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Termos de Referência 

 
Financiamento para Publicação de Livros e Artigos Científicos em Jornais e 

Revistas Nacionais e Internacionais 
 

PERÍODO DE SUBMISSÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022  

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 disseminar o resultado da investigação e inovação tecnológica, o FNI em parceria com a 
Embaixada da Suécia e através da Swedish International Development Cooperation Agency – 
SIDA, disponibiliza recursos para publicação de artigos e livros científicos em jornais e revistas 
científicas com revisão de pares, nacionais e internacionais.  
 

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, cuja 
investigação contribua científica ou tecnicamente para a sociedade moçambicana. Não podem 
concorrer a estes fundos investigadores e estudantes que actualmente beneficiam de algum 
financiamento do FNI (projectos de investigação científica, inovação e transferência de 
tecnologia) 
 

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 em revista científica e/ou comprovante da revisão 
científica e editorial do livro à publicar; 

ii. Comprovativo do parecer Científico de uma Instituição de Investigação e/ ou de Ensino 
Superior a que a investigação se refere. 

iii. No caso de artigos, deverá ser apresentada a factura proforma (referente a taxa a 
pagar); 

iv. Para publicação do livro o processo deverá estar de acordo com as normas e 
procedimentos de aquisição correspondentes. Devendo contar com o apoio do FNI. 
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IV. Orçamento 

O orçamento solicitado para esta oportunidade não deverá exceder 70.028,00MT, para cada 
artigo, sendo que no caso livro, deverá obter o aval dos processos e o orçamento junto ao FNI. 
 

V. Resultados esperados 

• Incremento de artigos publicados por investigadores, inovadores e estudantes 
moçambicanos; 

• Incremento de livros científicos publicados por investigadores, inovadores e estudantes 
moçambicanos; 

• Disseminação dos resultados da investigação realizada a para benefício da sociedade 
moçambicana. 

 
VI. Submissão das candidaturas 

As propostas devem ser submetidas no formato físico nas instalações do Fundo Nacional de 
Investigação e no formato electrónico através do link https://oportunidades.fni.gov.mz/  
 
Nota importante 

1. Após publicação do artigo, uma cópia física e electrónica deverão ser submetidas ao FNI. 
No caso de Livro, uma cópia electrónica e um determinado número de exemplares 
deverá ser disponibilizado ao FNI, dependendo da tiragem a ser acordada com o autor. 
Após um ano da publicação os livros estarão disponíveis na plataforma electrónica do 
FNI. 

2. A aprovação dos pedidos para esta oportunidade dependerá da disponibilidade 
orçamental, sendo que a chamada poderá encerrar antes do período estipulado para o 
seu término. 

3. Os artigos e livros financiados deverão incluir a seguinte mensagem de agradecimento:  
A publicação deste artigo ou livro foi possível com o apoio financeiro do Fundo Nacional 
de Investigação. 

 
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: departamento.monitoria@gmail.com  
Website do FNI: www.fni.gov.mz   
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