
Av Namaacha Km 11.5 Matola                Telef: (+258 ) 21 72 49 17       e-mail:fni@mct.gov.mz 

 

 

 
 

Termos de Referência 

 

Financiamento para Publicação de Livros e Artigos Científicos  

 

PERÍODO DE SUBMISSÃO: 15 de Abril de 2019 a 30 de Agosto  de 2020  

I. Introdução 

O Fundo Nacional de Investigação (FNI) foi concebido para a promoção e fomento da 

investigação científica e desenvolvimento tecnológico através do financiamento a entidades 

públicas, privadas ou vocacionadas com interesse no desenvolvimento da investigação, ciência 

e tecnologia. 

O FNI, em parceria com a Embaixada da França, estabeleceu para o presente ano um 

programa com vista a financiar a publicação Publicação de Livros e Artigos Científicos. 

Por forma a disponibilizar o resultado da investigação realizada pelos investigadores nacionais 

à sociedade nacional e internacional, o FNI tem disponível 2.000.000,00MT (dois milhões de 

meticias) para o financiamento da publicação de artigos em jornais e revistas científicas com 

revisão de pares, nacionais e internacionais e livros científicos nas seguintes áreas: 

 Ciências Socias e Humanas (Geografia, História, Sociologia, Antropologia, Filosofia, 

Economia, Direito, Ciências Políticas); 

 Meio Ambiente (em particular Mudanças Climáticas, Conservação da Biodiversidade, 

gestão costeira e desenvolvimento local no âmbito da conservação).  

 

II. Elegibilidade 

Podem concorrer a este financiamento investigadores e estudantes afiliados ou não a uma 

instituição de investigação e/ou ensino superior, de nacionalidade moçambicana, e cuja 

pesquisa foca-se na realidade moçambicana.  

 

III. Requisitos 

Este financiamento será atribuído mediante a solicitação do pagamento de fees (taxas) para 

publicação, por escrito ao FNI, anexando o seguinte: 

i. Comprovativo de aceitação do artigo na revista científica e/ou comprovante da revisão 

científica e editorial efectuada ao livro à publicar; 
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ii. Revisão de pares do Livro a ser publicado com parecer de Instituição de Investigação e/ 

ou Instituição de Ensino Superior e Técnico Profissional. 

iii. No caso de artigos, deverá ser apresentada a factura pró-forma (referente a taxa a 

pagar); 

iv. No caso de publicação do livro o processo deverá ser de acordo com as normas e 

procedimentos de aquisição correspondentes. Devendo contar com o apoio do FNI. 

 

IV. Resultados esperados 

 Aumento do número de artigos publicados; 

 Aumento de livros publicados; 

 Disponibilização de resultados de pesquisa realizada a nível nacional. 

 

As propostas devem ser submetidas ONLINE até 30 de Agosto de 2020 do sistema FNI-SAMP 

(Sistema de Administração de Monitoria de Projectos), através do site www.fni.gov.mz, link 

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS ONLINE. Para efectuar a submissão online, o proponente 

deverá cadastar-se no sistema, iniciando pelo envio de pedido de submissão do projecto 

através do email do proponente ou instituição,  para o endereço chamadas@fni.gov.mz. 

Receberá o acesso para a submissão da proposta e os passos seguir após validação da 

solicitação. Em caso de dificuldade na submissão da proposta online, pode solicitar apoio 

através dos seguintes endereços dsi@fni.gov.mz ou info@fni.gov.mz.  

 

Nota 

1. Após publicação do artigo, uma cópia física e electrónica deverão ser submetidas ao 

FNI. No caso de Livro, um determinado número de exemplares deverá permanecer no 

FNI dependendo da tiragem a ser acordado com o autor e, após um ano os livros 

estarão disponíveis na plataforma electrónica dos financiadores (FNI e Cooperação 

Francesa). 

2. A aprovação dos pedidos para esta oportunidade dependeráo da disponibilidade de 

fundos. 

3. Os artigos e livros financiados deverão incluir a seguinte mensagem de agradecimento: 

O FNI e a Embaixada da França em Moçambique apoiaram a publicação deste 

artigo/livro. 

 

Para mais informações favor contactar: 

Fundo Nacional de Investigação 

Av. da Namaacha, Km 11.5, No 1163, Matola, Recinto do ex: IPA 

Província de Maputo, Tel: 21 724917; Fax: 21 724830/1 

E-mail: projectos.fni@gmail.com  

Website do FNI: www.fni.gov.mz   
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