigação e ou de pesquisa é o factor crucial para o 
desenvolvimento duma sociedade e o epicentro de 
desenvolvimento	científico	e	tecnológico.	Em	Mo-
çambique e uma parte por todo mundo, os centros 
de pesquisa e ou investigação tem estado associa-
dos a instituições de ensino sobretudo superior, e 
outras instituições do estado e privadas. Sob ponto 
de vista de político, de acordo com Martin (2003, 
p.8)	apud	Nelius	Boshoff	docente	 investigador	de	
Stellinobosch University “os governos assumiram a 
responsabilidade primária de fundarem as Univer-
sidades, com isto as unidade de pesquisa e ensi-
no dentro da universidade devem ser vistas como 
partes essencial para a produção do conhecimen-
to	científico.	De	um	modo	geral	o	Governo	tem	a	
responsabilidade de providenciar fundos para pes-
quisa e ensino e as Universidades decidem em 
aloca-los em todas as áreas de acordo com seus 
próprios critérios. O maior problema dos centros de 
pesquisa em Moçambique advém dos referidos cri-
térios, pois na sua maior parte os centros de pes-
quisa	 tem	 tido	 uma	 dotação	 muito	 insignificante	
para	desafios	da	área	e	estes	vivem	de	doações	
e	ou	constantes	concursos	para	financiamento	de	
projectos e ou programas. 

Dentre vários problemas que apoquentam os cen-
tros de pesquisas e ou investigação constatam-se: 
nível	 muito	 fraco	 de	 autonomia	 tanto	 financeira	
como	científica;	falta	de	contractos	sociais	que	en-
veredam novos paradigmas da pesquisa “pesqui-
sa vs impacto social”; falta de investigadores com 
única missão de servir ao centro de pesquisa e 

com metas a curto médio e longo prazo. A maioria 
da produção dos centros de investigação não são 
acompanhadas por critérios de avaliação de quali-
dade do próprio trabalho, falta de sustentabilidade 
das próprias pesquisas, fraca divulgação, o que 
faz com que o conhecimento produzido não atinja 
o grupo alvo. Isto faz com que estes ressintam-se 
da falta de produtividade económica das suas pes-
quisa o que faz com que estes vivam sempre num 
ciclo de doações e nunca de auto produção de ren-
da.	Os	paradigmas	actuais	de	produção	científica	
exigem uma relação de produção-comercialização, 
nesta senda os centros devem produzi conheci-
mentos de qualidades não só para resolução dos 
problemas da sociedade como para comercializa-
ção,	isto	é,	a	produção	científica	deve	produzir	ren-
da. Para contornar-se a situação actual os centros 
devem procurar estabelecer um novo contrato com 
os decisores políticos, baseado não em reivindica-
ções de aumento de autonomia e orçamento, mas 
sobre a implementação de uma agenda de pesqui-
sa explícita enraizada em metas sociais e susten-
tabilidade.

Palavras-chave: Centros, pesquisa, produção, 
contrato social, sustentabilidade.
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UM CONTRIBUTO PARA O CAMINHO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO - PONTOS 
PARA REFLEXÃO

A GÉNESE DA OPOSIÇÃO À FRELIMO (1960-1994)

Calisto Samuel dos Remédios Baquete
Universidade Eduardo Mondlane,

Autor para Correspondencia: lbaquete@yahoo.com.br

RESUMO

O conhecimento sobre a génese da oposição à 
Frente	de	Libertação	de	Moçambique	(FRELIMO),	
no período de 1960 a 1994 abre o caminho para 
Paz e Desenvolvimento em Moçambique. Na im-
possibilidade de discutir todos os grupos, o CORE-
MO é o objecto desta análise. 

O objectivo é compreender a natureza das causas 
do antagonismo entre os grupos, partidos políti-
cos movimentos armados em Moçambique a par-
tir de uma avaliação FOFA. A metodologia usada 
cingiu-se na confrontação de estudos, memórias, 
entrevistas e vários documentos primários inerente 
a correspondências, relatórios entre outros do CO-
REMO	e	dos	Arquivos	da	PIDE∕DGS.	A	análise	con-
centrou-se primeiro no período pré-colonial carac-
terizado por um antagonismo entre grupos étnicos 

e lutas de resistência dispersas, seguido do perío-
do colonial e suas implicações na consolidação e 
clivagens entre movimentos nacionalistas. Adiante 
analisa o período das lutas armadas até a assina-
tura do cessar-fogo, momentos de discórdias sobre 
tudo, as forças externas e internas concorrentes 
ameaçadas	pela	independência.	Por	fim	o	período	
da	 independência	 até	 reafirmação	 dos	 partidos	 e	
movimentos de oposição no período pluripartidário.

Palavras chaves: COREMO, FRELIMO, 
Nacionalismo, Etnicidade e Movimentos Políticos
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CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS NA SELECÇÃO DE ADMISSÃO PELOS 
TESTES PSICOTÉCNICOS E O POSTERIOR RENDIMENTO ESCOLAR DOS CURSOS 

DA SAÚDE

João Francisco
Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane; DPSZ, MISAU
Autor para Correspondencia:jesus_quel07@yahoo.com.br

RESUMO

Introdução:	O	problema	da	falta	de	pessoal	qualifi-
cado que garanta a saúde da população em geral 
pode ser minimizado com uma melhor adequação 
da	selecção	dos	candidatos	a	futuros	profissionais	
desta área. A partir de 2003, o Departamento de 
Formação do MISAU adoptou para além de testes 
de conhecimento, um bateria de testes psicotécni-
cos constituída por: Teste de Inteligência (Teste D 
-70:	Autores:	F.	Kowrousky	e	P.	Rennes);	bateria	de	
Aptidões	Mentais	Primárias	 (PMA)	L.L.	Thurstone	
e	o	Teste	de	Personalidade	(COM-73).	O	presente	
estudo	visa	descrever	a	classificação	dos	resulta-
dos na selecção de admissão pelos testes psico-
técnicos e o posterior rendimento académico dos 
cursos do Plano de Aceleração da Formação do 
MISAU, 2006-2009, iniciados no segundo semes-
tre de 2006. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal 
realizado no ano de 2009 abrangeu um universo 
populacional de 990 formandos, cujos resultados 
dos testes psicotécnicos não foram usados para 
seleccionar os candidatos por razões administrati-
vas. A recolha de dados foi realizada em nove Ins-
tituições de Formação da Saúde de nível básico e 
médio do MISAU de todas regiões do país.

Resultados: Ficaram disponíveis 775 resultados 
globais dos testes psicotécnicos, 85% favoráveis. 
Nos cursos de nível médio, a percentagem de re-
sultados	favoráveis	foi	superior	(90%);	nos	cursos	
de	nível	básico	(83%)	(c2	=	5.38,	p	=	0,02).	Quanto	
ao rendimento escolar, dos admitidos com classi-
ficação	 favorável	 nos	 testes	 psicotécnicos	 81%	
aprovaram	 e	 dos	 com	 classificação	 desfavorável	
65%	aprovaram;	(c2	=	14.6,	p	<0.001).	Nos	cursos	
de	nível	médio,	os	com	classificação	favorável	no	
teste psicotécnico aprovaram 76% e os com classi-
ficação	desfavorável	aprovaram	47%;	(c2=	5,05,	p	
=	0,02).	Nos	cursos	de	nível	básico,	dos	admitidos	
com	classificação	favorável	82%	aprovaram	e	dos	
desfavoráveis aprovaram 68%. Registou-se 21% 
de perdas escolares, 13% no primeiro semestre e 
6%	no	segundo	semestre	(X2	=	2,2;	p	=	0.001).	A	
primeira e principal causa das perdas foi o fraco 
rendimento escolar.

Conclusões: Existe uma associação entre os resul-
tados dos testes psicotécnicos e o rendimento dos 
formandos, pelo que são uma ferramenta para a 
seleção dos candidatos. Entretanto parece existi-
rem outros factores relacionados com processo de 
ensino aprendizagem que concorrem para o agra-
vamento das perdas escolares, sobretudo nos cur-
sos de nível médio. 

Palavras-chave:	Classificação	dos	Testes	Psicotéc-
nicos, Rendimento escolar, cursos da saúde.
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INSTITUTIONAL INTELLIGENCE: RESEARCH AS A LEVER IN TRACKING KEY 
DEVELOPMENTAL GOAL IN HIGHER EDUCATION

Oliveira Garrine Neves
Universidade Pedagógica – Delegação de Massinga
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RESUMO

Higher Education is regarded as one of the key con-
tributors in national development agenda.  Various 
government department are entrusted with the role 
of monitoring and evaluating developments in high-
er education nationally and also at an international 
arena for the purposes of benchmarking against 
systems of similar nature.  

Statical data has become one of the objective ways 
to	measure	issues	pertaining	to	fitness	of	purpose	
especially in respect to institutions or systems re-
sponses to the need of the country.  This paper 
presents national monitoring and evaluation  ini-
tiatives in South Africa and the role played by the 
HEMIS data and VITAL Stats of the Council on 
Higher Education in planning and development of 
the South African Higher Education System.  

The paper share data derived from quantitative 
studies also integrates lessons derived from na-
tional data sets and institutional initiative to address 
quality matters in the area of teaching and research.  

The author emphasize the importance of cascad-
ing the national data to an institutional context to 
enable the institution to benchmark and assess its 
performance against institutions of similar nature.  

The paper highlights the need to keep abreast with 
the developmental agenda in the continent and 
also to use existing quality assurance systems to 
improve the systems performance and institutional 
performance.  Developmental states needs to rely 
on data to improve performance rather than operat-
ing on emotional sentiments.
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COMUNICADO FINAL DO 1º SEMINÁRIO INTENACIONAL DE INVESTIGACAO 
“INVESTIGANDO PARA O DESENVOLVIMENTO: Agenda, Política e Instituições” 

REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, EM MAPUTO

Entre os dias 17 e 18 de Dezembro de 2015, realizou-se no Centro de Conferências Joaquim Chissano, 
na Cidade de Maputo, o 1º Seminário Internacional de Investigação sob lema: “INVESTIGANDO 
PARA O DESENVOLVIMENTO - Instituições, Agendas e Políticas” Este evento de magnitude 
internacional contou com 276 participantes provenientes de empresas, instituições de investigação 
e de ensino superior, inovadores, investigadores nacionais e estrangeiros, e estudantes.

Em relação as instituições de ensino e investigação de países estrangeiros, destacam-se:

•	 North West University e The Conversation da África do Sul 

•	 National Science Council of Science and Technology, da Zambia

•	 Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra de Portugal

•	 Representantes de Angola

•	 Costa	de	Marfim

De Moçambique estiveram presentes investigadores provenientes das províncias de:

•	 Maputo, 

•	 Sofala, 

•	 Manica,

•	  Zambézia, 

•	 Niassa, 

•	 Cabo Delgado.

 Estiveram presentes igualmente e representantes das empresas como:

•	 BCI
•	 Petromoc,

•	 Microsoft.

•	 ONGs e representantes do Corpo Diplomático Acreditado no nosso País.

Sob o ponto de vista dos conteúdos este fórum internacional teve como base fundamental os 4 
seguintes pilares :

1. Estágio	da	investigação	Cientifica	em	Moçambique	e	na	Região

2. Impacto da investigação na indústria em Moçambique, na região e no Mundo incluindo as 
novas perspectivas e ou exigências do mercado

3. Produção	científica	nos	centros	de	investigação	e	academias

4. Experiencias na Elaboração de políticas nacionais para investigação, inovação e transferência 
de tecnologias
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A sessão de abertura 

A sessão solene de abertura foi presidida por S.Exa Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Supe-
rior	e	Tecnico	Profissional,	Prof.	Doutor	Eng.º	Jorge	Nhambiu,	que	dirigindo-se	aos	presentes	teceu	
as seguintes importantes considerações e recomendacoes:

1. A Ciência, Inovação e Transferência de Tecnologias está na Agenda governamental 
moçambicana,	 devido	 ao	 seu	 enorme	 potencial	 de	 satisfazer	 os	mais	 diversos	 desafios	
de desenvolvimento nacional razão pela qual o Governo tem vindo a formular políticas e 
conceber	estratégias	com	vista	a	dar	vazão	à	investigação	cientifica	em	Moçambique,	como	
sejam, a Política de Ciência e Tecnologia (PCT) e a Estratégia de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Moçambique (ECTIM). Moçambique deve caminhar para tomar um conjunto 
de medidas para melhorar a efectividade do potencial de ciência, tecnologia e inovação 
nacional e estimular uma vinculação mais estreita com o sector produtivo. 

O	desenvolvimento	de	recursos	humanos	com	habilidades	específicas	assume,	assim,	um	papel	
chave no processo de consolidação do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Por-
tanto é importante a criação de uma cultura de actuação interactiva nos processos de investigação 
para estimular de forma directa a inovação nos processos de transferência de conhecimento e 
tecnologia.

No seu conjunto os dois dias de partilha das experiencias e busca de melhoramento da investiga-
ção	cientifica	em	moçambique,	na	região	e	no	mundo	destacaram-se	nesta	SEMINARIO		INTER-
NACIONAL  as seguintes principais constatacoes: 

1. Na promoção do alinhamento das áreas de investigação nas instituições:  

Os investigadores foram unanimes ao referir que se deve criar um sistema sustentável dos pro-
jectos, de modo a elevarem a qualidade de investigação sem necessariamente contar com ajuda 
externa;

1.1. As políticas de investigação nos países devem considerar a publicação da pesquisa e 
inovação tecnológica como mecanismo de disseminação dos resultados da pesquisa;

1.2. O	processo	de	investigação	e	inovação	tecnológica	deve	possuir	indicadores	específicos	de	
avaliação de qualidade; 

1.3. As agendas das instituições de investigação devem estar orientadas para os problemas 
concretos e reais dos países desta plataforma de pesquisa e investigação;

1.4. Os países devem pensar em produzir tecnologias que sejam relevantes na redução da 
dependência externa na qual muitas instituições de investigação ainda se encontram. 
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2. Na promoção do uso de plataformas existentes para a divulgação dos resultados da 
investigação (revista, página web, seminários, jornadas científicas, e outras):

1.1  As instituições de investigação devem obrigatoriamente aumentar o número de publicações 
dos	resultados	das	suas	pesquisas	como	forma	de	divulgar	e	disseminar	a	produção	científica	
nacional e no contexto da região e do mundo;

1.2 As instituições de investigação devem obrigatoriamente promover o uso das plataformas 
existentes para a divulgação dos resultados da investigação através de revista, página web, 
seminários,	jornadas	científicas	do	Fundo	Nacional	de	Investigação	-	FNI;

1.3 Os resultados da investigação devem ser depositados na pagina do FNI, que por sua vez 
devera estabelecer um link de	consulta	acessível	aos	estudantes,	docentes,	profissionais	da	
área e a sociedade em geral;

1.4 O	FNI	deve	financiar	publicações,	pesquisas	de	caracter	cientifica	e	deve	 trabalhar	mais	
com	investigadores	para	manter	um	sistema	da	produção	científica;

1.5  E necessário aumentar a produção de revistas e disseminação dos resultados de investigação 
para	profissionais	nas	zonas	rurais.

3. No que concerne a promoção da colaboração entre várias instituições, os investigadores 
entendem que e pertinente :

1.1 Formar gestores de pesquisa para dinamizar as parcerias entre as várias instituições de 
investigação.

1.2 Incrementar a colaboração entre as instituições de ensino superior para dar mais abrangência 
a investigação sobretudo trabalhos conjuntos, e potenciar as capacidades para aumentar o 
nível de divulgação;

1.3 Facilitar	a	mobilidade	entre	as	instituições	no	âmbito	da	produção	científica	e	do	conhecimento;

1.4 Incentivar o FNI a torna se uma plataforma coordenadora dos centros de pesquisa que 
fazem uso extensivo e abusivo de recursos tais como laboratórios que conduzem a 
maximização	da	experimentação	cientifica.

1.5 Criar uma plataforma de coordenação na qual as universidades são um verdadeiro centro 
de	excelência	e	de	elevação	da	qualidade	da	investigação	científica

1.6 Fazer uso das oportunidades que as universidades sul-africanas oferecem ao nível de 
bolsas para licenciatura, mestrado e doutoramento.

4. Estabelecer uma plataforma que possibilita as empresas e as outras instituições que 
realizam investigação a partilharem os seus resultados:

4.1.  A investigação deve estar em estreita parceria com as grandes empresas nacionais e 
internacionais,	para	garantir	que	os	resultados	da	pesquisa	científica	tenham	o	seu	impacto	
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no desenvolvimento sustentável da indústria em Moçambique, na região e no mundo. A 
nossa plataforma deve contribuir vigorosamente para uma cultura de investigação nas 
empresas,	instituições	e	Organizações	Não	Governamentais	(ONGs);

4.2. As universidades devem criar soluções de suporte básicas para os estudantes de modo que 
as pesquisas se estendam mais para as zonas do Pais;

4.3. O	grande	desafio	é	fazer	com	que	os	resultados	dos	novos	trabalhos	de	investigação	se	
tornem em fontes importantes que transformem Moçambique um país mais competitivo e 
favorável ao crescimento intelectual;

4.4. A investigação na área do género, incluindo temáticas sobre violência e igualdade do género 
e outras deve urgentemente fazer parte integrante da agenda nacional

4.5. A nosso objectivo e garantir a qualidade do ensino superior na agenda global de pesquisa 
sob	a	égide	do	Conselho	Nacional	de	avaliação	e	garantia	de	qualidade)	CNAQ.

Em resumo este fórum pretende, por um lado, capitalizar todos os esforços tendentes a melhoria 
da qualidade da pesquisa e por outro lado estender os mecanismos de acção desta plataforma aos 
pais da região e do mundo 

Maputo, 18 de Dezembro de 2015
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