
 
 

 

 

Zubaidana Paulo Mboane 

 

 Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário  

 

 

Transferência de Tecnologias no Processo de Desenvolvimento Comunitário 

Estudo do caso: Changalane Sede ano 2016 

 

 

 

Instituto Superior de Educação e Tecnologia / One World University 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        Maputo, Março de 2016 



i 
 

 

 

Zubaidina Paulo Mboane 

 

 

Transferência de Tecnologias no Processo de Desenvolvimento Comunitário 

Estudo do caso: Changalane Sede ano 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

_________________________________________________ 

dr Alberto Salomão Zitha 

 

 

Maputo, ______de Marco de 2016 

Monografia apresentada no Instituto Superior de 

Educação e Tecnologia (ISET) como requisito 

parcial para obtenção do grau académico de 

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário sob 

orientação do dr. Alberto Salomão Zitha. 



ii 
 

                                                   Declaração de Honra 

Eu Zubaidina Paulo Mboane, estudante do Instituto Superior de Educação e Tecnologia – One 

World University, declaro por minha honra que, o presente trabalho é o resultado das 

investigações feitas na localidade de Changalane Sede e o seu conteúdo é original, as fontes 

consultadas estão devidamente referenciadas no texto. Declaro ainda que, este trabalho nunca foi 

apresentado por uma outra pessoa para a obtenção de qualquer grau académico.   

 

 

Assinatura da declarante 

_______________________________ 

Zubaidina Paulo Mboane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Dedicatória 

Este trabalho é dedicado à minha família, em especial aos meus pais que sacrificaram-se para 

garantir a minha formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Agradecimentos 

Agradeço em primeiro lugar a Deus por me ter concedido a vida e as pessoas ao meu redor.  

Aos meus pais que incondicionalmente apoiaram-me financeiramente e moralmente em todas as 

ocasiões durante a formação. 

 Ao meu líder e tutor dr. Alberto Zitha, que acompanhou todos meus passos desde o primeiro ano 

de formação e contribuiu consideravelmente para o sucesso do meu trabalho. 

 Ao  dr. Júlio de Castro, que também acompanhou as minhas fraquezas e sucessos e, durante 

essas fraquezas ele ajudou-me a erguer-me e continuar com a batalha.  

A minha amiga e colega Iotácia Malate, que me apoiou desde o meu primeiro ano de formação 

até ao fim, por ter estado comigo nos bons e maus momentos vai o meu muito obrigado. 

Aos meus irmãos, amigos e colegas que também me deram o seu apoio nos momentos que mais 

precisava.  

Ao ISET pelo curso e a todos que directo ou indirectamente contribuíram bastante para que a 

minha formação se tornasse uma realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Lista de siglas e acrónimos 

CDR   Campo de Demonstração de Resultados 

CIIT   Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia 

ECTIM  Estratégia da Ciência, Tecnologia e Inovação 

E.S.S    Escola Secundária de Changalane 

IIAM   Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 

ISET   Instituto Superior de Educação e Tecnologia 

MCTESTP  Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

profissional 

OWU   One World University 

TIC   Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

Lista de tabelas e figuras 

Página 

Figura 1- localização geográfica de Changalane      19 

Tabela1- amostra          21 

Gráfico 1. Representação da população       22 

Gráfico 2. Representação da amostra       22 

Gráfico 3: Respostas da questão número 5       28 

Gráfico 4.Respostas da questão número 6       30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Resumo analítico 

O presente trabalho aborda sobre o tema, “Transferência de Tecnologias no processo de 

Desenvolvimento Comunitário". Estudo de caso - Posto Administrativo de Changalane, ano 

2016. Formulou-se como problema "Que estratégias de transferência de tecnologias contribuem 

para o desenvolvimento de Changalane Sede?" 

A pesquisa apresenta 4 objectivos dos quais um (1) objectivo geral: conhecer as estratégias de 

transferência de tecnologias que podem contribuir no desenvolvimento de Changalane Sede e, 

três (3) objectivos específicos: identificar os tipos de tecnologias difundidas em Changalane 

Sede; analisar a sua viabilidade no processo de desenvolvimento de Changalane Sede e avaliar o 

contributo da transferência de tecnologias no processo de desenvolvimento de Changalane Sede. 

Para responder ao problema colocado, traçou-se uma hipótese a saber: A análise da viabilidade 

das tecnologias difundidas pode ajudar a conhecer as estratégias de transferência de tecnologias 

que podem contribuir no desenvolvimento de Changalane Sede. 

 De acordo com o método usado (quantitativo), fez-se a revisão bibliográfica para a 

conceptualização dos termos chave e fundamentação teórica; a observação directa intensiva, 

usando os órgãos de sentido (ver e ouvir) para obter determinados aspectos da realidade, a 

entrevista semi-estruturada e o questionário como meios de facilitação da recolha de dados a 

serem analisados. 

Feitas as pesquisas do problema formulado, concluiu-se que o desenvolvimento a partir da 

transferência de tecnologias depende da forma como são difundidas e geridas e que, a criação de 

centros operacionais e a incorporação da comunidade no processo de transferência de 

tecnologias, são elementos indispensáveis para o sucesso de quaisquer actividades de campo que 

visam trazer o desenvolvimento. 

Palavras-Chave – transferência de Tecnologias; Estratégias; Desenvolvimento Comunitário e 

processo de desenvolvimento comunitário. 
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CAPITULO I 

1.1 Introdução 

A tecnologia é considerada como um factor impulsionador para vencer a pobreza que assola a 

muitos países em via de desenvolvimento. Para a transferência de qualquer tecnologia, é 

necessário que sejam traçadas estratégias básicas de forma a garantir a expansão e adopção dos 

serviços e materiais fornecidos. 

 Uma das estratégias mais importantes, é a criação de centos operacionais que visam garantir a 

expansão das tecnologias nas comunidades. No caso de Moçambique, para que haja o 

suprimento das necessidades no âmbito tecnológico para o desenvolvimento, foi criado a partir 

do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP), o 

Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, que por sua vez, expande seus serviços 

através da criação de centros dentro das comunidades. 

Quando se trata de desenvolvimento, há vários sectores a considerar onde um deles é o sector 

agrícola, que é visto como base de desenvolvimento de Moçambique. No posto Administrativo 

de Changalane, a transferência de tecnologias para a prática de agricultura tem ganhado espaço 

no grupo de camponeses ou associações, para a melhoria da produção e produtividade. 

Do ponto de vista idealista, as inovações tecnológicas são consideradas a fonte estratégica para o 

alcance do desenvolvimento pois, acresce o conhecimento levando dessa forma a um 

desenvolvimento sustentável com base no conhecimento. Embora a visão idealista nos traga um 

ponto positivo a cerca das inovações tecnológicas, há que considerar alguns pontos relativos às 

estratégias usadas para a transferência, a implementação e a gestão das tecnologias transferidas, 

de modo a avaliar a viabilidade destas no processo de desenvolvimento comunitário. 

A transferência de tecnologias não é relevante apenas no âmbito agrícola mas, na área social 

através da comunicação e informação. As tecnologias de informação e comunicação são a base 

de todo o desenvolvimento pois, é a partir da comunicação que conseguimos transferir as outras 

tecnologias de origem prática. A partir da informação conseguimos angariar mais fundos assim 

como conhecimento e ainda, facilita o processo de difusão, gestão e análise dos impactos das 

tecnologias transferidas ou a transferir. 
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O trabalho está organizado em 5 capítulos onde: 

 O primeiro capítulo que é da introdução do trabalho, subdivide-se em seis subtítulos a saber: 

introdução, delimitação do tema, formulação do problema, objectivos, hipóteses e a justificativa. 

No segundo capítulo é onde encontramos a revisão da literatura, onde são apresentadas ideias de 

diferentes autores, em prol da definição dos conceitos chaves e apresenta-se as experiencias 

existentes na área em estudo, tendo em conta a realidade do estudo de caso.  

No terceiro capítulo, encontramos as metodologias de pesquisa, que representam o ponto focal 

para o sucesso de um trabalho científico, onde estão descritos com detalhes os métodos e as 

técnicas de recolha de dados usadas para a realização deste trabalho. 

No quarto capítulo é onde estão apresentados os dados e são igualmente discutidos de acordo 

com a realidade encontrada durante a pesquisa.  

O quinto capítulo - conclusão e recomendações, apresenta o sumário dos pontos salientados, as 

conclusões por referencia às questões de pesquisa e à literatura consultada e, as recomendações 

relevantes do estudo, bem como pistas para prosseguir com novas pesquisas.  

 

 



3 
 

1.2. Tema 

Transferência de Tecnologias no processo de Desenvolvimento Comunitário. 

Estudo de caso: Changalane sede, ano 2016 

1.3. Formulação do problema 

Transferir tecnologias tem sido uma das preocupações a nível internacional e nacional pois, traz 

de alguma maneira uma esperança para a melhoria de vida das populações. A variação das 

estratégias de transferência de tecnologias de uma zona para a outra, constitui um ponto focal 

para a reflexão dos agentes de desenvolvimento comunitário. No caso de Changalane sede, no 

ano 2012, o Instituto Superior de Educação e Tecnologia/One World University (ISET/OWU) 

em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, criou um centro de transferência de 

tecnologia, com vista a garantir um desenvolvimento sustentável para aquela comunidade. 

Uma das tecnologias mais transferidas estão centradas no sector agrícola mas, para os anos de 

2014 a 2015 verificou-se uma produção extremamente baixa em relação aos anos 2012 a 2013 o 

que significa que as estratégias actualmente usadas para a difusão dessas tecnologias não 

competem com a realidade verificada, ou a realidade não se adequa mais às estratégias usadas. 

Por essa razão, levantou-se o seguinte problema: 

 

❖ Que estratégias de transferências de tecnologias podem contribuir para o 

desenvolvimento de Changalane Sede? 

1.4. Objectivos da pesquisa 

 

Objectivo geral 

❖ Conhecer as estratégias de transferência de tecnologias que podem contribuir no 

desenvolvimento de Changalane sede. 
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Objectivos específicos 

❖ Identificar os tipos de tecnologias difundidas em Changalane Sede; 

❖ Analisar a sua viabilidade no processo de desenvolvimento de Changalane Sede; 

❖ Avaliar o contributo da transferência de tecnologias no processo de desenvolvimento de 

Changalane Sede. 

1.5. Hipótese 

❖ A análise da viabilidade das tecnologias difundidas pode ajudar a conhecer as estratégias 

de transferência de tecnologias no desenvolvimento de Changalane Sede. 

1.6. Justificativa 

Tanto desenvolvimento assim como a transferência de tecnologia são assuntos de preocupação e 

interesse global, e as tecnologias são consideradas como sendo uma forma ideal e eficaz para 

trazer o progresso desejado as comunidades. Portanto, importa conhecer de forma generalizada o 

nível de viabilidade dessas tecnologias para o desenvolvimento comunitário. 

Changalane sede é uma comunidade em via de desenvolvimento e, com uma investigação 

detalhada sobre o seu processo de desenvolvimento pode de certa forma, criar uma visão mais 

ampla sobre as estratégias eficazes para um desenvolvimento sustentável. 

Esta pesquisa visa conhecer essencialmente o impacto da transferência de tecnologias no 

processo de desenvolvimento e identificar as estratégias ideais a usar de modo a transferir 

tecnologias para um desenvolvimento universalizado, ou seja, que engloba a todos.  

A investigação reflecte um progresso para a área de pesquisa pois, aumenta o conhecimento do 

investigador, cria oportunidade de inovar e constitui uma base de resolução de certas 

inquietações. A abordagem desse tema, tende a mostrar o quão é importante a contribuição do 

beneficiário no processo do seu desenvolvimento, analisar a viabilidade das tecnologias no 

desenvolvimento das comunidades moçambicanas tendo em conta a sua condição económica, 

social e cultural. 

É importante, antes de qualquer avanço na transferência de tecnologias, criar-se condições para 

uma boa implementação e gestão das tecnologias para que tenham sucesso, portanto, foi com o 
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pensamento no desenvolvimento que as tecnologias trazem, que elaborou-se o presente trabalho, 

como forma de enfatizar e mostrar a importância das tecnologias. 
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CAPÍTULO II 

Revisão literária 

 

2.1. Marco conceptual 

Transferir  

Provém do Latim transferere por tranferre, que significa mudar de lugar ou de situação; 

transmitir a outrém; passar, ceder, adiar, designar alguém para um posto equivalente em lugar 

diferente. 

Transferência 

Segundo o Dicionário Universal (2010:603), transferência "é o acto ou efeito de transferir, 

mudar ou permutar. 

Tecnologia  

De acordo com o Dicionário Universal (2010:590), refere-se a teoria geral ou estudos sobre os 

procedimentos, instrumentos e objectos próprios de qualquer técnica, arte ou ofícios; técnica 

moderna e sofisticada; linguagem específica de uma arte ou ciência. 

Transferência de tecnologia 

Carr e Hill (1997) definem Transferência de Tecnologia como um processo por meio do qual, um novo 

conhecimento ou uma nova tecnologia gerados em laboratórios de pesquisas ou universidade, são ainda 

mais desenvolvidas comercialmente, exploradas pelo sector privado doméstico, como também são 

aplicados pelos Governos Federais e Municipal. 

Para (Takahashi, 2000), Transferência de Tecnologia pode ser definido como um processo entre duas 

entidades sociais, em que o conhecimento tecnológico é adquirido, desenvolvido, utilizado e melhorado por 

meio da transferência de um ou mais componentes de tecnologia, seja ele o próprio processo ou parte dele, 

com o intuito de se implementar um processo, um elemento de um produto, o próprio produto ou uma 

metodologia. 
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Transferência de tecnologias é a aquisição, desenvolvimento e utilização de conhecimento 

tecnológico por outro ambiente que não o gerou (Lima, 2004).  

Transferência de Tecnologias pode ser entendida como a soma das actividades que conduzem à 

adopção de novas técnicas de desenvolvimento de produtos ou serviços. 

Nesta ordem de ideias transferência de tecnologias como um processo de passagem de 

conhecimento científico ou tecnológico de um indivíduo para o outro ou de uma instituição para 

a outra seja ela nacional ou internacional. 

Estratégia  

Refere-se a acção ou plano que se considera ser importante realizar para conseguir obter algo 

(Dicionário, Texto Editores, 2010:251). 

São mecanismos usados para o alcance de um certo fim. 

Comunidade 

1Rappaport (1977) apud Aurélio (2011), define comunidade como um "grupo social que partilha 

características e interesses comuns e se percepciona como distinto em alguns aspectos da 

sociedade em geral em que está inserida". 

Aliando-se Rappaport, pode se definir comunidade como um conjunto de seres animados e 

inanimados que partilha o mesmo espaço, hábitos e costumes, cultura e o mesmo governo. 

Desenvolvimento comunitário 

Segundo Ammann (1981;147), desenvolvimento comunitário é o "processo através do qual cada 

povo participa do planeamento e na realização de programas que se destinam a elevar o padrão 

de suas vidas. Isso implica na colaboração indispensável entre os governos e o povo para tornar 

eficazes os esquemas de desenvolvimento viáveis e equilibrados". 

Carmo (2007), define desenvolvimento comunitário como um "processo tendente a criar as 

condições de progresso económico e social para desenvolver comunidades activas e sustentáveis 

baseadas na justiça social e no respeito mútuo". 

                                                           
1www.psicolcomunitaria.blogspot.com 

http://www.psicolcomunitaria.blogspot.com/
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Concordando com a ideia de Ammann (1981) e, de acordo com a realidade do local em estudo 

onde a ciência ainda está em seu processo evolutivo, desenvolvimento comunitário pode ser 

entendido como um processo de urbanização ou de benefício de tecnologias, bens e serviços 

mais modernizados. 

Processo de desenvolvimento comunitário 

Refere-se as etapas ou o percurso de certas actividades para o alcance do desenvolvimento de 

forma universalizada. 

Transferência de tecnologias no processo de desenvolvimento comunitário 

Pode ser entendida como a transmissão do conhecimento tecnológica de uma instituição para 

outra, de uma pessoa para a outra ou de uma instituição para um receptor comunitário, de forma 

sistemática criando condições para o progresso económico e social das comunidades de maneira 

equilibrada e sustentável. 

2.2. Marco Teórico 

A transferência de tecnologia é um dos elementos impulsionadores do desenvolvimento que 

abrange desde o pequeno empreendedor ao mais sucedido e em todos os sectores. 

Cysne (2005) afirma que a transferência de tecnologia teve o seu início durante a revolução 

industrial, quando foram desenvolvidas tecnologias na Inglaterra que logo em seguida foram 

transferidas para as indústrias americanas, europeias e na Rússia. Esse processo de transferência 

de tecnologias permeou por todo o século XIX, tendo desenvolvido significativamente no século 

XX, continuando a expandir suas actividades no inicio ainda do século XX. 

Segundo2Vasquez, a transferência de tecnologia é um processo de negociação do conhecimento, isto é, o 

conhecimento não se impõe mas sim se negocia ate chegar ao conhecimento e apropriação. Em suma, o 

individuo quanto mais tecnologias ou inovações transferir, garante o próprio desenvolvimento 

socioeconómico pois arrecada mais conhecimento e que os mesmos poderão contribuir no alastramento e 

no sucesso do seu trabalho de auto-sustento e com sustentabilidade.  

                                                           
2 III Seminário Nacional de Actores de desenvolvimento Baseado na Investigação, Transferência de tecnologias e 
inovação, (2015). 
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Em Moçambique, a área tecnológica está assegurada pelo CITT, que é responsável pela 

investigação e transferência de tecnologias a nível das comunidades, de forma a garantir um 

desenvolvimento sustentável sem degradar o meio ambiente. O CITT actua com uma visão 

virada totalmente ao desenvolvimento das comunidades e, trabalha tendo como base o seguinte 

lema: as comunidades com capacidade de liderar e gerir os processos de desenvolvimento 

comunitário de forma integrada e sustentável através da aplicação da ciência, tecnologia e 

inovação. 

Na transferência de tecnologia, não importa apenas transferi-las mas sim, deve-se ensinar a gerir 

as mesmas de modo a garantir um desenvolvimento sustentável.  

3Afirma-se que o desenvolvimento por meio da transferência de tecnologia pode constituir 

apenas mais um dos inúmeros mitos criados e difundidos nos países subdesenvolvidos durante as 

ultimas décadas tais como: a variante poupança - investimento, a necessidade de maior 

capacidade empresarial, a explosão populacional e os operativos controlos de natalidade, ou 

ainda, a necessidade de um planeamento centralizada em alta escala global, sectorial, urbana e 

mais. Alega-se que este método de desenvolvimento serve apenas como justificativa ou 

argumento para o subdesenvolvimento dos países pobres ou melhor, os países desenvolvidos 

sustentam-se na base de teorias que supostamente possam trazer o desenvolvimento nos países 

pobres. 

Realidades vividas e ainda notadas actualmente, mostram que a transferência de conhecimento 

tecnológico avançado dos países ricos para os países pobres, tem resultado, em geral, em uma 

tecnologia retardada e, não obstante, menos eficiente, que tende a perpetuar a pouca eficiência 

económica e portanto, uma menor competitividade das economias em desenvolvimento nos 

mercados mundiais. 

A transferência de tecnologias encontra-se subdividida em dois tipos, dos quais um é horizontal e 

o outro é vertical. Quando se trata de transferência de tecnologia vertical refere-se à transferência 

de uma certa tecnologia como produto final e ainda os procedimentos de produção, isto é, neste 

tipo não transfere-se apenas o produto para o mercado mas também difunde-se os mecanismos de 

produção. 

                                                           
3  www.tecno-logia.br//default.com     

http://www.tecno-logia.br/default.com
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A transferência de tecnologia horizontal é o que geralmente tem acontecido nos países em via de 

desenvolvimento e nas comunidades principalmente rurais como Changalane Sede. Este tipo de 

transferência apenas preocupa-se com a difusão do produto final, tornando os consumidores 

dependentes dos fornecedores. 

Muitos dos países ricos ou do primeiro mundo, optam em trazer o desenvolvimento para os 

países pobres ao invés de cria-lo dentro desses países. A este fenómeno podemos denominar 

"quites de desenvolvimento", onde os investidores não ensinam a desenvolver mas sim trazem o 

produto final alegando desenvolvimento. 

Esta situação está em torno da economia pois, se ensinam os países subdesenvolvidos a 

desenvolver poderão consequentemente perder a demanda na compra do seu produto. Um dos 

exemplos de quites de desenvolvimento, está virado ao sector de transporte onde, Moçambique 

em Parceria com Duabai garante a importação de automóveis que parcialmente traz 

desenvolvimento mas na verdade, cria um espírito de dependência do país receptor pois, não 

foram transferidas tecnologias para a produção de automóveis internamente.  

A produção de meio de transporte foi uma iniciativa que de certa forma promoveu um 

desenvolvimento considerável no nosso país mas, não foram transferidas tecnologias de como 

podemos produzir internamente, o que deixa o país vulnerável à dependência de bens e serviços 

externos. 

Nessa óptica, os quites de desenvolvimento não servem como vectores para o desenvolvimento, 

muito pelo contrário, são os mentores do subdesenvolvimento dos países pobres, isto é, o seu 

desenvolvimento não tem nenhuma sustentabilidade. 

2.2.1. Etapas de desenvolvimento 

No âmbito de desenvolvimento económico, de forma hierárquica Rostow apresenta 5 estágios de 

desenvolvimento onde, cada um desses estágios identifica as condições económicas de cada 

região. Pretende-se com essas etapas, avaliar o nível de desenvolvimento económico de 

Changalane Sede, de modo a traças melhores estratégias de desenvolvimento baseando-se na 

realidade deste local. 

Rostow (1974), apresenta numa das suas obras 5 etapas do desenvolvimento a saber: 
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Junta tradicional- consiste em sociedades em que o nível de produção pré-capita é reduzido, 

onde dedica-se a produção agrícola e a mesma produtividade reduzida se deve aos limitados 

investimentos. 

A sociedade em processo de translação- a tecnologia passa a ser aplicada na actividade 

agrícola e industrial. É nesta etapa onde surgem os grandes empreendedores que, visando 

grandes lucros correm riscos apostando em inovações, surgem os bancos, o investimento 

aumenta, principalmente no sistema de transporte e o comércio internacional é aplicado. 

O início do desenvolvimento- a tecnologia é plenamente difundida e qualquer resistência ao 

efectivo desenvolvimento é rompida. Nesta fase, o agricultor torna-se um empresário agrícola, 

surgem novas indústrias, o volume de investimentos e poupança aumenta, as industrias se 

expandem, o que de certa forma estimula a criação de serviços e de bens manufacturados 

aumentando dessa forma a renda. 

Processo de maturação- onde a economia funciona plenamente devido a inserção de diferentes 

indústrias, o crescimento económico supera o crescimento demográfico. Nesta fase a economia 

demonstra a capacidade de avançar além das indústrias que inicialmente lhe impeliram o 

arranque. 

A era do consumo em massa- nesta etapa a economia direcciona-se para o consumo em massa, 

florescem as indústrias produtoras de bens de consumo duráveis e o sector de serviços começam 

a assumir crescente relevância e preponderância dentro da estrutura sectorial da economia do 

país. 

De acordo com a ilustração de Rostow em relação às etapas de desenvolvimento, pode-se alinhar 

a comunidade de Changalane Sede na segunda etapa (a sociedade em processo de translação). 

Embora ainda faltem certos componentes para completar esta etapa devido a ausência de bancos 

ou agro-indústrias, esta não se pode considerar como uma comunidade extremamente tradicional 

pois, há uso de tecnologias na maioria dos seus trabalhos quotidianos e em todos os sectores de 

base da constituição e funcionamento da comunidade (educação, agricultura e comunicação). 
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2.2.2. Estratégias de desenvolvimento comunitário 

Tendo em conta que o desenvolvimento de qualquer comunidade depende dela mesma e que, 

nenhum doador ou organização conhece melhor os problemas da comunidade alem dela, 

(Carmo; 2007), traçou cerca de 5 estratégias de desenvolvimento comunitário a saber; 

❖ O princípio das necessidades sentidas todo o projecto de desenvolvimento deve partir 

das necessidades sentidas pelas populações e não apenas as necessidades 

consciencializadas pelos técnicos. 

❖ O princípio da participação este, afirma a necessidade do envolvimento profundo dos 

membros da comunidade no seu processo de desenvolvimento. 

❖ Principio da cooperação que refere como imperativo da eficácia a colaboração entre o 

sector publico e privado nos projectos de desenvolvimento comunitário. 

❖ Principio da auto-sustentação refere que os processos de mudança planeada sejam 

equilibrados e sem rupturas, susceptíveis de manutenção pela população beneficiaria e 

dotados de mecanismos que previnam efeitos perversos ocasionados pelas alterações 

provocadas. 

❖ Por fim, apresenta o princípio da universalidade este que afirma que um projecto só 

tem probabilidade de êxito se tiver como alvo de desenvolvimento uma dada população 

na sua globalidade e, como objectivo a alteração profunda das condições que estão na 

base das necessidades ou dos problemas da comunidade. 

2.2.3. Processo de transferência de tecnologia 

O processo de transferência de tecnologias ocorre a partir do um intercâmbio ou transmissão de 

conhecimento técnico entre dois ou mais agentes (Assafim, 2010). O intercâmbio entre os 

agentes pode ser a curto, médio e longo prazo. 

A transferência de tecnologias pode ocorrer entre indivíduos, organizações internas ou externas, 

de forma horizontal e vertical, do público para o privado e vice-versa e ainda, das organizações 

para a população ou comunidades. Para uma transferência de tecnologia com sucesso, deve haver 

a incorporação do conhecimento no seu processo, o que vai garantir a sustentabilidade da 

tecnologia transferida. A transferência de tecnologias actua como principal agente de 

crescimento económico. 
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Um processo de transferência de tecnologias é considerado completo quando o agente 

incorporador torna-se capaz de modifica-la, acapachando-a e incrementando-a de acordo com as 

suas necessidades, ou é capaz de identificar e canalizar uma nova demanda de pesquisa 

impulsionando a sucessão tecnológica. 

2.2.4. Relação entre a universidade e a tecnologia/ inovação 

 Muitas das vezes, tem se observado a universidade de forma tradicional, com a missão de gerar 

e transmitir conhecimento mas, após a revolução académica, tem vindo a desenvolver uma nova 

cultura de inovação mais orientada para gerar valor, quer através da protecção e valorização da 

propriedade intelectual, quer através do apoio à criação de novas empresas. Dessa forma, além 

de centrar-se na sua missão tradicional, a universidade tem assumido a missão de valorizar os 

seus conhecimentos, resultando numa maior participação desta no sistema de inovação e no 

desenvolvimento económico e social do país (Shane & Venkataraman, 2000). 

Segundo (Garnica & Torkomian, 2009), a transferência de tecnologias entre a universidade e o 

sector produtivo constitui um caminho alternativo e complementar para o alcance de um patamar 

tecnológico superior das empresas. 

Neste caso, a responsabilidade de inovação e difusão das tecnologias carecem de muito mais 

trabalho por parte académica pois, não existe tecnologia sem academia. 

2.2.5. Impacto das tecnologias na educação 

4Michel Zappa, um estrategista com o maior objectivo de estudar as tendências tecnológicas para 

o futuro, numa entrevista feita pela Universo EAD, afirmou que a educação é a área mais 

impactada pelas tecnologias e suas transformações. Ele alega que as tendências tecnológicas na 

área de educação tendem a reverter a situação onde um professor está para muitos alunos e 

adoptar o sistema de muitos para muitos, onde através da tecnologia, o ensino não se baseia no 

contacto professor e estudante mas sim, cada um de nos pode ensinar um ao outro. 

O propósito de abordar-se esse título, está relacionado ao facto de que a edução é um dos pilares 

de desenvolvimento de muitos países em via de desenvolvimento incluindo Moçambique e ainda 

                                                           
4www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?news 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?news
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dos desenvolvidos. Para que haja um progresso na educação é necessário que se acompanhe as 

inovações tecnológicas, de forma a abranger a todos de uma forma uniformizada. 

Para tal, há necessidade de se expandir mais tecnologias a nível das comunidades tanto rurais 

assim como urbanas, de modo a melhorar as condições educacionais. Nesta área, as tecnologias 

primordiais que se devem levar em conta para a sua transferência são as de informação e 

comunicação, pois, a educação progride através da comunicação. 

A tecnologia na educação visa despertar mais responsabilidade nos estudantes, pois este torna-se 

mentor do seu próprio processo de ensino e aprendizagem, onde o professor apenas guia o 

estudante nos assuntos que deve aprender e não é tido como a única fonte de conhecimento. 

Um dos grandes exemplos de benefícios que as tecnologias trazem para a educação, é a adopção 

do ensino à distância. O ensino à distância tem sido uma solução tecnológica para indivíduos 

ocupados mas que também pretendem continuar com os seus estudos e, tem sido de grande 

contributo para o alcance dos objectivos de alfabetização no país, facilitam no fornecimento do 

material didáctico, através de várias publicações ou partilha de informação na internet.  

Alem do ensino à distância, a tecnologia cria oportunidade de ensino para todos incluindo 

indivíduos portadores de deficiência seja visual assim como auditiva. Através dos quadros 

tecnológicos criados, há possibilidade de inclusão de todos no processo de ensino e 

aprendizagem, o que leva a um desenvolvimento sustentável com a inclusão de todos sem 

nenhum preconceito. 

Como tem-se falado, não há causa sem efeito, portanto, as tecnologias contribuem de certa forma 

no fracasso da qualidade de ensino mas, este problema centra-se na implementação e gestão das 

tecnologias.  

É notável em diversas instituições educacionais, a distracção dos estudantes assim como dos 

professores, devido ao uso das redes sociais em plena aula o que acaba comprometendo o seu 

próprio aproveitamento pedagógico e a Escola Secundaria de Changalane não é a excepção. 
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2.2.6. Tecnologias adequadas para o desenvolvimento comunitário 

A eficácia de uma tecnologia para o desenvolvimento de uma certa comunidade, depende 

essencialmente das condições sócio económicas disponíveis. No caso de Changalane Sede, as 

tecnologias mais adequadas para o seu desenvolvimento estão em torno daquilo que lhe 

identifica como fonte de sobrevivência, que tem a sua inclinação na área agrícola e a educação 

como meio de sustentabilidade desse desenvolvimento. 

A mecanização da agricultura pode constituir um avanço no âmbito de desenvolvimento desta 

comunidade, visto que, tem condições climáticas, hídricas e o solo que permitem a prática da 

agricultura, visando criar melhorias nas condições de vida da população. 

5A introdução da semente melhorada pode constituir uma tecnologia de grande ajuda para o 

desenvolvimento da comunidade de Changalane sede, visto que esta comunidade é 

potencialmente agrícola. 

A implementação de agro-indústria, tendo em conta que a terra permite uma boa produção, a 

aplicação de tecnologias de transformação e conservação dos produtos pode reduzir o nível de 

perdas pós-colheita e garantir a existência de alimentos por um longo período de tempo, 

reduzindo dessa forma o nível de fome e desnutrição. 

Para a área de educação, é necessário que seja fortificada a tecnologia de informação e 

comunicação, o que pode garantir a inclusão de todo o cidadão no processo de alfabetização. As 

tecnologias supracitadas são de grande importância para o desenvolvimento principalmente dos 

países em via de desenvolvimento como é o caso de Moçambique. 

2.2.7. A transferência de tecnologia no sector agrário 

Transferir tecnologia na agricultura constitui uma das componentes mais importantes para uma 

produção melhorada, contribuindo no desenvolvimento económico do produtor e do país em 

geral. 

                                                           
5 Professor de agropecuária da Escola Secundaria de Changalane e residente da mesma comunidade, (2016). 
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Em Moçambique por exemplo, conta-se com a parceria China - Moçambique no que diz respeito 

a transferência de tecnologias. Esta parceria visa acrescer o nível de produtividade por cada 

unidade de área cultivada visto que, china é um país líder em termos de tecnologia.  

Tendo em conta que Moçambique é um país em via de desenvolvimento, tem como fonte de 

rendimento ou base de desenvolvimento a agricultura, podemos considerar que a transferência de 

tecnologias nessa área, representa uma esperança no que concerne ao desenvolvimento 

económico do país, visando dessa forma, vencer a pobreza absoluta que assola a comunidade 

moçambicana. 

Embora haja diversas vantagens inerentes a transferência de tecnologias agrícolas, importa 

referir que nalgum momento, as mesmas tecnologias podem ter um impacto negativo tanto na 

produção assim como no meio ambiente. Algumas tecnologias transferidas, tornam a produção 

dependente delas, como por exemplo, o uso de adubos químicos para a fertilização dos solos. 

Este método, é usuária num período determinado pois, constitui um produto vicioso para aterra 

na qual há produção o que leva o solo a ser dependente do mesmo produto para produzir, isto é, 

sem adubos não há produção. Com a adubação frequente o solo fica saturado e perde as suas 

qualidades e nutrientes, o que pode causar ate a erosão desfavorecendo o meio ou a pratica 

agrícola. 

Neste caso, é necessários que sejam transferidas tecnologias que de certa forma não são nocivos 

ao meio ambiente ou ao solo, ou seja, que permitam uma agricultura de conservação. 

2.2.8. Impactos da transferência de tecnologias 

Pode-se avaliar os impactos da transferência de tecnologias em três (3) aspectos a saber: Social, 

ambiental e económico  

No âmbito social, a transferência de tecnologias tem um impacto positivo, visto que, melhora 

consideravelmente as condições de vida assim como de trabalho da população. As tecnologias 

reduzem tanto a pressão do trabalho e melhora a sua qualidade, disponibilizam uma facilidade na 

obtenção de serviços assim como de informação, melhoram o sistema de produção, transporte e 

comunicação, estes que são elementos indispensáveis no dia-a-dia do Homem, sem falar do 

conhecimento científico que é transmitido através da transferência de tecnologias. 



17 
 

No âmbito económico, tem um ponto positivo e negativo simultaneamente pois, é vidente a 

transferência horizontal, que torna as comunidades totalmente dependentes dos fornecedores. 

Para que haja transferência de tecnologias são necessários investimentos queira em capital ou em 

recursos. Positivo porque embora algumas sejam transferidas como um quite de 

desenvolvimento, essas tecnologias tem sido a fonte de renda de vários cidadãos, tais como, 

transportadores semi-colectivos, garantindo um emprego para outrem, trazendo melhorias nas 

condições de vida da população. 

Para o meio ambiente, a transferência de tecnologias actua de uma forma mais agressiva pois, 

esta fase vai desde a produção ate a implementação. Para produção ou criação de certas 

tecnologias, recorre-se a componente recurso natural, e diariamente a demanda pelas tecnologias 

aumenta, forçando o mercado de oferta a aumentar o seu nível de produção. O aumento da 

produção, implica mais recursos a explorar, biodiversidade destruída e desequilíbrio no 

funcionamento da Terra, o que representa uma ameaça à vida em todo o planeta. 

Em suma, as tecnologias são benéficas e quando mal geridas podem trazer efeitos negativos que 

podem afectar o desenvolvimento comunitário. 

 

2.2.9. Estratégias de transferência de tecnologias 

As estratégias de transferência de tecnologias variam de um sector para o outro mas, existe 

algumas que servem para todos os sectores e que podemos considera-las básicas a saber: 

A criação de centros operacionais 

Baseada na reunião de condições necessárias para a transferência da tecnologias em questão, 

como por exemplo, o IIAM (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), que se localiza 

no distrito de Boane. Este é um centro operacional que cria condições para a transferência de 

tecnologias através da capacitação de diversos indivíduos, provenientes de vários lugares onde, 

no final da capacitação, os participantes tem o dever de expandir as tecnologias aprendidas nas 

suas zonas de origem. 
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Tem-se como base para a transferência de qualquer tecnologia pois, este pode garantir a 

expansão do conhecimento tecnológico, o funcionamento e adopção das tecnologias a nível das 

comunidades. Um exemplo na comunidade de Changalane Sede, é a criação do Centro Climático 

pelo ISET que, pretende expandir o conhecimento a cerca das mudanças climáticas e 

aquecimento global. Este, tem como maior objectivo mostrar a comunidade os impactos das 

mudanças climáticas e o que pode ser feito de forma a mitigar este problema. 

O uso de Campos de Demonstração de Resultados (CDR), que para além de garantir que a 

tecnologia seja adoptada e implementada, cria também oportunidade de avaliar o nível de 

viabilidade da tecnologia a ser transferida de acordo com as condições das comunidades. Com o 

CDR, é possível aceitar assim como repudiar qualquer tecnologia tendo em conta os seus 

resultados e, é a mais prática para a motivação da população na adopção de qualquer tecnologia. 

A incorporação da comunidade no processo de transferência de tecnologia, esta é uma 

estratégia que visa directamente criar motivação e garantir a satisfação da comunidade. Tendo 

em conta que nenhuma organização governamental assim como não, conhece melhor os 

problemas comunitários em relação a própria comunidade. Por esta razão, a incorporação da 

comunidade em qualquer actividade do seu benefício, garante o sucesso na concretização dos 

objectivos de qualquer projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPÍTULO III 

Metodologias 

3.1 Descrição do local de estudo 

Changalane situa-se no distrito de Namaacha ao sul do distrito de Boane, tem como limite ao 

Norte na ponte entre Mahelane e 25 avizinhado pela Bananalándia. A Este faz fronteira com o 

distrito de Matutuine, a Sul com o reino de Suazilândia e s Oeste com o posto Administrativo de 

Namaacha.  

Changalane sede, compreende uma parte Administrativa de Changalane e encontra-se 

igualmente subdividida em quatro povoados a saber: Alto Inshisa, Ndinguinduane, 

Mussuquelane, Mazimunhane e Statuene. 

De acordo com os dados colhidos no Posto Administrativo, Changalane é de origem Suati, mas 

com o tempo foi se misturando com população vinda de algumas províncias moçambicanas 

(Gaza e Inhambane), devido à tenção política que se fazia sentir naquele período, a procura de 

terras férteis para a produção e, alguns imigraram devido a actividade comercial que envolvia 

lenha e carvão que exploravam da mata outrora existente. 

 Devido a sua localização geográfica o clima desta região é tropical seco, com a estacão seca 

mais longa que a chuvosa com duração de 8 meses de Abril a Novembro. 

As línguas predominantes em Changalane são Changana, Português e Zulo devido a influência 

dos países Vizinhos, a população vivem na base da agricultura e do comércio de lenha e carvão 

vegetal localmente produzido e da criação de gado bovino e caprino.  

A localidade de Changalane Sede apresenta um nível de desenvolvimento tecnológico 

considerável, estando mais inclinado nas tecnologias de informação e comunicação e, nas 

tecnologias agrícolas.  

A maioria dos residentes de Changalane possui um meio de comunicação (celular) e a 

comunidade dispõe de uma casa agrária recheada de maquinaria completa para a prática de uma 

agricultura com tecnologias avançadas e de um extensionista, visando responder as necessidades 

da comunidade em termos de tecnologias para a agricultura.  
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As máquinas disponibilizadas para área agrícola não tem tido sucesso nos últimos 2 anos, devido 

a escassez de chuva, o que leva a não produção ou a uma produção muito baixa que não permite 

a comercialização. 

Dispõem de corrente eléctrica que lhes facilita a iluminação, a conservação de alimentos, 

contribui para a prática de empreendedorismo e ainda na inclusão massiva da população no 

sistema de educação através do curso nocturno.  

Figura 1- localização geográfica de Changalane 

 
 
3.2 Métodos 

Segundo Hegnperg, apu dLakatos (2005:199), "é um caminho pelo qual se chega a um 

determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão reflectivo e 

delibera-lo". 

Para Goldenberg (1997), método é a "observação sistemática dos fenómenos da realidade 

através de uma sucessão de passos, orientados por conhecimentos teóricos, buscando explicar a 

causa desses fenómenos, suas correlações e aspectos não-relevados". 
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Para a pesquisa em causa, foi usado como método o Quantitativo. 

Método quantitativo 

Richardson (1989), afirma que este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de colecta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas, 

desde as mais simples ate as mais complexas. 

O método quantitativo foi usado com vista a trazer uma precisão no trabalho realizado baseado 

na realidade do local em estudo. O uso deste método permitiu a obtenção de informações de 

forma quantitativa com o uso de entrevistas semi-estruturadas e inquéritos que, visavam buscar a 

informação baseando-se na quantificação dos resultados, podendo trazer ao leitor uma precisão 

na conclusão e na realidade da pesquisa em causa tendo em conta o seu local de estudo.  

3.3. Amostragem 

 Universo/população 

Marconi & Lakatos (1992:108), definem universo como "conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum". 

Para a realização deste trabalho, participou um universo de 46 indivíduos dos quais 33 estudantes 

da escola Secundaria de Changalane, 10 professores da mesma instituição, chefe do posto e 3 

chefes de família. 

Amostra 

Para os mesmos autores (Marconi & Lakatos) amostra "é uma porção ou parcela 

convenientemente seleccionada do universo ou população". 

A amostra é uma representação do universo, ou seja, elementos em menor número que apresenta 

as características do número maior ou universo. 

Para esta pesquisa, foram seleccionados dos 46 indivíduos constituintes a população, 24 que 

apresentam as mesmas caracterizas do grupo maior. Dos 24, 11 são estudantes, 9 professores, 3 

chefes de família e o chefe do posto. 
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Técnica de selecção de amostra 

Para este trabalho, foi usada a 6amostragem estratificada que se caracteriza por possuir população 

com características que permitem a criação de subconjuntos. Dividindo a população em 

subconjuntos, convêm que o sorteio dos elementos leve em consideração tais divisões para que 

os elementos da amostra sejam proporcionais ao numero de elementos desses subconjuntos. 

Tabela de amostra 

Nr. Entrevistados  Local Homem  Mulher  Total 

01 Estudantes da E.S.C E.S.C 7 8 11 

02 Professores da E.S, C E.S.C 6 3 9 

03 Chefes de família Nas famílias 2 1 3 

04 Chefe do posto Posto 

Administrativo 

1 0 1 

Grande total  24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6www.datalyzer.com.br/site/suporte 

http://www.datalyzer.com.br/site/suporte
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Gráfico 1.Gráfico 2: Representação da população e amostra 

 

Em suma, foi extraída da população ou universo uma amostra correspondente a 52%. 

3.4 Técnicas de recolha e análise de dados 

Para a realização deste trabalho, recorreu-se a seguintes técnicas para a recolha de dados: 

 

Revisão bibliográfica 

De acordo com Gil (2002:199), Revisão bibliográfica "refere-se ao desenvolvimento de uma 

pesquisa com base do material já formado essencialmente por livros, revistas e artigos 

científicos". 

Para Marconi & Lakatos (2006:71), a revisão bibliográfica "não é apenas uma mera repetição do 

que já foi escrito ou lido sobre um determinado assunto mas sim, é procurar o exame do tema 

para chegar a uma conclusão inovadora". 

Neste trabalho a revisão bibliográfica foi usada com suporte ou uma base para a pesquisa, onde a 

partir de literaturas escritas e divulgadas por outros pensadores pôde-se criar novos 

conhecimentos de acordo com a realidade do campo em estudo. A revisão bibliográfica é o ponto 

de partida de qualquer pesquisa. 
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Observação directa intensiva 

7A observação directa intensiva segundo Marconi & Lakatos (1992), "é um tipo de observação 

que utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar factos ou fenómenos que deseja estudar". 

Esta técnica permitiu de forma directa lidar com o objecto real de estudo, vendo, ouvindo e ainda 

manuseando. Permitiu igualmente ver o objecto de estudo, as suas manifestações e ainda analisar 

os factos em causa. 

Entrevista semi-estruturada 

Para Manzini (1990/1991:154), a entrevista semi-estuturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as 

respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Para este trabalho de pesquisa, foram entrevistadas 24 pessoas que correspondiam a quatro 

grupos sociais a saber: chefes de família, estudantes, professores e o chefe do Posto. 

Nesta técnica, o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido e, as perguntas feitas ao 

indivíduo investigado são pré-determinadas. A entrevista semi-estruturada se realiza de acordo 

com um formulário elaborado e é efectuada de preferência com pessoas seleccionadas de acordo 

com um plano. (Marconi & Lakatos, 2005:199) 

A entrevista é uma das melhores técnicas de recolha de dados pois, além de limitar o 

entrevistado, foi possível ouvir mais de forma oral do que podia ver de forma escrita. Ajudou não 

apenas a obter informações ou dados que necessitava mas também, pôde-se colher mais 

experiencias e ainda algum conhecimento adicional. 

 

 

                                                           
7https://profeltonorris.wordpress.com 

https://profeltonorris.wordpress.com/
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Questionário  

Questionário é um "instrumento de colecta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem presença física do investigador". 

(Lakatos & Marconi, 2005:203) 

Questionário consiste na elaboração de questões fechadas e abertas, onde o investigado ou o 

questionado selecciona a alternativa ou dá o seu parecer de forma extensa tendo em conta a 

realidade da situação em estudo. 

Esta técnica ajudou na colecta de dados dentro da comunidade em estudo (Changalane Sede) e 

ainda contribuiu na busca de informação nas entidades conhecedoras do assunto e na instituição 

que trabalha directamente com a transferência de tecnologias. 
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CAPÍTULO IV 

Discussão e análise de dados 

O presente capitulo visa discutir e analisar dados de acordo com a realidade do campo, cujos 

dados foram colhidos a partir de inquéritos e entrevistas feitas aos professores e estudantes da 

Escola Secundaria de Changalane, ao chefe do Posto Administrativo de Changalane e à 

população no geral. 

A pesquisa deste trabalho baseou-se nas seguintes questões: 

1. O que entende por tecnologia? 

A questão colocada visava medir o pulsar da comunidade em relação ao seu 

entendimento inerente a designação "tecnologia". 

Nesta questão foram entrevistadas 4 pessoas em representação a cada subgrupo nos quais 

foi feita a pesquisa. 

Respostas  

• Tecnologia é um conjunto de técnicas que visam facilitar a resolução de problemas. 

(professores).  

• Tecnologia é o uso de meios convencionais no desenvolvimento das actividades. (chefe 

do posto) 

• Tecnologia é a mudança imediata das condições de vida. (estudantes) 

• Tecnologia é o uso de máquinas na realização das actividades. (população) 

De acordo com a Estratégia da Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIM) (2006:50), tecnologia é 

definida como a aplicação do conhecimento científico, especialmente numa área particular, 

como engenharia ou agricultura. 

Indo ao verdadeiro sentido da tecnologia, importa concordar com a resposta fornecida pelo chefe 

do Posto que se alia ao pensamento da ECTIM e dos professores que se espelha naquilo que é a 

implementação ou o uso das tecnologias no dia-a-dia do cidadão. 

Tendo em conta as respostas dadas, conclui-se que a comunidade de Changalane repara para as 

tecnologias como um instrumento e que a população assim como os estudantes necessitam de 
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uma informação mais científica em relação ao assunto em destaque, principalmente quando se 

trata de estudantes, sendo eles os futuros cientistas. 

2. Quais são as tecnologias mais difundidas e usadas em Changalane? 

A questão visa avaliar o nível de adopção e uso das tecnologias na região de Changalane Sede, 

de modo a entender o envolvimento da comunidade no mundo tecnológico. 

Para esta questão, foram entrevistadas 4 pessoas das quais um é o Chefe do posto e as restantes 3 

pessoas são os membros da comunidade ou chefes de família. 

Respostas 

O chefe do posto assim como a população apontaram as tecnologias de informação e 

comunicação e agrícolas, visto que, na maioria da população residente em Changalane beneficia-

se de instrumentos ligadas à comunicação e, agrícolas pois esta é uma comunidade 

potencialmente agrícola. Por essa razão beneficia-se de tecnologias avançadas na área agrícola 

disponibilizadas pelo Governo e ainda, um extencionista que garante a disseminação de novas 

tecnologias agrícolas e a qualidade da produção. 

Com estas respostas entende-se que a comunidade de Changalane encontra-se num nível 

aceitável de tecnologias mas, que ainda necessita de um grande apoio nessa área de modo a 

registar-se um desenvolvimento mais universalizado e em todas as áreas pois, embora estas 

sejam as áreas-chave, é necessário que haja suportes para que estas áreas funcionem devidamente 

na luta contra a pobreza. 

3.Qual das tecnologias acima citadas podem trazer um desenvolvimento económico 

considerável dentro da comunidade? (agrícolas e TICs). 

Tendo em conta o princípio das necessidades sentidas, a questão visava perceber a partir da 

própria comunidade em relação às estratégias ou tecnologias que podem contribuir positivamente 

no processo do seu desenvolvimento. Com vista a satisfazer a esta questão, foram entrevistadas 4 

pessoas, cada uma em representação de um subconjunto. 
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Respostas 

As respostas fornecidas tanto pelos estudantes, professores, chefe do posto assim como a 

comunidade, inclinam-se na mesma direcção onde, firmam que ambas são importantes, ou 

seja, uma complementa a outra pois, após a produção na agricultura, a comunicação pode 

facilitar no processo de compra e venda dos produtos produzidos. 

De acordo com Carmo (2007), nas suas estratégias de desenvolvimento aponta o principio 

das necessidades sentidas, onde o desenvolvimento esta nas mãos da própria comunidade e 

qualquer investimento para o desenvolvimento deve-se primeiro ter a opinião da comunidade 

em relação as suas necessidades. 

Neste caso, conclui-se que a fortificação das tecnologias de informação e comunicação é 

relevantes no processo do seu desenvolvimento. 

4. Qual é o contributo das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem? 

Com esta questão pretendia-se entender a partir dos beneficiários, o contributo das tecnologias 

no decorrer ou progresso do seu trabalho ou da sua educação. 

Para tal, foram entrevistados 3 professores e 5 estudantes que totalizam 8 entrevistados. 

Respostas  

• As tecnologias contribuem positivamente pois, criam facilidades na obtenção de 

informações através das tecnologias de informação e comunicação. 

• Criam oportunidade de educação para todos através da introdução do curso nocturno 

devido à disponibilidade da corrente eléctrica. (estudantes) 

As tecnologias podem ter um impacto positivo e negativo na educação. Positivo pois, possibilita 

o alastramento da educação através do ensino à distância onde, é possível estudar fora do país, 

por exemplo, sem deslocar-se e Changalane também dispõe dessa tecnologia. Negativo desde o 

momento que as tecnologias servem de distracção para os estudantes assim como para 

professores, através das redes sociais e de diversos programas que podem ser baixados da 

internet, o que leva a um aproveitamento pedagógico baixo. 
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Zappa (2011), alega que as tecnologias tendem a trazer um desenvolvimento considerável no 

sector da educação ou no processo de ensino e aprendizagem, devido às facilidades de 

informação e adesão da educação através das tecnologias de informação e comunicação. 

Sendo esta uma questão social, é importante referir o seu impacto em todos os sentidos, 

inclinando-se ao pensamento dos professores, quando afirmam que alem dos impactos positivos, 

também têm impactos negativos devido a sua intervenção no aproveitamento pedagógico baixo 

através da distracção que essas tecnologias causam nos estudantes assim como nos professores. 

Com esta pequena discussão, entende-se que para a área de educação as tecnologias não são 

totalmente desconhecidas, o seu impacto positivo assim como negativo, apenas é necessária uma 

consciencialização sobre a gestão das tecnologias e a divisão do tempo para o uso das mesmas, 

de modo a não comprometer as outras actividades. 

O Governo criou uma solução para o caso pré apresentado onde, aprovou-se uma lei de não uso 

de celulares no recinto escolar, principalmente na sala de aulas e, esta lei vale para todas as 

escolas a nível nacional. 

5. Será que a transferência de tecnologias contribui para o desenvolvimento comunitário? 

A questão visa trazer a par aquilo que a avaliação da comunidade inerente ao impacto da 

transferência de tecnologias no processo de desenvolvimento comunitário. Para esta questão 

foram entrevistadas 24 pessoas. 
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Gráfico 3: Respostas da questão número 5 

 

 

Com base nas respostas dadas, verifica-se que a transferência de tecnologia constitui um factor 

impulsionador para o desenvolvimento comunitário e de Changalane em particular. 

6. A transferência de tecnologias pode contribuir para um desenvolvimento sustentável? 

Com a questão pretendia-se ouvir a opinião da comunidade em todos os sectores concernente ao 

desenvolvimento sustentável. 

Para esta questão foram entrevistadas 17 pessoas que constituem a dois grupos de estudantes e da 

população. Responderam positivamente 12 estudantes e 1 chefe de família e 2 estudantes e dois 

representantes da população discordaram. 
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Gráfico 4.Respostas da questão número 6                 

 

 

Mediante as respostas apresentadas, entende-se que a comunidade de Changalane considera a 

transferência de tecnologias como um caminho para trazer um desenvolvimento sustentável pois, 

as tecnologias vieram para ficar. A outra parte que discordou, deveu-se ao factor gestão, pois 

esses afirmam que as tecnologias não estão a ser bem geridas, o que levará a uma ameaça da 

produção de tecnologias futuramente. 

7. Que tecnologias devem ser implementadas com vista a melhorar a qualidade de ensino e 

garantir desenvolvimento na comunidade de Changalane? 

A questão colocada visava analisar as possibilidades de desenvolvimento da localidade em 

estudo nos sectores básicos como agricultura e educação. 

Foram entrevistadas as 24 pessoas e cada uma delas deu a sua sugestão onde nalgum momento 

coincidiam. 

Respostas 

No sector da educação, foram sugeridas as seguintes tecnologias para a Escola Secundaria de 

Changalane: uso de power point no processo de ensino de modo a explanar teoricamente e 

visualizar o que se está a falar. 
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Disponibilização do equipamento completo de TICs para facilitar a aquisição de informação e 

conservação de documentos de forma segura. 

Quanto ao sector da agricultura, foi sugerida a implementação da semente melhorada de forma a 

aproveitar da melhor maneira possível a terra fértil que a comunidade possui. 

Concordando com as opiniões acima citadas e analisando-as, importa referir que não basta 

apenas transferir-se tecnologias mas também deve reparar-se na vertente gestão, para que as 

tecnologias garantam um desenvolvimento para as gerações futuras. Ainda há que se analisar a 

situação climática actual de Changalane, onde mesmo com a implementação da semente melhora 

pode não haver uma boa produção e produtividade devido ao clima que influencia na escassez 

dos recursos naturais como a água. 

A partir dessa investigação pode apurar-se que a comunidade necessita de capacitações que 

possam dar-lhe uma margem das vantagens, desvantagens e ainda quando e como devem ser 

aplicadas certas tecnologias. 

8. Changalane já beneficiou-se de alguma tecnologia que fracassou na sua implementação? 

Porquê? 

O objectivo da questão era de perceber ate que ponto as tecnologias podem fracassar e as 

suas razoes. Foram entrevistadas 4 pessoas das quais o chefe do posto e a população. 

Respostas 

Ambas as partes responderam "sim" e apontaram uma tecnologia ligada a agricultura, que se 

resumia na alocação de uma casa agrária que dispunha de maquinarias capazes de responder 

a quase todas as necessidades do agricultor. Estas tecnologias funcionaram por um período 

de tempo e a partir de 2014 começaram a fracassar devido a escassez do líquido precioso 

devido as mudanças climáticas e o aquecimento global o que fracassou a produção nesta 

região. 

Com base nas respostas obtidas, conclui-se que Changalane não é meramente uma 

comunidade tradicional e que tem conhecimento sobre as tecnologias. O fracasso na 
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transferência de tecnologias não se baseia somente nas acções humanas mas também podem 

haver motivos naturais por detrás do fracasso. 

9. Que estratégias devem ser usadas na transferência dessas tecnologias? 

O objectivo da questão é de entender sob ponto de vista da comunidade que estratégias lhes são 

convenientes ou adequadas para a transferência de tecnologias. Foram entrevistadas 6 pessoas 

das quais 3 professores, chefe do posto e a população. 

Respostas 

A incorporação da comunidade no processo da transferência de tecnologias constituiu uma 

grande estratégia para o seu sucesso. 

O uso de campos de demonstração de resultados também pode levar a uma transferência e 

adopção de tecnologias mais precisas. 

De acordo com as estratégias acima estabelecidas entende-se que, para qualquer actividade que 

envolve o desenvolvimento de uma certa comunidade a população deve sempre estar a par e 

inclusa nas actividades ate mesmo no planeamento das actividades. 
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CAPITULO V Conclusão e Recomendações 

Conclusão 

Pelos resultados, as tecnologias na comunidade de Changalane Sede não constitui nenhum 

elemento novo no seu quotidiano, vigora na sua maioria o conhecimento empírico, o que lhes 

torna isentos por uma parte ao conhecimento científico. De acordo com a investigação pode-se 

entender que a transferência de tecnologias tem sido de grande auxílio para o alcance do 

desenvolvimento actualmente verificado. 

Em qualquer actividade que visa trazer desenvolvimento em qualquer comunidade que seja, é 

necessário que haja incorporação da mesma naquilo que é o processo do seu próprio 

desenvolvimento. A transferência de tecnologias não se limita apenas na expansão das técnicas 

mas sim, abrange a área de adopção da tecnologia transferida, isto é, não se pode considerar 

transferida uma tecnologia a qual a comunidade ou o agente receptor não a adoptou. 

Tendo em conta a realidade encontrada em Changalane, conclui-se que as tecnologias podem ser 

uma forma de dominação dos países do primeiro mundo ou mesmo de aquisição dos recursos 

naturais disponíveis, mas traz resultados agradáveis naquilo que é o desenvolvimento baseado 

nas necessidades da população. 

As tecnologias são uma estratégia abrangente, que afectam o estilo de vida da população tanto 

urbana assim como rural, embora mais verificado nas cidades. A transferência de tecnologias 

vem acompanhada pela globalização, que permitiu a livre circulação de bens e serviços que são 

actualmente vistos como uma grande influência na luta contra a pobreza absoluta. 

A mudança de estilo de vida dos cidadãos, enquadra-se na área social que a transferência de 

tecnologias atinge durante o seu processo de funcionamento. A transferência de tecnologias 

permitiu a mudança de conhecimento ou a uma certa transacção do conhecimento empírico que 

vigorava e que ainda vigora, principalmente nas zonas rurais para a aquisição e adoração do 

conhecimento científico. Razão pela qual, em Moçambique no geral existem grandes cientistas, 

pensadores ou escritores que trazem inovações para a resolução de problemas internos. 

A transferência de tecnologias por outra parte, traz um crescimento económico mas também, 

influenciou ou influencia na dependência externa, factor este que viola um dos princípios de 
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desenvolvimento referente a "universalidade", devido ao sistema económico que a globalização 

trouxe, o capitalismo, onde cada um luta por si. 

Os quites de desenvolvimento são estratégias normalmente usadas pelos países desenvolvidos 

com o objectivo de acelerar o desenvolvimento mas que também, acaba arrastando o mesmo 

desenvolvimento à dependência. As condições tecnológicas de Changalane não podem ser 

consideradas excelentes mas, com mais trabalho e capacitação podem ser melhoradas pois, a sua 

população demonstra uma certa vontade de aprender e de implementar os conhecimentos 

adquiridos. 

Não se pode limitar as tecnologias somente na sua transferência mas, deve-se ter em conta a 

realidade, necessidades do agente receptor e, tem de se ter em conta o factor gestão das 

tecnologias transferidas, ou seja, é necessário que haja gestão de tecnologias para notabilizar um 

desenvolvimento sustentável. 
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Recomendações 

Ao Governo Moçambicano e do distrital em Particular (Namaacha), recomenda-se a melhoria do 

equipamento de tecnologias de informação e comunicação na Escola Secundaria Changalane, de 

modo a responder as exigências da disciplina de TICs e melhorar a acessibilidade de informação 

por parte dos estudantes e dos professores. 

Que se crie clubes de capacitação de implementação e gestão das tecnologias para que se 

assegure sustentabilidade das tecnologias transferidas, o que pode transformar o pensamento da 

população em relação as tecnologias como um instrumento mas, passar a percebe-las de forma 

cientifica. Que crie condições para que haja universalidade das tecnologias assim como do 

desenvolvimento. 

Ao posto Administrativo, que envolva a comunidade em todas as actividades que visam o seu 

desenvolvimento de forma a criar motivação na adopção dos ensinamentos obtidos durante o 

processo de capacitação. 

Aos professores, que mostrem aos estudantes, além do uso das tecnologias na socialização, sejam 

guiões na demonstração de outras utilidades que lhes possam melhorar a vida. 

Aos estudantes, que se empenhem mais no conhecimento científico, acompanhando a 

modernização e na mudança de pensamento em relação a certos assuntos, isto é, que em tudo o 

que forem a fazer, pensar e agir seja cientificamente. 

À população, que continue lutando para a sua sobrevivência e melhoria das suas vidas adoptando 

novas estratégias como empreendedorismo e outras formas tendo em conta que a agricultura que 

era a sua maior fonte de renda e de sobrevivência encontra-se ameaçada devido a seca. 

Ao ISET, que reforce o ensino, contrate mais profissionais e que haja inovações nas lições 

teóricas baseadas na realidade das comunidades moçambicanas e que acompanhem o seu 

progresso, de modo a haver um enquadramento da formação fornecida nos desafios do país. 

Que dê oportunidade aos estudantes de obter experiencias profissionais através do estágio em 

organizações (governamentais e não governamentais), de modo a terem uma orientação ou 

preparação precisa na sua futura profissão. 
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Apêndices 

Guião de entrevista 1. 

 

Licenciatura em desenvolvimento comunitário 

Guião de entrevista direccionada ao chefe do posto e à comunidade sede 

Data:__________________ Local:____________________________________ 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Idade___________   3.Sexo_________      4.estado civil_________________________ 

1.Alguma vez ouviu falar de tecnologia?_____________________________________________ 

2.A comunidade de Changalane sede alguma vez já se beneficiou de alguma tecnologia que lhe 

foi útil? Quais?_________________________________________________________________ 

3.Qual é a área abrangida pelas tecnologias transferidas?________________________________ 

4.Que estratégias foram usadas no processo de transferência das tecnologias 

disponível?____________________________________________________________________ 

5.Alguma vez já foram transferidas tecnologias que não deram certo? 

Porque?_______________________________________________________________________ 

6.Como tem ocorrido o processo de transferência de tecnologias dentro da 

comunidade?___________________________________________________________________ 

7.Pensa que a transferência de tecnologias contribuir no processo de desenvolvimento 

comunitário?___________________________________________________________________ 
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9.Se sim, quais são as estratégias de transferência de tecnologias podem contribuir positivamente 

no processo de desenvolvimento comunitário?________________________________________ 

Guião de entrevista 2 

 

Licenciatura em desenvolvimento comunitário 

Guião de entrevista direccionada aos professores da Escola Secundaria de Changalane 

Data:__________________ Local:____________________________________ 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Idade__________ Sexo_________ estado civil_________________________ 

A transferência de tecnologias tornou-se desde a revolução industrial, um vector 

para o desenvolvimento sócio-economico principalmente nos países em via de 

desenvolvimento. 

1. O que entende por tecnologias ou inovações tecnológicas? 

________________________________________________________________________ 

2. Que impacto as tecnologias têm no processo de ensino e aprendizagem ou na evolução da 

educação? (positivo e negativo) 

________________________________________________________________________ 

3. No seu ponto de vista, que tecnologias deviam ser difundidas ao nível das comunidades 

de modo a assegurar um desenvolvimento sustentável? 

________________________________________________________________________ 

4. Que estratégias pensa que devem ser usadas para transferir tecnologias no âmbito 

educacional? 

5. Que tecnologias pensa que podem ser desenvolvidas para melhorar a qualidade do 

ensino? 
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Guião de entrevista 3 

 

Licenciatura em desenvolvimento comunitário 

Guião de entrevista direccionada aos estudantes da Escola Secundaria de Changalane 

Data:__________________ Local:____________________________________ 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Idade___________ Sexo_________ estado civil_________________________ 

1. As tecnologias têm-se considerado uma grande influência no processo de 

desenvolvimento 

comunitário._____________________________________________________________ 

2. O que entende por transferência de tecnologia ou simplesmente tecnologia? 

______________________________________________________________ 

3. Qual é o contributo que as tecnologias têm no processo de ensino e 

aprendizagem?___________________________________________________________ 

4. Desenvolvimento sustentável refere-se ao desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades das gerações actuais sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras 

gerações.________________________________________________________________ 

5. Na sua óptica, a transferência de tecnologias pode contribuir de certa forma para um 

desenvolvimento 

sustentável?______________________________________________________________ 

6. Quais são as tecnologias mais difundidas e usadas na sua zona de 

origem?_________________________________________________________________ 

7. Qual delas você pensa que podem trazer um desenvolvimento notável na sua 

região?__________________________________________________________________ 
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Questionário 

 

Licenciatura em desenvolvimento comunitário 

Questionário dirigido ao Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias (CITT), com 

vista a recolher dados que possam responder à pesquisa com o tema: transferência de 

tecnologias no processo de desenvolvimento comunitário. Este visa entender a visão da 

instituição quanto ao impacto da transferência de tecnologias no âmbito de desenvolvimento 

comunitário. 

 

1- Como é que o CITT define transferência de tecnologia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Como é que ocorre a transferência de tecnologia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Quais são as estratégias adequadas para a transferência de tecnologias nas comunidades? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4-  Que ferramentas e competências são necessárias num actor de desenvolvimento para a 

transferência de tecnologia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5- Que desafios são enfrentados no âmbito de transferência de tecnologia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6- Qual é o impacto da transferência de tecnologias no processo de desenvolvimento 

comunitário?_____________________________________________________________ 
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Credencial 
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Anexos 

 

Imagem 1- entrevista ao chefe do posto 
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Imagem 2-entrevista a um chefe de família 

 

 

 


