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O Governo de Moçambique e o Banco Mundial celebraram em 2019 um acordo para adiantamento de fundos para a preparação do
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique - MozSkills (P167054), que tem como objectivo
incrementar o acesso ao Ensino Técnico-Profissional e Ensino Superior de qualidade em áreas prioritárias. Neste contexto, o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através do Fundo de Desenvolvimento Institucional (FDI) pretende disponibilizar
apoio financeiro de forma competitiva para o investimento em capacitação, formação, pesquisa, extensão e inovação do ensino superior.
O objectivo do FDI é de financiar o investimento na melhoria da qualidade dos programas de ensino superior e da sua
capacidade de admitir, formar e graduar mais estudantes em áreas prioritárias, com enfoque em STEM (Ciências, Tecnologias,
Engenharias e Matemática).
O financiamento competitivo é baseado no mérito e na qualidade das propostas de projectos das Instituições de Ensino Superior (IES) e será usado para fortalecer e
garantir o comprometimento institucional nas seguintes intervenções:
 Concepção e implementação de estratégias para melhorar a transição escola-universidade-emprego: contempla programas de nivelamento académico, incluindo
a extensão a instituições de ensino secundário para melhor preparar e motivar estudantes, especialmente do género feminino, para áreas STEM; orientação e
tutoria e serviços de apoio à carreira para elevar o nível de empregabilidade dos graduados;
 Melhoria curricular e implementação de metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem, incluindo o recurso a sistemas digitais e a correspondente
preparação de pessoal académico, bem como a adequação de instalações para colocação de equipamento;
 Melhoria da prestação dos laboratórios de ensino e pesquisa aplicada, incluindo o desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação à pesquisa dos
estudantes de licenciatura, através de projectos de 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;
 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 Regional (RISDP), de
Moçambique (Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015 – 2035 e PQG 2020 – 2024) e dos sectores e áreas intervenientes nos investimentos e benefícios
almejados.

Tipos de Assistência Financeira
I.

Planos de Melhorias Institucionais (Institucional Improvement Plans)
 Elegibilidade – IES
 Tecto orçamental – Até 20.000.000 MT
 Período de implementação – até três anos no máximo
 Integração de duas a três áreas de enfoque previstas – formação, pesquisa e extensão, incluindo parcerias

II.

Programas Específicos de Melhoria (Specific Improvement Programms)
 Elegibilidade – Faculdades/ Escolas das IES
 Tecto orçamental – Até 7.000.000 MT
 Período de implementação – até dois anos no máximo
 Integração de uma ou, no máximo, duas das três áreas de enfoque previstas – formação, pesquisa e extensão, incluindo parcerias

Áreas de enfoque (Modalidades de Projectos)
1. Melhoria das condições de ensino-aprendizagem - Formação
 Desenvolvimento e revisão curricular
 Capacidade institucional pedagógica, didáctica e tecnológica – humana e material
 Introdução de metodologias inovadoras (incluindo o recurso às TIC)
2. Melhoria das condições para ensino-aprendizagem, investigação, produção e divulgação científica – Pesquisa
 Apetrechamento de laboratórios e equipamentos
 Desenvolvimento de pesquisa, incluindo a iniciação dos estudantes de licenciatura à pesquisa
 Produção científica e inovação
3. Estabelecimento de consórcios inter-institucionais – Extensão
 Parcerias com institutos de investigação ou centros 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
.

Prazo de Submissão de Candidaturas ao 2.º Ciclo de Financiamento do FDI:
31 de Março de 2021
O guião para a concepção das propostas de projectos está disponível em: www.mctes.gov.mz
Acções de Capacitação e de Esclarecimentos FORAM realizadas de forma virtual
AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS APENAS EM FORMATO DIGITAL PARA: dnes.fdi@gmail.com
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