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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Fundo de Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills (FDI-MozSkills) é um
fundo competitivo financiado pelo Banco Mundial para o período de 2020 a 2025 e é uma das
componentes do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em
Moçambique (MozSkills).
O FDI - MozSkills visa proporcionar apoio financeiro a investimentos no domínio da capacitação
e inovação no ensino superior. O objectivo desta subcomponente do Projecto MozSkills é
melhorar a qualidade dos programas de ensino superior e sua capacidade de admitir, preparar e
formar mais estudantes em áreas estratégicas e prioritárias STEM (Ciências, Tecnologias,
Engenharias e Matemáticas). O financiamento competitivo é baseado no mérito e na qualidade
das propostas e será usado para fortalecer e garantir o comprometimento institucional. As
intervenções a serem apoiadas serão principalmente as seguintes:
(i)
Concepção e implementação de estratégias para melhorar a transição escolauniversidade-emprego: incluem programas de nivelamento académico, incluindo a
extensão a instituições de ensino secundário para melhor preparar e motivar
estudantes, especialmente raparigas, para áreas STEM; orientação e tutoria e
serviços de apoio à carreira para elevar o nível de empregabilidade dos graduados. O
foco será para o género feminino e para os estudantes em situação vulnerável.
(ii)
Melhoramento curricular, considerando as alterações climáticas e os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável 2030, e implementação de metodologias inovadoras de
ensino-aprendizagem, reforçadas por equipamentos e tecnologias digitais de suporte
à aprendizagem, contemplando o desenvolvimento de competências digitais
intermédias e a correspondente capacitação de pessoal académico, bem como a
adequação de instalações para colocação dos equipamentos;
(iii)
Melhoramento da prestação dos laboratórios de ensino e pesquisa aplicada;
(iv)
Parcerias com institutos de pesquisa, indústria e organizações sociais reconhecidas,
incluindo o apoio a estágios de estudantes e a tutoria para trabalhos de culminação
de estudos e participação de representantes do sector produtivo nos processos de
inovação e transferência de tecnologia, bem como a tomada de decisões
institucionais nas IES;
(v)
O contributo da IES para o alinhamento das suas intervenções com (i) a Agenda
2030 das Nações Unidas, (ii) a Agenda 2063 da União Africana e (iii) a visão
estratégica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), plasmada
no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento da Região (RISDP), de
Moçambique (Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015 – 2035 e PQG 2020 –
2024) e dos sectores e áreas intervenientes nos investimentos e benefícios
almejados.
O propósito do presente Manual Operacional é o de facultar os princípios orientadores, critérios
e procedimentos operativos do FDI - MozSkills, o qual é gerido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). Poder-se-á encontrar no Manual Operacional do FDI MozSkills informação sobre os Tipos de Assistência Financeira, o Processo de Candidatura, a
Avaliação de Propostas, Selecção de Projectos e Concessão de Apoio Financeiro, as Formas de
Utilização do Financiamento e de Implementação dos Projectos, bem como de Prestação de
Contas e, caso os beneficiários sejam instituições de ensino superior privadas, encontram
informação sobre Reembolso dos Empréstimos.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de competências na área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (STEM) constitui um alicerce para o crescimento sustentável dos sectores
prioritários para o desenvolvimento do país. O alcance deste propósito passa pela
melhoria do acesso e qualidade do ensino e pesquisa na área de STEM.
Neste contexto e no quadro da implementação da Visão Estratégica da Ciência,
Tecnologia e Inovação, do Plano Estratégico do Ensino Superior (2012 – 2020) e do
Plano Estratégico do Ensino Técnico-Profissional (2018-2024), o Governo de
Moçambique recebeu do Banco Mundial o financiamento através do Projecto de
Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique (abreviado em
Projecto MozSkills) para o período de 2020 a 2025, que tem como objectivo geral
aumentar o acesso ao Ensino Técnico-Profissional e Ensino Superior de qualidade em
áreas prioritárias.
O Projecto MozSkills compreende as seguintes componentes, nomeadamente:

a) Aumento do acesso ao ensino superior de
qualidade, com enfoque em STEM

b) Aumento do acesso ao ensino técnicoprofissional de qualidade, em áreas prioritárias

c) Fortalecimento da capacidade institucional para
governação do ensino superior e ensino técnicoprofisssional

Figura 1: Componentes do Projecto MozSkills
Os fundos serão geridos pelas respectivas agências de implementação, nomeadamente
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)1 e a Autoridade
Nacional de Educação Profissional (ANEP), através das Unidades de Coordenação do
Projecto (UCP).
O objectivo do Fundo de Desenvolvimento Institucional para as Instituições de Ensino
Superior (IES) é financiar intervenções destinadas a melhorar o processo e os
1

Actual designação do extinto Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP)
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resultados de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de pesquisa nas IES, através de:
(i) melhoria institucional e das condições para a aprendizagem em formação de
graduação e pós-graduação, (ii) projectos de investigação científica (iii) apetrechamento
de laboratórios, (iv) acesso a bibliografia e (v) melhoramentos para acreditação de
cursos e programas em áreas prioritárias para o desenvolvimento do país.
O propósito do presente Manual Operacional é o de facultar informação sobre os
princípios orientadores, critérios e procedimentos operativos do Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills – FDI - MozSkills. Este Manual foi
actualizado a partir do Manual Operacional do Fundo de Desenvolvimento Institucional
do Projecto encerrado HEST para responder ao realinhamento dos objectivos do
Projecto MozSkills e encontra-se disponível na página do MCTES, www.mctes.gov.mz.
2. PROPÓSITO,
MOZSKILLS

OBJECTIVOS

E

PRINCÍPIOS

ORIENTADORES

DO

FDI

-

2.1. O que é o Fundo de Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills?
O Fundo de Desenvolvimento Institucional (FDI) é um fundo competitivo gerido pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), destinado a disponibilizar
apoio financeiro para a capacitação, formação, pesquisa, extensão e inovação do ensino
superior. Foi concebido para melhorar a qualidade e a relevância do ensino através do
reforço curricular, incluindo a expansão de programas de pós-graduação, da aplicação
de meios para a melhoria do ensino-aprendizagem e da investigação, e facilitar a
instalação de programas de estágios, em parceria com o sector produtivo.
O objectivo desta subcomponente do Projecto MozSkills é melhorar a qualidade dos
programas de Ensino Superior e sua capacidade de admitir, preparar e formar mais
estudantes em áreas prioritárias com enfoque em STEM (Ciências, Tecnologias,
Engenharias e Matemática).
O propósito do FDI é o de apoiar a capacitação e inovações destinadas a (i) incrementar
a qualidade e quantidade dos programas do ensino superior concebidos e concedidos
dentro do país na área de STEM, respondendo também aos resultados das avaliações
conduzidas pelo Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
(CNAQ); (ii) aumentar a qualidade e relevância da aprendizagem e da investigação,
mediante aplicação de meios e novos métodos de ensino-aprendizagem, concepção e
elaboração de novos tipos de programas e currículos multidisciplinares (incluindo
programas de novos cursos, cursos de curta duração em áreas prioritárias, programas
propedêuticos e práticas de pesquisa); (iii) melhorar as capacidades para gestão do
conhecimento, aprendizagem e pesquisa através de uma melhor utilização de
aplicações em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e laboratórios,
assegurando salvaguardas ambientais e sociais; (iv) melhorar as ligações entre a
aprendizagem no ensino superior, a investigação no país, o mercado de trabalho e o
sector produtivo, a fim de se fortalecer as aptidões técnicas e a flexibilidade dos
graduados, bem como responder a novas necessidades que vão surgindo, incluindo no
contexto da pandemia do Covid 19; e (v) aumentar a equidade regional e de género,
expandindo o acesso à educação e programas de qualidade nas instituições de
diferentes regiões geográficas e promovendo a participação feminina em áreas
8
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prioritárias, com base em medidas objectivas e indicadores de equidade de género e de
prevenção à violência baseada no género (VBG).
O financiamento competitivo é baseado no mérito e na qualidade das propostas e será
usado para fortalecer e garantir o comprometimento institucional. As actividades do
projecto apoiarão principalmente o seguinte:
 Concepção e implementação de estratégias para melhorar a transição escolauniversidade-emprego: incluem programas de nivelamento académico, incluindo a
extensão a instituições de ensino secundário para melhor preparar e motivar
estudantes, especialmente raparigas, para áreas STEM; orientação e tutoria e
serviços de apoio à carreira para elevar o nível de empregabilidade dos graduados,
por meio de abordagens multimodais, incluindo plataformas digitais. O foco será para
o género feminino e para os estudantes em situação vulnerável.
 Melhoramento curricular, considerando as alterações climáticas no contexto do
desenvolvimento sustentável, e implementação de metodologias inovadoras de
ensino-aprendizagem, reforçadas por equipamentos e tecnologias digitais de suporte
à aprendizagem, contemplando o desenvolvimento de competências digitais
intermédias e a correspondente capacitação de pessoal académico, bem como a
adequação de instalações para colocação dos equipamentos;
 Melhoramento da prestação dos laboratórios de ensino e pesquisa aplicada,
incluindo o desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação dos estudantes
de licenciatura à pesquisa através da iniciação científica;
 Parcerias com institutos de pesquisa, indústria e organizações sociais reconhecidas,
incluindo o apoio a estágios de estudantes e a tutoria para trabalhos de culminação
de estudos e participação de representantes do sector produtivo nos processos de
inovação e transferência de tecnologia, bem como a tomada de decisões
institucionais nas IES;
 O contributo da IES para o alinhamento das suas intervenções com (i) a Agenda
2030 das Nações Unidas, (iii) a Agenda 2063 da União Africana e (iii) a visão
estratégica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), plasmada
no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento da Região (RISDP, de
Moçambique (Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015 – 2035 e PQG 2020 –
2024) e dos sectores e áreas intervenientes nos investimentos e benefícios
almejados.
2.2. Tipos de Assistência Financeira
2.2.1. Planos de Melhorias Institucionais (Institucional Improvement Plans)
 Elegibilidade – IES
 Tecto orçamental – Até 20.000.000 MT
 Período de implementação – três anos no máximo;
9
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 Integração de duas a três áreas de enfoque previstas – formação,
pesquisa e extensão, incluindo parcerias,
2.2.2. Programas Específicos de Melhoria (Specific Improvement Programms)
 Elegibilidade - Faculdades/Departamentos
 Tecto orçamental – Até 7.000.000 MT
 Período de implementação - dois anos no máximo;
 Integração de uma ou, no máximo, duas das três áreas de enfoque
previstas – formação, pesquisa e extensão, incluindo parcerias.
2.3. Áreas de enfoque (Modalidades de Projectos)
Formação
Investigação
Extensão
Figura 2: Áreas de enfoque – modalidades dos projectos
2.3.1. Melhoria das condições de ensino-aprendizagem - Formação
 Desenvolvimento curricular
 Capacidade institucional pedagógica, didáctica e tecnológica –
humana e material
 Introdução de metodologias inovadoras
2.3.2. Melhoria das condições para o ensino e investigação, produção e divulgação
científica - Investigação
 Apetrechamento de laboratórios e equipamentos
 Desenvolvimento de pesquisa, incluindo a iniciação dos
estudantes de licenciatura à pesquisa
 Produção científica e inovação
2.3.3. Estabelecimento de consórcios inter-institucionais - Extensão
 Parcerias para a pesquisa e extensão
 Ligação com o sector produtivo - indústria, com vista à inovação e
transferência de tecnologia
 Intervenções de extensão com a comunidade
Em resumo, os tipos de Assistência Financeira descritos no ponto 2.2 podem ser
orientados para as seguintes áreas de enfoque descritas no ponto 2.3, designadamente:
i.
ii.
iii.

Melhoria das condições de ensino-aprendizagem - Formação
Melhoria das condições para a investigação e produção científica – Pesquisa
Estabelecimento de consórcios inter-institucionais - Extensão
10
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Planos de
Melhorias
Institucionais

Programas
Específicos de
Melhoria

20M - MT

7M - MT

2a3
áreas

1a2
áreas

Até 3
anos

Até 2
anos

Figura 3: Tipos de Assistência Financeira do FDI - MozSkills

2.4.

Princípios Orientadores

O apoio do FDI - MozSkills é destinado às necessidades das IES, das faculdades,
escolas superiores e dos departamentos académicos, proporcionando apoio (dentro das
limitações financeiras gerais do Fundo), com base em propostas submetidas ao FDI MozSkills e avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos (detalhados no ponto
5.2).
As propostas para a concessão de apoio pelo FDI - MozSkills poderão ser apresentadas
por (i) instituições de Ensino Superior, tanto públicas como privadas, ou (ii) suas
respectivas faculdades, escolas superiores, ou departamentos académicos e são
fortemente encorajadas parcerias inter-institucionais.
A concessão de apoio financeiro pelo FDI - MozSkills é feita sob a forma de doações
(para instituições públicas) ou de empréstimos (a instituições privadas, tanto as com fins
não lucrativos como as que visam a obtenção de lucro).
O FDI - MozSkills tem como finalidade estimular e proporcionar incentivos à inovação
pedagógica e capacitação académica institucional em áreas STEM. É competitivo e
apoia apenas as melhores propostas das IES que satisfaçam as necessárias condições
de acesso ao FDI - MozSkills. O processo de avaliação e selecção baseia-se em
procedimentos e critérios transparentes, do conhecimento dos proponentes, de forma a
que todas as propostas apresentadas por IES, que sejam qualificáveis, sejam avaliadas
segundo os mesmos cinco critérios: (i) relevância, (ii) resultados e impacto esperados,
(iii) viabilidade técnica e económica, (iv) coerência e (v) sustentabilidade. As propostas
seleccionadas para a concessão de apoio serão as que forem consideradas as
relevantes para as necessidades do País, consistentes com o Plano Estratégico do
11
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Ensino Superior vigente, com as áreas prioritárias para Investigação, e que sejam
viáveis, coerentes, promotoras da equidade de género, bem como sustentáveis, com
salvaguardas ambientais e sociais, bem como condições sanitárias para fazer face à
pandemia Covid 19, e com probabilidade de virem a ter um impacto considerável (e
mensurável). Neste contexto serão observados também critérios de equidade na
concessão de financiamentos às IES.
2.5.

Actividades que podem ser financeiramente apoiadas pelo FDI - MozSkills

Dado que o propósito do FDI - MozSkills é o de estimular inovações e apoiar a
capacitação das IES, a assistência financeira do FDI - MozSkills deverá ser utilizada
para o seguinte:
 Desenho e implementação de projectos de introdução de novos modelos de
ensino-aprendizagem (ex. desenho de programas que considerem o uso de
modelos de aprendizagem híbridos), projectos de desenvolvimento do currículo
(ex. novos ursos na áreas de ciências de informação/informática ou o
fortalecimento dos programas de informática, e engenharia existentes, introdução
de competências digitais intermédias em programas existentes, com foco nos
currículos e programas de ciências e engenharias (electrotécnica, mecânica, civil,
entre outros).
 Desenho e implementação de programas de investigação e extensão;
 Actividades que melhorem a prontidão dos candidatos ao ensino superior
assegurando a melhor preparação para as disciplinas chave dos cursos;
 Investimento em equipamento para o ensino2 e investigação;
 Investimento no capital humano para garantir as condições duma implementação
bem-sucedida dos investimentos pelo FDI - MozSkills;
 Parcerias com institutos e centros de investigação (estágios, permuta ou partilha
de especialistas, instalações, pesquisa e investigação conjuntas, inovação e
transferência de tecnologia, etc);
 Workshops, programas de especialização de curta duração para garantir a
viabilidade de investimentos, incluindo a formação presencial e virtual em novos
métodos de ensino-aprendizagem e investigação;
 Assistência técnica (serviços de consultoria, visitas de assessoria de curta
duração por especialistas ou académicos internacionais);
 Estudos de viabilidade para a concepção e adopção de programas de pósgraduação, aplicação de TIC e laboratórios, novos métodos de ensino e
aprendizagem;

2

Devido à exposição do país às mudanças climáticas, a revisão do currículo considerará a inclusão de
tópicos relacionados às mudanças climáticas e os riscos potenciais para o país e o que pode e deve ser
feito para mitigar os riscos. Além de medidas preventivas, abordagens de gestão de desastres estão
previstas para serem incluídas no currículo e nos materiais de aprendizagem. Igualmente encoraja-se que
todas as propostas de apoio ao desenvolvimento curricular incluam o conhecimento de competências
digitais intermédias e avançadas para cursos de especialidade.
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 Análises de sustentabilidade financeira, necessidades de mercado de trabalho, ou
projecções de empregabilidade;
 Concepção, elaboração e aquisição de material de aprendizagem e pesquisa
(incluindo a tradução e adaptação de livros de texto existentes, ou a encomenda
de novos materiais – desencoraja-se a versão impressa – encoraja-se a versão
digital);
 Visitas de curta duração para negociar e concretizar colaborações institucionais
em países da Região;
 Ligações com o sector produtivo (estágios, permuta ou partilha de técnicos,
instalações, pesquisa e investigação conjuntas, inovação e transferência de
tecnologia, etc.) com vista a melhorar a relevância dos programas e a capacidade
de resposta às necessidades do mercado de trabalho;
 Investimento em estabelecimento de redes de internet wireless em campi
universitários;
 Iniciação Científica de estudantes com vista a dotá-los de habilidades para a
pesquisa;
 Trabalhos de construção civil de pequena monta (Adequação de instalações para
acomodação de inovações pedagógicas e de aprendizagem, bem como de
aplicação de TIC e da instalação de centros e laboratórios, num máximo e 10%
do orçamento total aprovado do projecto);
3. QUALIFICAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
Todas as IES (públicas e/ou privadas) são elegíveis para apresentarem propostas ao
FDI - MozSkills desde que cumpram os seguintes critérios básicos de qualificação à
candidatura:


A instituição proponente é aprovada pelo órgão competente licenciador do ensino
superior (conforme estabelecido pela Lei do Ensino Superior e suas
subsequentes emendas) e possui Alvará. Presentemente o licenciamento e a
autorização para entrada em funcionamento das IES são formalizadas pelo
MCTES, com base nas recomendações do Conselho Nacional do Ensino
Superior (CNES) e aprovadas pelo Conselho de Ministros.



A proposta deve ser apresentada ou aprovada pelo respectivo Reitor/ Director
Geral ou responsável máximo.



Na sua apresentação, a proposta deve ser acompanhada de:
 Cópia de Alvará que autoriza o funcionamento da Unidade de Formação que
se candidata a financiamento;
 Uma cópia do Plano Estratégico em vigor, em implementação ou a iniciar, com
uma validade mínima de três anos, aprovado pelos órgãos colegiais internos
da IES.
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 Evidências de que os dados estatísticos da IES são actualizados e têm sido
submetidos à entidade que coordena o Ensino Superior, de forma consistente,
regular e sem omissões;
 Evidências de que a IES possui unidades e processos de implementação do
Sistema Nacional de Avaliação e Garantia da Qualidade – SINAQES;
 Evidências de que a IES possui um sistema electrónico de registo académico
com interoperabilidade com o sistema em vigor no sector que regula o ensino
superior;
 Evidências de que a IES possui mecanismos formalizados e operacionais de
salvaguardas ambientais e sociais, incluindo gestão de reclamações e
sugestões, bem como a prevenção à violência baseada no género;
 Evidências de que a IES possui ou pretende estabelecer parcerias ou com
institutos de pesquisa, ou indústria e/ou organizações sociais – Caso não
tenha ou pretenda estabelecer parcerias deverá argumentar a favor desse
posicionamento;
 As IES (distinguindo Faculdades e/ou Escolas) que tenham sido beneficiárias
do FDI, devem apresentar (i) o contributo do investimento para o seu
orçamento, (ii) os resultados, benefícios e beneficiários em género e por áreas
de conhecimento, com evidências verificáveis (também em imagens);
 As IES que apresentem propostas ao FDI - MozSkills devem demonstrar o seu
comprometimento com os objectivos da proposta ao comparticiparem, de
alguma forma, no investimento, a partir dos seus próprios recursos (quer
financeiros, ou em espécie, ex. mediante a alocação de tempo dos
funcionários, utilização de infra-estruturas ou equipamento já existentes, etc.).
Todas as propostas ao FDI - MozSkills deverão identificar e quantificar as
contribuições da IES, efectuadas a partir dos seus próprios recursos para as
condições sanitárias de prevenção à pandemia Covid 19;
Permite-se que as unidades de formação das IES seleccionadas apresentem outras
propostas e sejam financiadas, mas a avaliação de tais propostas leva em linha de conta
a capacidade de implementação demonstrada e os resultados obtidos em assistências
financeiras anteriores.
IES com várias áreas de conhecimento, distribuídas em distintos locais do país e/ou
distintas faculdades ou escolas, poderão beneficiar de distintos financiamentos, desde
que o histórico de implementação seja satisfatório em termos de regularidade na
execução dos fundos e comprometimento em correcções.
Para o caso de IES privadas poderão merecer financiamento, ou outros financiamentos,
também após verificação de capacidade de reembolso e/ou de cumprimento satisfatório
de prestações, ou suas correcções, de empréstimos contraídos com o FDI.
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4. O PROCESSO DE CANDIDATURA
4.1 O calendário
Num período de cinco anos decorrerão até três ciclos para a submissão de propostas,
análise e avaliação destas e decisões sobre a concessão de assistência financeira. A
calendarização precisa destes ciclos será determinada pelo MCTES. O Gestor do FDI MozSkills anunciará um calendário detalhado para cada ciclo, indicando a data limite
para a apresentação das candidaturas e convidando todas as IES, faculdades e
departamentos académicos, para apresentarem as suas candidaturas à assistência
financeira pelo FDI - MozSkills.
4.2 Datas limite para a apresentação das candidaturas
O MCTES, através do FDI, anunciará a abertura e a data limite para a submissão dos
pedidos de assistência financeira pelo FDI - MozSkills, para cada ciclo de candidatura,
avaliação e selecção das propostas. Esta informação será divulgada pelos diversos
meios, incluindo jornais de âmbito nacional e a página do MCTES: www.mctes.gov.mz.
4.3 Directivas para a Apresentação de Propostas de projectos ao FDI - MozSkills
Todas as propostas devem ser redigidas em Português, de forma concisa com base
num Quadro Lógico de indicadores a serem atingidos e em texto (não mais de 20-25
páginas) cobrindo:
Uma breve descrição do problema que o projecto pretende resolver;
Intenção, objectivos gerais e específicos, actividades, resultados
esperados e impacto esperado (com a especificação de formas para se
medir o sucesso ou os resultados e os meios de verificação);
Plano
de
implementação
(incluindo
nomes,
qualificações
e
responsabilidades do pessoal que conceberá e implementará as
actividades, metodologia de trabalho e/ou de estudo na implementação do
projecto, um cronograma e plano de acção para a implementação,
incluindo da iniciação científica, no qual deve constar o número de
estudantes que serão envolvidos);
Os custos totais e um plano de financiamento para as actividades,
incluindo a quantificação da comparticipação (quer financeira ou em
espécie) que será feita para se cobrir uma parte dos custos totais, a partir
dos recursos da própria IES, como um indicador do comprometimento e
viabilidade;
Disposições tomadas (com funcionários designados) para a monitorização
e relato da implementação das actividades propostas.
Em anexo pode ser encontrado o formulário padrão que pode ser usado para a
apresentação das propostas de projectos.
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Conceituação: Percepção
de problemas
(Diagnóstico) e Visão

Planeamento e
Elaboraçao da Proposta

Submissão da Proposta
de Projecto e Avaliação

Celebração do Contrato
com o FDI-MozSkills

Execução - Gestão,
Prestação de Contas,
Monitoramento,
Comunicação e Avaliação

Encerramento - Fecho,
Relatório e Avaliação
Final

Figura 4: Fluxograma da concepção à implementação dos projectos
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4.4 Aconselhamento ao processo de candidatura
Os candidatos à assistência financeira pelo FDI - MozSkills poderão procurar obter
conselhos gerais dos gestores do FDI - MozSkills sobre o calendário, qualificação e
critérios para a concessão de assistência financeira pelo FDI - MozSkills, mas nem os
gestores do FDI - MozSkills, nem os membros das Comissões de Avaliação e do
Colectivo de Validação, deverão dar conselhos a candidatos sobre como melhorarem as
suas propostas.
Recomenda-se aos proponentes que participem em eventos ou workshops ou outras
acções de formação sobre a preparação de propostas a serem organizados pelo FDI MozSkills.
4.5 Divulgação
O FDI - MozSkills criará e manterá informação no website do MCTES durante o tempo
de vida do Projecto. O website deverá apresentar todos os documentos de referência,
anúncios, formulários e modelos de apresentação de relatórios, relatórios, estatísticas e
indicadores de desempenho associados ao FDI - MozSkills.
4.6 Segunda e subsequentes candidaturas ao FDI - MozSkills
As unidades de formação de IES (Faculdades/ Escolas Superiores) que recebam
assistência financeira do FDI - MozSkills são elegíveis para se candidatarem a uma
outra assistência financeira, depois de terem concluído, com sucesso, a implementação
da assistência financeira anterior. Poderão ser apreciados os casos de implementação
de projectos precedentes com execução de pelo menos 70% do orçamento e progresso
eficaz quer do cronograma de actividades, quer do alcance de resultados.
Para os casos de unidades de formação de IES privadas será também avaliado o
processo de reembolso de empréstimos precedentes para a validação da elegibilidade a
outra assistência financeira, conforme prescrito no ponto 3.
5. AVALIAÇÃO, SELECÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
5.1 Responsabilidade pela avaliação, selecção e concessão de apoio financeiro
As recomendações sobre a selecção das propostas que irão beneficiar da assistência
financeira institucional do FDI - MozSkills são da responsabilidade da Comissão de
Avaliação, com apoio do FDI – MozSkills. As recomendações da Comissão de Avaliação
constantes do Relatório de Avaliação são validadas por um Colectivo de Especialistas
isento e submetidas à homologação pelo Ministro que superintende o subsector do
ensino superior.

(i) O Ministro da Tutela do Ensino Superior
O Ministro da Tutela do Ensino Superior tomará as decisões finais sobre a assistência
financeira institucional pelo FDI - MozSkills, tendo em consideração as prioridades
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nacionais, os critérios para a avaliação das propostas de projectos submetidas ao FDI MozSkills, e as recomendações das Comissões ad hoc de Avaliação, nomeadas pelo
MCTES para realizar uma análise e apreciação detalhadas das propostas submetidas
ao FDI - MozSkills em cada ciclo de candidaturas. A assistência financeira do FDI MozSkills recebe homologação pelo Ministro que superintende o ensino superior.

O fluxograma a seguir ilustra a cadeia do processo de selecção das candidaturas das
IES até à homologação para o financiamento.

O Ministro da
Tutela do
Ensino
Superior

O Colectivo de Validação do
Relatório de Avaliação
A Comissão de Avaliação

A Gestão do FDI-MozSkills

Figura 5: Cadeia do processo de selecção das candidaturas

(ii) O Colectivo de Validação do Relatório de Avaliação
O Relatório de Avaliação das propostas de projectos, submetido pela Comissão de
Avaliação para homologação pelo Ministro, deverá ser validado por uma equipa de
especialistas que poderá ser constituída de forma ad hoc, proposta pelo FDI - MozSkills
e homologada pelo Ministro da tutela do Ensino Superior.
Os membros poderão ser provenientes de instituições isentas no processo de avaliação
e que asseguram a conformidade e razoabilidade do acesso aos fundos do FDI MozSkills, como por exemplo da DNES, da DNCT, do CNAQ, do FNI e/ou membro do
CNES que não seja de uma IES, até um número máximo de três especialistas.
(iii) A Comissão de Avaliação
A Comissão de Avaliação é nomeada pelo MCTES numa base ad hoc para cada ciclo
de candidaturas ao FDI - MozSkills. O Gestor do FDI - MozSkills, auxiliado pelo
Assistente de Gestão, servirá como Secretário da Comissão. A Comissão terá a
18
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responsabilidade pela análise e apreciação detalhadas de todas as propostas
submetidas ao FDI - MozSkills em cada ciclo de candidaturas e pode recorrer à ajuda de
re-examinadores especializados ou técnicos, se julgar necessário. A Comissão de
Avaliação faz uma classificação de todas as propostas, com base nos critérios e sistema
de classificação definidos (vide secção 5.2), e produção de recomendações para
homologação pelo Ministro de tutela, sobre quais as propostas deverão receber
assistência financeira pelo FDI - MozSkills. O Relatório constante das recomendações
deverá ser validado pelo Colectivo de Validação descrito no n.º ii de 5.1.
A Comissão de Avaliação será constituída por, normalmente, de 3-5 membros,
escolhidos a partir de uma lista mais ampla ou painel de pessoas seleccionadas, por um
lado, pelo seu conhecimento especializado, experiência de docência a nível de pósgraduação, inovação pedagógica no ensino superior, investigação ou outros
conhecimentos e experiência relevantes, incluindo experiência no sector produtivo. Por
outro lado, pela sua idoneidade e pelo reconhecimento na comunidade académica
nacional. O processo de avaliação incluirá revisores de pares especializados locais
(nacionais ou estrangeiros) e, se necessário, avaliadores externos (nacionais ou
estrangeiros sediados fora do país) poderão fazer parte do painel de avaliação. Todos
os membros deste painel receberão formação antes de exercer as suas
responsabilidades, por intermédio de workshops ou tutela individual, de forma a
assegurar-se a compreensão dos princípios orientadores, critérios acordados e
procedimentos operativos do FDI - MozSkills, bem como os princípios gerais de
apreciação e selecção de propostas visando uma melhoria da qualidade e inovações.
(iv) A Gestão do FDI - MozSkills
Tem a responsabilidade pela gestão do fundo e programas do FDI - MozSkills, incluindo
a publicação de um calendário para as candidaturas, a concepção de um sistema de
classificação para todas as propostas, a selecção de candidatos a membros das
Comissões ad hoc de Avaliação, a sua formação depois de serem nomeados,
desempenhar ainda as funções de Secretário destas Comissões, de supervisão do
processo de análise, apreciação, classificação e avaliação de todas as propostas
submetidas ao FDI - MozSkills (com a ajuda de re-examinadores especializados ou
técnicos, se necessário) e assegurando que se cumpram os critérios de avaliação
acordados, que se observem os procedimentos para garantir a imparcialidade e
transparência, e que o processo de avaliação seja efectuado de uma forma eficiente e
pontual. Após a apreciação e classificação das propostas pela Comissão de Avaliação, o
Gestor do FDI - MozSkills, como Secretário dela, preparará para homologação pelo
Ministro de tutela um curto relatório sobre cada proposta (apresentando uma súmula dos
seus objectivos, pontos fortes e fracos, e a classificação acordada pela Comissão) bem
como recomendações sobre quais as propostas que deverão receber apoio. O Gestor
do FDI - MozSkills, auxiliado pelo Assistente de Gestão, preparará ainda uma lista de
todas as propostas recebidas, em cada ciclo de candidaturas, visando a concessão de
assistência financeira, a classificação acordada pela Comissão de Avaliação, e uma lista
das que tenham sido seleccionadas para a concessão de assistência financeira
(incluindo o montante de cada assistência financeira). O Gestor do FDI - MozSkills
também deverá preparar um resumo financeiro que mostre o balanço actualizado do
programa FDI - MozSkills, incluindo os montantes que ainda não foram comprometidos.
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5.2 Critérios para a avaliação das candidaturas ao FDI - MozSkills
Todas as propostas para a concessão de apoio pelo FDI - MozSkills, incluindo os dois
tipos de apoio: Assistência Financeira a Planos de Melhorias Institucionais e Programas
Específicos de Melhoria são avaliados na base dos mesmos cinco critérios:

1
2
3
4
5

• Clareza e Relevância

• Impacto e Resultados
• Viabilidade
• Coerência do Investimento
• Sustentabilidade

Figura 6: Critérios para a avaliação das candidaturas ao FDI - MozSkills
(i)

Clareza e relevância da proposta, e sua conformidade com os objectivos
do (a) Plano Estratégico do Ensino Superior (PEES) e Plano estratégico da
instituição proponente: considerando a capacidade de fazer face à Covid
19, prever o aumento do provimento de graduados e pós-graduados com
os conhecimentos e aptidões técnicas necessários e apropriados em
disciplinas prioritárias, melhoria da qualidade e relevância dos programas
de ensino e aprendizagem, e gestão dos recursos, bem como o aumento
da equidade regional; e (b) áreas seleccionadas das prioridades do Plano
Estratégico para Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como da sua
actualização, incluindo: Ciências Naturais, Matemática, Engenharias,
Tecnologias, Ciências Agro-Pecuárias e Ciências Bio-Médicas. Todos os
Planos de Melhorias Institucionais deverão incluir actividades para
sensibilizar e mitigar a VBG, incluindo o fortalecimento ou estabelecimento
de um mecanismo de reclamação e mecanismo explícito para promover a
participação da rapariga em áreas STEM. Será uma vantagem se o
projecto identificar o seu contributo para (i) a Agenda 2030 das Nações
Unidas, (iii) a Agenda 2063 da União Africana e (iii) a visão estratégica da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), plasmada no
Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento da Região (RISDP), de
Moçambique (Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015 – 2035 e
PQG 2020 – 2024) e dos sectores e áreas intervenientes nos
investimentos e benefícios almejados;

(ii)

Impacto e resultados esperados do investimento, da capacitação, da
investigação e sua publicação ou inovação esperados, incluindo
contribuição para acreditação de programas ou cursos, a participação dos
estudantes de licenciatura na iniciação científica, a promoção da equidade
20
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de género e de prevenção à violência baseada no género, com base em
medidas objectivas e indicadores mensuráveis de melhoria na qualidade,
eficiência, ou no acesso a oportunidades e programas do ensino superior e
divulgação da produção de conhecimento;
(iii)

Viabilidade, em termos de metas realistas e atingíveis, capacidade de
implementação e disponibilidade em termos do necessário pessoal ou
instalações em condições sanitárias aceitáveis de prevenção à pandemia
Covid 19; a determinação da viabilidade levará em conta o
comprometimento para com a inovação e melhoria da qualidade
demonstrado pela IES (ou grupo de pessoal académico ou de pesquisa e
investigação) pela comparticipação mínima de 30% (que deverá ser
quantificada) em contribuir para os custos do investimento e de cuidados
sanitários, a partir dos seus próprios recursos (quer sejam financeiros, ou
em espécie);

(iv)

Coerência do investimento proposto, em termos de uma complementação
adequada entre diferentes tipos de actividade, (ex. investimentos na
capacidade de fazer face à Covid 19, incluindo formação do pessoal,
serviços de assistência técnica, equipamento, objectos digitais e livros, ou
actividades de aprendizagem e de investigação, incluindo a participação
dos estudantes de licenciatura na iniciação científica) e integração com o
orçamento operacional e de investimento da instituição beneficiária;

(v)

Sustentabilidade do projecto como sendo a capacidade da instituição
proponente usar, manter e melhorar o investimento, de forma a garantir a
durabilidade dos resultados, observando as salvaguardas ambientais e
sociais sempre que se revelar necessário e a fortalecer a capacidade de
resiliência a adversidades, incluindo o Covid 19.

Para a avaliação será usada uma grelha de classificação que atribui, a cada proposta,
valores ou pontos que reflictam estes cinco critérios. A ordem de classificação será
baseada no somatório dos valores ou pontos atribuídos, constituindo-se três grupos: (i)
propostas de qualidade prioritária, (ii) propostas de qualidade elegível mas não
prioritárias e (iii) propostas de baixa qualidade, não prioritárias e não elegíveis. Apenas
as propostas de qualidade elegível (i e ii) merecerão oportunidade de correcção e
melhoria.
A equipa de Gestão do FDI - MozSkills elabora um esquema simples de atribuição de
valores (numa escala de 0 a 100) a todas as propostas, com base nos critérios
anunciados pelo FDI - MozSkills, bem como uma fórmula para se converterem estes
valores em 3 categorias:
A. Proposta excelente, que satisfaz todos os critérios em grande medida;
recomenda-se o financiamento pelo FDI - MozSkills para este projecto ou
inovação (Proposta com pontuação entre 90 a 100);
B. Proposta potencialmente boa, que satisfaz alguns critérios mas que requer uma
revisão ou maior detalhe, antes de se poder recomendar o financiamento
(Proposta com pontuação de 70 a 89);
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C. Proposta fraca, que não satisfaz os critérios, e que deverá ser rejeitada
(Proposta com pontuação abaixo de 70).

Proposta Fraca
Abaixo de 70 pontos

Proposta Boa
70 a 89 pontos

Proposta Excelente
90 a 100 pontos

Figura 7: Escala de pontuação na classificação das propostas
Na atribuição de investimentos privilegiam-se as propostas prioritárias melhor
qualificadas.

5.3 Confidencialidade e ética, conflito de interesses e preocupações com o
ambiente
As propostas para a concessão de apoio pelo FDI - MozSkills, os comentários emitidos
pela Comissão de Avaliação e deliberações são estritamente confidenciais. Os
funcionários do MCTES, os re-examinadores, os membros da Comissão de Avaliação,
não deverão facultar ou discutir com candidatos ao FDI - MozSkills informação
relacionada com a avaliação detalhada e classificação de cada proposta, não deverão
emitir opiniões sobre as possibilidades de sucesso ou fracasso, nem fornecer conselhos
específicos aos candidatos sobre como apresentarem as propostas.
A Comissão de Avaliação deve empreender todos os esforços no sentido de assegurar
que as suas decisões sejam justas, imparciais e não sujeitas a qualquer conflito de
interesses. Isto poderá significar que membros duma Comissão de Avaliação que
estejam, de uma ou outra forma, envolvidos com instituições que apresentem
determinadas propostas, não deverão participar na avaliação dessas mesmas propostas
e, os re-examinadores especializados deverão ser escolhidos (quando necessário) de
forma a assegurar-se que eles não tenham qualquer envolvimento com a instituição
candidata.
Todas as instituições que recebam uma assistência financeira do FDI - MozSkills
deverão agir de acordo com os códigos de ética relevantes e preocupações com o meio
ambiente.
5.4 Critérios Padrão de Revisão e Escalas
Os critérios de avaliação a serem usados pela Comissão de Avaliação e as possíveis
escalas associadas podem ser revistos no final do Ciclo de Fundos pela equipa de
gestão do FDI - MozSkills / UCP para determinar se eles requerem modificação ou
substituição.
22

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills - Manual Operacional – Versão Completa

5.5 Retro- alimentação das Propostas e Comentários Qualitativos dos Avaliadores
Cada avaliador técnico terá de anexar comentários qualitativos para cada proposta
revista de modo a providenciar um feedback profissional à proposta original. Os
comentários poderão ser tais que dêem um sentido das prioridades das propostas do
FDI - MozSkills, sugerindo uma melhor orientação na abordagem, melhoramento dos
possíveis enfoques e/ou recomendar um uso mais eficiente de recursos orçamentais. O
propósito dos comentários é melhorar a qualidade da proposta revista, ou providenciar
uma base para melhor perceber a razão da rejeição da proposta e portanto, se for
possível refazê-la ou revê-la para uma possível re-submissão.
5.6 Re-submissão das Propostas
Propostas que tenham sido devolvidas para melhoramento podem ser revistas
baseando-se nos comentários técnicos dos avaliadores e re-submetidas. No caso de a
revisão ter sido satisfatória, as propostas revistas poderão ser re-submetidas.
5.7 Solicitação de reavaliação de proposta reprovada (Abaixo de 70 pontos)
Se a IES proponente da proposta pretender uma re-avaliação da sua proposta, poderá
interpor um recurso por escrito, encaminhado por email, ao Gestor do FDI - MozSkills,
até três dias úteis após recepção da comunicação dos resultados.
Após a recepção do pedido de recurso, o Gestor do FDI - MozSkills em colaboração
com membros relevantes da Comissão de Avaliação, providenciarão as seguintes
medidas de acção:
a) Submeter o recurso de forma anónima à apreciação de um painel técnico
independente das áreas especializadas para uma segunda opinião da proposta
de projecto;
b) Comunicar a apreciação do recurso ao Ministro de tutela para a tomada de
decisão e homologação do resultado do recurso com base nas recomendações
do painel de recurso;
c) Caso o recurso não tenha fundamento, o FDI - MozSkills comunica ao Ministro a
fundamentação da rejeição do recurso para a sua homologação e posterior
comunicação ao proponente.
5.8 Anúncio da Assistência Financeira concedida pelo FDI - MozSkills
Todos os candidatos à assistência financeira pelo FDI - MozSkills serão notificados pela
equipa de gestão FDI - MozSkills sobre o resultado da sua candidatura, tão cedo quanto
possível. A atribuição de assistência financeira será anunciada publicamente (inclusive
em jornais e na página do MCTES). O MCTES firmará um acordo ou contrato com cada
IES a que tenha sido concedido uma Doação ou Empréstimo pelo FDI - MozSkills. No
acordo ou contrato em referência especificar-se-ão o montante e as condições da
assistência financeira, incluindo uma declaração de todas as obrigações e
responsabilidades dos beneficiários da assistência financeira.
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6. UTILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
6.1 Implementação de Actividades
A responsabilidade pela implementação das actividades da proposta aprovada será da
IES, da faculdade, escola superior ou departamento académico que receba a
assistência financeira. Todas as IES, faculdades e/ou escolas superiores que recebam
assistência financeira deverão assinar um Acordo de Financiamento ou Contrato,
redigido pelo FDI - MozSkills, especificando as modalidades da doação ou do
empréstimo. Só depois de o Acordo de Doação ou Contrato de Empréstimo ter sido
assinado, poderá a IES começar a implementar a assistência financeira pelo FDI MozSkills. O projecto é iniciado após o Visto do Tribunal Administrativo ao Acordo ou
Contrato de Financiamento entre o MCTES e a IES implementadora.
Todas as instituições e entidades que recebam assistência financeira pelo FDI MozSkills deverão fazer uso dessa assistência financeira com a devida diligência,
eficácia e eficiência, e de acordo com padrões e práticas educacionais, técnicas,
financeiras e de gestão correctas, e deverão manter organizados e actualizados os
devidos arquivos e contabilidade, conforme regulamentado pelas normas e leis que
gerem os fundos públicos na Republica de Moçambique.
6.2 Envolvimento de Peritos Internacionais
Peritos Internacionais em programas de pós-graduação e investigação, aplicação em
TIC e inovação em ensino-aprendizagem poderão ser convidados a apoiar as IES na
concepção, implementação e monitoria das actividades inerentes aos programas, no
sentido de alcançarem elevados níveis de padrões em programas académicos e de
investigação e de assegurarem que as IES tenham boas práticas internacionais.
6.3 Despesas Elegíveis
As seguintes categorias de despesas são elegíveis para financiamento, ao abrigo de
uma assistência financeira pelo FDI - MozSkills:
 Equipamento;
 Acesso a Jornais / revistas e livros científicos;
 Publicação de artigos em jornais/revistas científicas;
 Consultorias internacionais, regionais e locais;
 Serviços técnicos;
 Formações de curta duração e estágios no estrangeiro observados os
condicionalismos sanitários decorrentes da pandemia Covid 19, estreitamente
relacionados com a implementação do investimento em qualidade, currículo,
investigação e parceria ou equipamento proposto;
 Formações de curta duração e estágios a nível local estreitamente relacionados com
a implementação do investimento em qualidade, currículo, investigação e parceria ou
equipamento proposto;
 Visitas de estudo no estrangeiro para negociar parcerias institucionais;
 Formação local;
 Workshops e seminários de planificação;
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Pequenas adequações - renovações / obras – até um valor máximo equivalente a
10% do orçamento global do projecto – a fim de acomodarem o equipamento
necessário e de salvaguardas ambientais.

6.4 Despesas Não- Elegíveis
As seguintes categorias de despesas não são Elegíveis para financiamento, ao abrigo
de uma assistência financeira pelo FDI - MozSkills:















Veículos;
Consumíveis para funcionamento;
Obras de construção civil para novas infra-estruturas e condições básicas sanitárias;
Direitos alfandegários e outros impostos cobrados pelo país, associados aos casos
de importação de bens;
Bolsas de estudo (graduação, pós-graduação)
Bens e serviços procedentes de países não-membros do Banco Mundial;
Itens não incluídos no projecto, salvo aprovação do Gestor do FDI - MozSkills,
consertada com o Coordenador do Projecto MozSkills, mediante solicitação prévia à
execução da despesa;
Pagamentos feitos ou devidos por despesas executadas após a data de
encerramento do Projecto MozSkills. Pagamentos efectuados após a data de fim do
projecto, salvo se o projecto tiver sido formalmente estendido, por meio de uma
apostila ao contrato;
Subscrições mensais para acesso recorrente a infoprodutos, softwares, facilidades e
recursos, incluindo digitais (Rotinas e funcionamento – São por comparticipação da
IES);
Seguros;
Multas.
Juros e outras despesas bancárias (excepto despesas de manutenção da conta e de
livros de cheque); Despesas declaradas inelegíveis em função de auditorias ou
avaliações;
Despesas para as quais o mutuário não conseguiu apresentar comprovação
suficiente e apropriada;

6.5 Desembolso de Fundos
O desembolso de fundos para a assistência financeira pelo FDI - MozSkills é da
responsabilidade da Unidade de Coordenação do Projecto (UCP), sob proposta do FDI.
Este será igualmente responsável por providenciar conselhos, formação e apoio às IES
e seus funcionários, que estejam a implementar uma assistência financeira pelo FDI MozSkills, na execução dos fundos e na aquisição de bens e serviços.
Os desembolsos de fundos e o tempo que decorre para esse efeito estão dependentes
do desfecho na tramitação de toda a documentação exigida quer pelo Tribunal
Administrativo para a obtenção do visto nos contratos, quer pelo Ministério da Economia
e Finanças, uma vez que o sistema de desembolsos é por via do E-SISTAFE.
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O número de desembolsos está dependente da natureza e abordagem do projecto e
poderá variar entre dois ou três desembolsos, em percentagens de 75% e 25%, ou 50%,
25% e 25%, ou ainda em 25%, 50% e 25%, entre outras possíveis.
O primeiro desembolso ocorre a seguir ao Visto do Tribunal Administrativo ao Acordo ou
Contrato. Os desembolsos subsequentes estão dependentes do desempenho e da
prestação de contas dos fundos recebidos, devendo o progresso do projecto ser, no
mínimo, de 80% de execução do orçamento do desembolso em análise do progresso.
6.6 Procurement para Aquisição de Bens e Serviços
As regras de procurement do FDI - MozSkills terão como base as normas e
procedimentos constantes do Manual de Procurement do Projecto MozSkills, em
cumprimento das exigências do Banco Mundial e do Decreto 5/2016 de 8 de Março, que
contém o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviço ao Estado. Em anexo poder-se-á ler o fundamental
para a gestão do procurement dos projectos com base em aquisições de bens e
contratação de serviços.
7. CONDIÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
No caso de IES públicas, toda a assistência financeira institucional pelo FDI - MozSkills
assumirá a forma de doação.
No caso de IES privadas (tanto de fins lucrativos como não lucrativos) a assistência
financeira pelo FDI - MozSkills será na forma de um empréstimo reembolsável, com
condições favoráveis ao investimento no sub-sector do ES. O princípio subjacente é o
de que a assistência financeira pelo FDI - MozSkills proporcionará apoio financeiro para
que as instituições privadas elaborem novos programas em áreas ou disciplinas de alta
prioridade para o país e invistam na capacitação, investigação e inovações, a fim de
melhorarem a qualidade e / ou eficiência dos actuais programas em benefício da nação.
Mas porque se convertem em bens capitais da instituição privada, a assistência
financeira deve ser reembolsada.
7.1 Prestação de contas
Qualquer IES, Faculdade ou Escola Superior, à qual tenha sido concedido apoio
financeiro pelo FDI - MozSkills, deve manter, uma conta exclusiva para a doação ou o
empréstimo recebido do FDI - MozSkills, revelando todos os itens de despesas
efectuadas para a implementação das actividades financiadas.
7.2 Monitoria
Especialistas de Monitoria da equipa de gestão do FDI - MozSkills, incluindo da UCP, se
necessário, visitarão periodicamente os campi para avaliar o progresso, verificar os
problemas e providenciarão formações e assistência em relação aos procedimentos do
FDI - MozSkills e da UCP. Durante estas visitas, a equipa de monitoria e avaliação
também recolherá os dados necessários para medir os indicadores de desempenho e
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outros associados ao Projecto MozSkills. Os indicadores de desempenho para cada ano
serão apresentados no website do MCTES.
7.3 Reembolso de Empréstimos
1. Os empréstimos do FDI - MozSkills a instituições privadas devem ser
reembolsados ao FDI - MozSkills em moeda nacional, ao longo de um período
máximo de 60 meses em prestações mensais (pagas no fim de cada mês) com
uma taxa de serviços de monitoria de 3% do orçamento e em dois cenários
alternativos:
a. Iniciar o pagamento após o primeiro desembolso para a implementação do
projecto, de forma a que o reembolso do financiamento, a ser feito em
prestações mensais, seja concluído até um período máximo de cinco anos;
b. Iniciar o pagamento um ano imediatamente após a assinatura do contrato,
precisamente após o primeiro desembolso para a implementação do
projecto, de forma a que o reembolso do financiamento, a ser feito em
prestações mensais, seja concluído até um período máximo de quatro
anos.
As IES privadas que recebam assistência financeira do FDI - MozSkills deverão fornecer
ao MCTES, através do FDI, comprovativos satisfatórios de que estão a efectuar todas as
transferências devidas para o reembolso ao FDI - MozSkills, antes de submeterem
novas propostas ao FDI - MozSkills.
Os fundos reembolsados constituem um fundo rotativo e serão aplicados em novos
investimentos de acordo com os objectivos do FDI - MozSkills.
8. REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
Todas as IES que estejam a receber assistência financeira devem prestar contas
trimestralmente para permitir a UCP por sua vez incluir esta prestação de contas na
contabilização dos relatórios intercalares (IFR). Os desembolsos subsequentes devem
acontecer mediante a apresentação de uma prestação de contas correcta e fiscalmente
aceitável e tendo executado pelo menos 70% do valor anteriormente recebido.
A prestação de contas a ser apresentada deve respeitar os procedimentos do manual de
procedimentos da gestão financeira aprovado pelo financiador, que toma em
consideração as leis do Governo de Moçambique e os procedimentos do Banco
Mundial.
Devem acompanhar os processos de prestação de contas os relatórios financeiros
descritivos sobre (a) a utilização de fundos, e (b) a implementação das actividades
financiadas. O formulário geral e os prazos para a apresentação de tais relatórios serão
determinados pelo FDI - MozSkills (em concordância com a coordenação do projecto
MozSkills), o qual preparará e apresentará relatórios regulares ao MCTES e ao Banco
Mundial sobre (i) a avaliação e selecção das propostas, e (ii) a implementação e
resultados dos projectos, da produção e divulgação de conhecimento e das inovações
apoiadas pelo FDI - MozSkills.
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9. EMENDA OU CORRECÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÕES
Este Manual de Operações deve ser visto como um Documento de Referência Padrão
que poderá e deverá ser modificado ou corrigido na base da experiência adquirida na
implementação do FDI - MozSkills. Em caso de necessidade, o FDI apresentará as
propostas de alteração do Manual para aprovação do Banco Mundial.
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10. ANEXOS
Anexo 1 - Roteiro de Actividades Inerentes aos Ciclos do FDI - MOZSKILLS
1. A equipa de Gestão do FDI - MozSkills distribui a todas as IES um Guião de Acesso
ao Financiamento concebido a partir do Manual de Operações do FDI - MozSkills,
contendo as directivas para a apresentação de propostas e anunciam o calendário
para o ciclo de submissão e avaliação de propostas, bem como o processo de
selecção dos projectos que irão receber apoio pelo FDI - MozSkills.
2. A equipa de Gestão do FDI - MozSkills, com outros funcionários do MCTES, recruta
através de um concurso público membros de um Painel de Avaliação (incluindo
funcionários seniores académicos de IES, tanto públicas como privadas, cobrindo um
amplo leque de assuntos e disciplinas, bem como pessoas com experiência de
gestão e administração de IES, processos de investigação, de inovação e de
desenvolvimento no Ensino Superior e no sector produtivo). Este painel funcionará
como um “reservatório” de pessoas devidamente qualificadas que poderão ser
nomeadas membros das Comissões de Avaliação ad hoc que irão analisar e avaliar
as propostas submetidas ao FDI - MozSkills.
3. A equipa de Gestão do FDI - MozSkills organiza workshops para membros da
Comissão de Avaliação a fim de proporcionar conselhos e formação sobre avaliação
de propostas. Técnicos de Fundações ou de outro tipo de instituições, com base na
sua experiência de análise e avaliação de propostas, poderão ser convidados a
ministrar conselhos e formação, bem como para a selecção de propostas para
financiamento.
4. A equipa de Gestão do FDI - MozSkills convida todas as IES elegíveis a
apresentarem propostas até uma determinada data (data limite para a apresentação
das propostas), concedendo às IES, pelo menos, um mês para prepararem as
propostas. Neste contexto, a equipa de gestão do FDI - MozSkills concede às IES
uma capacitação em preparação e implementação de projectos.
5. Sob a proposta da equipa de Gestão do FDI – MozSkills, o MCTES nomeia uma
Comissão de Avaliação ad hoc (a partir do painel) para o ciclo de candidaturas, para
propostas de financiamento aos Planos de Melhorias Institucionais e Programas
Específicos de Melhoria.
6. A equipa de Gestão do FDI - MozSkills elabora um esquema simples de atribuição de
valores (numa escala de 0 a 100) a todas as propostas, com base nos critérios
anunciados pelo FDI - MozSkills, bem como uma fórmula para se converterem estes
valores em 3 categorias:
D. Proposta excelente, que satisfaz todos os critérios em grande medida;
recomenda-se o financiamento pelo FDI - MozSkills para este projecto ou
inovação (Proposta com pontuação entre 90 a 100);
E. Proposta potencialmente boa, que satisfaz alguns critérios mas que requer uma
revisão ou maior detalhe, antes de se poder recomendar o financiamento
(Proposta com pontuação de 70 a 89);
F. Proposta fraca, que não satisfaz os critérios, e que deverá ser rejeitada
(Proposta com pontuação abaixo de 70).
7. As IES, faculdades e departamentos académicos apresentam propostas até à data
limite.
8. Depois da data limite para a apresentação das candidaturas, a equipa de Gestão do
FDI - MozSkills realiza uma reunião preliminar com a Comissão de Avaliação, a fim
de se decidir se são necessários revisores especializados para fazerem uma
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apreciação técnica das propostas (caso seja necessário, o Gestor do FDI - MozSkills
poderá consultar os membros da Comissão) (1 semana)
9. Análise detalhada de todas as propostas por membros da Comissão de Avaliação (e,
caso necessário, por re-examinadores especializados); cada membro atribuirá uma
pontuação (utilizando o esquema de classificação acordado e uma categoria
preliminar – A, B ou C – para cada proposta. (4-6 semanas).
10. Uma ou mais reuniões da Comissão de Avaliação para se acordarem as categorias
finais atribuídas a todas as propostas (2-3 semanas).
11. O Gestor do FDI - MozSkills e a Comissão de Avaliação preparam para um Colectivo
de Validação (i) um breve relatório escrito sobre cada proposta para assistência
financeira aos Planos de Melhorias Institucionais e Programas Específicos de
Melhoria (dando um breve sumário do conteúdo e objectivos da inovação proposta,
os pontos fortes e fracos da proposta, a classificação acordada pela Comissão de
Avaliação (numa escala de 0 a 100) e a categoria (A, B ou C); (ii) uma lista de todas
as propostas submetidas para assistência financeira, com referência à classificação
e categorias acordadas pela Comissão (1-2 semanas); e (iv) um resumo financeiro
que mostra o balanço actual do FDI - MozSkills, incluindo os montantes a serem
aprovados e os que ainda não foram comprometidos.
12. Apreciação pelo Colectivo de Validação do relatório sucinto sobre as propostas de
IES, com as listas de todas as propostas recebidas para cada tipo de assistência
financeira solicitada (por ordem de classificação) e recomendações da Comissão de
Avaliação (em termos das três categorias: A: merece uma assistência financeira, B: a
proposta necessita de ser revista, C: deverá ser rejeitada). (As listas e relatórios
deverão ser submetidos 1-2 semanas antes da data da reunião). (1-2 semanas)
13. O Ministro analisa os relatórios e recomendações da Comissão de Avaliação
validadas pelo Colectivo de Validação, e (i) decide que propostas deverão receber
financiamento do FDI - MozSkills, e (ii) aprova as listas da assistência financeira.
Esta função é da responsabilidade do Ministro que superintende o sector de Ensino
Superior (1-2 semanas após a submissão dos relatórios concisos).
14. O Gestor do FDI - MozSkills informa a todas as IES, faculdades e departamentos
académicos se as suas propostas foram bem-sucedidas, se precisam de ser revistas,
ou foram rejeitadas (não mais de 2 semanas após a homologação do Ministro).
15. O Gestor do FDI - MozSkills lança um anúncio público (na página da Internet e nos
jornais nacionais) contendo a lista de projectos de assistência financeira submetidos
ao FDI - MozSkills, recomendados pela Comissão de Avaliação, validados pelo
Colectivo de Validação e homologados pelo Ministro. (1 semana)
16. A equipa de Gestão do FDI – MozSkills, com apoio do Especialista de Procurement
do Projecto MozSkills, prepara um acordo de doação ou contrato de empréstimo para
todas as candidaturas bem-sucedidas, no qual menciona (a) o montante e período da
assistência financeira, (b) as condições da assistência financeira (incluindo, no caso
de IES privadas, as condições de reembolso do empréstimo), as responsabilidades e
obrigações (ex. requisitos sobre a prestação de contas, auditoria e monitoria, etc.).
(Contar com 2-3 semanas para a preparação e assinatura do contrato pela
Autoridade Competente do MCTES e pelo Reitor ou Director-Geral de cada IES que
receba uma assistência financeira aos Planos de Melhorias Institucionais e
Programas Específicos de Melhoria, ou por Director de Faculdade ou Escola, no
caso de uma assistência financeira localizada a Programas Específicos de Melhoria.
17. Prever tempo de obtenção do visto prévio do Tribunal Administrativo, obrigação a
cumprir pelo valor em contrato (Mais de 5.000.000,00MT);
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18. As IES implementam a proposta aprovada (projecto) ao longo do período de tempo
acordado e, quando necessário, com a ajuda da UCP/FDI, no que se refere à gestão
financeira ou ao aprovisionamento de bens, serviços e assistência técnica, bem
como a apresentação periódica de relatórios à Gestão do FDI - MozSkills e UCP.
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Anexo 2 - Modelo de Proposta e Orçamento

Título da proposta
1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
2. APRESENTAÇÃO DA RAZÃO PORQUE A IES APRESENTA UMA
PROPOSTA AO FDI - MOZSKILLS
3. INDICAÇÃO DA MODALIDADE E TIPO DE ACTIVIDADE
4. DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO FDI - MOZSKILLS E METODOLOGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
5. PLANO E ORÇAMENTO (EM FORMATO DE PLANO DE TESOURARIA)
6. RESULTADOS
7. GESTÃO E MONITORIA

Projecto preparado por: _____________________ (Nome)
_____________________ (Posição / responsabilidade no projecto)
_____________________ (Data, Local)

Anotações 1:
Todas as propostas têm de estar escritas em Português, sendo apresentadas em
páginas de papel A4, com o texto em fonte “Times New Roman”, tipo 12, em páginas
numeradas no rodapé, do lado direito.
As margens do texto devem ser sempre de 1” (ou 2,54cm) em todos os limites do papel.
O texto é sempre apresentado a um espaço e meio (1,5) na vertical (ou “portrait”).
Excepcionalmente, mapas orçamentais poderão ser apresentados na horizontal (ou em
“landscape”), sempre com as margens indicadas.
Todas as propostas têm a mesma apresentação geral:
 Capa
 Sumário (com a lista de temas e indicação dos números de páginas onde se situa
o assunto). Neste sumário constarão os anexos com a indicação do número total
de páginas que contêm
 O texto da proposta, de acordo com a sequência que abaixo se detalha.
As propostas, antes de serem apresentadas ao FDI - MozSkills, devem ser editadas e
revistas para que se apresentem com consistência e sem gralhas.
As propostas estarão redigidas de uma forma concisa e precisa (dispensando-se
redundâncias e ênfases desnecessárias) e terão de ser claras e directas,
particularmente no que se refere aos detalhes de aplicação da capacidade a acrescentar
à instituição com a implementação das actividades propostas ao FDI - MozSkills.
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No processo de candidatura, solicitamos que seja preenchida a plataforma electrónica
para o efeito, e seja enviada a proposta por email, através dos endereços electrónicos
disponíveis.

Anotações 2:
As propostas observarão a seguinte ordem de apresentação do respectivo conteúdo:
1. Apresentação da instituição
Esta apresentação tem de ser feita no máximo de 3 parágrafos – o que é a instituição,
que formação concede e a quem, onde se encontra geograficamente a operar.
Outros dados sobre a instituição devem constar em “Anexo/s” onde se apresentam
números de alunos, cursos, constituição do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, dados sobre meios infra-estruturais, recursos educacionais disponíveis,
laboratórios, biblioteca, investigação em curso e outros elementos relevantes.
Neste/s “Anexo/s” têm, também, de constar, elementos de natureza financeira,
nomeadamente: o orçamento de funcionamento e de investimentos da organização, nos
últimos 2 anos, em moeda nacional e em moeda convertível (em dinheiro e em espécie)
e uma listagem das suas fontes de financiamento.
Ainda como “Anexo” a instituição tem, de acordo com o seu “Plano Estratégico”, de
apresentar as perspectivas de funcionamento para os próximos 5 anos.
2. Apresentação da razão porque a IES apresenta uma proposta ao FDI MozSkills
Nesta apresentação devem constar três elementos principais:
 Qual o Problema que pretende resolver
 Por que motivo e interesse a instituição se candidata a este fundo - tendo em conta
que as instituições privadas têm de apresentar as condições de reembolso do
empréstimo a que se candidatam.
 Como é que o objecto em que a instituição quer aplicar os fundos do FDI - MozSkills
se articula com as suas perspectivas de desenvolvimento, funcionamento e parcerias
com outras instituições intervenientes.
3. Descrição da utilização do FDI - MozSkills
Nesta secção a instituição tem de apresentar, com concisão e explicitamente, a relação
do que pretende fazer com os fundos que solicita ao FDI - MozSkills (Porquê – como
(METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO) – para quê). (Pode-se fazer a apresentação
por “Módulos” ou “Sub-projectos”).
Igualmente é importante apresentar, de forma concreta e precisa, a sustentabilidade, por
um cenário de 5 anos, da capacidade acrescida à IES, decorrente dos fundos atribuídos
pelo FDI - MozSkills.
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4. Estrutura da Proposta de Projecto
Relevância (Problema a resolver, justificação, com referências às políticas/estratégias
da instituição, governo), objectivos, objectivos gerais, resultados esperados, actividades,
responsabilidade, metas e milestones, ligação ao orçamento da instituição, outros
financiamentos relacionados, riscos.
Deve ser obrigatoriamente apresentado um Quadro Lógico (Ver modelo no Anexo 7).

5. Plano e Orçamento
O plano tem de ter uma listagem com os seguintes elementos:
 Datas de começo e fim das acções
 Descrição das acções
 Orçamento (total) das acções previstas no plano
 Resultados (a detalhar).
6. Resultados
Os resultados têm de ser apresentados expressos em indicadores quantitativos e
qualitativos – estes resultados têm de ser coerentes com as perspectivas de
desenvolvimento da instituição.
7. Gestão e Monitoria
A instituição tem de apresentar:
• Uma descrição clara dos mecanismos internos de implementação das actividades
incluídas na proposta apresentada ao FDI - MozSkills
• A relação das pessoas (e respectivas qualificações académicas e profissionais) que
vão estar envolvidas na implementação e gestão da aplicação dos fundos do FDI MozSkills
• O fundo de tempo previsto para o envolvimento, neste projecto, das pessoas que
constam da relação acima.
Atenção deve ser dada aos mecanismos de articulação com a gestão do FDI MozSkills, nomeadamente com os requisitos de desembolso destes fundos e com a
ligação com a Unidade de Implementação instalada no MCTES.
8. Condições de Reembolso (para as IES privadas)
A instituição tem de apresentar um plano de reembolso (valores, prazos de reembolso,
formas de pagamento) correspondente ao valor solicitado ao FDI - MozSkills.
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Anotações 3:

O orçamento tem de ter uma listagem em folha Excel editável com os seguintes
elementos:
+ Linha orçamental (a detalhar abaixo)
+ Elementos de cálculo (com todos os detalhes conducentes aos cálculos finais)
+ Cálculos finais para o FDI - MozSkills e para a “Comparticipação” das IES
O orçamento pode conter notas adicionais indicando a que “objectivo” os custos se
referem.
O orçamento deve ser apresentado em meticais, mas para efeitos de percepções futuras
deverá constar o valor da indexação ao dólar americano ao cambio de referência
indicado pela DNPO – isso não significa que o fundo a atribuir seja entregue à IES nesta
moeda.
O orçamento é apresentado em duas colunas: a primeira para a “Contribuição do FDI MozSkills” e a segunda para a “Comparticipação” da IES.
As linhas orçamentais são as seguintes, estruturadas com base no Sistema de
contabilidade pública:
Tabela 1: Linhas orçamentais de acordo com sistema de contabilidade pública
112000
121000
121001
122000

Ajudas de custo dentro e fora do pais
Bens (Consumíveis de escritório, etc)
Combustíveis e lubrificantes
Serviços (Despesas de deslocação para dentro e fora do pais,
estágios ou formação local, serviços de assistência técnicas –
pagamentos a consultores, outros serviços, etc)
122001 Despesas com comunicação
211000 Obras (trabalhos de construção civil)
212000 Equipamentos, mobiliários
Pode haver tantos planos e orçamentos quantos os “Módulos” ou “Sub-Projectos” que a
instituição apresente. (De notar que os totais do/s “orçamento/s” têm de ser iguais aos
totais que constam do/s “plano/s”.
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Anexo 3 - Template para Propostas de Projectos
Tabela 2: Template para propostas de projectos

1.1.

Dados da Instituição de Ensino Superior (IES) Concorrente ao FDI –
MozSkills
Nome da IES

1.2.

Faculdade/Escola

1.3.

Localização

1.4.

Contactos Directos

1.5.

Email

1.6.

Responsável da IES
ou Faculdade/
Escola Superior

A:

B1:
2.1.
2.2.

B2:
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Assinale com um X a Modalidade a que a IES concorre
Assistência Financeira a Planos de Melhorias Institucionais
Assistência Financeira a Programas Específicos de
Melhoria
Assinale com um X os Enfoques a que a IES concorre
Melhoria das condições de ensino-aprendizagem Formação
Desenvolvimento curricular
Capacidade institucional pedagógica, didáctica e tecnológica –
humana e material
Introdução de metodologias inovadoras
Melhoria das condições para a investigação e produção
científica – Investigação
Apetrechamento de laboratórios e equipamentos
Desenvolvimento de pesquisa
Produção e divulgação científica e Inovação
Estabelecimento de consórcios inter-institucionais –
Extensão
Parcerias para a pesquisa e extensão
Links com o sector produtivo – indústrias, com vista à inovação
e transferência de tecnologia
Intervenções de extensão com a comunidade
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C:

Título do Projecto

D:

Indique o Valor Solicitado em Meticais

E:

Indique o calendário de Implementação

Início
/ /

Fim
/ /

F:
Apresentação da Instituição
6.1. Caracterização da IES
6.2. Formação concedida
6.3 Locais de funcionamento
Anexar Tabelas com os seguintes dados:
6.4. Número de estudantes e género
6.5. Corpo docente a tempo inteiro e parcial
6.6. Corpo Técnico Administrativo
Cursos leccionados
6.7 Dados sobre Biblioteca (s)
6.8. Investigação em curso
Anexar documentação com os seguintes dados:
6.9 Orçamento de funcionamento e investimento dos últimos dois anos
6.10 Contributos anteriores do FDI, se tiver havido - Resultados
6.11. Listagem de fontes de financiamento
6.12. Perspectiva de funcionamento para próximos 5 anos de acordo com o
seu Plano Estratégico

G:
7.1

7.2

Razão porque a IES apresenta proposta ao FDI - MOZSKILLS
Por que motivo e interesse a IES
se candidata ao FDI - MozSkills?
Qual o Problema a ser
resolvido?
Como é que o objecto em que a
instituição pretende aplicar os
fundos do FDI - MozSkills se
articula com as suas
perspectivas de
desenvolvimento,
funcionamento e parcerias?
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H:
8.1

Descrição da utilização dos fundos do FDI - MozSkills
Qual a relação do que pretende
realizar com os fundos que
solicita (Porquê)?

8.2

Qual a metodologia de
implementação (Como e para
quê)?
Qual a sustentabilidade, por um
período de 5 anos, da
capacidade acrescida à IES,
decorrente dos fundos a
atribuir?

8.3

I:
9.1

9.2
9.3

Estrutura da Proposta de Projecto
Relevância (justificação, com
referências às
políticas/estratégias da
instituição e governo)
Objectivos, objectivos gerais e
específicos
Resultados esperados

9.4

Actividades, responsabilidade,
metas e milestones
9.5 Ligação ao orçamento da
instituição, outros
financiamentos relacionados
9.6 Condições de implementação e
factores de Risco
Anexar Quadro Lógico conforme modelo no Anexo 7 do Manual do FDI –
MozSkills
9.7 Quadro Lógico

J:
10.1
10.2
10.3
10.4

Plano, Orçamento e Cronograma
Anexar documentação com os seguintes elementos
Plano com descrição das acções e resultados
Em Tabela
Orçamento em resumo (1ª tabela) e detalhado (2ª
Folha Excel
tabela) das linhas previstas no Plano (Ver Anexo 2)
Cronograma com datas de início e fim das acções
Em barras
Resultados com indicadores quantitativos e qualitativos Em Tabela
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L: Gestão e Monitoria
11.1 Indique os mecanismos internos de
implementação das actividades
11.2 A relação das pessoas (e respectivas
qualificações académicas e profissionais)
que vão estar envolvidas na
implementação e gestão da aplicação dos
fundos do FDI – MozSkills
11.3 O fundo de tempo previsto para o
envolvimento, neste projecto, das
pessoas que constam da relação acima.
11.4 Plano de Reembolsos dos fundos (Apenas
para as IES Privadas
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Anexo 4 - Checklist de Verificação da Proposta
Tabela 3: Checklist de verificação da proposta
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Revisão do Documento: a proposta de projecto passou por uma revisão de pelo
menos duas pessoas para verificação dos seguintes aspectos:
a. Coerência e coesão da estrutura e dos conteúdos do projecto;
b. Correcção linguística e ortográfica do texto, seguindo o padrão de língua
portuguesa em Moçambique;
c. Cumprimento dos parâmetros de formatação.
Objectivo do edital de candidaturas a financiamento: a proposta está alinhada
com o que o FDI - MozSkills tem como Assistência Financeira a conceder.
Critérios de elegibilidade: a proposta está de acordo com todos os critérios de
elegibilidade.
a. É uma IES com todos os requisitos de legalidade cumpridos, incluindo a
detenção de um Alvará;
b. A IES atende a todas as exigências de conformidade nas qualificações
dos docentes e na qualidade dos programas e cursos;
c. A IES possui unidade de garantia da qualidade;
d. A IES possui mecanismos de Reclamação e prevenção à violência
baseada no género;
e. O contributo do FDI se a IES já tiver sido beneficiária;
Critérios de avaliação: o projecto contempla os cinco elementos dos critérios de
avaliação.
a. Clareza, relevância e conformidade da proposta;
b. Impacto e resultados da capacitação ou inovação esperados;
c. Viabilidade, em termos de metas realistas e atingíveis;
d. Coerência do investimento proposto, em termos de uma complementação
adequada entre diferentes tipos de actividade;
e. Sustentabilidade do projecto como sendo a capacidade da instituição
proponente usar, manter e melhorar o investimento.
A identificação do problema e da solução para o mesmo foi objectiva e clara.
 Foi feita uma análise/auto-avaliação sumária (incluindo a descrição de
recursos existentes e o que falta) que permita perceber o problema e sua
magnitude, o que tem sido feito para sua mitigação e como a instituição
pretende resolver o problema;
 A proposta foi apresentada considerando o impacto a ter nos
beneficiários;
 A definição do problema e o impacto das soluções estão reflectidos no
objectivo principal da proposta e têm alcance nos beneficiários;
 A proposta esclarece em que medida é que os fundos a que se propõem
irão resolver o problema (total ou parcialmente);
 A proposta indica se a implementação levará a melhorias nos resultados
de aprendizagem e de investigação (de imediato ou médio prazo) e como
se propõe medir (indicadores de resultados claros e mensuráveis);
 A proposta indica as equipas de gestão do projecto nas distintas
intervenções;
 A proposta indica mecanismos de salvaguardas ambientais, se
necessário.
Despesas elegíveis e não elegíveis (financiáveis e não financiáveis):
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O
 orçamento indica apenas itens financiáveis pelo FDI - MozSkills.
a. Equipamento;
b. Jornais / revistas e livros científicos;
c. Consultorias internacionais, regionais e locais;
d. Serviços técnicos;
e. Formações de curta duração e estágios a nível local e no estrangeiro
estreitamente relacionados com a implementação do investimento em
qualidade, currículo, investigação e parceria ou equipamento proposto;
f. Visitas no estrangeiro para negociar parcerias institucionais;
g. Formação local;
h. Workshops e seminários de planificação;
i.  Pequenas adequações - renovações / obras – até um valor máximo
equivalente a 10% do orçamento global do projecto – a fim de
acomodarem o equipamento necessário e de salvaguardas ambientais.
O
 Orçamento não contempla itens não elegíveis a financiamento.
a) Veículos;
b) Consumíveis para funcionamento;
c) Obras de construção civil para novas infra-estruturas e condições básicas
sanitárias;
d) Direitos alfandegários e outros impostos cobrados pelo país, associados
aos casos de importação de bens;
e) Bolsas de estudo (graduação, pós-graduação)
f) Bens e serviços procedentes de países não-membros do Banco Mundial;
g) Subscrições mensais para acesso a facilidades e recursos, incluindo
digitais (Rotinas e funcionamento – São por comparticipação da IES);
h) Seguros;
i) Multas.
j) Juros e outras despesas bancárias (excepto despesas de manutenção da
conta e de livros de cheque);
7) Valor máximo financiável: o projecto respeita o valor máximo estipulado pelo FDI
- MozSkills.
a. Planos de Melhorias Institucionais – até 20.000.000 MT;
b. Programas Específicos de Melhoria – até 7.000.000 MT;
8) Comparticipação: o projecto apresenta uma proposta de comparticipação.
a. Para as actividades de funcionamento e rotinas;
b. Para a sustentabilidade das realizações do projecto;
9) Anexos: todos os anexos solicitados e/ou mencionados ao longo da proposta
foram incluídos no documento.
10) Prazo: O documento será submetido dentro do prazo por email e através de um
link ou plataforma indicada.
a. Em formato PDF.
b. E em formato editável – Word e Excel.

41

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills - Manual Operacional – Versão Completa

Anexo 5 - Modelo para Pré-Selecção pela Comissão de Avaliação
PROJECTO N°____:
PRÉ-SELECÇÃO
(pela Comissão de Avaliação)
1. A proposta está enquadrada nos seguintes objectivos do FDI - MozSkills, e que
apoiam investimentos que visem:
□
Melhorar a eficiência interna das Instituições de Ensino Superior (IES)
(sublinhar o que se aplica: através de melhoramentos na administração e gestão de
recursos, na concepção e implementação de programas académicos e de investigação
e num aumento das taxas de graduação e redução das desistências e repetições)
□

□

□
□

Aumentar a qualidade e relevância do ensino e investigação
(sublinhar o que se aplica: através da concepção e elaboração de novos tipos de
programa e currículos académicos, incluindo programas de novos níveis de cursos,
cursos de curta duração em disciplinas prioritárias, programas propedêuticos e outros,
melhores métodos de ensino e material de aprendizagem e projectos de investigação
científica, em particular de investigação básica ou aplicada, com enfoque em questões
de desenvolvimento).
Melhorar as ligações entre o ensino e a investigação científica no Ensino Superior, o
mercado de trabalho e o sector produtivo tendo em vista a melhoria das aptidões
técnicas e flexibilidade dos graduados e a resposta a novas necessidades que vão
surgindo.
Aumentar a equidade (regional, social e de género) expandindo as oportunidades
dos grupos sub-representados e de diferentes regiões geográficas.
Nenhum dos objectivos acima

2. A proposta cumpre com os seguintes critérios gerais:
□
conformidade com os objectivos do PEES do sector e da IES:
- aumento do provimento de graduados com os conhecimentos e aptidões técnicas
necessários e apropriados em disciplinas prioritárias,
- melhoria da qualidade e flexibilidade dos programas
- eficiência do ensino, aprendizagem, pesquisa e investigação, gestão dos recursos,
- aumento da equidade regional, social e de género
□
competitividade e carácter inovador da proposta
(só deverão ser aprovadas propostas de qualidade e inovadoras)
3. Resultados da pré-selecção:
□
Candidatura não aprovada no processo de pré-selecção
□
Candidatura aprovada no processo de pré-selecção
□
Outras recomendações:
________________________________________________________________________
Proposta completa a ser avaliada tecnicamente por:
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Anexo 6 - Modelo para Deliberação Final pela Comissão de Avaliação
1. Critério Específicos para Avaliação das Propostas:
i.

Clareza e relevância da proposta, e sua conformidade com os objectivos do (a) Plano Estratégico do
Ensino Superior (PEES) e Plano estratégico da instituição proponente: considerando a capacidade de fazer
face à Covid 19, prever o aumento do provimento de graduados e pós-graduados com os conhecimentos e
aptidões técnicas necessários e apropriados em disciplinas prioritárias, melhoria da qualidade e relevância
dos programas de ensino e aprendizagem, e gestão dos recursos, bem como o aumento da equidade
regional; e (b) áreas seleccionadas das prioridades do Plano Estratégico para Ciência, Tecnologia e
Inovação, bem como da sua actualização, incluindo: Ciências, Matemática, Engenharias, Tecnologias,
Agronomia e Saúde. Todos os Planos de Melhorias Institucionais deverão incluir actividades para
sensibilizar e mitigar a VBG, incluindo o fortalecimento ou estabelecimento de um mecanismo de
reclamação e mecanismo explícito para promover a participação da rapariga em áreas STEM. Será uma
vantagem se o projecto identificar o seu contributo para (i) a Agenda 2030 das Nações Unidas, (iii) a
Agenda 2063 da União Africana e (iii) a Estratégia da Economia Verde & Plano de Acção para o
Desenvolvimento Sustentável da África Austral – SADC;
Impacto e resultados esperados do investimento, da capacitação, da investigação e sua publicação ou
inovação esperados, incluindo contribuição para acreditação de programas ou cursos, a participação dos
estudantes de licenciatura na iniciação científica, a promoção da equidade de género e de prevenção à
violência baseada no género, com base em medidas objectivas e indicadores mensuráveis de melhoria na
qualidade, eficiência, ou no acesso a oportunidades e programas do ensino superior e divulgação da
produção de conhecimento;
Viabilidade, em termos de metas realistas e atingíveis, capacidade de implementação e disponibilidade em
termos do necessário pessoal ou instalações em condições sanitárias aceitáveis de prevenção à pandemia
Covid 19; a determinação da viabilidade levará em conta o comprometimento para com a inovação e
melhoria da qualidade demonstrado pela IES (ou grupo de pessoal académico ou de pesquisa e
investigação) pela comparticipação mínima de 30% (que deverá ser quantificada) em contribuir para os
custos do investimento e de cuidados sanitários, a partir dos seus próprios recursos (quer sejam
financeiros, ou em espécie);
Coerência do investimento proposto, em termos de uma complementação adequada entre diferentes tipos
de actividade, (ex. investimentos na capacidade de fazer face à Covid 19, incluindo formação do pessoal,
serviços de assistência técnica, equipamento, objectos digitais e livros, ou actividades de aprendizagem e
de investigação, incluindo a participação dos estudantes de licenciatura na iniciação científica) e integração
com o orçamento operacional e de investimento da instituição beneficiária;
Sustentabilidade do projecto como sendo a capacidade da instituição proponente usar, manter e melhorar o
investimento, de forma a garantir a durabilidade dos resultados, observando as salvaguardas ambientais e
sociais sempre que se revelar necessário e a fortalecer a capacidade de resiliência a adversidades,
incluindo o Covid 19,

ii.

iii.

iv.

v.

2. Critérios Imprescindíveis
□
Salvaguardas ambientais e sociais
□
Preocupações relacionadas com a Qualidade
□
Preocupações relacionadas com a essência das questões de género
□
Parcerias estratégicas com institutos de investigação
3. Parecer Técnico
(grelha anexa)
4. Outras Observações
___________________________________________________________________________

DELIBERAÇÃO FINAL
□
□
□

Candidatura recomendada a financiamento
Candidatura recomendada a financiamento dependendo da disponibilidade financeira do FDI MozSkills
Candidatura não recomendada a financiamento
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Anexo 7 - Modelo para o Relatório de Actividades e Relatório Financeiro
Todas as IES que estejam a receber assistência do FDI - MozSkills têm de apresentar, à
gestão do FDI - MozSkills, relatórios de desempenho (ou “Relatórios de Progresso”) e de
execução financeira (ou “Relatórios de Contas”) sobre a implementação do programa de
melhoria da qualidade e inovação e sobre a utilização dos fundos despendidos. A
periodicidade da submissão destes relatórios é definida nos Termos de referência do
Acordo de financiamento.
Os “Relatório de Execução” (para as IES ou para a/s pessoa/s que receberam apoio do
FDI - MozSkills) terão em conta os seguintes elementos:
Normas gerais de apresentação:
Todos os “Relatórios” têm de estar escritos em Português, sendo apresentados em
páginas de papel A4, com o texto em fonte “Times New Roman”, tipo 12, em páginas
numeradas no rodapé, do lado direito.
As margens do texto devem ser sempre de 1” (ou 2,54cm) em todos os limites do papel.
O texto é sempre apresentado a um espaço ou seus múltiplos. O texto é sempre
apresentado na vertical (ou “portrait”). Excepcionalmente, mapas orçamentais poderão
ser apresentados na horizontal (em “landscape”), sempre com as margens indicadas.
Todas as propostas têm a mesma apresentação geral:
 Capa
 Sumário (com a lista de temas e indicação dos números de páginas
onde se situa o assunto). Neste sumário constarão os anexos com a
indicação do número total de páginas que contêm
 O texto do “Relatório”, de acordo com a sequência que abaixo se
detalha.
Antes de os relatórios serem apresentados ao FDI - MozSkills, convém que sejam
editados e revistos para que se apresentem com consistência e sem gralhas.
Os relatórios estarão redigidos de uma forma concisa e precisa (dispensando-se
redundâncias e ênfases desnecessárias) e terão de ser claros e directos,
particularmente no que se refere aos detalhes de implementação das propostas que
receberam apoio financeiro do FDI - MozSkills.
Configuração geral do “Relatório de Desempenho ou Progresso”
Os “Relatórios de Progresso” terão sempre a seguinte configuração geral:
1. Introdução
Nesta secção serão indicados os elementos de enquadramento do relatório,
nomeadamente:
 O conteúdo geral do que vai ser reportado em termos dos objectivos a
atingir com a actividade que foi desenvolvida com o apoio dos recursos
financeiros do FDI - MozSkills
 A data do “Acordo de Doação/Empréstimo”
 O período de actividades a que o relatório corresponde.
2. Implementação das actividades
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Nesta secção será apresentada com clareza e com todos os dados estatísticos
advenientes a implementação das actividades que receberam apoio do FDI - MozSkills.
Documentos como “Relatórios de viagens”, “Relatórios de participação em Seminários”,
“papers” e outros que evidenciem a utilização dos fundos do FDI - MozSkills, devem
constar como anexos ao “Relatório de Progresso”.
Havendo várias actividades a reportar, convém que elas se agrupem por “objectivos” e
tenha um balancete de execução cujas despesas sejam organizadas por CEDs
(Classificação Económica da Despesa).
Sucessos alcançados e dificuldades encontradas têm de ser descritas com precisão
para conveniente avaliação.
3. Gestão e monitoria
Elementos relevantes para a implementação das actividades previstas, ocorridos com a
IES ou com a/s pessoa/s que receberam apoio têm, igualmente, de ser reportados nesta
secção.

Relatório de Contas
Um “Relatório de Contas” acompanhará sempre o “Relatório de Progresso”. O “Relatório
de Contas” terá a seguinte composição:
 No cabeçalho constarão:
 A data do “Acordo de Doação/Empréstimo”
 O nome da instituição beneficiária do acordo acima
 O nome da actividade (ou projecto)
 O período abrangido pelas actividades reportadas.
 No corpo do documento constarão várias colunas com os seguintes títulos:
 Nomes das linhas orçamentais
 Orçamento aprovado
 Despesas realizadas dentro do período do relatório somadas ao total
de despesas anotadas no relatório anterior.
 .
 O original do extracto de conta bancária demonstrando os saldos anteriores e saldos
finais ao período em análise correspondente ao período do “Relatório de Contas”
tem de ser anexo ao mesmo relatório.
 O relatório será datado e subscrito pelo Responsável pelo projecto e será certificado
pelo Responsável pela Execução Financeira do projecto.
 O relatório de contas (financeiro) para além da versão física, deverá ser
apresentado em formato electrónico, aplicativo excel e submetido ao FDI - MozSkills
via correio electrónico com o respectivo relatório de execução, este último em word.
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Anexo 8 - Modelo de Quadro Lógico
Tabela 4: Modelo de Quadro Lógico
Objectivos Específicos

Objectivo Específico 1
(Objectivo específico
imediato 1)

Resultados

Actividades

Indicadores3

Indique,
separadamente,
todos os
resultados a
serem
alcançados
para poder
atingir este
objectivo
específico

Indique,
separadamente,
todas as
actividades
principais a
serem realizadas
para poder
atingir os
resultados
esperados neste
objectivo
específico

Quais são os modos
quantitativos ou
qualitativos de
medição ou
julgamento sobre se
o objectivo específico
1 está sendo atingido
no tempo estimado?
Ou, que tipo e que
quantidade ou
qualidade de
resultados neste
objectivo específico
serão atingidos no
tempo estimado?

Poderá ter subactividades

Meios de verificação

Que fontes de informação
(evidências) podem ser
fornecidas para provar que
as actividades ocorreram,
conforme o previsto?

Que factores (dinheiro,
decisões, acções, etc.), fora do
controlo do projecto que, se não
garantidos, poderão perturbar o
alcance deste objectivo
específico?
Que recursos (dinheiro,
pessoas, etc.) são necessários
para atingir realisticamente este
objectivo específico?
Que problemas e/ou atrasos
deverão ser acautelados para se
atingir este objectivo específico?

……………….
……………….

……………….
……………….

Especifique
indicadores para
cada actividade neste
objectivo específico.
Objectivo Específico 2
Objectivo Específico n

……………..
……………..

……………
……………

………………….
………………….

3

Assunções/riscos

Todas as propostas de desenvolvimento institucional deverão indicar o número de estudantes matriculados por área de conhecimento e docentes;
Todas as propostas para apoio a programas específicos devem incluir dados estatísticos do número de discentes e docentes que beneficiam do programa
(baseline) e respectivo indicador de resultados.
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