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Estas “Instruções” baseiam-se no “Manual de Procedimentos” e em outras informações
oficiais do “Fundo para o Desenvolvimento de Competências Profissionais” e foram
elaboradas para facilitar a consulta dos interessados – Não substituem nem revogam o
“Manual de Procedimentos” citado, assim como outros documentos emitidos pela gestão do
Fundo em causa. Para facilidade de trabalho as páginas dos ”Anexos” podem ser destacadas
do texto porque contêm as correspondentes instruções no verso.

O que é o FUNDEC
O “Fundo para o Desenvolvimento de Competências Profissionais” (FUNDEC) é um
instrumento para apoiar, no âmbito do Programa Integrado de Reforma da Educação
Profissional (PIREP), a emergência de programas de TVET orientados pela procura
(demand-oriented).
A visão do FUNDEC é permitir o acesso a fundos, a serem utilizados em programas
inovadores que respondam de forma flexível às necessidades do mercado de trabalho
cuja planificação e tomada de decisão é feita a nível local. Desta forma, promove uma
formação mais relevante e de maior qualidade.
O FUNDEC é uma das quatro componentes do projecto para a reforma do ensino
técnico e formação profissional, a ser financiado pelo Crédito estabelecido entre o
Governo de Moçambique e o Banco Mundial.
O FUNDEC é um programa de carácter competitivo e virado para a procura.

Quais são os objectivos do FUNDEC
Os principais objectivos do FUNDEC são os de apoiar os investimentos que visem:
(i) Melhorar a qualidade e relevância de programas de formação técnica,
profissional e vocacional de provedores de formação seleccionados;
(ii) Aumentar a oferta de formação em áreas e para grupos-alvo subrepresentados;
(iii) Aumentar a equidade (regional, social e de género), expandindo as
oportunidades dos grupos sub-representados e de diferentes regiões
geográficas;
(iv) Apoiar a experimentação de programas de formação inovadores (tanto em
termos de metodologias/tecnologias de informação assim como áreas
ocupacionais);
(v) Estimular o desenvolvimento de projectos pioneiros;
(vi) Promover as competências
actividades económicas locais;

necessárias

para

o

desenvolvimento

das
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(vii)
apoiar a emergência de programas de TVET direccionados para a
promoção do auto-emprego;
(viii)
promover a cooperação entre as instituições de formação e os
empregadores (ou outros representantes do mundo do trabalho) na
planificação e formação nas áreas de TVET.

(ix) Apoiar a emergência de programas do sector produtivo que visem a inserção dos
graduados do FUNDEC e de empresas públicas e privadas no mercado laboral.

Exemplos de actividades que podem ser apoiadas pelo FUNDEC no
âmbito da assistência financeira ao sector produtivo e Grupos de
Graduados
•

•
•
•

Formação de trabalhadores de um dado sector da empresa com vista a
melhorar a sua habilidade profissional, adquirir novas capacidades ou
incrementar a produtividade
Introdução de uma nova linha de produção para a qual se requer uma
requalificação dos trabalhadores
Recepção de estagiários, seu acompanhamento profissional e apoio à sua
inserção no mercado
Grupos organizados de graduados do FUNDEC que possuam um projecto
viável para cuja concretização seja necessária uma garantia bancária para
terem acesso ao financiamento bancário ou do sector de micro- finanças

•

Exemplos de actividades que não podem ser financiadas pelo
FUNDEC no âmbito da assistência financeira Ao Sector Produtivo e
aos Graduados do FUNDEC

Os fundos do FUNDEC não são elegíveis para o financiamento das despesas abaixo
listadas, cuja responsabilidade recairá na parte dos fundos de comparticipação a
serem suportados pelo proponente (válido para os 2 tipos de assistência financeira do
FUNDEC apresentados em cima):
• Itens não incluídos no projecto, salvo aprovação do Gestor do FUNDEC, mediante
solicitação prévia à execução da despesa;
• Pagamentos efectuados após data de fim do projecto, salvo se o projecto tiver sido
formalmente estendido, por meio de uma emenda ao contrato.

Valor da assistência financeira do FUNDEC Sector Produtivo e aos
Graduados do FUNDEC
Os montantes do apoio a conceder pelo FUNDEC são os seguintes:
- Assistência Financeira para a Preparação de Projectos de Formação: a assistência
financeira a atribuir terá o valor máximo de USD 15.000 por cada proposta.
Consoante os casos, assistência financeira prestada pelo FUNDEC poderá assumir a
forma de donativo ou comparticipação.
As instituições elegíveis a receberem assistência financeira do FUNDEC só se podem
candidatar a uma segunda atribuição depois de terem concluído, com sucesso, a
implementação das actividades para as quais receberam uma primeira assistência
financeira deste fundo.
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Quem se pode candidatar à assistência financeira do FUNDEC da 4ª
Janela
Podem apresentar propostas ao FUNDEC os seguintes proponentes:
•
•

•

Instituições do sector produtivo que desejando garantir a qualificação dos seus
trabalhadores, solicita os serviços de uma instituição especializada, podendo
os custos de formação ser total ou parcialmente cobertos pelo FUNDEC.
Grupos organizados de graduados do FUNDEC ou do subsistema de Educação
Profissional que desejando beneficiar dos créditos do sector bancário ou de
micro-finanças requer uma comparticipação para a implementação do seu
projecto para prosseguir com as suas actividades.

•
São encorajadas propostas conjuntas de (a) um grupo de provedores privados de
formação profissional ou (b) um provedor privado de formação profissional e um
cliente (empresa), um grupo de clientes (grupo de empresas) ou um representante de
grupos de clientes (associações empresariais), ou (c) um provedor privado de formação
profissional e outra organização envolvida em actividades de desenvolvimento
relevantes (ex: organização de micro-crédito).

Assistência para a Preparação das Propostas
Guiões auxiliares para a preparação das propostas
Para além do presente guião para acesso à assistência financeira do FUNDEC, estão
também disponíveis os seguintes guiões técnicos para auxiliar as instituições na
preparação das suas propostas:
1. Guião sobre ‘Melhoria da Qualidade e Relevância da Formação Profissional’ que
procura dar indicações claras sobre as metodologias e abordagens existentes
para promover essa melhoria;
2. Guião sobre ‘Preparação de Planos Institucionais de Prevenção e Combate ao
VIH/SIDA’ que procura dar indicações claras sobre as metodologias e
abordagens existentes para preparar um plano institucional de prevenção e
mitigação do VIH/SIDA na formação profissional.

Formação
Para além dos materiais de apoio referidos anteriormente assim como este documento
e outros que constam da lista de materiais de apoio, o FUNDEC tem também um
programa de formação e apoio à preparação das propostas para as instituições
proponentes. No âmbito dessa formação, serão apresentados os conteúdos dos
materiais de apoio assim como outros exemplos ilustrativos sobre a preparação de
propostas de programas de formação na área da educação profissional.

Apresentação de propostas curtas (para a fase de filtragem
administrativa)
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Modelo de candidatura a usar: Modelo 1.

Notas gerais de apresentação
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 deve ser sempre apresentado a um espaço ou seus
múltiplos. O texto deve ser sempre apresentado na vertical (ou
“portrait”).
Todas as propostas têm a mesma apresentação geral:
• Capa
• O texto da proposta, de acordo com a sequência que abaixo se
detalha.
As propostas, antes de serem apresentadas ao FUNDEC, convém
que sejam 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 FUNDEC.

Configuração geral da proposta
As propostas observarão a seguinte ordem de apresentação do
respectivo conteúdo – conforme o Modelo 1.:
1. Apresentação da instituição
Esta apresentação tem de ser feita no máximo de 2 parágrafos – o
que é a instituição, seu estatuto legal, ano de criação, localização
geográfica, endereço completo de contacto (postal, por telefone fixo
e celular, endereço de correio electrónico e número de fax), que
tipos de formação dá e a que grupos alvo.
2. Apresentação da razão porque a instituição apresenta uma
proposta ao FUNDEC
Nesta apresentação devem constar dois elementos principais:
• Porque motivo e interesse a instituição se candidata ao fundo, ou
seja, que plano para desenvolver e implementar programas de
formação pretende elaborar e que objectivo(s) pretende alcançar.
• Como é que aquilo em que a instituição quer aplicar os fundos do
FUNDEC se articula com as suas perspectivas de desenvolvimento
e funcionamento.

3. Descrição da utilização do FUNDEC
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Após a apresentação dos objectivos
se candidata ao FUNDEC, nesta
apresentar, com clareza e de forma
pretende fazer com os fundos que
como – para quê).

gerais pelos quais a instituição
secção a instituição tem de
sucinta, uma descrição do que
solicita ao FUNDEC (Porquê –

4. Orçamento
Deve-se referir em linha gerais qual o orçamento solicitado, para
que linhas orçamentais e para financiar que actividades.
5. Resultados
Indicar de forma geral, quais os resultados que se pretendem
alcançar, sendo expressos em indicadores quantitativos e
qualitativos.

Apresentação de propostas
As propostas a apresentar ao FUNDEC têm de ter em conta os seguintes elementos:

Assistência Financeira para a Implementação de Projectos de
Formação (Fundo de Implementação)
Modelo de candidatura a usar: Modelo 1.1

Notas gerais de apresentação
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 ou seus múltiplos. O
texto é sempre apresentado na vertical (ou “portrait”). Os 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 FUNDEC, convém
que sejam editadas e revistas para que se apresentem com
consistência e sem gralhas.
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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 FUNDEC.

Configuração geral da proposta
As propostas observarão a seguinte ordem de apresentação do
respectivo conteúdo – conforme o Modelo 1.1:
1. Apresentação da instituição
Esta apresentação tem de ser feita no máximo de 3 parágrafos e ser
feita numa folha separada da restante proposta – o que é a
instituição, seu estatuto legal, ano de criação, localização
geográfica, endereço completo de contacto (postal, por telefone fixo
e celular, endereço de correio electrónico e número de fax), que
tipos de formação dá e a que grupos alvo.
Outros dados sobre a instituição devem constar em “Anexo/s” onde
se apresentam números de alunos, cursos, constituição do corpo
docente e do corpo técnico e administrativo 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.
Para além disso, no “Anexo” a instituição tem de apresentar
também o seu plano de desenvolvimento institucional (que inclui a
visão para responder às necessidades do mercado de trabalho) e a
sua estratégia institucional para abordar as questões de género e a
prevenção e o combate ao VIH/SIDA.
Finalmente, a instituição deverá incluir em “Anexo” as perspectivas
de funcionamento da instituição para os próximos 5 anos.
Se a proposta for uma proposta “conjunta”, implicando a parceira
com uma ou mais instituições diferentes da proponente, constará
como “Anexo” à proposta uma “Carta de Intenções” relativa a esta
parceira. O correspondente “Acordo de Colaboração” será
apresentado mais tarde.
2. Apresentação da razão porque a instituição apresenta uma
proposta ao FUNDEC
Nesta apresentação devem constar dois elementos principais:
• Porque motivo e interesse a instituição se candidata ao fundo, ou
seja, que plano para desenvolver e implementar programas de
formação pretende elaborar e que objectivo(s) pretende alcançar.
• Como é que aquilo em que a instituição quer aplicar os fundos do
FUNDEC se articula com as suas perspectivas de desenvolvimento
e funcionamento.
3. Projecto de formação
Os elementos que devem constar nesta secção são os seguintes:
• Título do projecto de formação
• Sumário do projecto (não exceder uma página A4)
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• Apresentação do projecto (não exceder 15 páginas) – cada secção
tem de ter o correspondente subtítulo (Ex: objectivos do projecto,
problema(s) a resolver com o projecto, acções a desenvolver,
metodologia incluindo o nível de participação e influência dos
empregadores, relevância para o desenvolvimento nacional, estádio
actual do conhecimento sobre a área do projecto, resultados
esperados, etc.)
• Trabalho similar já desenvolvido e experiência anterior
• Sustentabilidade, num cenário de 3 anos, do projecto de formação
que se apresenta ao FUNDEC
O proponente deverá ter em atenção a lista das despesas que
não são elegíveis a pagamentos através dos fundos do
FUNDEC, conforme indicado na página 3.
4. Plano e Orçamento
O plano tem de ter uma listagem com os seguintes elementos:
Datas de começo e fim das acções
Descrição das acções
O orçamento (total) das acções previstas no plano
Resultados (a detalhar abaixo em 5.).
O orçamento tem de ter uma listagem com os seguintes elementos
– ver Modelo 1.2:
Linha orçamental (a detalhar abaixo)
Elementos de cálculo (com todos os detalhes conducentes aos
cálculos finais)
Cálculos finais
O orçamento pode ser apresentado em dólares americanos, em
meticais ou ambas as moedas com a indicação da taxa oficial de
câmbio do dia.
O orçamento é apresentado em duas colunas: a primeira para a
“Contribuição do FUNDEC” e a segunda para a “Comparticipação”
da instituição, nomeadamente, salvo excepções, para os custos
correntes da formação.
As linhas orçamentais são as seguintes:
1. Salários e remunerações – indicando-se os nomes e/ou
categorias das pessoas abrangidas (esta rubrica é inteiramente
suportada pela instituição).
2. Materiais de ensino aprendizagem e formação.
3. Custos relacionados com a capacitação institucional (exemplo:
passagens dentro do país, combustíveis e lubrificantes).
4. Assistência técnica (exemplo: consultoria e assistência técnica
residente e não residente). No caso dos consultores, deve-se
indicar o respectivo nome, o período a remunerar e os valores a
serem pagos pelo FUNDEC. Os “Termos de Referência” de cada
consultor constarão como “Anexos” à proposta.
5. Ferramentas. Como “Anexo” à proposta constarão as listagens
de bens incluídos nesta rubrica.
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 no/s
“plano/s”).
5. Resultados
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Os resultados têm de ser expressos em indicadores quantitativos e
qualitativos – estes resultados têm de ser coerentes com as
“perspectivas de desenvolvimento” da instituição.
Neste contexto é importante referir:
- Número de pessoas a serem formadas;
- Número de pessoas a serem formadas de grupos subrepresentados;
- Probabilidade de promover a qualidade de ensino
aprendizagem e formação;
- Probabilidade de aumentar o emprego e auto-emprego;
- Probabilidade de gerar ou reforçar parcerias dos provedores de
formação com o sector privado;
- Número de empresas abrangidas.
6. Gestão e Monitoria
A instituição tem de apresentar:
• Uma descrição clara dos mecanismos internos de
implementação das actividades incluídas na proposta
apresentada ao FUNDEC
• A relação das pessoas (e respectivas qualificações académicas
e profissionais) que vão estar envolvidas na implementação e
gestão da aplicação dos fundos do FUNDEC
• 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 os órgãos
que fazem a gestão do FUNDEC, indicando-se claramente quem será
na instituição proponente o Coordenador do Projecto e o Responsável
pela Execução Financeira do Projecto.

Avaliação das propostas de candidatura a assistência financeira do
FUNDEC
Todas as propostas para concessão de apoio pelo FUNDEC serão avaliadas na base
dos seguintes critérios:
(i) Nível de resposta dado pela proposta ao plano de desenvolvimento institucional em
termos de promoção da equidade de género e prevenção e combate ao VIH/SIDA.
(ii) Clareza e relevância da proposta e sua congruência com os objectivos do Fundo.
(iii) Impacto medido pelo:
- Número de pessoas a serem formadas;
- Número de pessoas a serem formadas de grupos sub-representados;
- Probabilidade de promover a qualidade de ensino aprendizagem e formação;
- Probabilidade de aumentar o emprego e auto-emprego;
- Probabilidade de gerar ou reforçar parcerias dos provedores de formação com o
sector privado;
- Número de empresas abrangidas.
(iv) Participação e influência dos empregadores (ou do mundo do trabalho em geral)
na planificação, desenho e implementação da formação durante e depois da
implementação do projecto.
(v) Viabilidade, em termos de metas realistas e atingíveis, capacidade de
implementação e disponibilidade de recursos humanos ou de instalações e outros
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meios materiais. A determinação da viabilidade levará em conta o compromisso para
com a inovação e melhoria da qualidade na formação.
(vi) Racionalidade da proposta, analisada através do equilíbrio entre os vários tipos de
actividades (por exemplo, formação de pessoal, serviços de consultoria e outra
assistência técnica, equipamento, matérias de ensino aprendizagem e formação e
trabalhos de construção civil) assim como com os resultados a serem alcançados
(maximização dos resultados com os recursos solicitados).
O processo de avaliação das candidaturas engloba as seguintes etapas:
(1) Uma filtragem administrativa levada a cabo pelo Gestor do Fundo (fase que previne
investimentos substanciais das instituições para a preparação de propostas sem
qualquer hipótese de virem a ser financiadas e uma vez que nesta fase as propostas
serão apenas de duas páginas, esta fase diminui um provável desperdício de recursos
da Unidade de Gestão do FUNDEC em analisar propostas longas sem qualquer
hipótese de virem a ser financiadas)
(2) Uma pré-qualificação (verificação do grau de cumprimento dos requisitos e
objectivos definidos) a ser levada a cabo pelo Gestor do Fundo que envia
posteriormente as propostas seleccionadas para os avaliadores;
(3) Avaliação técnica (avaliação técnica das propostas feita por avaliadores externos);
(4) Recomendação ao FUNDEC Board, estabelecido de forma ad-hoc pela Comissão
Nacional de Reforma da Educação Profissional (COREP), por parte da equipa técnica
de avaliação;
(5) Deliberação final pelo FUNDEC Board.
Em caso de recurso das decisões do FUNDEC Board, a decisão é da COREP.

Implementação de actividades
A responsabilidade pela implementação das actividades propostas à assistência do
FUNDEC pertence aos provedores privados de formação profissional formal e não
formal (com e sem fins lucrativos) proponentes. Todas as instituições que recebam
assistência financeira do FUNDEC têm de assinar uma “Acordo de Financiamento”
preparado pela Unidade de Gestão do FUNDEC especificando as responsabilidades de
cada parte. Só depois de o “Acordo de Financiamento” ter sido assinado pode ser dado
início à implementação das actividades previstas nesse acordo.
Orientações detalhadas para as instituições seleccionadas, referentes aos
procedimentos a ter em conta na implementação dos projectos de formação, constam
de um manual de procedimentos a disponibilizar no momento da formalização do
financiamento.

Desembolso de fundos – Contas bancárias
O desembolso de fundos previstos na assistência financeira do FUNDEC é da
responsabilidade da Unidade de Gestão do FUNDEC. Esta unidade disponibilizará,
também, conselhos, formação e apoio às instituições ou a seus funcionários - que
estejam envolvidos na implementação da assistência financeira do FUNDEC – para a
aquisição de bens e serviços e na contratação de consultores, tendo em conta os
mecanismos de “procurement” aceites pelo Banco Mundial e pelo Governo de
Moçambique.
As instituições a quem tenha sido atribuído apoio financeiro pelo FUNDEC têm de ter
uma conta bancária, separada, para o donativo do FUNDEC.
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Prestação de contas
Todas as instituições que estejam a receber assistência do FUNDEC têm de
apresentar, à Unidade de Gestão do FUNDEC, relatórios de desempenho (ou
“Relatórios de Execução”) e financeiros (ou “Relatórios de Contas”) sobre a
implementação do(s) programa(s) de formação e sobre a utilização dos fundos
dispendidos. A periodicidade da submissão destes relatórios é definida no Acordo de
financiamento.
Os “Relatório de Execução”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 deve ser sempre apresentado a um espaço ou seus
múltiplos. O texto deve ser sempre apresentado na vertical (ou
“portrait”). Os mapas orçamentais poderão ser apresentados na
horizontal (em “landscape”), sempre com as margens indicadas.
Todas as propostas têm a mesma uma 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 dos relatórios serem apresentados ao FUNDEC, 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.
Configuração geral do “Relatório de Execução”
Os “Relatórios de Execução” terão sempre a seguinte configuração
geral – conforme o Modelo 2:
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 as actividades que foram desenvolvidas
com o apoio dos recursos financeiros do FUNDEC, assim como o
montante dos recursos financeiros atribuídos
• A data do “Acordo de Financiamento”
• O período de actividades a que o relatório corresponde
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2. Implementação das actividades
Nesta secção será apresentada com clareza, e com todos os dados
estatísticos disponíveis, a implementação das actividades que
receberam apoio do FUNDEC, fazendo-se uma clara distinção entre
as actividades planificadas e as implementadas. Documentos como
“Relatórios de avaliações do mercado de trabalho”, “Relatórios de
capacitação institucional” e outros que evidenciem a utilização dos
fundos do FUNDEC, devem constar como anexos ao “Relatório de
Execução”. Havendo várias actividades a reportar, convém que elas
se agrupem por “objectivos”.
Sucessos alcançados e dificuldades encontradas têm de ser
descritas com precisão para conveniente avaliação. Por fim, nesta
secção deverá ser incluída informação relativa às actividades
planificadas para o próximo “Relatório de Execução” (indicação das
actividades, responsabilidades e cronograma de implementação).
3. Gestão e monitoria
Elementos relevantes ligados à gestão e monitoria do projecto de
formação têm, igualmente, de ser reportados nesta secção.
4. Relatório de Contas
Um “Relatório de Contas” acompanhará sempre o “Relatório de
Execução” (conforme o Modelo 3). O “Relatório de Contas” terá a
seguinte composição:
No cabeçalho constarão:
• A data do “Acordo de Financiamento”
• O nome da instituição com a qual se assinou o Acordo
• O nome do projecto de formação
• O período abrangido pelas actividades reportadas
No corpo do documento constarão várias colunas com os seguintes
títulos:
• Objectivo ou actividade
• Nomes das linhas orçamentais
• Orçamento aprovado
• Despesas realizadas dentro do período do relatório somadas
ao total de despesas anotadas no relatório anterior
• Balanço para cada linha orçamental
O original do extracto de conta bancária correspondente ao período
do “Relatório de Contas” tem de ser anexado ao mesmo relatório.
O relatório será datado e subscrito pelo Coordenador do Projecto na
instituição que implementa o mesmo e será certificado pelo
Responsável pela Execução Financeira do projecto.
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República de Moçambique

COREP

Modelo 1. - Modelo de Proposta para a Etapa de Filtragem
Administrativa das Propostas
Fundo de Preparação e Fundo de Implementação

•

Capa

•

Texto da proposta/projecto
1. Apresentação da Instituição
2. Objectivos da Proposta/Projecto
3. Descrição da Proposta/Projecto
4. Orçamento
5. Resultados

A proposta deve ter no máximo 2 páginas.
Projecto preparado por:
______________________________ (Nome)
______________________________ (Posição/responsabilidade no projecto)
______________________________ (Data, Local)
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Modelo 1. – Orientações
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 deve ser sempre apresentado a um espaço ou seus múltiplos. O texto deve ser
sempre apresentado na vertical (ou “portrait”).
Todas as propostas têm a mesma apresentação geral:
• Capa
• O texto da proposta, de acordo com a sequência que abaixo se detalha.
As propostas, antes de serem apresentadas ao FUNDEC, convém que sejam 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
FUNDEC.

Configuração geral da proposta
As propostas observarão a seguinte ordem de apresentação do respectivo conteúdo –
conforme o Modelo 1.:
1. Apresentação da instituição
Esta apresentação tem de ser feita no máximo de 2 parágrafos – o que é a instituição,
seu estatuto legal, ano de criação, localização geográfica, endereço completo de
contacto (postal, por telefone fixo e celular, endereço de correio electrónico e número
de fax), que tipos de formação dá e a que grupos alvo.
2. Apresentação da razão porque a instituição apresenta uma proposta ao FUNDEC
Nesta apresentação devem constar dois elementos principais:
• Porque motivo e interesse a instituição se candidata ao fundo, ou seja, que plano
para desenvolver e implementar programas de formação pretende elaborar e que
objectivo(s) pretende alcançar.
• Como é que aquilo em que a instituição quer aplicar os fundos do FUNDEC se
articula com as suas perspectivas de desenvolvimento e funcionamento.
3. Descrição da utilização dos recursos do FUNDEC
Após a apresentação dos objectivos gerais pelos quais a instituição se candidata ao
FUNDEC, nesta secção a instituição tem de apresentar, com clareza e de forma
sucinta, uma descrição do que pretende fazer com os fundos que solicita ao FUNDEC
(Porquê – como – para quê).
4. Orçamento
Deve-se referir em linha gerais qual o orçamento solicitado, para que linhas
orçamentais e para financiar que actividades.
5. Resultados
Indicar de forma geral, quais os resultados que se pretendem alcançar, sendo
expressos em indicadores quantitativos e qualitativos.
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República de Moçambique

COREP

Modelo 1.1 - Modelo de Proposta para a Assistência Financeira para
a Implementação de Projectos de Formação (Fundo de
Implementação)
•

Capa

•

Índice (com a lista dos temas/anexos e indicação dos números de
páginas)

•

Texto da proposta/projecto
1. Apresentação da Instituição (folha separada da restante
proposta)

a.

2.

Objectivos da Proposta/Projecto

3.

Descrição da Proposta/Projecto

4.

Plano e Orçamento

5.

Resultados

6.

Gestão e Monitoria
Anexos

A. Outros dados sobre a instituição (conforme as orientações)
B. Elementos de natureza financeira
C. Plano de Desenvolvimento Institucional e Estratégia Institucional
sobre as Questões de Género e Prevenção e Combate ao HIV/SIDA
D. Perspectivas futuras de funcionamento da instituição
E. Carta de Intenções (no caso de parcerias com outras instituições)
A proposta deve ter no máximo X páginas, excluindo os anexos.
Projecto preparado por:
______________________________ (Nome)
______________________________ (Posição/responsabilidade no projecto)
______________________________ (Data, Local)
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Modelo 1.1 – Orientações
A proposta tem de estar escrita em Português, sendo apresentada 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 deve ser sempre apresentado a um espaço ou
seus múltiplos. O texto deve ser sempre apresentado na vertical (ou “portrait”). Os
mapas orçamentais poderão ser apresentados na horizontal (ou em “landscape”),
sempre com as margens indicadas.
Todas as propostas devem ter 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 FUNDEC, convém que sejam 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
FUNDEC.
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 e ser feita numa folha
separada da restante proposta – o que é a instituição, seu estatuto legal, ano de
criação, localização geográfica, endereço completo de contacto (postal, por telefone fixo
e celular, endereço de correio electrónico e número de fax), que tipos de formação dá e
a que grupos alvo.
Outros dados sobre a instituição devem constar em “Anexo/s” onde se apresentam
números de alunos, cursos, constituição do corpo docente e do corpo técnico e
administrativo 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.
Para além disso, no “Anexo” a instituição tem de apresentar também o seu plano de
desenvolvimento institucional (que inclui a visão para responder às necessidades do
mercado de trabalho) e a sua estratégia institucional para abordar as questões de
género e a prevenção e o combate ao VIH/SIDA.
Finalmente, a instituição deverá incluir em “Anexo” as perspectivas de funcionamento
da instituição para os próximos 5 anos.
Se a proposta for uma proposta “conjunta”, implicando a parceira com uma ou mais
instituições diferentes da proponente, constará como “Anexo” à proposta uma “Carta
de Intenções” relativa a esta parceira. O correspondente “Acordo de Colaboração” será
apresentado mais tarde.
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2. Objectivos da proposta/projecto
Nesta apresentação devem constar dois elementos principais:
• Porque motivo e interesse a instituição se candidata ao fundo, ou seja, que plano
para desenvolver e implementar programas de formação pretende elaborar e que
objectivo(s) pretende alcançar.
• Como é que aquilo em que a instituição quer aplicar os fundos do FUNDEC se
articula com as suas perspectivas de desenvolvimento e funcionamento.
3. Descrição da proposta/projecto
Os elementos que constam nesta secção são os seguintes:
• Título do projecto de formação
• Sumário do projecto (não exceder uma página A4)
• Apresentação do projecto (não exceder 15 páginas) – cada secção tem de ter o
correspondente subtítulo (Ex: objectivos do projecto, problema(s) a resolver com o
projecto, acções a desenvolver, metodologia incluindo o nível de participação e
influência dos empregadores, relevância para o desenvolvimento nacional, estádio
actual do conhecimento sobre a área do projecto, resultados esperados, etc.)
• Trabalho similar já desenvolvido e experiência anterior
• Sustentabilidade, num cenário de 3 anos, do projecto de formação que se apresenta
ao FUNDEC
4. Plano e Orçamento
O plano tem de ter uma listagem com os seguintes elementos:
• Datas de começo e fim das acções
• Descrição das acções
• O orçamento (total) das acções previstas no plano
• Resultados (a detalhar abaixo em 5.).
O orçamento tem de ser apresentado de acordo com o Modelo 2.1.
5. Resultados
Os resultados têm de ser expressos em indicadores quantitativos e qualitativos – estes
resultados têm de ser coerentes com as “perspectivas de desenvolvimento” da
instituição.
Neste contexto é importante referir:
- número de pessoas a serem formadas;
- número de pessoas a serem formadas de grupos sub-representados;
- probabilidade de promover a qualidade de ensino aprendizagem e formação;
- probabilidade de aumentar o emprego e auto-emprego;
- probabilidade de gerar ou reforçar parcerias dos provedores de formação com o
sector privado;
- número de empresas abrangidas.
6. Gestão e Monitoria
A instituição tem de apresentar:
• Uma descrição clara dos mecanismos internos de implementação das actividades
incluídas na proposta apresentada ao FUNDEC
• A relação das pessoas (e respectivas qualificações académicas e profissionais) que
vão estar envolvidas na implementação e gestão da aplicação dos fundos do FUNDEC
• 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 os órgãos que fazem a
gestão do FUNDEC, indicando-se claramente quem será na instituição proponente o
Coordenador do Projecto e o Responsável pela Execução Financeira do Projecto.
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