
II Conferência do IESE: 
“Dinâmicas da Pobreza e Padrões de Acumulação Económica em Moçambique” 

Programa da II Conferência 
Maputo, 22 e 23 de Abril de 2009 

Local: Indy Village (Rua D. Sebastião 99, Sommerschield, Maputo) 
 
Participação aberta a todos os interessados 

DDiiaa  2222  ddee  AAbbrriill  ddee  22000099  ((11ºº  ddiiaa  ddaa  CCoonnffeerrêênncciiaa))  
08.00 Chegada e registo dos participantes    
08.30 Sessão plenária de abertura da Conferência   

 08.30: Abertura da Conferência:  Prof. Doutor Carlos Nuno Castel-Branco, Director do IESE  

 09.00: Comunicação científica de abertura: “Modos e padrões de acumulação económica e 
desafios de desenvolvimento em África” 

Professor Issa Shivji, Mwalimu Nyerere Professor em Estudos Pan-Africanos na 
Universidade de Dar es Salaam 

10.00 Lançamento dos livros da Conferência Inaugural do IESE e abertura da exposição sobre investigação social e económica em Moçambique realizada por várias organizações de investigação. 

11.00 Início das sessões de trabalho em Grupos Temáticos paralelos 

 
Grupo I: 

Padrões de Acumulação Económica e o 
Papel da Indústria Extractiva 

Grupo II: 
Protecção Social e Padrões de Acumulação 

Económica 

Grupo III: 
Estado, Sociedade, Governação Local e 

Desenvolvimento 

Grupo IV: 
Pobreza, Emprego, Género e Discurso 

Político 
Das 11.00 

ás 13.00 
Moderador: Silvina de Abreu Moderador: Cristiano Matsinhe Moderador: Domingos do Rosário Moderador: Marc de Tollenaere 

Indústria extractiva no contexto do desenvolvimento 
histórico da indústria nacional (Luís de Brito) 

Sistemas formais e informais de protecção social em 
desenvolvimento em Moçambique (Samuel Quive) 

Reformas de descentralização e redução da pobreza 
num contexto de Estado neo-patrimonial: um olhar a 
partir dos Conselhos Locais e OIIL em Moçambique 
(Salvador Forquilha) 

Níveis e tendências da desigualdade económica e 
do desenvolvimento humano em Moçambique 1996-
2006 (Rosimina Ali) 

O complexo mineral e energético e as relações 
económicas entre Moçambique e a África do Sul 
(Carlos Castel-Branco) 

The political and institutional context for social protection 
in Mozambique (Rachel Watherhouse e Gil 
Lauriciano) 

Descentralização fiscal, transferências 
intergovernamentais e dinâmicas da pobreza nas 
autarquias locais (Nobre Canhanga) 

Como é que a pobreza é percebida e projectada a 
partir das janelas virtuais da internet (A. Francisco e 
R. Ali) 

Economia política da fiscalidade e a indústria 
extractiva (Carlos Castel-Branco) 

Extending coverage in the context of a high level of 
informality in the economy: why is this possible, 
affordable and desirable? (Nuno Cunha) 

Gestão democrática dos municípios (Eduardo 
Nguenha) Miserly developments (Jo T. Lind e Karl. O. Moene) 

Debate Debate Debate  

Intervalo (das 13.00 às 14.15) 



2 
 

Das 14.15 
às 16.15 

Moderador: Constantino Marrengula Moderador: Nuno Cunha Moderador: Jonas Pohlman Moderador: Terezinha Silva 

Contribuição dos mega projectos para o PIB de 
Moçambique (C. Sonne-Scmidt et al) 

Bazarconomia da protecção social em Moçambique na 
primeira década do sec. XXI (António Francisco) 

Can “developmental state capabilities” be built in 
Mozambique? A political economy discussion 
(Carlos Castel-Branco) 

Pobreza, economia informal, informalidades e 
desenvolvimento (João Mosca) 

O significado dos rácios de sustentabilidade da dívida 
pública num contexto de domínio de mega projectos 
(Rogério Ossemane) 

Programa de subsídio aos alimentos: avaliação de 
impacto (F. V. Soares e G. Hirata) 

Understanding state-society linkages for poverty 
reduction (Milissão Nuvunga) 

Beyond the limits of perversity: how policy affects the 
adoption of technology? (Lídia Brito e R. Brouwer) 

Spatial Awareness: What can Mozambique learn from 
the product space? (T. Wagstaff e N. Maennling) 

A gestão dos recursos humanos em empresas 
Moçambicanas num contexto de debilidade do Estado 
providência (João Feijó) 

Ajuda externa e desenvolvimento (Orlando 
Nipassa) 

‘À procura de rede’: redistribution networks and the 
gendered modalities of mobile phone use in the 
Southern Mozambique (Julie Archambault) 

Debate Debate Debate Debate 

Intervalo para café (das 16.15 às 16.40) 
Das 16.40 

às 18.40 
Moderador:Artur Gobe Moderador: Phillipe Marcadent Moderador: José Jaime Macuane Moderador: Carlos Arnaldo 

Impoverishment and the structure of the global 
economy (Sammy Adelman) 

Rural social security and the limits of ‘associativism’ in 
Southern Mozambique (Bridget O’Laughlin) 

Formas de investimento das poupanças no local de 
origem por parte dos emigrantes do Sul de 
Moçambique: o caso do distrito de Massinga (Albert 
Farré) 

Vulnerability in Mozambique (Rachel Watherhouse) 

Trade and capital accumulation in Africa in a context 
of financial crisis: is increased market access the 
answer? (Aldo Caliari) 

Are farmers’ organizations a good tool to improve small-
scale farmers’ welfare? (Maren Bachke) 

Pobreza, PMEs e desenvolvimento económico nos 
distritos em Moçambique (Salim Valá) 

A pobreza, a guerra e a paz em Moçambique: 
teorias, relações e percepções (Ana Bénard da 
Costa) 

Productivity constraints in African agriculture (Philip 
Woodhouse) 

Poverty and income diversification among households in 
rural Nigeria: a gender analysis of livelihood patterns 
(Isaac Oluwatayo) 

The role of rural producers’ organizations within 
development processes: a case study on 
Morrumbala district (Carla Inguaggiato et al) 

Mobilidade e reprodução da pobreza na cidade de 
Maputo (Xavier Chavana) 

Promoting employment, and labour standards through 
foreign direct investment in pots-war Mozambique: the 
case of cotton (Manuel Araújo) 

   

Debate Debate Debate Debate 

19.00 Jantar 
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DDiiaa  2233  ddee  AAbbrriill  ddee  22000099  ((22ºº  ddiiaa  ddaa  CCoonnffeerrêênncciiaa))  

Horas 
Grupo I: 

Padrões de Acumulação Económica e o 
papel da Indústria Extractiva 

Grupo II: 
Protecção Social e Padrões de Acumulação 

Económica 

Grupo III: 
Estado, Sociedade, Governação Local e 

Desenvolvimento 

Grupo IV: 
Pobreza, Emprego, Género e Discurso 

Político 
Das 08.30 

às 11.00 
Moderador: Mário Falcão Moderador: Bridget O’Laughlin Moderador: Zefanias Matsimbe Moderador: Miguel de Brito 
Biocombustíveis, pobreza e crescimento económico 
(Channing Arndt et al) 

Can Eastern and Southern Africa afford social grants for 
children? (S. Handa et al) 

Nourishing the soil for rural poverty: South Africa’s 
unchanging land relations (Nancy Andrew) 

A pobreza no discurso político Presidencial (Luís de 
Brito) 

Produção de etanol e o meio ambiente: a economia 
política da análise custo-benefício (Luiz Nyemeyer) Just give money to the poor! (Joe Hanlon) A lei da terra, das minas e o sistema de direitos 

consuetudinários (Virgílio Cambaza) 
Por que é que Moçambique é pobre? Uma análise 
dos discursos de Armando Guebuza sobre pobreza 
(Sérgio Chichava) 

Higher fuel and food prices: impacts and responses 
for Mozambique (Antonio Nucifora et al) 

Impacts of social cash transfers: case study evidence 
from across Southern Africa (Katharine Vincent) 

Sustainable development and community 
participation: case study of Great Limpopo 
Transfrontier Park (Shadab Khan) 

Combate folclórico da pobreza: uma nota ao 
discurso de desenvolvimento em Moçambique (Raúl 
Chambote) 

 
Vulnerabilidade e Estratégias de Sobrevivência de 
Famílias das Periferias da Cidade de Tete: Estudo de 
Caso dos Bairros Mateus Sansão Muthemba e Matumbo 
(Ambrósio Fonseca e Leonor Matine) 

 O lugar da exclusão social: uma leitura da sociedade 
em Cabo Verde (Iolanda Évora) 

Debate Debate Debate Debate 

Intervalo (das 11.00 às 11.30) 

 11.30 Sessão plenária de encerramento da II Conferência 

 12.15 Sessão cultural com Stewart Sukuma e Azagaia 

13.15 Almoço 
 


