
                                                 
 
 
Investigadores apresentam pesquisas sobre a covid 19 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, prof Doutor Daniel Nivagara, encoraja 
investigadores a se empenharem na pesquisa na 
busca de bons resultados no contexto da Covid-
19. 

  
Oito investigadores de diversas Instituições financiados pelo Fundo 
Nacional de Investigação (FNI) apresentaram, na segunda-feira, 8 de 



Março do ano em curso no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, os resultados preliminares de pesquisas sobre a Covid-19, que 
teve lugar na cidade de Maputo de forma presencial e em diversas 
províncias do país no formato virtual.  

Os pesquisadores residentes na cidade de Maputo apresentaram seus 
trabalhos preliminares presencialmente e os que se encontram nas outras 
províncias acompanharam em formato virtual. 

Na ocasião o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse que 
o Ministério através do FNI tem esta grande missão de promover os 
actores das instituições de modo a fazer pesquisas que permitam produzir 
conhecimentos relevantes para fazer face a problemas concretos na vida 
do país. 

Por outro lado, o ministro enalteceu o envolvimento dos investigadores nas 
pesquisas e apresentação de resultados preliminares e apelou ao 
engajamento por tratar se de interesse nacional e podem tornar se uma 
referência nacional. 

De salientar que o titular da pasta fez menção à última abordagem das 

pesquisas apresentadas que tem resultados preliminares que já estão a 

ser usados para fazer o teste da vacina portanto “isto nos alegra como 

instituição de investigação”. 

Colaboramos na pesquisa do conhecimento e nesse sentido, nosso maior 

apelo é o engajamento crucial para apresentarem projectos da pesquisa. 

Portanto, essas pesquisas que estão a fazer e do vosso interesse no 

sentido de aprofundarem mais. Mas temos que perceber que estamos a 

fazer por interesse nacional, um interesse do país para gerar um 

conhecimento aplicado, um conhecimento que pode gerar ideias para 

práticas ou para políticas. 

Porque vamos dizer, o que se sabe da covid 19 nos Estados Unidos da 

América e também vamos procurar saber em moçambique a partir dos 

moçambicanos, então vocês vão ser a referência nacional. 

Fico satisfeito por saber que todos tem uma ligação com instituição de 

ensino, portanto, que estas pesquisas também contribuam nas nossas 

instituições de ensino e em particular.  



Cada equipa deve ter um calendário mais harmonizado porque o desejável 

é trabalharmos para conseguirmos ter bons resultados científicos e 

gostaríamos de fazer uma publicação sobre a covid 19 . Porem mais 

organizada e isso requer a qualidade o valor por ser do nosso interesse é 

também uma forma de ter o testemunho e justificação perante os 

financiadores.  

Frisou ainda que há uma ligação entre instituições de ensino e instituições 
de investigação, portanto cada investigador deve apresentar calendário da 
sua publição. 

Por seu turno, a Directora do FNI, Profa. Doutora Victória de Jesus Langa, 

esclareceu ao ministro que está-se a fazer a sistematização de pesquisas 

já realizadas, assegurando existirem fundos a nível da regional. 

 

 

 

 

 

 


