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Lista de Acrónimos 
 

AAM   Associação Algodoeira de Moçambique 

ANS  Autoridade Nacional de Sementes 

SB  Sementes Básicas  

CGIAR    Grupo Consultivo de Investigação Agrícola Internacional 

CIAT        Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CIMMYT   Centro Internacional de Melhoria do Milho e do Trigo 

CIMSAN   Centro de Investigação e Multiplicação de Sementes de Algodão de Namialo 

CIRAD  Investigação em Agricultura para o Desenvolvimento (Centro Francês) 

SC  Sementes certificadas 

DPA   Direcção Provincial de Agricultura  

EGS study Estudo de sementes de primeira geração de Moçambique (publicado em Maio de 2017)  

Ha  Hectares 

IAM   Instituto Nacional do Algodão 

ICRISAT   Centro Internacional de Pesquisa em Trópicos Semiáridos 

IIAM  Instituto de Investigação Agrícola de Moçambique 

IITA        Centro Internacional de Agricultura Tropical 

ISPM   Instituto Superior Politécnico de Manica 

MASA  Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar 

Mt  Toneladas métricas 

RS  Estações de Pesquisa do IIAM 

SEMEAR Project    Programa de Sementes Melhoradas para o Desenvolvimento de Agricultura, 

financiado pela USAID 

CT   Comité Técnico da MASA 

TdR  Termos de Referência   

PSB  Sementes Pré-Básicas 
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USEBA  Unidade de Sementes Básicas do IIAM 

CZ  Centros Zonais do IIAM, incluindo as estações de investigação 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O objectivo do estudo foi analisar e fazer recomendações sobre o papel da USEBA num sistema 

melhorado de fornecimento de sementes básicas em Moçambique (para quatro culturas adicionais 

cobertas por este estudo, nomeadamente: feijão bóer, gergelim, algodão e feijão; além das culturas 

incluídas no Estudo de Sementes de Primeira Geração de Moçambique). O estudo está a ser realizado 

em duas fases (de acordo com os TdR). Este é o relatório preliminar da primeira fase do estudo. 

Existem muitas restrições interligadas no sistema de sementes em Moçambique, particularmente a 

disponibilidade de sementes básicas de alta qualidade. Actualmente, a produção e o fornecimento de 

sementes básicas são feitos principalmente pelo IIAM/USEBA, com o pequeno envolvimento de 

empresas privadas de sementes. A partir de estudos realizados, a USEBA não conseguiu atender à 

procura de sementes básicas de várias culturas. 

Todos os participantes entrevistados confirmaram que as sementes básicas produzidas pelo IIAM / 

USEBA têm sérios problemas de qualidade e não atendem à demanda efectiva de sementes 

anualmente. 

Segundo o Director do IIAM, a produção e o suprimento de sementes básicas foram completamente 

descentralizados para os Centros Zonais do IIAM, a partir de 2019. Os quatro Centros das Zonas agora 

produzem e distribuem sementes básicas de acordo com as solicitações que recebem; e agora têm um 

papel mais activo / maior responsabilidade na produção de sementes básicas do que antes. O Director 

de Agronomia e Recursos Naturais agora está a coordenar as actividades de sementes básicas dos 

Centros Zonais. 

Todas as partes interessadas entrevistadas consideram que o actual modelo de produção de sementes 

EGS de variedades públicas não deve ser mantida. A missão concorda que a actual estrutura da USEBA 

deve ser completamente revista, pois não é eficaz nem eficiente. A missão apresenta duas opções a 

serem consideradas na operação futura da USEBA, nomeadamente: Opção 1: Sector público com foco 

no melhoramento de plantas e fornecimento de sementes pré-básicas e sector privado no fornecimento 

de sementes básicas; Opção 2: Estruturar a USEBA como uma unidade de negócios, sob o IIAM, para 

produzir e fornecer sementes básicas em resposta à procura do mercado. As duas opções foram 

analisadas com base nas vantagens, desvantagens, riscos / desafios e medidas de mitigação. A missão 

sugere a discussão sobre essas duas opções com a Equipa de Trabalho. 

Com referência específica à produção e fornecimento de algodão de EGS, a missão recomenda o 

fortalecimento do modelo actual, no qual o IIAM é responsável pelo melhoramento e sementes pré-

básicas e o sector privado produz e fornece sementes básicas e certificadas. 
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O actual quadro jurídico é suficiente para estabelecer um sistema para incentivar e proteger o 

desenvolvimento de variedades de plantas melhoradas em Moçambique. O que falta é a 

regulamentação dos procedimentos, termos e condições para aplicar este quadro jurídico. A missão 

recomenda a revisão do esboço do regulamento de direitos do melhorador, preparado pela ANS e a sua 

aprovação o mais cedo possível. Se necessário, o apoio jurídico e técnico deve ser dado à ANS e ao IIAM 

pelos parceiros de cooperação, para finalizar a elaboração deste instrumento regulador. 

Metodologia de estudo adoptada na primeira fase 

 

A primeira fase teve três etapas na metodologia de avaliação (veja Anexo 1), nomeadamente: 

• Etapa 1: estágio inicial 

• Etapa 2: estágio de avaliação 

• Etapa 3: formular opções para o sistema de incentivos e funções da USEBA  
 

O Anexo 1 é uma figura que resume as principais tarefas de cada etapa, como essas tarefas foram 
realizadas e os resultados esperados na primeira fase da avaliação. 

A etapa inicial foi concluída e centrada no desenvolvimento da metodologia a ser usada; revisão de 
literatura e documentos; realização de algumas entrevistas para integrar desenvolvimentos recentes na 
USEBA. O resultado final foi o relatório inicial. 

Na segunda etapa, as avaliações foram realizadas através de entrevistas com os principais 
intervenientes identificados na cadeia de fornecimento de sementes básicas (USEBA, empresas de 
sementes, projectos, centros CGIAR). Houve consulta de dados sobre quantidades, custos e receitas da 
produção de sementes. O anexo 2 mostra uma lista dos intervenientes que foram entrevistados. 

A etapa de avaliação avaliou os seguintes: 

1) A produção e a procura de semente básica para as quatro culturas estudadas (algodão, feijão bóer, 
gergelim e feijão). 
2) A produção e estimativa da procura de semente básica das culturas incluídas no estudo EGS. 
3) O estatuto actual e as perspectivas da USEBA (produção de semente básica, configuração 
organizacional e modalidades de gestão). 
4) A percepção das empresas de sementes sobre a USEBA e sobre a qualidade da semente básica (as 
empresas-alvo são aquelas que produzem semente básica ou compram semente básica da USEBA e a 
multiplicam para semente certificada). 
5) Situação actual das operações das empresas de sementes envolvidas na produção e suprimento de 
semente básica. 
6) Envolvimento de projectos e centros CGIAR na melhoria e produção de semente básica. 
7) Quais são as visões e perspectivas do MASA em relação aos incentivos para os melhoradores de 
plantas do IIAM. 
8) A situação actual dos instrumentos legais sobre o mandato do IIAM e sobre os direitos do 
melhorador. 
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A análise dos dados da avaliação, incorporada em consultas adicionais com o IIAM e a ANS, ajudou a 

formular o primeiro esboço da proposta. A proposta recomenda opções para: (a) reestruturar a cadeia 

de fornecimento de sementes básicas e (b) um sistema de incentivos. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Secção 1- USEBA e produção e fornecimento de sementes pré-básicas (PSB) e de 

sementes básicas (SB) 

1.1 Situação actual – Situação da USEBA e da produção e fornecimento de PSB e SB 

1.1.1 Como a USEBA foi organizada e que mudanças foram feitas recentemente?  

 

De acordo com as informações providenciadas pelo IIAM, a USEBA possui as seguintes funções de 

Gestão e coordenação: 

• Planeamento e orçamento anual da produção de PSB e SB do IIAM 

• Gestão do orçamento operacional e dos desembolsos aos  CZ 

• Plano de investimentos e gestão de orçamentos de investimentos 

• Supervisão e monitoria da produção de PSB e SB 

• Coordenação da assistência dos melhoradores de plantas do  aos CZ e RS e registo dos lotes de 

PSB. 

• Planeamento e coordenação com a ANS de inspecções e amostragens de campo para o controlo 

e certificação de qualidade da SB 

• Relação com o cliente, planeamento e Gestão de vendas de SB 

• Gestão das receitas de vendas 

• Relatórios regulares de produção e fornecimento de SPB e SB  

Contudo, essas funções de Gestão e coordenação não estão a ser executadas. A USEBA foi praticamente 
fechada ao nível central no início de 2019, e o Chefe da USEBA cessou as suas funções imediatamente 
após uma decisão do Director do IIAM. No momento das consultas, não havia uma explicação clara de 
como o planeamento para as próximas estações agrícolas está a ser tratado ao nível central do IIAM. 
 
De acordo com o director do IIAM, a produção e o fornecimento de SB foram completamente 
descentralizados para os Centros Zonais do IIAM (CZ), a partir de 2019. Os quatro Centros Zonais agora 
produzem e distribuem semente básica de acordo com as solicitações que recebem; e agora têm um 
papel mais activo / maior responsabilidade na produção de semente básica do que antes. Além disso, o 
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Director de Agronomia e Recursos Naturais está agora a coordenar as actividades de SB dos Centros 
Zonais. 
 
O IIAM prefere essa descentralização como: 
(a) Cada CZ é responsável pela produção e distribuição (vendas) dos seus produtos. 
(b) A receita agora é enviada directamente para a CZ (e não para a sede, como foi feito anteriormente). 
Isso significa que as CZ devem monitorar e reportar adequadamente as suas actividades de produção de 
sementes, assim como garantir que a qualidade das sementes seja verificada pela Autoridade Nacional 
de Sementes (ANS). 
(c) A alocação directa de recursos aos centros zonais facilitou a monitoria das actividades de produção 
de sementes. Antes, o grande desafio, foi que  os números das quantidades reais de sementes básicas 
disponíveis diferiam  dentro do sistema. 

i. As quantidades de sementes planeadas e financiadas (supostamente produzidas) nunca 
atingiram a meta. 

ii. As informações da sede sobre as quantidades de sementes produzidas (eram grandes 
quantidades) diferiam das locais (em menos de um terço).  

(d) Na configuração anterior: 
i. Houve falta de coordenação e controlo entre a sede e as unidades de produção. 
    As informações não fluíram convenientemente entre as duas partes. 
ii. Os directores dos Centros Zonais não estavam envolvidos; eles não possuíam mecanismos de 

informação e intervenção sobre a produção de sementes. 
 

1.1.2 Produção de semente básica nos últimos 5 anos 

1.1.2.1 SB produzidas pelo IIAM / USEBA 

 

O IIAM possui 14 programas de melhoramento em diferentes culturas que são: arroz, milho, sorgo e 

milheto, feijão-caupi, amendoim, feijão, feijão, gergelim, algodão, soja, raízes e tubérculos, batata 

irlandesa, frutas e hortaliças. O foco deste estudo são quatro culturas (feijão bóer, feijão vulgar, 

gergelim e algodão). O anexo 3 mostra a lista de variedades libertadas para essas quatro culturas 

alimentares1. 

O IIAM / USEBA está a produzir SB de feijão comum, feijão holoco e ervilha-de-pombo (isso é com o 

apoio da SEMEAR). 

As SB de variedades de gergelim ainda não libertadas são produzidas pela SEMEAR em parceria com as 

empresas privadas de sementes e o IIAM. 

A semente do melhorador e PSB de algodão estão a ser produzidas pelo CIMSAN (Centro de Pesquisa e 

Multiplicação de Sementes de Algodão Namialo). A Mozaco (uma empresa privada do grupo JFS) produz 

SB, enquanto a semente certificada (SC) é produzida pela Plexus, Mocotex e OLAM (empresas privadas). 

Isso significa que a SB e a SC do algodão são completamente produzidas pelo sector privado, numa base 

comercialem resposta à demanda da indústria do algodão. 

                                                           
1 A lista de variedades é a seguinte: (1) a lista nacional definitiva de variedades; (2) lista provisória; e (3) variedades disponíveis 
no mercado 
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O IIAM / USEBA continua a produzir SPB e SB das culturas cobertas pelo EGS (milho, arroz, sorgo, feijão 

caupi, amendoim e soja, além de mandioca) 

A Tabela 1 indica a produção passada de SB pelo IIAM, desde o período 2014/15 e inclui as quatro 

culturas do estudo. Os dados foram recebidos do IIAM.  

 

 

 

 

 

Tabela 1: Produção de semente básica da USEBA / IIAM dos últimos quatro anos 
Culturas                                                           Produção em toneladas / ano 

 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/ 18                   2017/ 18  

     Sementes básicas 
estimadas 2017/18 

% de realização do plano 
de produção de SB 

Milho 49.07 53.30 20.49 14.7 179.00 8.2 

Arroz 8.16 19.22 41.02 34.5 140.00 24.6 

Sorgo 3.00 2.50 3.30 2.0 15.00 13.3 

 F.nhemba 19.80 10.48 10.75 14.2 85.00 16.6 

F. vulgar 7.23 3.82 13.50 16.3 124.00 13.1 

F. bóer  11.75 7.40 10.45 10.4 43.00 24.2 

Soja 10.95 10.87 25.78 24.823 89.00 27.9 

 Gergelim 14.00 5.00 2.35 7.01 12.00 58.4 

amendoim 0.50 1.40 16.93 28.335 106.00 26.7 

Algodão 3.00 2.50 2.80 2.3 - - 

Batata-reno 8.61 10.00 1.47 8 16.00 50.0 

Total 136.07 126.49 148.84 162.52 809.00 20.1 

Fonte dos dados: IIAM; os dados finais sobre a produção de SB em 2018/19 não foram providenciados à Missão  

 

1.1.2.2 SB produzidas por empresas privadas e projectos 

 

Quatro empresas privadas de sementes têm produzido SB nos últimos anos, nomeadamente: 

o  Oruwera: iniciou a produção de SB há 5 anos, principalmente para o seu consumo (milho 

híbrido e OPV, amendoim, soja, gergelim e feijão). Também vendem pequenas quantidades de 

SB. 

o Companhia de Zembe: iniciou há 3 anos a produção de principais linhas de milho híbrido SP1. 

o Sementes Nzara Yapera: iniciou em 2017 a produção de SB para as suas próprias necessidades 

(milho híbrido SP1, feijão e soja). 

o Phoenix Seeds: está a produzir SB de milho e soja. 

As empresas de sementes foram solicitadas a apresentar números sobre a sua produção de SB. Apenas 

uma empresa (Oruwera) partilhou as informações. Veja a tabela 2. 
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Tabela 2: Produção de sementes básicas pela empresa de sementes Oruwera 

  Produção de sementes básicas em toneladas / ano  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Soja 28.1 36 64.9 40 34 

Milho 7.5 33.4 54.1 30 14.5 

F. boer     29 20   

Amendoim 1.6 15 79.4 30   

Total 37.2 84.4 227.4 120 48.5 
Fonte dos dados: Empresa de sementes Oruwera 

O Projecto SEMEAR (um consórcio de CGIARs - IITA, ICRISAT, CIAT) é um programa quinquenal de 

parceria público-privada iniciado em 2015 que auxilia o IIAM na produção de SPB e SB de feijão vulgar 

gergelim e soja. As empresas de sementes envolvidas no programa estão apenas na produção de 

semente certificada (Pheonix, Klein Karoo, Sementes Nzara Yapera, JNB e IAV). Somente a Oruwera 

recebe PSB para a produção de SB. 

Em 2018, a AGRA iniciou uma parceria de consórcio de três anos com o IIAM e empresas privadas de 

sementes (Oruwera, Sementes Nyara Yapera, Companhia de Zembe e ISPM) para apoiar as actividades 

de melhoria e produção de SB (de milho, feijão e soja). O objectivo da parceria é realizar a produção de 

quantidades suficientes de sementes para satisfazer três corredores comerciais (Nacala, Beira e 

Limpopo). 

O anexo 4 mostra a produção estimada de semente básica (em toneladas) pelos diferentes projectos da 

campanha agrícola 2017/18. As quantidades indicadas fazem parte dos valores de produção de 2017/18 

mostrados na tabela 1 acima. 

1.1.3 Planificação da produção e fornecimento de SB 

 

O ex-director da USEBA indicou que a  planificação anual da produção de SB era feito da seguinte 

maneira: 

o O Departamento de Plano  da MASA forneceu à USEBA informações sobre as 

necessidades de SB nacional e regionalmente. Esta informação foi compilada com base 

nas exigências apresentadas pelas Direcções Provinciais de Agricultura (DPA). 

o A USEBA recebeu solicitações directamente de empresas e projectos de sementes. 

o A USEBA consultou estatísticas de anos anteriores sobre a produção e vendas de SB e 

consumo de sementes certificadas. 

o Com base nas informações acima, o plano de SB foi então formulado pela USEBA em 

consulta com as CZ e finalmente enviado ao IIAM e MASA para aprovação. 

No entanto, não é certo se as informações sobre o processo de planificação reflectem exactamente 

como a produção da SB foi planificada pela USEBA. Isso porque a situação e as informações recebidas no 

terreno não reflectem este facto.  
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1.1.4 Relação com o mercado 

 

O processo de planificação  não faz referência à avaliação regular da procura do mercado. 

Também foi confirmado nas entrevistas com os Directores do IIAM e todas as empresas de sementes 

que não há relação directa com o mercado para avaliar as necessidades de SB antes da planificação. 

Além disso, não existe um sistema de marketing para a SB da  USEBA . Não existem procedimentos 

estabelecidos para lidar com os clientes. Os potencias clientes não sabem o que a USEBA pode fornecer, 

como fazer os seus pedidos ou os termos e condições de fornecimento. Não há contratos de 

fornecimento entre a USEBA e os seus clientes. 

As várias deficiências do processo de planificação da SB, juntamente com o facto de que os planos de 

produção não foram elaborados com base na procura da SB, são provavelmente as razões pelas quais a 

USEBA produziu quantidades de sementes acima ou, em outros casos, bem abaixo da demanda do 

mercado (dependendo da colheita e variedade). 

1.1.5 Qualidade das sementes básicas 

1.1.5.1 Percepções dos intervenientes: a qualidade das SB não é confiável 

 

Todos os participantes entrevistados confirmaram que a semente básica produzida pelo IIAM / USEBA 
tem sérios problemas de qualidade. As sementes vendidas não correspondem em qualidade e houve 
várias reclamações de empresas de sementes e associações de agricultores. As sementes possuem: 
baixos padrões de pureza e germinação; misturas varietais e infestações por gorgulhos. Os clientes 
também recebem sementes básicas sem certificados de qualidade. 
Em relação à quantidade de SB, as empresas de sementes entrevistadas destacaram que após efectuar o 
pagamento ao IIAM, elas não estão a receber a semente dentro do prazo. Em outros casos, as sementes 
são entregues tarde, fora da província onde a empresa opera. 

1.1.5.2 Principais problemas que afectam a qualidade de SB 

 

As principais razões para os problemas de qualidade são: 

o Apenas 10% da SPB é registada, o que torna impossível rastrear e controlar a origem do 

SPB usada na produção de SB. Também está a faltar a manutenção das variedades do 

IIAM pelos melhoradores . 

o Menos de 50% da SB produzida anualmente é inspeccionada adequadamente pela ANS, 

porque a USEBA não providencia à ANS as informações necessárias sobre as áreas de 

produção da SB antes e durante a estação de cultivo. A USEBA não solicita inspecções da 

ANS dentro do prazo, ou, caso o solicite, a ANS não tem capacidade para responder 

efectivamente às demandas da USEBA (falta de capacidade e veículos da ANS). 

o Problemas na CZ / RS: A equipe técnica não possui experiência suficiente na produção 

de SB; existe um fraco isolamento das áreas de produção de SB; uso de infra-estrutura e 

equipamentos de irrigação deficientes que operam com falhas; condições inadequadas / 

ruins para armazenar e processar SPB e SB.  
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1.1.5.3 Medidas tomadas para superar esses problemas  

 
Por causa dos desafios da qualidade das sementes, algumas empresas de sementes optam por obter 

sementes básicas em outros lugares. 

Por exemplo, o Projecto Semear (para soja), CIMMYT e Oruwera (para milho) e ICRISAT (para 

amendoim). Nos últimos cinco anos, outras empresas de sementes tomaram a decisão estratégica de 

produzir a sua própria produção de sementes básicas (Oruwera, Companhia de Zembe, Sementes Nzara 

Yapera, Phoenix). O Klein Karoo importa da Unidade de Negócios de Sementes do Zimbabwe, pois 

Harare fica apenas a 400 quilómetros de Chimoio. 

Actualmente, a ANS realiza formações para o licenciamento de inspectores privados de sementes. Em 

2019, apenas um curso foi realizado. Dos dez participantes, seis foram bem-sucedidos e licenciados. 

Essas seis são de 4 empresas de sementes localizadas na província de Manica (2 da Companhia de 

Zembe, 2 de Nzara Yapera, 1 da Agroserv e 1 da Phoenix). Nenhum melhorador ou agrónomo do IIAM 

participou na formação de ANS 2019. O próximo curso de formação está previsto para Março de 2020. 

No passado, a equipe técnica das empresas de sementes (Oruwera, Klein Karoo, Sementes Nzara 

Yapera) e alguns melhoradores do IIAM (dois do Centro Zonal do Nordeste) participaram dessas sessões 

de formação para licenciamento de inspectores privados de sementes. 

As empresas de sementes envolvidas na produção de milho híbrido (Companhia de Zembe, Sementes 

Nzara Yapera, Oruwera) beneficiaram-se de formações técnicas realizadas pela AGRA. 

1.2 Demanda potencial de SB e perspectivas de produção de SB para os próximos anos 

1.2.1 Potencial Procura 

 

A potencial procura de sementes utilizadas em Moçambique depende da área de produção anual com as 

culturas alimentares. O conceito de ‘potencial procura’ de sementes é aqui definido como a quantidade 

de sementes que os agricultores compram ou poderiam comprar para a sua área de cultivo, e que deve 

incluir sementes certificadas e não certificadas. Portanto, a quantidade de sementes certificadas usada 

geralmente difere substancialmente da procura potencial2.  

 

É importante para os produtores de sementes e governos estimar a procura de sementes para apoiar as 

decisões de gestão em vários níveis da cadeia de suprimento de sementes. Em 2011, estima-se que 

cerca de 90.000 toneladas de sementes de grãos sejam plantadas anualmente em todo o país, mas não 

haja mais de 7.000 a 8.000 Mt de sementes certificadas vendidas ou distribuídas em cada ano3.  

 

A procura efectiva de mercado das sementes é o volume de sementes que os agricultores estão 

dispostos e aptos a comprar a um preço específico. O país tem uma grande procura de sementes, 

mas a procura efectiva real do mercado é reduzida, pois a maioria dos agricultores depende de 

sementes produzidas na fazenda para as suas áreas de plantio. Não existe um sistema executado 

                                                           
2 The potential demand for seed potatoes: a world perspective, 1986 by D. E. Van der Zaag 
3 Análise da produção, comercialização e uso de sementes em Moçambique, Abril de 2011, Estudo realizado por Rui Ribeiro e 
Ainadine Juma do COWI para a Cooperação Suíça para o Desenvolvimento em Moçambique 
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pelos sectores público ou privado para avaliar a procura de sementes certificadas e de geração 

inicial. Por esse motivo, não há estimativas confiáveis da procura efectiva e potencial de SC e SB. As 

figuras que são apresentadas abaixo são mostradas teoricamente pela missão, usadas em 

determinadas exposições. 

 

Para obter uma referência quantitativa da SB que pode ser necessária num futuro próximo, a 

missão fez uma estimativa dos três cenários de procura potencial de SB com base nos seguintes 

critérios: 

• Áreas estimadas das principais culturas plantadas anualmente (dados do Relatório de 

Avaliação de Culturas 2018-19 e Statistical Year book 2017 Moçambique) - mesmas 

áreas de cultivo para todos os três cenários. 

• Percentagem de adopção de sementes certificadas pelos agricultores (usando a 

evolução dessa taxa aplicada nos três cenários do estudo EGS como referência4). 

• Taxas de reposição de sementes (usando a evolução dessas taxas aplicada nos 3 

cenários do estudo EGS como referência) 

• Taxas de semeadura por cultura aplicadas pelo IIAM-MASA. 

 

Cenário 1 corresponde à situação de “oferta actual” de EGS, na qual as taxas de substituição de 

sementes variam entre 3 e 7 anos, dependendo da colheita, e a percentagem de adopção de SC é 

geralmente baixa, excepto para soja (Tabela 3). As taxas utilizadas pelo EGS para o feijão nhemba foram 

adoptadas para o feijão vulgar e o feijão bóer (ambas são leguminosas para grãos usadas principalmente 

por pequenos agricultores para consumo familiar) e as taxas usadas para o amendoim foram adoptadas 

para o gergelim.  

 

Tabela 3: Cenário 1 - Procura potencial de semente básica com base no “cenário actual” do EGS  

 
 

 

                                                           
4O Estudo EGS da USAID estimou três cenários potenciais de demanda de EGS com base na evolução da renovação da semente  
e taxas de adopção / não adopção assumindo uma mudança positiva no mercado de sementes devido à implementação das 
recomendações do estudo para superar as restrições de mercado, cadeia de valor e políticas 
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Culturas Area Produção

Taxa de 

sementeira 

(ton/ha)

% de 

adopção 

pelos 

agricultores 

Quantidade 

de SC 

requerida(ton)

Quantidade de 

SB required 

(ton)

Milho(Periodo de 

reposição de 5 anos) 1,959,000  3 0.025 8.00 783.60             6.53                    

Arroz(Periodo de 

reposição de 3 anos) 294,600     4 0.12
3.00           

212.11             6.36                    

F.nhemba (Periodo 

de reposição de 5 

anos) 305,540     4 0.015 6.00           55.00               0.21                    

F. vulgar(Periodo de 

reposição de 5 anos) 807,000     1.5 0.07 6.00           677.88             31.63                  

F.boer(Periodo de 

reposição de 5 anos) 182,817     1.5 0.08 6.00           175.50             9.36                    

Soja ( Periodo de 

reposição de 4 anos) 35,900       1.2 0.08 88.60         636.15             42.41                  

Amendoim( Periodo 

de reposição de 7 

anos) 580,300     0.8 0.04 5.00           165.80             8.29                    

Gergelim(Periodo de 

reposição de 7 anos) 142,500     0.6 0.005 5.00           5.09                 0.042                  

Mapira( Periodo de 

reposição de 5 anos) 197,420     2 0.01 4.00           15.79               0.08                    

Sub-total 2,726.92         104.92                 
Fontes: Área de cultivo do DCAP / MASA - Avaliação de Culturas 2018-19 

Rendimentos de sementes básicas (referências IIAM) 

 

Cenário 2 foi calculado utilizando as taxas de renovação da semente e a percentagem de adopção de SC 

do “cenário base” do EGS. Nesse cenário, usamos o mesmo critério adoptado no cenário 1 para feijão 

comum, feijão bóer e gergelim. Veja a tabela 4. 

 

Tabela 4: Cenário 2 - Demanda potencial de sementes básicas com base no “cenário base” do EGS 
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Culturas Area Produção

Taxa de 

sementeira 

(ton/ha)

% de 

adopção 

pelos 

agricultores 

Quantidade 

de SC 

requerida(ton)

Quantidade de 

SB required 

(ton)

Milho(Periodo de 

reposição de 3 anos) 1,959,000  3 0.025 18.00 2,938.50         24.49                  
Arroz(Periodo de 

reposição de 3 anos) 294,600     4 0.12
13.00         

1,531.92         45.96                  

F.nhemba (Periodo 

de reposição de 3 

anos) 305,540     1 0.015 16.00         244.43             3.67                    

F. vulgar(Periodo de 

reposição de 3 anos) 807,000     1.5 0.07 16.00         3,012.80         140.60                

F.boer(Periodo de 

reposição de 3 anos) 182,817     1.5 0.08 16.00         780.02             41.60                  

Soja ( Periodo de 

reposição de 3 anos) 35,900       1.2 0.08 98.60         943.93             62.93                  

Amendoim( Periodo 

de reposição de 5 

anos) 580,300     0.8 0.04 15.00         696.36             34.82                  

Gergelim(Periodo de 

reposição de 5 anos) 142,500     0.6 0.005 15.00         21.38               0.178                  

Mapira( Periodo de 

reposição de 3 anos) 197,420     2 0.01 10.00         65.81               0.33                    

Sub-total 10,235.14       354.56                 
Fontes: Área de cultivo do DCAP / MASA- Avaliação de Culturas 2018-19 

Rendimentos de sementes básicas (referências IIAM)  

 

 

 

 

Cenário 3 foi calculado usando as taxas de renovação da semente e a percentagem de adopção de 

sementes certificadas do “melhor cenário” de EGS. Nesse cenário 3, usamos os mesmos critérios 

adoptados nos cenários 1 e 2 para feijão comum, feijão bóer e gergelim (consulte a Tabela 5). 

 

Tabela 5: Cenário 3 - Demanda potencial de sementes básicas com base no “melhor cenário” do EGS  
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Culturas Area Produção

Taxa de 

sementeira 

(ton/ha)

% de 

adopção 

pelos 

agricultores 

Quantidade 

de SC 

requerida(ton)

Quantidade de 

SB required 

(ton)

Milho(Periodo de 

reposição de 3 anos) 1,959,000  3 0.025 28.00 4,571.00         38.09                  

Arroz(Periodo de 

reposição de 3 anos) 294,600     4 0.12
23.00         

2,710.32         81.31                  

F.nhemba (Periodo 

de reposição de 3 

anos) 305,540     1 0.015 26.00         397.20             5.96                    

F. vulgar(Periodo de 

reposição de 3 anos) 807,000     1.5 0.07 26.00         4,895.80         228.47                

F.boer(Periodo de 

reposição de 3 anos) 182,817     1.5 0.08 26.00         1,267.53         67.60                  

Soja ( Periodo de 

reposição de 2 anos) 35,900       1.2 0.08 99.60         1,430.26         95.35                  

Amendoim( Periodo 

de reposição de 5 

anos) 580,300     0.8 0.04 25.00         1,160.60         58.03                  

Gergelim(Periodo de 

reposição de 5 anos) 142,500     0.6 0.005 25.00         35.63               0.297                  

Mapira( Periodo de 

reposição de 2 anos) 197,420     2 0.01 20.00         78.97               0.39                    

Sub-total 16,547.30       575.50                 
Fontes: Área de cultivo da DCAP / MASA - Avaliação de Culturas 2018-19 

Rendimentos de sementes básicas (referências IIAM) 

 

A potencial procura de sementes básicas varia de 104,92 Mt no cenário actual a 575,50 Mt no melhor 

cenário. Isso é muito baixo para incentivar o sector privado a desenvolver um negócio puramente 

orientado para abastecer o mercado com SB.  

 

1.2.2 Planos de produção de SB 

 

O plano de produção de sementes básicas da USEBA / IIAM não é baseado na demanda do mercado, 

mas é planeado internamente a nível central, usando diferentes fontes de informação (veja 1.1.3 acima) 

e tomando em consideração os recursos disponibilizados pelo governo, CGIAR e orçamentos dos 

projectos para produção de semente básica. 

É necessário determinar com a maior precisão possível, a quantidade necessária de sementes por 

cultura e variedade para planear a produção de sementes. Para planear a produção de SPB e SB, a 

avaliação da procura pode ser mais complicada, pois requer planeamento antecipado em 2 ou 4 anos. 

O IIAM / USEBA tem um plano indicativo de produção de SB nos próximos 3 anos (Tabela 6 abaixo), que, 

conforme mencionado anteriormente, não se baseia numa avaliação das necessidades do mercado, seja 

por cultura ou variedade. As metas de produção estão bem acima das estimativas de procura potencial 

indicadas acima 1.2.1. 

 

Tabela 6: Plano de produção de SB do USEBA-IIAM para os próximos 3 anos 
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Crop

2019 2020 2021

Maize 837.00               861.00                  954.00                   

Rice 562.00               611.00                  1,043.00                

Cowpea 46.00                  57.00                    79.00                     

C. Beans 30.00                  36.00                    88.00                     

Pigeon pea 51.00                  70.00                    130.00                   

Soya beans 49.00                  67.00                    97.00                     

Groundnut 56.00                  62.00                    79.00                     

Sesame 8.00                    15.00                    23.00                     

Sorghum 16.00                  24.00                    32.00                     

Cotton 114.00               120.00                  122.00                   

Total 1,769.00            1,923.00               2,647.00                

Plan in ton/year

 
Fonte dos dados: IIAM 

 

As empresas privadas de sementes também estão envolvidas na produção de sementes básicas, embora 

a maioria esteja a produzir para o seu próprio uso. Oruwera produz algumas quantidades de sementes 

básicas que vendem para outras empresas de sementes. A Companhia do Zembe, NzaraYapera e 

Phoenix Seeds também produzem SB, mas isso é principalmente para o uso próprio. 

 

A missão solicitou dados sobre os planos de produção de SB das empresas acima mencionadas, no 

entanto, só conseguimos obter informações da Oruwera (consulte a Tabela 7). 

 

Tabela 7: Plano de produção de SB da Oruwera para os próximos 5 anos 

  Produção de sementes básicas Toneladas / Ano  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Grãos de soja 28.1 36 64.9 40 34 

Milho 7.5 33.4 54.1 30 14.5 

Ervilhas            -            - 29 20          - 

Amendoins 1.6 15 79.4 30          - 

Total 37.2 84.4 227.4 120 48.5 
Fonte dos dados: empresa de sementes Oruwera 

1.3 Opções para o futuro 

1.3.1 Modelos de SPB e SB na região da SADC  

 

A Zâmbia e o Zimbabwe têm modelos semelhantes de produção de SPB e SB: (i) a criação, manutenção 

de variedades e produção de SPB é feita por institutos de pesquisa, públicos ou privados (ii) toda a 

produção de SB é feita pelo sector privado, e isso inclui as variedades dos sector público (iii) o modelo 

envolve participação activa dos sectores público e privado. 
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As SPB são produzidas pelo melhorador sob a supervisão da autoridade nacional de sementes. A 

semente deve ser facilmente identificada pela cor do rótulo. A SB é produzidas a partir da SPB, sob a 

supervisão da Autoridade Nacional de Sementes. Devem ser inspeccionadas oficialmente por 

inspectores autorizados (públicos e privados) nos diferentes estágios do crescimento das culturas 

(vegetativa, floração, maturidade). É tomado muito cuidado para garantir que haja isolamento 

adequado e que a variedade permaneça pura e fiel ao tipo. 

Todas as variedades de SB das instituições públicas são produzidas por empresas privadas de sementes. 

Somente as empresas de sementes com capacidade e uma licença válida para operar são elegíveis para 

a selecção. Mesmo que uma empresa de sementes esteja autorizada a operar, ela só pode multiplicar as 

culturas de sementes que está licenciada a produzir. O proprietário da variedade (instituto público) 

toma a decisão final após verificar as informações com a ANS. 

Com referência específica ao Zimbabwe, a maioria das empresas de sementes obtém o seu material de 

melhoramento das instituições públicas de melhoramento (nomeadamente Instituto de Melhoramento 

Culturas dos Centros MOA e CGIAR). Algumas empresas de sementes (Seed Co, Klein Karoo, Du Ponte, 

Quton) têm os seus próprios programas de melhoramento e fazem a manutenção do seu material 

parental. A SPB fornecida às empresas de sementes é usado para a produção de SB e 

subsequentemente a produção de SC para o mercado. 

O Instituto de Melhoramento de Plantas está envolvido no desenvolvimento, manutenção e 

fornecimento de SPB de várias culturas. Somente as empresasde sementes  autorizadas têm permissão 

para obter material de reprodução das variedades mencionadas no Institute de Melhoramento de 

Plantas para posterior multiplicação (após a autorização da Autoridade Nacional de Sementes). Por lei, 

as empresas de sementes devem registar as suas culturas e produtores de sementes antes do início da 

campanha agrícola. Após o registo, a SB é inspeccionada oficialmente pela Autoridade Nacional de 

Sementes. 

Portanto, a produção de SB ocorre em campos registados de empresas de sementes autorizadas (Mujaju 

2010). 

 

1.3.2 Como estruturar a produção e o fornecimento de SB num modelo mais comercial, eficaz e 

eficiente 

 

Opções para o futuro da USEBA: 

A maioria dos intervenientes não-governamentais entrevistados (empresas de sementes, CGIARs e 

projectos) considera que a produção de sementes de fundação pelo IIAM deve continuar, mas num 

modelo diferente. A configuração actual da USEBA deve ser completamente revista para operar numa 

modalidade comercial. Alguns disseram que a USEBA deveria ser fechada e o IIAM deveria concentrar-se 

na produção de SPB. As SB deve ser produzida por empresas privadas de sementes. 

As instituições públicas entrevistadas também consideraram que o modelo actual da USEBA não é eficaz 

e eficiente, a maneira como está a trabalhar está a prejudicar a reputação do IIAM e, por isso, é 

necessário reestruturar o modelo organizacional e de gestão da produção e suprimento público de SB. 
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Geralmente, as opiniões são a favor da transformação da USEBA numa unidade mais orientada para o 

mercado. 

No entanto, nenhum dos intervenientes sugeriu ideias concretas sobre o futuro modelo da USEBA ou, 

num sentido mais amplo, sobre o modelo do papel do sector público e da participação na produção e 

fornecimento de SB. 

A missão sugere para a discussão da Equipe de Trabalho das Partes Interessadas (Stakeholders Task 

Force) duas opções para reestruturar a cadeia de fornecimento do EGS. Na formulação dessas opções, 

as seguintes premissas foram consideradas: 

 (i) A procura actual e no futuro próxima do mercado de SB é muito pequena para desenvolver 

um negócio viável baseado apenas na produção e fornecimento de SB5. Para ser viável, o 

suprimento de SB deve ser associado ao fornecimento de semente certificada, se feito pelo 

sector privado. Se feito pelo IIAM / USEBA, deve ser subsidiado; 

(ii) O MASA e o IIAM dão alta prioridade ao desenvolvimento da indústria nacional de sementes, 

com o objectivo de fornecer ao mercado sementes certificadas de alta qualidade (SC) e 

consideram que a disponibilidade de SB de alta qualidade é uma condição essencial para esse 

desenvolvimento; 

(iii) As empresas de sementes estão muito interessadas e totalmente comprometidas em 

desenvolver a qualidade e disponibilidade de SB e SC. 

 

Opção 1: Sector Público com foco no melhoramento de plantas e Sector Privado no fornecimento de SB 

Nesta opção, o IIAM concentrar-se-ia no desenvolvimento e manutenção de variedades de sementes, 

assim como na produção de semente do melhorador, e SPB, enquanto a produção e fornecimento de SB 

seriam totalmente produzidos pelas empresas de sementes6. 

As empresas de sementes interessadas em produzir SB de variedades públicas devem candidatar-se, 

demonstrando ter capacidade administrativa e técnica para produzir e abastecer o mercado com SB de 

alta qualidade. A avaliação da capacidade das empresas de sementes pode ser feita por um comité 

independente composto pela ANS, IIAM e representantes do Sector Privado (MOSTA). 

O IIAM deverá nomear um Coordenador que, sob a liderança do Director de Agronomia e Recursos 

Naturais, gerirá o fornecimento de SPB a empresas de sementes que produzem SB. Será responsável por 

avaliar as necessidades de mercado da SPB, negociar e gerir contratos de fornecimento de SPB e 

coordenar / supervisionar a produção de SPB pelos Centros Zonais do IIAM. 

 

 

                                                           
5Veja as estimativas da demanda potencial na secção 1.2.1, Tabelas 3 a 5 
6 Esta opção está de acordo com os modelos de cadeia de fornecimento da EGS da Zâmbia e Zimbabwe. O MASA e o IIAM 
deverá visitar esses modelos para aprender como são estruturados e operam e em que medida podem ser aplicados em 
Moçambique. 
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Análise da Opção 1 

Vantagens Desvantagens Riscos e desafios Classificação de risco e 
medidas de mitigação 

(i) O IIAM concentrará os 
seus recursos em funções 
essenciais para o 
desenvolvimento da 
indústria de sementes: 
melhoramento de 
plantas, manutenção de 
variedades, fornecimento 
de SPB de alta qualidade 
às empresas de 
sementes; 
(ii) A produção de SB será 
feita pelas empresas 
privadas em resposta à 
demanda efectiva do 
mercado, o que impedirá 
a produção de variedades 
desnecessárias e poderá 
contribuir para melhorar 
a qualidade da SB; 
(iii) Facilitará a relação 
directa entre o IIAM e as 
empresas de sementes e 
isso poderá contribuir 
para uma orientação mais 
comercial dos programas 
de melhoria do IIAM. 

(i) É improvável que o 
sector privado produza SB 
de variedades públicas 
com baixo interesse 
comercial, a menos que 
obtenha subsídios 
públicos para isso; 
(ii) o IIAM não obterá 
receitas do fornecimento 
de SB. 

(a) O IIAM não é capaz de 
fornecer SPB de alta 
qualidade às empresas de 
sementes devido às 
restrições técnicas e 
financeiras; 
 
 
(b) As empresas de 
sementes não têm 
interesse em produzir SB 
das variedades IIAM e 
preferem multiplicar 
outras variedades; 
 
 
 
 
c) As empresas de 
sementes não conseguem 
abastecer o mercado com 
sementes básicas de alta 
qualidade.  

(a) Risco médio. Para 
reduzir esse risco, o IIAM 
deve concentrar-se 
(técnica e 
financeiramente) no 
melhoramentoa de 
plantas e na produção de 
SPB; 
 
(b) Baixo risco, porque 
muitas variedades do 
IIAM são exigidas pelo 
mercado e a maioria das 
empresas de sementes 
que têm condições de 
produzir SB comercializa 
semente certificada 
dessas variedades IIAM; 
 
(c) risco médio. Pode ser 
minimizado por uma 
selecção rigorosa das 
empresas de sementes 
elegíveis para produzir SB 
de variedades públicas. 

 

Opção 2: Mudar a USEBA numa unidade de negócios 

Nesta opção, a USEBA seria estruturada no IIAM como uma unidade comercial / de negócios que 

produzirá SB em resposta à demanda do mercado, assim como SB de variedades de menor valor de 

mercado. A USEBA poderia estabelecer uma parceria comercial com o sector privado para produzir e 

comercializar SB das culturas com maior valor e demanda comercial, como soja, gergelim e algodão (isso 

está de acordo com uma recomendação do Estudo EGS) 7. Esta opção implicaria uma mudança radical na 

actual organização e gestão da USEBA, particularmente nos seguintes aspectos: 

                                                           
7 Para essas e outras culturas de alto valor comercial e maior demanda de mercado, a USEBA poderia concentrar-se na SPB para 
fornecer às empresas de sementes a produção de SB. Podem ser negociadas condições comerciais em que todos saem a ganhar 
para incentivar ambos os parceiros a terem um bom desempenho no fornecimento ao mercado de EGS. 
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• Pessoal: A USEBA deve ser gerida por um gestor de negócios qualificado contratado através 

de um concurso público e deve ter seus próprios gestores de finanças e compras. 

• Planeamento: a USEBA deve operar com base em planos de negócios intermediários e 

anuais, formulados levando em consideração as perspectivas de demanda do mercado. 

• Relação com o mercado: a USEBA deve avaliar regularmente a demanda do mercado, 

estabelecer procedimentos transparentes para lidar com os clientes, celebrar contratos de 

fornecimento e manter uma relação próximo com os clientes para monitorar sua satisfação 

com o desempenho da USEBA. Também deve promover variedades do IIAM através de 

actividades de marketing. 

• Finanças e compras: A USEBA deve operar como uma empresa com capacidade total para 

tomar decisões financeiras e de compras que a administração julgue necessárias para 

desenvolver os negócios. Isso significa que a USEBA deve poder reter sua receita comercial e 

solicitar financiamento externo, se necessário. A USEBA operaria com base em uma conta 

de lucros e perdas, fluxos de caixa e balanços e seria auditada anualmente por auditores 

independentes. 

• Administração: a USEBA deve ter um Conselho de Administração para fornecer consultoria 

estratégica aos gestores, aprovar planos e orçamentos de negócios e supervisionar e 

monitorar as operações da USEBA. O CA deve incluir o Director do IIAM (ou seu 

representante), o chefe da ANS, um representante da Associação das Empresas de 

Sementes e um representante dos agricultores. 

Análise da Opção 2 

Vantagens Desvantagens Riscos e desafios Classificação de risco e 
medidas de mitigação 

(i) O IIAM melhorará sua 
capacidade de fornecer 
às empresas de 
sementes, semente 
básica de alta qualidade 
de variedades 
efectivamente 
procuradas pelo 
mercado; 
(ii) o IIAM realizará os 
negócios de semente 
básica das suas próprias 
variedades, garantindo 
maiores rendimentos; 
(iii) O IIAM pode ser 
subsidiado pelo governo 
para continuar a produzir 
variedades de sementes 
básicas com menos 
interesse comercial, mas 
exigidas por pequenos 
produtores. 

(i) Os melhoradores do 
IIAM e a equipe técnica 
das estações de pesquisa 
continuarão a produzir 
sementes básicas, além 
das actividades de 
pesquisa e melhoramento 
de plantas. Isso exigirá 
uma boa Gestão das 
responsabilidades e 
tarefas dos 
melhoradores, além de 
alta eficiência na 
organização e Gestão dos 
recursos técnicos, físicos 
e financeiros no nível das 
estações de pesquisa; 
(ii) O IIAM é uma 
instituição pública 
orientada para 
desenvolver pesquisas e 
não fazer negócios. A 

(a) Operações da USEBA 
afectadas por eventuais 
mudanças nas políticas 
governamentais e 
restrições orçamentais 
com implicações nas 
alocações orçamentais do 
IIAM ; 
 
(b) as operações da 
USEBA sendo afectadas 
por conflitos entre o 
modelo de gestão de 
negócios da USEBA e os 
procedimentos de 
financiamento, compras e 
gestão de pessoal do 
governo. 
 
(c) A USEBA falha no 
fornecimento de SB de 
alta qualidade das 

(a) Alto risco. Pode ser 
reduzido se o MASA 
advogar activamente por 
manter a melhoramento 
de plantas e a produção 
de EGS como principais 
prioridades do governo. 
 
 
(b) alto risco. Pode ser 
minimizado se os 
procedimentos de Gestão 
da USEBA forem 
elaborados em consultas 
estreitas com as 
autoridades competentes 
do governo e oficialmente 
aprovados e publicados. 
 
(c) risco médio. Esse risco 
pode ser minimizado pela 
adopção de boas práticas 
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“cultura científica” e o 
comportamento de 
trabalho de uma 
instituição de pesquisa 
podem não facilitar as 
operações e o 
desenvolvimento de uma 
USEBA orientada para os 
negócios. 

variedades requeridas 
pelo mercado devido a 
problemas internos 
(como a não alocação dos 
recursos necessários para 
produzir SBou uma má 
gestão da USEBA).  

de Gestão e prestação de 
contas e pelo 
funcionamento eficaz do 
Conselho de 
Administração da USEBA. 

 

A missão realizará uma análise adicional das duas opções acima, após receber feedback da Força-Tarefa. 

1.4 O caso de algodão 

1.4.1 Modelo actual de produção e fornecimento de algodão de semente básica 

 

Em Moçambique, o algodão é uma importante cultura de exportação cultivada por cerca de 1 milhão de 

pequenos agricultores, ao abrigo de esquema de produção de fomento agrícola. A receita dos 

agricultores está a aumentar. Em 2018, alcançou cerca de 1,5 milhão de dólares. Contudo, a estratégia 

do governo sobre como apoiar e fortalecer a produção de algodão parece não alcançar o crescimento 

esperado no sector. Moçambique tem os mais baixos rendimentos de algodão da região (cerca de 500 

kg / ha). Isso difere de 800 kg / ha produzido no Zimbabwe e 3.500 kg / ha produzido na África do Sul 

sob irrigação. Em resumo, a produção de algodão é caracterizada por baixa produtividade, baixa gestão 

de nutrientes no solo, uso de variedades desactualizadas e baixa qualidade das sementes8. 

A produção de algodão é baseada num sistema de concessão controlado por empresas privadas, 

também conhecidas como Empresas de Fomento do algodão, em áreas de produção demarcadas. No 

sistema de concessão, a empresa tem o direito de controlar a produção de algodão, prestar apoio aos 

agricultores (com serviços de sementes, pesticidas e extensão). Nenhum fertilizante é fornecido. O 

preço de venda do algodão é acordado anualmente entre três partes interessadas (governo / IAM, 

associação de algodão e representantes dos agricultores). 

Existe, a Associação Algodoeira de Moçambique (AAM), que representa o interesse das empresas 

privadas de algodão. Possui as seguintes funções principais: a) monitorar e gerir concessões; b) 

promover a produção de algodão de qualidade e produtividade do algodão; c) negociar preços mínimos 

de compra com o governo. 

O requisito anual de semente -básica do país é de cerca de 105 toneladas  mas apenas cerca de 40% 

dessa meta é atingida. Por sua vez, isso afecta a quantidade de sementes certificadas produzida (cerca 

                                                           
8 Organização para a Alimentação e a Agricultura (Zimbabwe), 2009, sistemas de sementes de algodão e mandioca do Malawi, 

    Moçambique e Zambia. 
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de 200 hectaresde SB por ano). As sementes são produzidas por empresas privadas, que há 10 anos 

reciclam a mesma semente, causando declínio no rendimento. 

Existe um programa de sementes de algodão com as seguintes funções: (i) o Centro de Pesquisa e 

Multiplicação de Sementes de Algodão de Namialo (CIMSAN) é responsável pela produção de sementes 

do cultivador e SPB; (ii) empresas privadas produzem sementes básicas e sementes certificadas. Sob o 

acordo actual, a empresa de algodão Mozaco produz semente básica, enquanto as empresas de algodão 

Plexus e Mocotex são responsáveis por produzir e fornecer sementes certificadas a outras empresas de 

algodão. 

O CIMSAN conta com financiamento do governo para realizar pesquisa e multiplicação de sementes de 

algodão. No passado, recebeu apoio técnico e financeiro dos projectos CIRAD e Stabex, que terminaram 

em 2009. Em 2017, a CIMSAN lançou duas variedades de algodão (CIMSAN 1 e CIMSAN 2). Anualmente: 

(1) a estação de pesquisa CIMSAN produz 5 hectares de SPB (2) empresas privadas pretendem produzir 

200 hectares de SB, para atingir cerca de 4.000 toneladas  de sementes certificadas. A meta futura é de 

atingir 6 000 toneladas  de semente certificada. Embora essas metas de produção estejam em vigor, a 

cada ano são produzidas quantidades insuficientes de sementes para atender às metas anuais. 

 

1.4.2 Principais problemas e desafios 

 

A principal restrição destacada pelas partes entrevistadas interessadas em algodão é o uso de sementes 

de baixa qualidade e a indisponibilidade de quantidades suficientes de sementes certificadas no 

mercado. Assim, anualmente, a maioria dos agricultores utiliza sementes recicladas, comprometendo 

assim sua produção. Embora exista legislação sobre o algodão que promove o uso de sementes 

certificadas, ela não é aplicada. 

O uso contínuo a de algumas variedades antigas de algodão que estão contaminadas e misturadas é 

outra restrição à produção de sementes. Por exemplo, a variedade de algodão local CA324 é usada 

desde os anos 80. 

Os outros desafios citados incluem: 

(1) A falta de infra-estrutura adequada para processamento, tratamento e armazenamento de 

sementes. A maior parte da infra-estrutura foi implantada durante o período colonial e teve 

uma manutenção muito inadequada; 

(2) Normalmente, apenas existem quantidades limitadas de sementes deslintada, uma vez que 

os produtos químicos utilizados durante o processamento são importados e bastante caros; 

(3) Às vezes ocorre mistura de variedades, comprometendo assim a qualidade das sementes; 

(4) Às vezes, a ANS não consegue realizar inspecções de campo e, como as empresas privadas 

não possuem inspectores licenciados, a verificação da qualidade das sementes não pode ser 

garantida; 

(5) As empresas que multiplicam sementes não possuem uma equipa bem formada e com 

conhecimento em questões de tecnologia de sementes.  
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1.4.3 Visões do IAM e AAM sobre o futuro da produção de sementes básicas 

 
A maioria dos entrevistados que representam o sector público e privado concorda com o modelo actual 
em que o sector de pesquisa é responsável pelo  melhoramento e produção de semente PB, enquanto 
as semente básica e semente certificada estão nas mãos do sector privado. 
 
O sector público sugeriu a criação de uma empresa dedicada exclusivamente à produção de semente 
básica e semente certificada de algodão; sugeriu uma empresa pública; uma parceria público-privada; 
ou uma empresa privada (por exemplo, Quton Seed Company no Zimbabwe). 
 
Ambos os sectores concordam que os vários actores da cadeia de fornecimento devem ser técnica e 
financeiramente fortalecidos no processo de produção de sementes. O fortalecimento inclui: 
 

• Aplicação do uso de sementes certificadas na produção de algodão, conforme descrito na 

legislação sobre o algodão; 

• As variedades antigas usadas para a multiplicação do algodão devem ser colocadas num 

programa de purificação; 

• Intensificar as actividades de pesquisa sobre algodão e realizar programas massivos de testes de 

variedade para adaptabilidade; 

• Aumentar a supervisão de todas as empresas de algodão envolvidas na multiplicação de 

sementes (pela ANS). 

1.4.3.1 Perspectivas de demanda e produção no futuro próximo 

 

O plano anual é produzir 5 ha de PSB e 200 ha sementes básicas, com metas de produção de 2,6 

toneladas de PSB e 104,4 toneladas de SB, para obter 4 000 toneladas de sementes certificadas a 

disponibilizar aos cultivadores de algodão. A Tabela- 8 indica o plano de produção de sementes básicas 

para algodão pelo IIAM, para os próximos três anos. 

 

A perspectiva futura da produção de algodão é atingir um volume de 6.000 toneladas de sementes 

certificadas, para cobrir 250.000 agricultores a cada ano. 

 

Tabela 8: Plano básico de produção de sementes do IIAM para algodão 

 

Plano em toneladas / ano 

Cultura  2019                  2020                     2021 

Algodão  
                
114.00                     120.00                      122.00  

Fonte dos dados: IIAM 

 

1.4.4 As Recomendações da missão 

 

A missão tem as seguintes recomendações para melhorar a produção e o fornecimento de sementes 
básicas de algodão: 
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• Manter o modelo actual na qual o melhoramento e produção de SPB é da responsabilidade da 
pesquisa pública (CIMSAN), enquanto a produção de sementes básicas e sementes certificadas 
está nas mãos do sector privado. 

• Desenvolver uma estratégia e programa de melhoria de algodão envolvendo IIAM, IAM, AAM 
e empresas de algodão para mobilizar fundos públicos e privados para sua implementação. 

• O modelo actual conta apenas com uma empresa para realizar a produção de semente básica. 
Seria ideal ter mais de uma empresa que participa nas actividades de produção de semente 
básica, a fim de reduzir o risco se a empresa falhar. 

• Melhorar a eficiência e a eficácia da produção de semente básica por empresas privadas de 
sementes através de:  
 (a) investimento em infra-estrutura e equipamentos (irrigação, armazenamento, de-linters, 
processamento e tratamento de sementes) 

 (b) formação e capacitação de pessoal técnico 
 (c) ter inspectores internos licenciados para realizar inspecções de sementes. 

 

1.5 Opinião dos intervenientes sobre as conclusões e recomendações de estudo de EGS 

 

De acordo com os TdR do estudo, a missão foi solicitada para avaliar as opiniões dos intervenientes 

sobre as recomendações de estudo de EGS. A missão incluiu esse assunto nas entrevistas realizadas. 

Nenhum dos intervenientes entrevistados emitiu opinião sobre o estudo de EGS. A maioria declarou que 

não recebeu uma cópia do estudo e não participou em nenhum workshop sobre o estudo. Alguns 

indicaram que receberam o relatório do estudo, contudo não se lembram das recomendações do 

estudo. 

Durante as entrevistas de consulta, a equipa ainda confirmou que a maioria das descobertas sobre a 

situação da produção de SB e da USEBA ainda é válida. 

Secção 2: Direitos e incentivos para cultivadores de variedades vegetais 

2.1 A situação actual  

a) Situação actual do quadro regulatório e algumas preocupações: 

O Decreto 26/2014, de 26 de Dezembro, denominado Normas para Protecção de Novas Variedades 

Vegetais, é o quadro legal para promover e aprimorar iniciativas científicas (privadas e públicas, 

nacionais e internacionais) para proteger os direitos dos cultivadores de plantas e recompensar os 

cultivadores pelo desenvolvimento de variedades de sementes. 

Este decreto define claramente nos artigos 19 e 20 os princípios relacionados à protecção de variedades 

e à remuneração do cultivador (instituição e indivíduo) pela concessão de direitos de uso de uma 

variedade registada em seu nome. Contudo, o decreto ainda não está operacionalizado porque não há 

instrumento legal sobre os procedimentos, termos e condições para regulamentar a aplicação dos 

direitos dos cultivadores de plantas. Há um esboço do regulamento para a protecção de novas 
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variedades de plantas elaborado pela ANS, que foi submetido ao Comité Técnico do MASA. Este Comité 

recomendou uma revisão do projecto a ser reenviada ao MASA, mas até agora isso não foi feito. 

Foi mencionado por vários intervenientes entrevistados que é urgente rever e aprovar o regulamento de 

Direitos de Melhoradores de Plantas, a fim de incentivar as empresas de sementes a desenvolver 

programas de melhoria no país, porque as empresas poderão proteger as suas próprias variedades 

privadas. Espera-se que, se o mercado de sementes certificadas desenvolver-se conforme previsto, a 

regulamentação dos Direitos dos Cultivadores de Plantas atraia várias empresas estrangeiras de 

sementes, regionais e internacionais, o que aumentará a disponibilidade de novas e melhores 

variedades no país. 

 A missão analisou o esboço de regulamento para a protecção de novas variedades de plantas  e 

considera que não trata da questão específica dos procedimentos, termos e condições de pagamento 

dos royalties pelo uso de variedades aos cultivadores dessas variedades. Algumas questões operacionais 

devem ser definidas no regulamento, tais como: 

• Qual será o valor dos direitos, como e à quem será proposta e como e quem aprovará? 

• Como e à quem será facturado? 

• Que destino será atribuído à receita dos “royalties”. No caso de uma instituição pública de 

pesquisa, como o IIAM, como e para quem a receita será compartilhada? Será inteiramente para 

o IIAM ou uma parte terá que ser canalizada para o Ministério da Economia e Finanças? As 

acções do IIAM serão inteiramente para a instituição ou uma parte será atribuída aos 

cultivadores e pessoal directamente envolvidos. 

 

b) Outras preocupações: 

Moçambique não é membro da UPOV (União Internacional para a Protecção de Novas Variedades de 

Plantas) e não há nenhum movimento nesse sentido. Os materiais do IIAM são principalmente dos 

Centros da CGIAR. Portanto, o IIAM não tem o direito de cobrar royalties pelo uso dessas variedades, a 

não ser que o IIAM tenha feito alguma manipulação genética para melhorá-las. 

A ANS que costumava realizar avaliações de DUS e VCU para registo de variedades, que é a chave para 

garantir os Direitos dos melhoradores de plantas, não está mais a realizar essa tarefa. Os melhoradores 

estão muito preocupados com esta situação. 

c) Iniciativas em curso que podem contribuir para o estabelecimento de incentivos para o 

melhoramento de plantas pelas instituições públicas: 

A opinião dos intervenientes entrevistados sobre os melhoradores de plantas do IIAM é que eles têm 

potencial e qualidade, mas não têm motivação para trabalhar porque não têm incentivos e condições de 

trabalho para melhorar o seu desempenho. O IIAM está a favor de incentivar os melhoradores de 

diferentes maneiras, incluindo acesso à formação de pós-graduação e atribuição de uma percentagem 

dos  “royalties” pelo uso comercial das variedades do IIAM. 

O IIAM preparou recentemente uma proposta designada por “Mecanismos de Mobilização, Recolha e 

Aplicação de Receitas do IIAM”, que é um instrumento regulatório interno para orientar o IIAM na 

recolha, gestão e aplicação das receitas geradas pela prestação de serviços, incluindo melhoramento de 

plantas e fornecimento de EGS, para contribuir para a sustentabilidade da instituição e incentivar o seu 



27 
 

pessoal a todos os níveis, de acordo com o quadro legal existente. O documento foi apresentado à 

Comissão Técnica do MASA e está sob revisão para acomodar as mudanças recomendadas pelo CT. 

Espera-se que a proposta seja reenviada em breve para o MASA. 

Existem outros três documentos que podem contribuir para elaborar um sistema de incentivos para os 

cultivadores de variedades vegetais: 

• Estatuto de Carreira do Pesquisador, documento do Ministério da Ciência e Tecnologia que 

já foi aprovado e está a ser aplicado; 

• Também foi aprovado o Decreto n-15/2019, de 14 de Março, que é o Regulamento de 

licenciamento e funcionamento de Instituições de Pesquisa Científica; 

• O regulamento de aplicação no IIAM do Estatuto da Carreira do Pesquisador (em discussão). 

 

2.2 Sistemas de incentivos para melhoradores de plantas que operam eficazmente na 

região da SADC 

 

A Zâmbia e o Zimbabwe possuem uma legislação sobre os direitos dos melhoradores de plantas, 

aplicada há muitos anos. Além disso, as variedades que foram criadas pelo governo são registadas pelos 

direitos dos melhoradores de plantas. As empresas de sementes que utilizam o material de SPB do 

governo para multiplicação adicional são obrigadas a pagar “royalties” após a venda das sementes 

certificadas das variedades protegidas. Os “royalties” são pagos directamente ao instituto de criação, 

aproveitando recursos financeiros para desenvolvimento e manutenção de variedades adicionais. 

Contudo, na realidade, as empresas de sementes geralmente demoram no pagamento dos “royalties”. O 

que falta é um sistema digital de rastreio de todas as vendas de sementes juntamente com as deduções 

automáticas para todos os “royalties” (este sistema de operação é comum na União Europeia, 

particularmente na Suécia). 

 

A vantagem de um sistema de “royalties” é que: (1) as SB produzidas pelas empresas de sementes são 

utilizadas para produzir sementes certificadas para venda no mercado; (2) as empresas de sementes 

também podem comercializar SB para outros produtores de sementes com fins lucrativos (Mpofu 2015).  

 

2.3 As recomendações da missão 

 

O actual quadro jurídico é suficiente para estabelecer um sistema para incentivar e proteger o 

desenvolvimento de variedades de plantas melhoradas em Moçambique. O que falta é a 

regulamentação dos procedimentos, termos e condições para aplicar este quadro jurídico. 

A missão recomenda a revisão do esboço do regulamento de direitos do melhorador de plantas 

preparado pela ANS, levando em consideração as questões levantadas acima e sua aprovação o mais 

cedo possível. 
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A missão considera que, se necessário, deve ser prestado apoio jurídico e técnico à ANS e ao IIAM pelos 

parceiros de cooperação, de modo a finalizar a elaboração deste instrumento regulador. 
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