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Termos de Referência 
Financiamento para a Mobilidade de Estudantes e Investigadores para Visitas à Infraestruturas de 

Investigação  
 

PERÍODO DE SUBMISSÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019* 
 

I. Introdução 
O Fundo Nacional de Investigação (FNI) foi concebido para promover a divulgação do conhecimento 
científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a formação de investigadores, 
contribuindo, para a redução da pobreza no País, através do financiamento de projectos de 
investigação, inovação e transferência de tecnologia a entidades públicas e/ou privadas 
vocacionadas, ou com interesse no desenvolvimento da investigação, ciência e tecnologia. 
 
Para o presente ano, em parceria com a Embaixada da Suécia e com o apoio da Swedish 
International Development Cooperation Agency – SIDA, o FNI tem disponível fundos para o 
financiamento da mobilidade de investigadores e/ou estudantes à infraestruturas de investigação, 
por forma a fornecer subsídios para facilitar o acesso a infraestruturas de investigação pelos 
investigadores e/ou estudantes moçambicanos para desenvolvimento de pesquisas e/ou trocas de 
experiências e acesso à tecnologia adequada. Este instrumento apoiará igualmente a mobilidade 
para o acesso a infraestrutura de pesquisa em Moçambique e além-fronteiras. O FNI poderá 
facilitar o contacto com as instituições de interesse dos investigadores, e far-se-á representar 
nestes casos, para acompanhar o processo de troca de experiência. 

 
II. Elegibilidade 
Podem concorrer a este financiamento estudante(s) de mestrado, doutoramento ou pós-
doutoramento; recém-graduados e/ou investigadores baseados nas instituições de investigação 
e/ou de ensino superior estabelecidas em Moçambique. 
 
III. Requisitos 
Este financiamento será atribuído mediante a solicitação do financiamento, por escrito ao FNI, 
anexando os seguintes documentos: 
i. Carta convite da instituição hospedeira; 

ii. Programa de intercâmbio ou memorando assinado entre as instituições; 
iii. Documento com a descrição dos resultados que se pretende alcançar; 
iv. Curriculum vitae do(s) investigador(es) e/ou estudante(s); 
v. Descrição do orçamento a solicitar; 

vi. Relevância da visita (através de um documento descritivo que inclua os resultados esperados e 
sua aplicação).  
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IV. Orçamento 
O orçamento elegível para este tipo de financiamento inclui: despesas de alojamento, passagem aérea 
e custos para obtenção de visto (se aplicável). O orçamento solicitado não deverá exceder 
140.339,50MT  por requerente e/ou integrante da equipa. 
 
V. Processo de selecção 
A seleção a ser feita pela equipe do FNI, tendo em atenção o registo do seguinte: 
a) Documentos apresentados no pedido de financiamento; 
b) Memorando de selecção incluindo justificativa para seleção e, 
c) Termo de responsabilidade a serem acordados pelos beneficiários. 
 
VI.Resultados Esperados 

 Exposição de investigadores e estudantes à instalações de investigação de classe mundial; 

 Aquisição de conhecimento e adopção de técnicas mais eficazes para implementar na 
investigação. 
 

VII. Termos de responsabilidade / após o retorno da visita 
Justificação de todos os custos a serem suportados de acordo com o orçamento aprovado 
anteriormente e os requisitos de prestação de contas listados acima apresentando após o retorno da 
visita: 

a) Talão de embarque; 
b) Visto de entrada; 
c) Cópia do bilhete da passagem aérea; 
d) Cópia de passaporte com carimbos de saída e entradas;  
e) Relatório da visita delineando com os objectivos e resultados alcançados, as redes 

estabelecidas e os itens de acções pós-visita necessários, incluindo a publicação e disseminação 
dos resultados (se aplicável). 

 
Nota: Os beneficiários do financiamento pelo FNI deverão assinar um memorando sobre as condições 
de prestação de contas e serão considerados potenciais colaboradores para acções do FNI que se 
mostrarem necessárias. 
 
Importante: as propostas deverão ser enviadas obrigatoriamente no formato físico para as instalações do FNI 
e em PDF para o endereço departamento.monitoria@gmail.com. A data limite deste anúncio está condicionada 
a disponibilidade orçamental. 
 
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;   
E-mail: projectos.fni@gmail.com  
Website do FNI: www.fni.gov.mz  

mailto:departamento.monitoria@gmail.com
mailto:projectos.fni@gmail.com
http://www.fni.gov.mz/

