Sumá rio do Projecto (MOZCAPAN)

A Universidade Estadual de Michigan (MSU) tem trabalhado com o Ministério da Agricultura (MINAG)
em Moçambique desde 1991. A colaboração tem sido orientada a aumentar a capacidade do MINAG
para formular e implementar políticas facilitadoras do sector agrário, estratégias e reformas
institucionais. Desde 2004, a colaboração foi também estendida ao Instituto de Investigação Agrária de
Moçambique (IIAM).
Desde Outubro de 2012, com financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), um novo programa (Projecto de Fortalecimento da Capacidade de Análise de
Políticas e Planificação para Melhoria da Segurança Alimentar e Nutrição (MOZCAPAN) está em vigor
tendo como foco quatro áreas de acção: (1 ) Apoiar o desenvolvimento e implementação da CAADP /
PEDSA e a elaboração do Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA), (2) Fortalecer o
acompanhamento e avaliação do sistema de Monitoria e Avaliação (M & A) para o CAADP / PEDSA /
PNISA e os do Programa “Feed the Future (FTF) ” do Governo dos Estados Unidos (USG) , (3) Realizar
pesquisas política agraria relevantes e divulgar os seus resultados, e (4) Desenvolver a capacidade de
uma rede de análise de políticas na área de agricultura / segurança alimentar / nutrição em
Moçambique.
Através do MOZCAPAN, a MSU vai garantir que a responsabilidade primária de cada uma das três áreas
de actuação - com excepção da Monitoria do FTF - seja repassado a organizações locais ao longo do
projecto. Além disso, cada uma das três áreas de acção, embora em graus diferentes, será prosseguida
através do recentemente criado Centro de Programas e Políticas Agrárias (CEPPAG) da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM). Uma rede de instituições públicas responsáveis pela análise de políticas
dentro do Governo (Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da
Planificação e Desenvolvimento, Ministério das Finanças) e CEPPAG será estabelecida. A rede será
fundamental para o desenvolvimento, implementação e acompanhamento do CAADP / PEDSA / PNISA
(# 1 e parte do n º 2) e para a condução de actividades de pesquisa e extensão (# 3). A contribuição da
MSU para a Monitoria e Avaliação do FTF (a outra parte da área de # 2), na sua maioria ser fornecido
bilateralmente, e não através da rede.
MOZCAPAN alcançará os seus objectivos por meio de treinamento formal e informal nas áreas
prioritárias de recolha e análise atempada de informação relevante, e rápida divulgação dos resultados
accionáveis para os gestores e decisores de políticas em Moçambique.

