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VISÃO E MISSÃO

VISÃO
Ser uma universidade de referência nacional, regional e internacional na produção e
disseminação do conhecimento científico e na inovação, destacando a investigação
como alicerce dos processos de ensino-aprendizagem e extensão.

MISSÃO
Produzir e disseminar o conhecimento científico e promover a inovação através da
investigação como fundamento dos processos de ensino-aprendizagem e extensão,
educando as gerações com valores humanísticos de modo a enfrentarem os desafios
contemporâneos em prol do desenvolvimento da sociedade.
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GLOSSÁRIO
Bolsa de mérito: Uma bolsa completa cujo seu benefício é condicionado ao aproveitamento
pedagógico de “Muito Bom a Excelente”, independentemente da idade e da situação económica
do beneficiário.
Bolsa completa: tem por beneficiário o estudante comprovadamente desprovido de meios
financeiros para suportar os seus estudos superiores, que seja residente em unidades territoriais
distantes do local de localização de faculdade ou escola superior, seja mais novo em relação aos
outros candidatos para a mesma bolsa.
Isenção de propinas: Tem por benefício o estudante comprovadamente desprovido de meios
financeiros para suportar os seus estudos superiores, independentemente da sua idade e local de
residência. É igualmente beneficiário da isenção de pagamento de propinas de inscrição o
estudante que se encontre em uma das seguintes condições: a) ser membro do Corpo Técnico e
Administrativo da UEM; b) ser filho ou enteado, cônjuge do membro do Corpo Técnico
Administrativo (CTA) ou do Corpo Docente ou Investigadores da UEM; c) ser atleta federado ou
integrar os grupos culturais e desportivos da Universidade; d) Ser membro da Direcção da
Associação de Estudantes Universitários.
Redução de propinas: Tem por benefício o estudante; independentemente da sua condição
financeira, idade e residência; filho de docente de qualquer subsistema de educação, no activo e ao
serviço do Ministério que superintende a Educação em Moçambique incluindo as suas instituições,
cujo subsídio corresponde a 50% do valor da propina de inscrição.

Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

ii

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

MENSAGEM DO REITOR
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) elabora o seu Relatório Anual de Actividades e
Financeiro que é apresentado à Comunidade Universitária, ao Governo, aos Parceiros de
Cooperação e à Sociedade, dando a conhecer o estado da universidade. A elaboração do relatório é
parte integrante da nossa governação participativa enquanto instituição pública de ensino superior.
O foco da UEM é a implementação do Plano Estratégico da UEM 2018-2028 (PEUEM 2018 –
2028), que se consubstancia na materialização do desiderato de transformar-se em uma Universidade
de Investigação (UdI).
É incontornável apresentar este relatório sem chamar à atenção para o contexto sanitário da
pandemia de coronavírus disease 2019 (COVID-19), cujas medidas públicas de contenção da
propagação do vírus, em particular, o confinamento social, resultaram em alguns constrangimentos
para a realização das actividades lectivas e não lectivas da instituição. Apesar dos contragimentos
verificados, foi possível, iniciar com êxito o ano lectivo de 2021, garantindo não só as condições
pedagógicas e científicas essenciais, bem como os meios necessários à promoção da segurança
sanitária da Comunidade Universitária.
O exercício de 2021 registou melhorias nos processos relacionados com o lema da UEM – Educare,
Excellentia e Innovare. Estas melhorias consubstanciaram-se no aumento do número de cursos de
pós-graduação, projectos de investigação e actividades de extensão e inovação. Vericou-se, também,
o aperfeiçoamento do processo de prestação de contas que concorreu para a melhoria da
transparência na distribuição e aplicação dos recursos financeiros.
Pelo esforço, dedicação e profissionalismo, aproveito o ensejo para agradecer a resiliência
demonstrada pelos dirigentes, Docentes, Investigadores, membros do Corpo Técnico
Administrativo (CTA) e Parceiros de Cooperação que, directa ou indirectamente, contribuíram de
forma proficiente para o alcance dos resultados almejados.
O Magnifico Reitor

Prof. Doutor Manuel Guilherme Júnior
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente Relatório Anual de Actividades e Financeiro da Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
sintetiza as principais actividades desenvolvidas bem como os recursos despendidos durante o
exercício de 2021, nos sete eixos estabelecidos no Plano Estratégico da UEM 2018-2028 (PEUEM
2018-2028), nomeadamente: (i) Ensino e Aprendizagem; (ii) Investigação; (iii) Extensão e Inovação;
(iv) Governação e Cooperação Universitária; (v) Gestão, Finanças e Recursos Humanos; (vi)
Património e Infra-estruturas; e (vii) Assuntos Transversais.
No Eixo de Ensino e Aprendizagem, destaca-se a aprovação da Política de Qualidade da UEM que
tem como base a consolidação das boas práticas do exercício e gestão da qualidade. Durante o ano
2021 a UEM autoavaliou 39 cursos, dos quais, 27 de licenciatura, 10 de mestrado e 2 de
doutoramento. No entanto, foram acreditados 9 cursos de licenciatura, 6 de mestrado e 2 de
doutoramento. No âmbito do incremento da diversificação de ofertas de cursos, foram aprovados
4 novos cursos de mestrado, nas áreas de ciências medicas e ciências fundamentais.
Em relação à graduação de estudantes, a UEM registou uma redução do número de graduados em
cerca de 11%, ou seja, dos 1.566 graduados de 2020, o número reduziu para 1.392 estudantes dos
quais, 701 (50,36%) são do género feminino e 691 (49,64%), do género masculino. Concorreram
para essa redução aspectos relacionados entre outros com a repercução da COVID-19 que eclodiu
em 2020. Do universo de graduados, 1.349 são de licenciatura, o que corresponde a 97%, 41% de
mestrado, o equivalente a 2.9% e 2% graduados são de doutoramento.
No âmbito da gestão pedagógica realizou-se a 2ª parte do VIII Seminário Pedagógico da UEM, sob
o lema: “UEM promovendo a internacionalização e uma gestão pedagógica para inovação
tecnológica numa UdI”.
No Eixo de Investigação, dos 427 projectos de investigação planificados, foram desenvolvidos 599,
o que representa uma execução em cerca de 140% em relação à meta estabelecida.
Comparativamente ao ano de 2020, houve um incremento nos projectos de investigação em cerca
de 31%. No que se refere às publicações científicas, no período em análise, foram publicados 181
artigos científicos, contra os 230 previstos, o que representa uma execução em cerca de 79%. Ainda
no âmbito da investigação foi realizada a XI Conferência Científica na UEM, fórum bienal, inter e
multidisciplinar, que visa a apresentação dos resultados da investigação realizada por docentes,
investigadores e estudantes da UEM e de outras instituições nacionais e internacionais. Realizou-se
Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças
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também a IV Gala UEM-2021, um evento bienal de celebração de excelência através do
reconhecimento público e premiação de docentes, investigadores, membros do CTA, estudantes e
parceiros externos que se destacaram no desempenho das suas funções.
No cumprimento do plasmado no PEUEM 2018-2028 no Eixo de Extensão e Inovação
Universitária, foi aprovada a Política de Extensão e Inovação da UEM, que visa fortalecer o papel
da extensão no contexto de uma UdI. Em 2021 foram desenvolvidadas 154 actividades de extensão
contra 142 realizadas em 2020, o que representa um incremento em cerca de 8%. A melhoria
registada nesse eixo esta relacionada em aparte com uma maior execução orçamental em relação ao
período transato.
No Eixo de Governação e Cooperação Universitária, a UEM aprovou 39 instrumentos avançados
por diferentes Órgãos, Unidades e Comissões de Trabalho da UEM, contra 30 propostas aprovadas
em 2020, o que representa um incremento em cerca de 30%, com destaque para o Regulamento de
Compensação para o Conselho Universitário. Ainda no âmbito das actividades de governação,
realizou-se a Operacionalização do Fórum dos Centros da UEM.
No âmbito da Cooperação, o destaque vai para o financiamento de formação de 89 doutorandos,
102 mestrandos e 6 pós-doutorandos, através dos fundos do Programa da Agência Sueca de
Desenvolvimento Internacional (Programa ASDI). No âmbito do Programa Netherlands Organization
for International Cooperation in Higher Education (Programa NUFFIC) encontram-se em formação 23
mestrandos, na UEM e fora do país (África do Sul, Reino dos Países Baixos, Portugal, Brasil,
Vietname e Alemanha). Ainda no período em análise foram estabelecidos 39 acordos de cooperação
na UEM.
No Eixo de Gestão, Finanças e Recursos Humanos foram aprovados pelo Conselho Universitário
(CUN) os seguintes documento: (i) Princípios e Procedimentos para a Aplicação de Preços Internos
na UEM; (ii) Critérios de Distribuição de Receitas Angariadas através da Mobilização de Recursos
na UEM; (iii) Revisão do Regulamento de Compensação às Comissões de Trabalho; (iv) Cedência
da Gestão do Centro de Saúde da UEM; (v) Estudo de Viabilidade para a Concepção, Construção e
Exploração do Food Court no Campus Principal da UEM; e (vi) Estudo de Viabilidade para a
Construção e Concessão para Exploração de Posto de Abastecimento de Combustíveis, Estação de
Serviço e Loja de Conveniência no Campus Principal da UEM. Foi igualmente celebrado Acordo
de Prestação de Serviços de Pagamentos entre a UEM e a M-Mola, S.A.
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No Eixo de Património e Infraestruturas, o destaque vai para o início da construção do Campo
Multiuso junto ao Pavilhão Gimnodesportivo e elaboração de Projectos de Construção de
Laboratórios Multidisciplinares e Bibliotecas na ESUDER .
No Eixo de Assuntos Transversais, o destaque vai para a realização da Semana de Género da UEM.
onde divulgação da vida e obra de Malangatana, denominado Junho Malangatana, partilhando
documentos relacionados com a obra do mestre e integrados na colecção da UEM.
O ano de 2021 foi marcado, pela contínua exiguidade de fundos colocados à disposição da UEM,
sobretudo, pela indisponibilidade de orçamento para o fundo de investimento para a realização de
actividades previstas no Plano Anual de Actividades e Financeiro. Esse cenário foi atípico, uma vez
que foi pela primeria vez que a UEM não teve alocação dessa verba. No mesmo período verificouse, igualmente, a continuidade da implementação dos princípios do Decreto n.º 75/2017, de 27 de
Dezembro, que aprova as Medidas de Contenção da Despesa Pública.
Para cumprir com as actividades programadas para o ano 2021, a UEM estimou a necessidade de
recursos financeiros na ordem de 6.134,26 milhões de MT. Não obstante essa estimativa, o
orçamento aprovado para a UEM foi de 3.222,02 milhões de MT, isto é, cerca de 2,9 milhões de
MT abaixo do orçamento proposto. Assim, o orçamento global da UEM em 2021, teve um défice
de 47%, em relação à proposta orçamental. Ora, do montante aprovado, foram disponibilizados
somente 3.123,81 milhões de MT, sendo que a execução foi de 3.006,11 milhões de MT, que
correspondem a 93% em relação ao orçamento aprovado, e 96% em relação ao disponibilizado.
A análise das realizações do ano 2021 baseou-se nos sete eixos previstos no PEUEM 2018-2028, e
permitiu a visão global do nível de realização das acções da UEM. Num contexto particularmente
difícil, caracterizado por restrições orçamentais, pode-se afirmar que, no cômputo geral, os
objectivos fixados foram atingidos, pese embora algumas das actividades previstas tenham sofrido
alguns ajustamentos, e tenha havido dificuldades no âmbito de execução devido à pandemia da
COVID-19. É importante realçar o grande esforço que a UEM fez para adaptar o funcionamento
dos seus serviços às contingências que esse momento impôs, de modo que o processo de ensino e
aprendizagem decorresse conforme o planificado.
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Siglas e acrónimos
AHM
ASDI
BADEA
BCI
BRU
CA
CB-UEM
CD
CDA
CDA
CDI
CEA
CEAP
CeCAGe
CECOMA
CEDIR
CEISA
CEND
CEPPAG
CEPTMAR
CIUEM
CNAQ
COVID-19
CTA
CUN
DAPDI
DC
DCB
DCu
DECI
DF
DFIN
DIM
DLA
DMI
DP
DQ
DRA

Arquivo Histórico de Moçambique
Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional
Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África
Banco Comercial e de Investimentos
Bairro Residencial Universitário
Conselho Académico
Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane
Conselho de Directores
Centro de Desenvolvimento Académico
Conselho de Directores Alargado
Corpo Docente e Investigador
Centro de Estudos Africanos
Centro de Apoio Psicológico
Centro de Coordenação dos Assuntos do Género
Centro de Comunicação e Marketing
Centro de Estudos sobre Direito da Integração Regional da
SADC
Centro de Estudos Industriais, Segurança e Ambiente
Centro de Ensino à Distância
Centro de Estudos de Políticas e Programas Agro-alimentares
Centro de Pesquisa e Tecnologia do Mar
Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino
Superior
Do inglês: coronavirus disease 2019, em português: doença por
coronavírus 2019
Corpo Técnico-Administrativo
Conselho Universitário
Direcção de Administração do Património e Desenvolvimento
Institucional
Direcção Científica
Departamento de Ciências Biológicas
Direcção de Cultura
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de Física
Direcção de Finanças
Direcção de Infraestruturas e Manutenção
Direcção de Logística e Aprovisionamento
Departamento de Matemática e Informática
Direcção Pedagógica
Departamento de Química
Direcção do Registo Académico
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DRH
DSS
EaD
EBMI
ECA
EdI
EdTech
ESCIDE
ESCMC
ESHTI
ESNEC
ESUDER
FACECO
FACED
FAEF
FAF
FAMED
FAPF
FAVET
FC
FDUEM
FEUEM
FIAM
FI-UEM
FLCS
FNI
GaPQEI
GC
HAINA
IES
IIAM
MAEFP
MCTES
MEF
MHN
MISAU
MPGPP
MT
NEE
NIH
NORAD
NUFFIC
OE

Direcção de Recursos Humanos
Direcção dos Serviços Sociais
Ensino à Distância
Estação de Biologia Marítima da Inhaca
Escola de Comunicação e Artes
Espaço de Inovação da UEM
Educational Technologies
Escola Superior de Ciências do Desporto
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
Faculdade de Economia
Faculdade de Educação
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
Faculdade de Filosofia
Faculdade de Medicina
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico
Faculdade de Veterinária
Faculdade de Ciências
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane
Fundo de Investigação Aplicada e Multissectorial
Fundo de Investigação da Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
Fundo Nacional de Investigação
Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais
Gabinete de Cooperação
Huawei Authorized Information and Network Academy
Instituições do Ensino Superior
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior
Ministério da Economia e Finanças
Museu da História Natural
Ministério da Saúde
Manual de Procedimentos de Gestão de Processos Pedagógicos
Metical
Necessidades Educativas Especiais
National Institute of Health
Norwegian Agency for Development Cooperation
Netherlands Organization for International Cooperation in
Higher Education
Orçamento do Estado
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OG
OGED
ONU- WIDER
PADO
PAO
PBX
PDRH
PES
PEUEM 2018 - 2028
PG
PhD
PIMI
PNUD
POs
PPP
QuC
RC-UEM
RP
RUES
SIGA
SIGF
SINAQES
SIPMA
SNAE
SNATCA
TICs
UCT
UdI
EU
UEM
UEM-SIDA
UMR
UNICEF
UNIDO
UP
USAID
USD
VULA
WIOMSA

Orçamento Global
Organização e Gestão da Educação
United Nations University World Institute for Development
Economics Research
Plano de Actividades e Distribuição de Orçamento
Plano de Actividades e Distribuição do Orçamento
Private Branch Exchange
Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Plano Económico e Social
Plano Estratégico da Universidade Eduardo Mondlane 2018 –
2028
Pós-graduação
Philosophy Doctor
Programa de Investigação Multissectorial Integrado
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Planos Operacionais
Parcerias Público-Privadas
Quadro Curricular
Revista Científica da Universidade Eduardo Mondlane
Receitas Próprias
Residências Universitárias Estudantis
Sistema Integrado de Gestão Académica
Sistema Integrado de Gestão Financeira
Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de
Qualidade do Ensino Superior
Sistema Integrado de Planificação, Monitoria e Avaliação
Sistema Nacional de Arquivos do Estado
Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos
Académicos
Tecnologias de Informação e Comunicação
University of Cape Town
Universidade de Investigação
União Europeia
Universidade Eduardo Mondlane
Universidade Eduardo Mondlane-Swedish International
Development Agency
Unidade de Mobilização de Recursos da UEM
United Nations Children’s Emergency Fund
United Nations Industrial Development Organization
Universidade Pedagógica
United States Agency for International Development
Dólar americano
Plataforma de gestão de aprendizagem adoptada pela UEM
Western Indian Ocean Marine Association
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INTRODUÇÃO
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) aprovou em 2017 o Plano Estratégico 2018 – 2028,
assumindo o compromisso de materialização do processo de transformação da UEM numa
Universidade de Investigação (UdI), que prima pela excelência, relevância global e local. Partindo da
Missão, Visão, objectivos e indicadores, foram desdobradas, através dos planos de actividades das
Unidades Orgânicas, as metas anuais e definidos os recursos necessários, a nível operacional, mantendo
uma atenção e abertura às constantes mudanças que caracterizam a actualidade.
Passados quase dois anos diante do adverso cenário de pandemia, tempos em que a sociedade se
transformou e a UEM se reinventou sucessivamente, reforçando o uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) para mitigar o impacto do condicionamento das aulas presenciais na instituição.
Neste sentido, várias soluções e abordagens foram implementadas, num esforço conjunto liderado pelo
Centro de Informática da UEM (CIUEM).
Tal como em 2020, as actividades académicas e administrativas continuaram a ser feitas com muitas
restrições. Apesar dos esforços feitos para privilegiar o trabalho remoto, incluindo nas actividades de
ensino e aprendizagem, há consciência de que os desafios são enormes, em particular, devido a
constrangimentos no acesso a meios informáticos, internet de qualidade e em matéria de literacia digital
no seio da Comunidade Universitária.
O presente relatório tem como referência o Plano Anual de Actividades e Orçamento de 2021, dando
conta das actividades e iniciativas desenvolvidas, da distribuição do orçamento que asseguraram a sua
implementação e concretização, e da forma como estas se reflectem, alinhadas ao PEUEM 2018-2028.
Este espelha o esforço realizado pelas Unidades Orgânicas para que os objectivos da instituição fossem
alcançados, olhando especificamente para o grau de cumprimento das actividades planificadas e
replanificadas, e o grau de execução financeira.
As previsões do Governo moçambicano para o exercício económico de 2021, indicavam para uma
recuperação gradual, no entanto, permaneciam os riscos substanciais devido a incerteza em torno da
trajectória da pandemia da COVID-19, que atingiu a economia quando o país procurava recuperar-se
da crise da dívida e dos ciclones tropicais de 2019. Essa realidade ditou a postura do Governo de dar
continuidade à implementação de medidas para racionalização da despesa pública e implementação de
reformas na área tributária, alicerçado no alargamento da base tributária com vista à redução da
dependência externa, através da diversificação das fontes de captação de receita e intensificação das
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acções de auditoria e fiscalização às empresas, com maior enfoque para os mega-projectos. Este cenário
ressentiu-se na UEM, sobretudo na componente interna de investimento.
A elaboração deste documento, resultou da compilação do balanço e de relatórios anuais sobre
execução do Plano Anual de Actividades e Orçamento de 2021, das unidades orgânicas.
A transformação de dados em informação que constitui a base deste relatório apoiou-se no Plano
Económico e Social (PES), no Plano de Actividades e Distribuição de Orçamento (PADO) e no
PEUEM 2018-2028. Trata-se, portanto, de uma análise descritiva da informação, comparando as
actividades planificadas com as realizadas.
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PARTE I
1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EIXO
A primeira parte do presente relatório apresenta as realizações da UEM, durante o exercício económico
de 2021, em função dos sete eixos previstos no PEUEM 2018-2028. Em cada secção, é apresentado o
resumo das principais actividades realizadas, e o seu impacto na execução orçamental.
1.1.

EIXO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

O objectivo estratégico geral para o Eixo de Ensino-aprendizagem, definido no PEUEM 2018-2028,
é criar um ambiente académico conducente à formação de graduados capazes de produzir e aplicar
conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento económico, social, político e cultural com
ética, assegurando a aprendizagem ao longo da vida.
A UEM conta com 17 unidades académicas, sendo 11 faculdades e 6 escolas. As faculdades são: (i)
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal (FAEF); (ii) Faculdade de Arquitectura e Planeamento
Físico (FAPF); (iii) Faculdade de Ciências (FC); (iv) Faculdade de Direito (FDUEM); (v) Faculdade de
Economia (FACECO); (vi) Faculdade de Educação (FACED); (vii) Faculdade de Engenharia
(FEUEM); (viii) Faculdade de Filosofia (FAF); (ix) Faculdade de Letras e Ciências Sociais (FLCS); (x)
Faculdade de Medicina (FAMED); e a (xi) Faculdade de Veterinária (FAVET). As escolas são: (i)
Escola de Comunicação e Artes (ECA); (ii) Escola Superior de Ciências do Desporto (ESCIDE); (iii)
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras (ESCMC); (iv) Escola Superior de Desenvolvimento
Rural (ESUDER); (v) Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESHTI); e a (vi) Escola
Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC).
Para além das faculdades e escolas, o alcance desse objectivo no Eixo de Ensino e Aprendizagem conta
também com o suporte de: (i) Centros de Investigação; (ii) Unidades Especiais; e (iii) Unidades
Administrativas. Estas Unidades garantem a ligação da componente teórico-prática e administrativa,
que concorrem para a materialização do objectivo do eixo.
1.1.1.

Quadro normativo da UEM

O quadro normativo garante a sustentação administrativa e legal para que as acções previstas sejam
desenvolvidas. No Eixo de Ensino-aprendizagem, em 2021, foram aprovados os seguintes
documentos de ordem normativa: (i) Política de Qualidade da UEM; (ii) Revisão do Sistema de Gestão
da Qualidade da Universidade Eduardo Mondlane (SISQUAL-UEM); (iii)Regulamento da Escola de
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Pós-graduação da UEM; e (iv) Adenda ao Quadro Curricular para a Graduação, aprovado em 2020.
No que diz respeito à gestão de processos académicos, foram aprovados os seguintes documentos:
a) Quatro (4) propostas de currícula de cursos de mestrado:
i.

Currículo do Curso de Mestrado em Emergências Pediátricas e Neonatais;

ii.

Currículo do Curso de Mestrado Profissionalizante em Aquacultura;

iii.

Currículo do Curso de Mestrado Profissionalizante em Segurança e Combate aos
Incêndios Urbanos; e

iv.

Currículo do Curso de Mestrado em Ciências de Nutrição.

b) Quatro (4) propostas de calendários e editais:
i.

Edital dos Exames de Admissão de 2021;

ii.

Edital dos Exames de Admissão de 2022;

iii.

Calendário Académico de 2021; e

iv.

Calendário Académico de 2022.

1.1.2. Cursos oferecidos
A UEM tem expandido as suas actividades através da abertura de novos cursos em regimes laboral e
pós-laboral, através da introdução de cursos de pós-graduação, bem como dos cursos à distância. Estas
acções, surgem como resposta ao Objectivo Estratégico 2, do Ensino e Aprendizagem definido no
PEUEM 2018-2028 e que visa “Aumentar a relevância, a diversidade e modalidades de oferta de cursos
de graduação e de pós-graduação para responder às necessidades do desenvolvimento nacional e da
sociedade” (UEM, 2017, p.31). De 2018 a 2021, a UEM registou um crescimento gradual dos cursos a
todos os níveis, com particular destaque para o aumento do número de cursos de mestrado de 78, em
2020, para 85, em 2021, aumento do número de cursos de doutoramento, de 11, em 2020, para 13, em
2021, como ilustrado na Tabela 1.
Tabela 1: Evolução de cursos oferecidos por nível de 2018 à 2021
Número de cursos
2018
2019
2020
Licenciatura
102 (55%) 102 (53%) 104 (54%)
Mestrado
75 (40%)
79 (41%)
78 (40%)
Doutoramento
9 (5%)
10 (5%)
11 (6%)
Total
186
191
193
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
Nível

2021
104 (51%)
85 (42%)
13 (6%)
202

Um dos grandes desafios do PEUEM 2018-2028 é aumentar cursos de pós-graduação. Em resposta a
este desiderato, a UEM regista um decréscimo percentual de cursos de licenciatura em relação aos
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cursos de pós-graduação, sendo que, em 2015, a UEM tinha 60% de cursos de licenciatura, já em 2021,
a instituição contava com 51% dos cursos deste nível, indicador claro da mudança no processo de
transformação. Em termos numéricos, entre 2018 e 2021, os cursos de licenciatura registaram um
ligeiro crescimento, tendo passado de 102 para 104 cursos, com tendência à manutenção dos mesmos
números de cursos nos últimos dois anos, como ilustrado na Figura 1.
Em relação aos cursos de mestrado, a UEM registou, no período de 2018 a 2021, um crescimento
médio de cerca de 4%, tendo passado de 75 para 85, vide Figura 1.
Relactivamente aos cursos de doutoramento, tal como nos de licenciatura e mestrado, registou-se um
crescimento médio, no período compreendido entre 2018 e 2021, na ordem de 13%, onde o maior
crescimento se registou, em 2021, em cerca de 18% em relação a 2020.
No ensino à distância foram oferecidos três cursos de licenciatura, nomeadamente: Gestão de
Negócios; Administração Pública; e Organização e Gestão da Educação. Estes cursos são ministrados
na Faculdade de Economia, Faculdade de Letras e Ciências Sociais e Faculdade de Educação,
respectivamente.
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Figura 1: Cursos da UEM de 2018 à 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

1.1.3. Candidaturas e vagas
Em 2021, 21.027 pessoas candidataram-se aos cursos de graduação ministrados pela UEM, contra
28.107 do ano de 2020, o que representa uma redução em cerca de 25%. A tendência decrescente de
candidatos, pode ser justificada entre outras, pela criação de novas instituições públicas e privadas do
ensino superior no país, abrindo assim, novas oportunidades para os candidatos.
Em relação às vagas, em 2021, foram disponibilizadas 5.755, das quais, 4.795, para os cursos oferecidos
na modalidade presencial e 960, para o ensino à distância.
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A Figura 2 mostra que, de 2019 a 2021, o número de candidatos à UEM tem uma tendência
decrescente, contrariamente ao número de vagas que tende a subir. Apesar desta tendência decrescente,
as vagas na UEM têm vindo a aumentar em termos percentuais comparativamente ao número de
candidatos de cerca de 20%, em 2020, para 27%, em 2021, valor ainda longe das reais necessidades da
sociedade.
29154
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21027
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15000
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5755
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5000
0
2018

2019

2020

Candidatos
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Figura 2: Evolução de candidatos e vagas de 2018 à 2021
Fonte: Direcção Pedagógica, 2021

A Figura 3 ilustra os doze cursos mais concorridos, em 2021, com mais de 1000 candidatos e, dentre
eles, destaca-se o curso de Medicina. Entretanto, a análise sobre as áreas científicas revela que os cursos
de Ciências básicas e aplicadas mostram-se os mais preferidos pelos candidatos, sendo os mais
concorridos os de Engenharia Informática, Engenharia Eléctrica, Engenharia Electrônica, Engenharia
Mecânica e Engenharia Civil.
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Figura 3: Cursos com mais demanda, em 2021
Fonte: Direcção Pedagógica, 2021
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Do universo dos cursos mais concorridos, divididos por áreas científicas, nota-se que as Ciências
Fundamentais ocupam o primeiro lugar com 42%, seguidas pelas áreas de Ciências Humanas e de
Ciências Médicas, com 41% e 17%, respectivamente, conforme apresenta a Tabela 2.
Tabela 2: Cursos com maior demanda por área científica em 2021
Área Científica

Cursos
Nº de Candidatos
Biologia e Saúde
1537
Engenharia
1413
Informática
Ciências básicas e Engenharia
1153
Electrónica
aplicadas
Engenharia Eléctrica
1123
Engenharia Civil
1084
Engenharia Mecânica
1052
Subtotal 1
7362
Direito
1746
Contabilidade e
1578
Ciências Sociais e Finanças
Humanas
Gestão
1331
Economia
1226
Administração Pública
1201
Subtotal 2
7082
Ciências Médicas Medicina
2937
Subtotal 3
2937
TOTAL
17381
Fonte: Direcção Pedagógica, 2021

%

42%

41%

17%
100%

1.1.4. Admissões
Em 2021, foram admitidos, no apuramento geral, um total de 5.050 candidatos, o que corresponde a
88% de vagas disponibilizadas. Isto é, das 5.755 vagas disponibilizadas, 705 não foram preenchidas por
insuficiência de candidatos, maioritariamente, as de cursos à distância e de pós-laboral. Do universo
dos candidatos admitidos, 47% são do género feminino e 53%, do género masculino. Não obstante a
percentagem de admissão dos candidatos do género feminino ser inferior à do género masculino,
destaca-se o aumento de 42% para 47% de candidatas admitidas em comparação com a percentagem
do ano transacto, prevalecendo ainda a necessidade de se envidar esforços com vista a assegurar a
equidade do género nos novos ingressos.
Em 2021, ingressaram 41 estudantes estrangeiros, distribuídos por todos os níveis académicos e em
vários cursos (23 em cursos de licenciatura, 17 em cursos de mestrado e 1 em curso de doutoramento).
O maior número de estudantes estrangeiros admitidos, em 2021, foi de origem sul-africana, com 15
estudantes. Em relação aos cursos mais concorridos por estrangeiros, o destaque vai para os de
Mestrado em Engenharia de Processamento de Hidrocarbonetos e Mestrado em Engenharia do
Petróleo, com 6 e 3 estudantes, respectivamente, de origem ruandesa, vide Tabela 3.
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Tabela 3: Estudantes estrangeiros, novos ingressos, por curso, país de origem e género em 2021
Curso
Licenciatura em Marketing e Relações-Públicas - Pós Laboral
Licenciatura em Direito
Licenciatura em Gestão de Negócios – à Distância
Licenciatura em Arquitectura e Planeamento Físico
Licenciatura em Geologia Aplicada
Mestrado em Economia e Gestão de Petróleo e Gás
Licenciatura em Psicologia Escolar e de Necessidades Educativas Especiais (Pós-Laboral)
Licenciatura em Ensino de Língua, Cultura e Literatura Chinesa (Pós-Laboral)
Licenciatura em História
Licenciatura em Serviço Social
Mestrado em Desenvolvimento Rural
Mestrado em Maneio e Conservação da Biodiversidade
Licenciatura em Informática
Licenciatura em Contabilidade e Finanças
Licenciatura em Sociologia
Mestrado em Terapia Familiar e Comunitária
Mestrado em História
Licenciatura em Meteorologia
Licenciatura em Música
Licenciatura em Engenharia Informática - Pós-laboral
Mestrado em Ciências Actuariais
Licenciatura em Oceanografia
Licenciatura em Medicina Veterinária
Mestrado em Cooperação e Desenvolvimento
Licenciatura em Línguas de Sinais de Moçambique
Licenciatura em Gestão de Negócios - à Distância
Doutoramento em Desenvolvimento e Sociedade
Licenciatura em Tradução Inglês/Português
Mestrado em Engenharia de Petróleo
Mestrado em Engenharia de Processamento de Hidrocarbonetos
Licenciatura em Língua de Sinais de Moçambique - Vertente de Ensino
Total

País de origem
Afeganistão
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
África do Sul
Alemanha
Brasil
Brasil
Brasil
Burundi
Burundi
Cabo Verde
Congo
Congo
Coreia do Norte
Guiné-Conacri
Lesoto
Malawi
Noruega
Ruanda
Ruanda
Suazilândia

Género
M F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
18 23

Total
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
41

Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

1.1.5. População estudantil
A UEM tinha, em 2021, um universo de 48.306 estudantes matriculados, sendo 18.974 do género
feminino e 29.332 do género masculino, o que representa cerca de 39% e 61%, respectivamente. Deste
total, 43.324 estavam a frequentar os cursos de licenciatura, 4.632 de mestrado e 350 de doutoramento.
Em 2021, registou-se um incremento do número de estudantes em cerca de 7%, quando comparado
com o ano 2020.
A Tabela 4 mostra que o maior número de estudantes matriculados nas diversas unidades académicas
da UEM são do género masculino. Contudo, existem cursos de licenciatura ministrados em algumas
unidades que são maioritariamente frequentados por estudantes do género feminino, nomeadamente,
os cursos da Faculdade de Educação (70%), Faculdade de Veterinária (58%), Escola Superior de
Hotelaria e Turismo de Inhambane (58%), Escola de Comunicação e Artes (53%) e Faculdade de
Medicina (51%) de estudantes matriculados, respectivamente.
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Tabela 4: Estudantes de licenciatura matriculados em 2021 por unidade académica e género
Género
F
%
M
Centro de Ensino à Distância
1073
32%
2269
Escola de Comunicação e Artes
1120
53%
991
Escola Superior de Ciências do Desporto
53
20%
215
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
213
33%
433
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
658
48%
713
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
704
58%
518
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo
558
48%
610
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
441
40%
662
Faculdade de Arquitectura
80
21%
306
Faculdade de Ciências
1806
31%
3990
Faculdade de Direito
586
36%
1049
Faculdade de Economia
1169
39%
1861
Faculdade de Educação
2217
70%
960
Faculdade de Engenharia
868
16%
4699
Faculdade de Filosofia
306
35%
568
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
4584
45%
5526
Faculdade de Medicina
437
51%
428
Faculdade de Veterinária
381
58%
272
Total
17254 40% 26070
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2022
Unidade Académica

Subtotal

%
68%
47%
80%
67%
52%
42%
52%
60%
79%
69%
64%
61%
30%
84%
65%
55%
49%
42%
60%

3342
2111
268
646
1371
1222
1168
1103
386
5796
1635
3030
3177
5567
874
10110
865
653
43324

A Faculdade de Educação foi a que registou maior número de estudantes do género feminino
matriculados nos cursos de mestrado, ou seja, num total de 220 estudantes, 123 são do género
feminino, o que corresponde a 56%, conforme ilustra a Tabela 5.
Tabela 5: Estudantes de mestrado matriculados em 2021 por unidade académica e género
Género
F
%
M
Escola de Comunicação e Artes
11
32%
23
Escola Superior de Ciências do Desporto
2
8%
22
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
2
17%
10
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
168
32%
363
Faculdade de Arquitectura
18
24%
57
Faculdade de Ciências
120
24%
381
Faculdade de Direito
215
38%
349
Faculdade de Economia
183
27%
501
Faculdade de Educação
123
56%
97
Faculdade de Engenharia
72
22%
254
Faculdade de Filosofia
10
24%
31
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
295
39%
461
Faculdade de Medicina
364
48%
401
Faculdade de Veterinária
42
42%
57
Total
1625 35% 3007
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2022
Unidade Académica

%
68%
92%
83%
68%
76%
76%
62%
73%
44%
78%
76%
61%
52%
58%
65%

Subtotal
34
24
12
531
75
501
564
684
220
326
41
756
765
99
4632

Relactivamente aos estudantes de doutoramento, o destaque vai para os matriculados na Faculdade de
Engenharia que são todos do género feminino, vide Tabela 6.
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Tabela 6: Estudantes de doutoramento matriculados em 2021 por unidade académica e género
Género
F
%
M
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
1
9%
10
Faculdade de Arquitectura
2
17%
10
Faculdade de Ciências
3
19%
13
Faculdade de Direito
6
15%
35
Faculdade de Economia
13
22%
46
Faculdade de Educação
31
46%
37
Faculdade de Engenharia
3
100%
0
Faculdade de Filosofia
2
10%
19
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
21
24%
67
Faculdade de Medicina
13
42%
18
Total
95
27%
255
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
Unidade Académica

%
91%
83%
81%
85%
78%
54%
0%
90%
76%
58%
73%

Subtotal
11
12
16
41
59
68
3
21
88
31
350

A Figura 4 mostra que a população estudantil tende a aumentar a cada ano em todos os níveis
académicos. Fazendo uma análise comparativa de 2018 a 2021, constata-se que houve um crescimento
médio global em cerca de 7%. O número de estudantes matriculados na licenciatura, no período em
análise, teve um incremento médio anual em cerca de 7%. Relactivamente aos estudantes matriculados
nos cursos de mestrado nota-se o mesmo cenário de crescimento, cujo aumento foi de 8%.
O destaque vai para o número de estudantes de doutoramento que registou um crescimento médio
anual de cerca de 34%. Importa realçar que, crescimento assinalável registou-se no período
compreendido entre 2020 e 2021, com um crescimento na ordem 51%.
5,000

LICENCIATURA

50,000
40,000
30,000

MESTRADO

4,000
35 595

38 441

43 325

40 554

3 827

3 645

3,000

46 32
4 276

2,000

20,000

1,000

10,000

0

0
2018

2019

2020

2018

2021

2019

2020

2021

DOUTORAMENTO

400

350
300
200

213

232

151

100
0
2018

2019

2020

2021

Figura 4: Evolução do número de estudantes por nível académico de 2018 a 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
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No ano de 2021, a UEM contava com um universo de 409 estudantes estrangeiros matriculados,
oriundos de 51 países, número quase que similar ao ano anterior. A Figura 5 mostra os países de origem
dos estudantes estrangeiros, com destaque para o Brasil, com 104 estudantes (24%), Tanzânia, com 72
(17%), e África do Sul, com 39 (9%).
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Figura 5: Distribuição de estudantes estrangeiros por país de origem (matriculados em 2021)
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2022.
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1.1.6. Corpo docente e investigador
Em 2021, a UEM tinha um universo de 1.682 docentes, dos quais 441 (26%) do género feminino e
1.241 (74%) do género masculino; 129 investigadores de carreira, sendo 86 (67%) do género feminino
e 43 (33%) do género masculino.
Os dados revelam que de 2018 a 2021 o número de docentes reduziu em cerca de 0,6%. Todavia,
constacta-se que a qualificação dos docentes,

no igual período,

aumentou maioritariamente

influenciado pelo incremento de docentes com o grau de doutoramento. Em 2021, o número de
docentes com grau de doutoramento aumentou em cerca de 3.5% em relação ao ano de 2020. Mas,
constacta-se uma redução de docentes com nível de mestrado que não é totalmente absorvida pelo
crescimento de docentes com grau de doutor o que se secunda a ilação referente a redução absoluta
de docentes no período em análise, vide Figura 6.
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Figura 6: Distribuição de docentes por grau de formação de 2018 à 2021
Fonte: Direcção de Recursos Humanos, 2021

O aumento do número de docentes com o grau de doutoramento resulta de esforços que têm sido
empreendidos a nível do Governo, através de laços de cooperação estabelecidos entre os governos de
Moçambique e de outros países. Por conseguinte, a UEM tem vindo a cooperar com várias instituições,
sendo um dos grandes objectivos a formação. Foram até então actores neste contexto, o Governo da
Suécia, através do Programa ASDI e o Governo do Reino dos Países Baixos, através do Programa
NUFFIC que, no âmbito da cooperação, oferecem bolsas de estudo para os cursos de pós-graduação
leccionados na UEM, bem como no exterior, concretamente na África do Sul, Reino dos Países Baixos,
Portugal, Brasil, Vietname e Alemanha. Contudo, ainda prevalece um grande desafio para o alcance do
número ideal de PhD, por ano, com vista a atingir-se o rácio de um PhD por 20 estudantes (1:20),
previsto no PEUEM 2018-2028.
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O PEUEM 2018-2028 estabelece para o Eixo de Ensino e Aprendizagem um crescimento diferenciado
de 2.5%, 5% e 10% para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Assim, para se atingir o número ideal
de docentes com o grau de doutoramento, a UEM deveria aumentar o número em 27 docentes por
ano, de forma consistente, para atingir o rácio 1:20, até ao ano de 2028. Apesar do aumento de 15
docentes com o grau de doutoramento, em 2021, o que representa um crescimento de cerca de 3.5%
em relação ao ano de 2020 o rácio docente/estudante (PhD) ainda continua aquém do desejado, sendo
actualmente de 1:108, mostrando uma tendência contrária, ao que se prevê no PEUEM 2018-2028, ou
seja, no lugar de reduzir o rácio docente/estudante, este tende a aumentar, de acordo com a Tabela 7.
Tabela 7: Rácio Docente/Estudante de 2018 à 2021
Designação/Ano
Nº de Estudantes matriculados
N° de Docentes (Lic, Mest e PhD)
N° de Docentes (PhD)
Rácio Docente (Lic, Mest e PhD)/Estudante
Rácio Docente ( PhD)/Estudante

Estudantes matriculados
2018
2019
2020
2021
38.391
42.481
45.062 48.306
1.717
1.723
1.660
1.682
411
423
427
442
1:22
1:25
1:27
1:28
1:93
1:100
1:106
1:108

Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

1.1.7. Graduações
Em 2021, foi graduado um total de 1.392 estudantes, dos quais, 701 (50,4%) do género feminino e 691
(49,6 %) do género masculino. Deste universo, 1.349 são de licenciatura, o que corresponde a 97%; 41
de mestrado, o equivalente a 2,9%; e 2 graduados de doutoramento, de acordo com Tabelas 8 e 9.
A UEM, em 2021, registou uma redução do número de graduados em cerca de 11%, ou seja, dos 1.566
graduados de 2020, o número reduziu para 1.392. Contudo, importa mencionar que, no ano em
referência, onze (11) unidades graduaram mais estudantes de género feminino, com destaque para os
graduados dos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação (79%); Escola Superior de Ciências
do Desporto (67%); Faculdade de Medicina (63%); Faculdade de Veterinária (60%); Escola Superior
de Hotelaria e Turismo de Inhambane (57%); Faculdade de Direito (57%); Faculdade de Economia
(56%); Faculdade de Letras e Ciências Sociais (56%); Escola de Comunicação e Artes (55%); e Escola
Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (52%).
Por outro lado, a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico é a que apresenta a menor
percentagem dos graduados do género feminino, cerca de 17%, em relação aos do género masculino,
ou seja, dos 24 graduados apenas 4 são do género feminino, vide Tabela 8.
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Tabela 8: Graduados de licenciatura por unidade académica e género em 2021
Género
F
%
M
Escola de Comunicação e Artes
26
55%
21
Escola Superior de Ciências do Desporto
4
67%
2
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo
54
52%
49
Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane
48
57%
36
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
32
30%
73
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
40
45%
49
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
24
41%
35
Faculdade de Arquitectura
4
17%
20
Faculdade de Ciências
58
44%
75
Faculdade de Direito
26
57%
20
Faculdade de Economia
49
56%
39
Faculdade de Educação
54
79%
14
Faculdade de Engenharia
19
29%
47
Faculdade de Filosofia
6
40%
9
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
190
56%
152
Faculdade de Medicina
37
63%
22
Faculdade de Veterinária
9
60%
6
Total
680 50,40% 669
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
Unidade Acadêmica

Total
%
45%
47
33%
6
48%
103
43%
84
70%
105
55%
89
59%
59
83%
24
56%
133
43%
46
44%
88
21%
68
71%
66
60%
15
44%
342
37%
59
40%
15
49,60% 1349

Nos cursos de mestrado destacam-se as Faculdades de Medicina, de Engenharia e de Economia com
uma percentagem de graduados de género feminino superior à do género masculino, na ordem de
71%, 67% e 60%, respectivamente, conforme ilustra a Tabela 9.
Tabela 9: Graduados de mestrado por unidade académica e género em 2021
Género
F
%
M
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo
1
50%
1
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
2
50%
2
Faculdade de Ciências
2
50%
2
Faculdade de Direito
3
33%
6
Faculdade de Economia
3
60%
2
Faculdade de Educação
1
50%
1
Faculdade de Engenharia
2
67%
1
Faculdade de Filosofia
0
2
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
1
33%
2
Faculdade de Medicina
5
71%
2
Total
20 49%
21
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
Unidade Acadêmica

%
50%
50%
50%
67%
40%
50%
33%
100%
67%
29%
51%

Total
2
4
4
9
5
2
3
2
3
7
41

Em 2021, segundo ano de prevalência das medidas restritivas de combate e prevenção da COVID-19,
o processo de culminação de estudos foi afectado devido à reducão do número de horas de interacção
presencial docente-estudante, trabalhos de campo, aulas-práticas, entre outros factores que concorrem
para a graduação. Desta forma, o número de graduados sofreu uma redução em cerca de 3%, isto é,
dos 1.440 do ano 2020, reduziu para 1.392, em 2021. De salientar que esta redução afectou mais os
graduados do género masculino, vide Figura 7.
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Figura 7: Evolução do número de graduados de licenciatura de 2018 à 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

No que diz respeito aos graduados dos cursos de mestrado, notou-se um incremento no número, de
2018 a 2019, e uma redução, de 2019 a 2021. Ou seja, o número de graduados com o grau de mestrado
aumentou de 94 para 138, de 2018 a 2019. Por sua vez, dos 138 graduados de 2019, o número reduziu
para 41, em 2021. De um modo geral, em 2021, verificou-se uma redução em cerca de 67%, em relação
ao ano 2020, vide Figura 8.
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Figura 8: Evolução do número de graduados de Mestrado de 2018 à 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021.

No grau de doutoramento, de 2018 a 2021, o número de graduados manteve-se, um por ano (género
masculino), como ilustra a Figura 9.
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Figura 9: Evolução do número de graduados de Doutoramento de 2018 à 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

Relativamente à distribuição dos graduados por área científica, em 2021, o maior número de graduados
foi da área de Ciências Sociais e Humanas, com um total de 771 graduados, o que corresponde a 55%
em relação às cinco áreas científicas da UEM. O elevado número de graduados nesta área científica
justifica-se, em parte, por ser a área com mais cursos ministrados na UEM e, por sinal, os mais
preferidos pelos candidatos. De seguida, temos as áreas de Ciências Veterinárias e Agroflorestais
(20%); Ciências básicas e aplicadas (15%); Ciências de Tecnologia e Arte (5%); e Ciências Médicas
(5%), tal como ilustram a Figura 10 e Tabela 10.
5%

5%

15%
55%
20%

Ciências Sociais e Humanas

Ciências Veterinárias e Agroflorestais

Ciências Básicas e Aplicadas

Ciências de Tecnologia e Arte

Ciências Médicas

Figura 10: Percentagem de graduação por área científica em 2021
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
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Tabela 10: Estudantes graduados por Área Científica em 2021
Área Científica
Ciências básicas e
aplicadas
Ciências
Veterinárias e
Agroflorestais
Ciências de
Tecnologia e Arte

Ciências Sociais e
Humanas

Ciências Médicas

Nº de
graduados
Faculdade de Ciências
137
Faculdade de Engenharia
69
Subtotal 1
206
Faculdade de Veterinária
15
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
63
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
89
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
105
Subtotal 2
272
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico
24
Escola de Comunicação e Artes
47
Subtotal 3
71
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
347
Faculdade de Direito
55
Faculdade de Economia
93
Faculdade de Filosofia
17
Faculdade de Educação
70
Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane
84
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto
105
Subtotal 4
771
Faculdade de Medicina
66
Escola Superior de Ciências do Desporto
6
Subtotal 5
72
Total
1392
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021
Unidade Académica

%
15%

20%

5%

55%

5%
100%

1.1.8. Qualidade Académica
Em 2021, foi aprovada a Política de Qualidade da UEM. Igualmente fez-se a revisão do SISQUAL,
bem como a continuação do processo de autoavaliação, acreditação e elaboração dos planos de
melhoria dos cursos. No âmbito da implementação do sistema de garantia de qualidade dos cursos e
qualidade institucional, foram ministrados cinco cursos para gestores académicos, a saber: (i) Liderança
1 (25 participantes); (ii) Liderança 2 (14 participantes); (iii) Gestão da Qualidade (25 participantes); (iv)
Organização de processos (17 participantes); e (v) Piloto, Liderança e Comunicação (17 participantes).
O Curso de Supervisão ocorreu em duas edições que contaram com 20 participantes em cada uma.
No período em análise, a UEM fez a autoavaliação de 39 cursos, dos quais, 27 de licenciatura, 10 de
mestrado e 2 de doutoramento, tal como ilustram as Tabelas 11 e 12.
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Tabela 11: Cursos de graduação autoavaliados por Unidade académica em 2021
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nome do Curso
Meteorologia
Física Educacional
Matemática
Química Ambiental
Estatística
Química Industrial
Cartografia e Pesquisa geológica
Geologia Aplicada
Economia
Gestão
Contabilidade e Finanças
Psicologia
Desenvolvimento da Educação de Infância
Educação Ambiental
Organização e Gestão da Educação
Administração Pública
Ciência Política
Geografia
Sociologia
Biologia Marinha
Oceanografia
Química Marinha
Geologia Marinha
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Medicina Veterinária
Engenharia Agronómica
Engenharia Florestal

Unidade académica

Faculdade de Ciências

Faculdade de Economia

Faculdade de Educação

Faculdade de Letras e Ciências Sociais

Escola Superior de Ciências Marinhas e
Costeiras
Faculdade de Veterinária
Faculdade de Agronomia e Engenharia
Florestal

Fonte: Faculdades e Escolas da UEM, 2021

Tabela 12: Cursos de Pós-graduação autoavaliados por Unidade académica em 2021
N°
Nome do curso
1 Mestrado em Antropologia Social (em curso)
2 Mestrado em Biologia e Ecologia da Conservação
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica
3
para o Desenvolvimento Sustentável
4 Mestrado em Estatística Aplicada
5 Mestrado em Agricultura Sustentável
6 Doutoramento em Filosofia
7 Mestrado em Educação Ambiental e D. Sustentável
8 Mestrado em Educação Inclusiva
9 Doutoramento em Psicologia
10 Mestrado em Produção Animal
11 Mestrado em Segurança de Alimentos
12 Mestrado em Segurança Contra Incêndios Urbanos

Unidade acadêmica
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
Faculdade de Ciências
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
Faculdade de Filosofia
Faculdade de Educação
Faculdade de Veterinária
Faculdade de Engenharia

Fonte: Faculdades e Escolas da UEM, 2021

Quanto à acreditação dos cursos, o CNAQ atribui três classificações 1que se apresentam da seguinte
forma:
Nível A – o curso é acreditado plenamente, a pontuação alcançada varia de 90 a 100%, possui
um desempenho excelente e a sua duração é de 5 anos;
1

Manual de procedimentos de Acreditacao de Cursos/Programas e Instituicoes (2016, p.13)
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Nível B – o curso é acreditado condicionalmente, a pontuação alcançada varia de 80 a 89%,
possui um desempenho bom e a sua duração é de 3 anos;
Nível C – o curso é acreditado condicionalmente, a pontuação alcançada varia de 60 a 79%,
possui um desempenho satisfatório, mas com muitas reservas e a sua duração é de 2 anos.
Quando o curso possui uma pontuação que varia de 0 a 59%, apresenta um desempenho não
satisfatório e não é acreditado.
O CNAQ divide o processo de acreditação dos cursos em dois níveis, acreditação prévia e acreditação
normal. A acreditação prévia aplica-se aos novos cursos que pretendem ser abertos nas IES. A
acreditação normal aplica-se aos cursos em funcionamento.
Conforme ilustram as Tabela 13 e 14, em 2021, foram acreditados 9 cursos de licenciatura, sendo 4
com o nível “A” e 5 com o nível “B”; 6 de mestrado e 2 de doutoramento, ambos com o nível “A”.
De acordo com as metas estabelecidas no PEUEM 2018-2028, para o eixo de Ensino e Aprendizagem,
a UEM pretende acreditar, até 2028, pelo menos, 50% de todos cursos ministrados, ou seja, 5% dos
cursos devem ser acreditados, anualmente, durante a vigência do PEUEM 2018-2028.
Tabela 13: Cursos de graduação acreditados em 2021
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome do Curso
Contabilidade e Finanças
Economia
Gestão
Engenharia Eléctrica
Medicina
Educação Ambiental
Psicologia
Desenvolvimento de Educação de Infáncia
Gestão Hoteleira

Unidade Acadêmica
Faculdade de Economia
Faculdade de Engenharia
Faculdade de Medicina
Faculdade de Educação
ESHTI

Tipo de
Acreditação
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Nível
B
B
B
B
A
B
A
A
A

Fonte: Faculdades e Escolas, 2021

Tabela 14: Cursos de Pós-graduação acreditados em 2021
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome do curso
Doutoramento em Filosofia
Doutoramento em Psicologia

Unidade Acadêmica
Faculdade de Filosofia

Mestrado em Educação Inclusiva
Mestrado em Educação Ambiental e D. Sustentável
Mestrado em Epidemiologia de campo e laboratorial
Mestrado em Biociências
Mestrado em Engenharia de Processamento de
Hidrocarbonetos
Mestrado em Engenharia de Petróleos

Faculdade de
Educação
Faculdade de Medicina
Faculdade de
Engenharia

Tipo de
acreditação
Prévia
Prévia
Prévia
Prévia
Normal
Prévia

Nível
A
A
A
A
A
A

Normal

A

Normal

A

Fonte: Faculdades e Escolas, 2021
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No ano académico 2021, foram elaborados planos de melhoria de 22 cursos, sendo 18 dos cursos de
licenciatura e 4 de mestrado, conforme ilustrado nas Tabelas 15 e 16.
Tabela 15: Cursos de Graduação com Planos de Melhorias em 2021
N°

Nome do curso

Unidade Acadêmica
Escola Superior de Ciências do
Desporto

1

Ciências do Desporto

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Economia Agrária
Engenharia Rural
Produção Agrícola
Produção Animal
Produção Pesqueira
Gestão Hoteleira
Mercados Turísticos
Filosofia
Contabilidade e Finanças
Gestão
Economia
Gestão de Negócios (à distância)

14

Engenharia Agronómica

Faculdade de Agronomia e
Engenharia Florestal

15
16

Engenharia Eléctrica
Engenharia Química

Faculdade de Engenharia

17

Administração Pública

Faculdade de Letras e Ciências
Sociais

18

Organização e Gestão da
Educação

Faculdade de Educação

Escola Superior de
Desenvolvimento Rural
Escola Superior de Hotelaria e
Turismo
Faculdade de Filosofia
Faculdade de Economia

Fonte: Faculdades e Escolas, 2021

Tabela 16: Cursos de Pós-graduação com Planos de Melhorias em 2021
N°
1
2
3
4

Nome do curso
Mestrado em Filosofia
Mestrado em Arquitectura e Urbanismo
Mestrado em Planeamento Regional e Urbano
Mestrado em Tecnologia de Alimentos

Unidade acadêmica
Faculdade de Filosofia
Faculdade de Arquitectura e
Planeamento Físico
Faculdade de Veterinária

Fonte: Faculdades e Escolas, 2021

1.1.9. Gestão Pedagógica
No âmbito do ensino e aprendizagem, foram realizadas as seguintes actividades:
a) Segunda parte do VIII Seminário Pedagógico da UEM, sob o lema: “UEM promovendo a
internacionalização e uma gestão pedagógica para inovação tecnológica numa UdI”. O
seminário contou com oradores nacionais e internacionais de países como Ruanda, Brasil
e Portugal;
b) Oficina de trabalho online para a promoção, treinamento de docentes e investigadores no
uso da plataforma Vula, em particular o uso da Plataforma Zoom e Big Blue Button;
c) Desenvolvimento do novo Sistema Integrado de Gestão Académica II (SIGA II);
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d) Manutenção da plataformas Moodle para ensino presencial e à distância, e assistência aos
utilizadores;
e) Capacitados docentes no uso de tecnologias educacionais inovadoras no âmbito do
subprograma EdTech-UEM;
f) O 1° Fórum dos Estudantes de Pós-graduação com o objectivo de abordar de forma
efectiva os desafios e oportunidades da pós-graduação, atendendo à transformação da
UEM em UdI, bem como aprofundar o diálogo com o sector produtivo;
g) Foram atribuídas 14 bolsas de iniciação científica aos melhores protocolos de Trabalho de
Culminação de Cursos;
h) Prestado apoio psicossocial e académico aos estudantes com Necessidades Educativas
Especiais (NEE);
i) Divulgada a Estratégia de Educação Inclusiva da UEM;
j) Instituída a monitoria virtual às unidades académicas para os cursos de pós-graduação;
k) Inaugurado o Centro Estudantil, um espaço vocacionado para apoio do estudante,
prestando serviços de orientação, intercâmbio académico, serviços para a Comunidade
Alumni, apoio à inserção profissional para os graduados e estudantes finalistas da UEM;
l) Realizado o retiro académico que consistiu na recepção e orientação dos estudantes e
divulgação do Regulamento Pedagógico;
m) Elaborado e aprovado o modelo de relatório do progresso do estudante da pós-graduação;
n) Implementado o Manual de Procedimentos de Gestão do Processo Pedagógico;
o) Criado, aprovado e lançado o edital do curso de Mestrado em Agricultura Sustentável;
p) Feita a adaptação dos currículos dos cursos do Departamento de Sociologia Rural para o
EaD e respectiva aprovação;
q) Alocado o equipamento (um computador e uma impressora) na sala de apoio do Núcleo
de estudantes da ESUDER para o apoio aos estudantes com NEE;
r) Divulgado o direito à cidade e a participação dos membros voluntários do Centro de
Direito do Ambiente, Biodiversidade e Qualidade de Vida (CEDAB), em painéis de
discussão;
s) Introduzido o curso de Penologia, com o foco nos direitos humanos dos reclusos, virado
para os estudantes estagiários do Centro de Práticas Jurídicas, realizado em parceria com o
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ); e
t) No âmbito do Programa Mulher e Engengharia foi financiada actividade de preparação ao
exame de admissão, pela Mozal, da qual se beneficiaram 80 raparigas.
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1.1.10.

Apoio Social

Um dos objectivos estratégicos da UEM, para o Eixo de Ensino e Aprendizagem, estabelecido no
PEUEM 2018-2028, é de assegurar um ambiente de vida académica e social para o desenvolvimento integral dos
estudantes. O apoio social ao estudante inclui a atribuição de bolsas de estudo, alojamento, alimentação,
assistência psicossocial e outros benefícios sociais. Neste contexto, foi criado um sector de
apoio/atendimento aos estudantes.
a) Atribuição de Bolsas de Estudo
A UEM, em 2021, contava com um universo de 1.977 bolseiros financiados pelo OE, distribuídos em
5 tipos de bolsas, nomeadamente: (i) completa (398); (ii) reduzida (1.015); (iii) mérito (8); (iv)
alojamento e alimentação (3) e (v) isenção (553). Comparativamente ao ano de 2020, em 2021, houve
um incremento do número de bolseiros, de 1.915 para 1.977, o que representa um aumento de cerca
de 3%, em 2021.
Relativamente à atribuição de novas bolsas, em 2021, a UEM concedeu 398 bolsas aos estudantes dos
cursos de licenciatura, Tabela 17. Do universo dos beneficiários, 46% são do género feminino. De uma
forma geral, confirma-se a tendência de que os estudantes do género masculino são os que mais
beneficiam das bolsas de estudo da UEM. Isso deriva do facto de serem os que mais se candidatam às
bolsas em detrimento dos do género feminino. Para além das bolsas financiadas pelo OE, a UEM
conta com apoio dos parceiros, sendo que, actualmente, 25 estudantes beneficiam de bolsas oferecidas
pelo BCI.
Ainda, em 2021, o destaque vai para o lançamento da Bolsa de Estudos Alcinda Honwana, para apoio
a raparigas dos cursos de pós-graduação na área de Ciências Fundamentais para o ano académico
2021/2022, bem como a introdução do fundo para bolsas completas para Pós-graduação na UEM,
com apoio da Suécia.
Tabela 17: Atribuição de bolsas de estudo por tipo e género de 2018 a 2021
Tipo de
bolsa

2018
F

%

2019

M Subtotal

F

%

2020

M Subtotal

F

%

2021

M Subtotal

F

%

M

Subtotal

Completa 51 49% 54

105

58 51% 55

113

38 40% 58

96

52 44% 66

118

Reduzida

33 17% 157

190

61 23% 206

267

69 29% 165

234

66 43% 87

153

Isenção

58 42% 80

138

48 60% 32

80

57 41% 83

140

61 49% 63

124

Total

142 33% 291

433

167 36% 293
460
164 54% 306
Fonte: Direcção do Registo Académico, 2021

470

182 46% 216

398
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No âmbito da coordenação do Programa ASDI, encontram-se em formação: 89 doutorandos, 102
mestrandos e 6 pós-doutorandos. Em relação ao Programa NUFFIC, encontram-se em formação 23
mestrandos, a frequentar cursos leccionados na UEM e fora do país (África do Sul, , Portugal, Brasil,
Vietname, Alemanha e Reino dos Países Baixos) e 6 doutorandos, a estudar fora do país (África do
Sul, Portugal e Reino dos Países Baixos).
b) Alojamento
No que diz respeito ao alojamento, em 2021 a Direcção dos Serviços Sociais (DSS) alojou 1.130 dos
1.064 bolseiros previstos, o que representa uma execução na ordem de 97%. Do total dos alojados,
1.071 estudantes são de graduação, o equivalente a 95%, 55 estudantes são de pós-graduação, o
correspondente a 5%; e no âmbito de mobilidade, apenas foram alojados 4.
c) Alimentação
De Janeiro a Dezembro de 2021, a UEM através da DSS, forneceu aos estudantes bolseiros um total
de 649.865 refeições, das 1.206.795 planificadas, representando uma execução da actividade na ordem
de 54%, conforme ilustra a Tabela 18.
Tabela 18: Refeições fornecidas, por tipo até Agosto de 2021
Tipo de
Refeição
Pequeno Almoço
Almoço
Jantar
Total

Meta
Anual
295.330
518.342
393.123
1.206.795

Realizado
127.540
330.957
191.368
649.865

Realização
(%)
43%
64%
49%
54%

Fonte: Direcção dos Serviços Sociais, 2021

1.1.11. Nível de Execução das actividades planificadas para o Eixo de Ensino e
Aprendizagem
Com vista a aferir o nível de execução, fez-se uma análise das acções planificadas, tendo em conta os
indicadores e em consonância com as metas anuais estabelecidas pelas unidades. A Tabela 19 mostra
que, em 2021, a execução para este eixo foi de 66%, tendo-se verificado uma redução do nível de
execução, em cerca de 15%, quando comparado com o ano académico de 2020. No que tange à
execução financeira, foram executados 126% do orçamento proposto para o eixo.
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Tabela 19: Resumo do nível de execução das principais acções para o eixo de Ensino e Aprendizagem
Número
do
objectivo

Descrição do Objectivo

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Nível de
Nível de
execução
Orçamento Orçamento Orçamento execução
(%)
proposto
aprovado
executado
face ao
proposto

Objectivo Atrair e seleccionar os melhores
estratégico estudantes e talentos para os cursos de
51%
447,283.57 167,306.68 354,620.76
1
graduação e pós-graduação da UEM
Aumentar a relevância, a diversidade e
modalidades de oferta de cursos de
Objectivo
graduação e de pós-graduação para
estratégico
54%
responder às necessidades do
180,675.85 235,375.41 224,457.42
2
desenvolvimento nacional e da
sociedade
Objectivo Garantir a inovação no processo de
estratégico ensino-aprendizagem, alicerçado na
73%
124,128.83 659,590.51 240,766.39
3
investigação e extensão.
Assegurar um ambiente de vida
Objectivo
académica e social para o
estratégico
75%
desenvolvimento integral dos
98,015.41 273,934.37 268,954.06
4
estudantes
Transformar os processos de gestão
Objectivo
do processo de ensino-aprendizagem,
estratégico
76%
adequando-os às necessidades de uma
232,830.20 248,049.09 278,499.82
5
universidade de investigação
Execução global do eixo
66%
1,082,933.86 1,584,256.06 1,367,298.47
Fonte: Unidades Académicas da UEM, 2021
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1.2.

EIXO DE INVESTIGAÇÃO

A visão estratégica da PEUEM 2018-2028 é de transformar a instituição numa Universidade de
Investigação. Para tal, a UEM procura a:
Afirmação como uma universidade líder no contexto nacional e regional no ensino superior;
diferenciação funcional no subsistema do ensino superior, usando a investigação como móbil
para aumentar a sua visibilidade global; intensificação da investigação como estratégia; criação
de um nicho de excelência na investigação; e internacionalização como estratégia de projecção
global (UEM, 2017, p.8).

Para a prossecução desse desiderato, em 2021, as unidades académicas e de investigação da UEM
estiveram envolvidas em várias actividades e projectos de investigação.
1.2.1. Análise das actividades realizadas
Em 2021, dos 427 projectos de investigação planificados, foram desenvolvidos 599, o que representa
uma execução de cerca de 140% em relação à meta estabelecida, ou seja, foram desenvolvidos 172
projectos acima da meta prevista, vide a descrição dos projectos no Apêndice B. Comparativamente
ao ano de 2020, houve um incremento dos projectos de investigação em cerca de 31%, ou seja, em
2021, foram desenvolvidos mais 143 projectos de investigação em relação ao número de projectos
desenvolvidos em 2020. A evolução dos projectos de investigação desenvolvidos nas unidades
orgânicas, nos últimos cinco anos, mostra uma tendência crescente do número, no período de 2018 a
2021, conforme ilustra a Figura 11.
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351

367
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Figura 11: Evolução dos projectos de investigação no período de 2018 a 2021
Fonte: Unidades Orgânicas da UEM, 2022
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A maior concentração de projectos de investigação verificou-se na área de Ciências Veterinárias e
Agroflorestais, com 232 projectos, o que representa 39% do total dos projectos, seguida da área de
Ciências Sociais e Humanas, com 150 projectos, o equivalente a 25%; Ciências Médicas, com 118
(20%); Ciências básicas e aplicadas, com 93 (16%); e, por fim, a área de Ciências de Tecnologia e Arte
com apenas 6 projectos, o que representa 1% do total dos projectos de investigação desenvolvidos,
em 2021, conforme ilustra a Figura 12.

Ciências básicas e aplicadas

16%

Ciências Veterinárias e Agroflorestais

Ciências de Tecnologia e Artes

39%

1%

Ciências Sociais e Humanas

Ciências Médicas

25%

20%

Figura 12: Percentagem dos projectos de investigação por área científica em 2021
Fonte: Unidades Orgânicas da UEM, 2021

Dos 599 projectos de investigação desenvolvidos, em 2021, 128 (21%) foram submetidos em iniciativas
competitivas de financiamento.
No que se refere às publicações científicas, no período em análise, foram publicados 181 artigos
científicos, contra os 230 previstos, o que representa uma execução de cerca de 79%. Do total dos
artigos publicados, 157 foram em revistas indexadas e 24, em revistas não indexadas, dos quais, 15
foram publicados na Revista Científica da UEM (vide a descrição dos artigos publicados no Apêndice
B.7). Foram publicados, igualmente, 5 livros científicos; 20 Capítulos de livros; e 57 trabalhos
publicados em eventos científicos. De um modo geral, comparativamente aos últimos cinco anos, 2021
foi o ano que registou menor número de publicações científicas, conforme ilustra a Figura 13.
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Artigos publicados em revistas com revisão por pares
Livros e/ou Capítulos de livros
Comunicações / Trabalhos completos apresentados em eventos científicos
183

222

123

206

95

63

20
2019

22

181

57
25

10
2018

2020

2021

Figura 13: Evolução de Publicações de 2018 à 2021
Fonte: Unidades Orgânicas da UEM, 2021

Ainda no âmbito da investigação, em 2021, foram realizadas as seguintes actividades:
a) Realizada a XI Conferência Científica na UEM, fórum bienal, inter e multidisciplinar, que
visa a apresentação dos resultados da investigação realizada por docentes, investigadores e
estudantes da UEM e de outras instituições nacionais e internacionais, bem como a criação
de oportunidades para o estabelecimento de parcerias e interacção entre si;
b) Realizada a IV Gala UEM-2021, um evento bienal de celebração de excelência através do
reconhecimento público e premiação de docentes, investigadores, membros do CTA,
estudantes e parceiros externos que se destacaram no desempenho de suas funções ou que
tenham contribuído de forma distinta para a concretização da missão e visão da UEM. A
gala enquadra-se na implementação da Política de Premiação e da Política Social da UEM;
c) Lançamento do Fundo para a Certificação de Laboratórios da UEM nas áreas de Ciências
Ambientais com apoio da Itália;
d) Conferência Geral da ESARBICA (Eastern and Southern Africa Regional Branc of the
International Council on Archives);
e) Apetrechamento do laboratório de simulação e perfuração de poços para apoiar na
pesquisa e ensino na área de petróleo e gás do Centro Regional de Excelência em Estudos
de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás da UEM (CS-OGET), como forma de
satisfazer a necessidade de melhoria das condições de formação de quadros para o sector
petrolífero a nível regional;
f) Realizado o II Simpósio em Ciências do Desporto para partilha dos resultados da
investigação, bem como estimular pesquisas de base colaborativa sobre temáticas actuais
que apontem soluções pragmáticas aos desafios do desporto em Moçambique;
g) Debate sobre o existencialismo filosófico no contexto da COVID-19;
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h) Workshop sobre saúde e segurança ocupacional destinado aos estudantes com o objectivo
de dar a conhecer os riscos que esta camada corre nas residências universitárias e nos
laboratórios, bem como medidas preventivas a ter em conta;
i) Diagnóstico piloto das potencialidades turísticas do distrito de Mabote, bem como o
levantamento das capacidades de recursos humanos do sector de turismo, perspectivando
potenciais áreas de capacitação a nível distrital;
j) Desenvolvido um ensaio para avaliar a adaptabilidade de três variedades de Batata-doce às
condições edafo-climáticas dos distritos de Vilankulo, Mabote e Govuro, na Província de
Inhambane;
k) Realizada a I Conferência Internacional de Filosofia para debater a democracia deliberativa
e outros temas relacionados;
l) Criado um Taskforce de formação e mobilização de fundos para a investigação;
m) Criado um fundo a partir de receitas próprias para investigação e participação em
conferências;
n) Elaborados projectos de angariação de fundos para o desenvolvimento institucional, com
ênfase para o apetrechamento de laboratórios (3 Projectos submetidos no âmbito da
chamada do Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI);
o) Conduzidos ensaios de três variedades de batata-doce, com o envolvimento de estudantes,
no âmbito do projecto de pesquisa conjunta entre a ESUDER e Centro Internacional de
Batata-Doce;
p) Desenvolvidos protótipos para melhoramento das actividades do sector agro-pecuário (4
protótipos em modelo de utilidade desenvolvidos em fase de registo);
q) Minicurso sobre empreendedorismo juvenil e marketing digital no âmbito da parceria entre
a ESUDER e o Centro Internacional de Batata Doce;
r) Colóquio Internacional sobre o Sector Empresarial do Estado, organizado pelos estudantes
do grupo das Ciências Jurídico-Económicas, no âmbito do curso de Doutoramento;
s) Subscrição da Biblioteca Elecrónica HeinOnline e a subscrição do CEDAB à plataforma
digital Live Stream;
t) Divulgada, através do CEDAB, a Conferência intitulada “Construindo Cidades Saudáveis
e Sustentáveis”, promovida pela Universidade de Coimbra;
u) Organizadas três palestras virtuais tendo como oradores especialistas nacionais e
internacionais, com os seguintes títulos: "Wild DNA Matters: Exploring opportunities in African
antelope genescape"; Aflatoxinas em Alimentos: Principais desafios no controlo; Theileriose
bovina: epidemiologia, diagnóstico e controlo. Abordagem nutricional dos problemas
dermatológicos no cão e no gato;
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v) Seminário de formação em equidade de género e liderança feminina no contexto
parlamentar, com deputadas do Gabinete da Mulher Parlamentar;
w) Facilitado o curso online teaching and learning methodology, colaborando na temática sobre
Sample, Sampling; Random sampling; Adaptive Cluster; Oversampling; Stratification; Cluster; Survey;
x) Organizada a colectânea contendo a Política de Premiação e todos os Regulamentos de
premiação e de homenagens;
y) Produzido o conceito da Conferência sobre Inteligência Artificial nos PALOP a realizarse em Maputo (Nota conceptual socializada com Reitor da UEM, S. Excia Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, S. Excia Ministra da Educação e Desenvolvimento
Humano e a Comissão Nacional para UNESCO; e
z) Foram aprovados, homologados e publicados os seguintes documentos: (i) Regulamento
dos Cursos de Pós-graduação; (ii) Quadro Curricular de Pós-graduação; (iii) Regulamento
de Premiação de Cinco Prémios (melhor dissertação; melhor tese; Prémio Ciência; Prémio
Publicação e Inovação; e Prémio Iniciação Científica); e (iv) Alterações ao Regulamento do
Comité de Ética em Investigação da UEM.
1.2.2. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de investigação
A Tabela 20 mostra que o nível de execução para o eixo de investigação foi de 70%, mais 3% em
relação ao ano 2020, por outro lado, constata-se uma execução de 31% em relação ao orçamento
proposto.
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Tabela 20: Resumo do nível de execução para o Eixo de Investigação
Número
do
objectivo

Descrição do Objectivo

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Nível de
Nivel de
execução
Orçamento Orçamento Orçamento execução
(%)
proposto
aprovado executado face ao
proposto

Garantir a relevância e sistematicidade
das prioridades e conteúdos temáticos
Objectivo
da investigação, através da adopção de
estratégico
54%
185.755,53 158.396,97 78.419,13
estratégias e planos estruturados de
1
investigação nas unidades académicas da
UEM
Ampliar a disponibilidade de docentes e
investigadores e técnicos de carreira
Objectivo qualificados para a materialização da
estratégico agenda de investigação da UEM, através
63%
112.372,85
3.232,59 50.347,45
2
do investimento no recrutamento,
treinamento e retenção de quadros com
vocação para a investigação.
Estreitar a articulação entre formação e
investigação a nível de graduação e pósObjectivo
graduação, como mecanismos de
estratégico
74%
117.133,90
22.628,14
87.525,23
preparação da futura geração de
3
investigadores e elevação da qualidade
do ensino-aprendizagem.
Garantir a disponibilidade e eficiência
Objectivo
na utilização de recursos materiais,
estratégico
86%
210.991,08 103.442,92
69.566,69
laboratoriais e ferramentas de apoio à
4
investigação.
Ampliar a qualidade e quantidade dos
Objectivo trabalhos de investigação realizados na
estratégico UEM em consonância com as linhas de
72%
99.387,73
16.162,96
61.315,11
5
investigação e os planos de investigação
aprovados.
Objectivo Assegurar o incremento de recursos
estratégico financeiros para a promoção de
80%
416.579,22
3.232,59
53.616,87
6
iniciativas de investigação.
Promover a disseminação estruturada
Objectivo
de resultados de investigação, com vista
estratégico
71%
62.196,64
9.697,77
50.212,43
a ampliar a visibilidade, o alcance e
7
impacto dos resultados da investigação.
Objectivo Aumentar os projectos de investigação
estratégico básica e aplicada e de transferência de
63%
498.433,39
6.465,18
68,675.00
8
tecnologias.
Execução global do eixo
70%
1.702.850,35 323.259,12 519.677,92
Fonte: Unidades Orgánicas da UEM, 2021
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1.3.

EIXO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO

O objectivo estratégico geral para o Eixo de Extensão, previsto no PEUEM 2018-2028 é de:
Tornar a Extensão Universitária na face visível da ligação da UEM com a sociedade e da promoção da
inovação, através da ligação teoria-prática, do desenvolvimento comunitário e transferência de tecnologia,
da prestação de serviços e assistência técnica e da responsabilidade social e elevação da consciência cívica
(UEM, 2017, p. 23).

Foi nessa perspectiva que, em 2021, foi aprovada a Política de Extensão e Inovação da UEM e a
respectiva Estratégia de Implementação.
1.3.1. Análise das actividades realizadas
No período em análise, foi desenvolvido um total de 154 actividades de extensão, contra 142 realizadas,
em 2020, o que representa um incremento em cerca de 8%, vide a descrição detalhada das actividades
de extensão na Tabela C.2 do Apêndice C. As actividades foram distribuídas pelas quatro dimensões
de extensão, sendo 74 (48,05%) à Prestação de Serviços e Assistência Técnica; 37 (24,02%) à
Responsabilidade Social e Elevação da Consciência Cívica; 30 (19,48%) ao Desenvolvimento
Comunitário e Transferência de Tecnologia; e 13 (8,44%) à Ligação Teórico-prática. (Vide Figura 14).

20%

24%

Ligação teórico-prática

8%

48%

Prestação de Serviços e
Assistência Técnica
Responsabilidade Social e
Elevação da Consciência Cívica

Desenvolvimento Comunitário e
Transferência de Tecnologia

Figura 14: Percentagem de actividades de extensão por dimensão em 2021
Fonte: Unidades Orgânicas da UEM, 2022

Ainda no domínio de extensão e inovação destacam-se as seguintes actividades:
a) Foi produzida farinha com recurso a vagens de moringa, um produto que pode ser usado
para fabricar pão, biscoitos, bolos, entre outros;
b) Desenvolvidas novas formulações de fertilizantes compostos para as culturas de milho e
soja, com base na análise de solos específicos para cada cultura, de referir que esses
fertilizantes resultam da implementação de um projecto para o melhoramento dos solos,
segurança alimentar e condições de vida de pequenos agricultores em Moçambique. Os
novos fertilizantes desenvolvidos têm a capacidade de impulsionar o aumento da
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produtividade até 50% e já foram validados pelo Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural (MADER);
c) Realizada a VIII Edição do "Dia Aberto", uma iniciativa anual que tem em vista apresentar
aos potenciais candidatos e ao público em geral, os cursos e actividades desenvolvidas pela
UEM (devido às restrições impostas pela pandemia global, o evento decorreu de forma
virtual);
d) Feito o treinamento online à comunidade universitária sobre o uso da Biblioteca Digital da
UEM, que inclui conteúdos como noções básicas sobre fontes de informação científica,
como aceder à Biblioteca Digital da UEM e estratégias de pesquisa bibliográfica;
e) Feita a entrega, ao Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD),
de donativo às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado (quantidade diversa de material
escolar que beneficiou cerca de 1.600 crianças). A oferta resultou do movimento de apoio
que se traduziu na recolha de doações no âmbito da campanha "Um lápis, uma caneta e
um caderno: ajude a devolver a esperança das crianças vítimas do terrorismo em Cabo
Delgado";
f) Foram abertos canais de drenagem no povoado de Chichocane, em colaboração com o
INGD, Governo do Distrito de Vilankulo e SDAE, com o envolvimento de estudantes no
âmbito de aulas práticas contínuas para dimensionamento e abertura de canais de
drenagem, junto com os produtores;
g) Foram distribuídos casais de animais de pequena espécie, como forma de incentivar a
comunidade do Distrito de Vilankulo a iniciar a sua criação;
h) Foi feita uma consultoria de avaliação e monitoria das condições de Higiene e Segurança
no Trabalho na fábrica de painéis solares;
i) Produzido álcool em gel para empresas e sociedade em geral;
j) Foi feita uma consultoria que consistia em inspeccionar estruturas de betão armado por
infravermelhos no edifício das Nações Unidas;
k) Assinado um contrato para realização do serviço de análises de água e poeira na HIGEST;
l) Assinado um contrato para análise de amostras de água para empresa AQUA; e
m) Elaborado Portifólio de Projectos da UEM para colaboração no âmbito do Projecto
SUSTENTA.
1.3.2. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de extensão
A Tabela 21 mostra que o nível de execução para o eixo de Extensão e Inovação Universitária foi de 39%,
percentagem essa que sofreu uma redução de 28% quando comparado ao exercício econômico de
2020, por outro lado, constata-se uma execução de 27% em relação ao orçamento proposto.
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Tabela 21: Resumo do nível de execução para o eixo de Extensão e Inovação
Número
do
objectivo
Objectivo
estratégico
1
Objectivo
estratégico
2

Descrição do Objectivo

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Nível de
Nível de
execução
Orçamento Orçamento Orçamento execução
(%)
proposto
aprovado executado
face ao
proposto

Fortalecer o papel da extensão no
contexto de uma universidade de
investigação.

38%

99.321,20

1.339,79

32.777,35

33%

Gerar imapcto na sociedade por meio
da extensão.

79%

56.385,45

5.169,82

34.676,71

61%

157,07

0,17%

67.611,13

27%

Promover a disseminação estruturada
Objectivo
de resultados de extensão com vista a
estratégico
0%
91.053,92 107.211,88
ampliar a visibilidade, alcance e
3
impacto dos seus resultados.
Execução global do eixo
39% 246.760,57 113.721,49
Fonte: Unidades e Órgãos Centrais da UEM, 2021
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1.4.

EIXO DE GOVERNAÇÃO E COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Este eixo visa, fundamentalmente, fomentar a todos os níveis institucionais práticas de governação
democrática e colegial, assegurando uma estrutura de gestão consentânea com os desígnios de uma
UdI alicerçada no espírito de boa governação, bem como desenvolver e fortalecer a cooperação aos
níveis nacional, regional e internacional, de modo a garantir a continuidade na mobilização de recursos,
expansão do acesso a oportunidades e afirmação da UEM, como instituição de excelência no ensinoaprendizagem, investigação e extensão universitária. Estes são os objectivos que a UEM pretende
atingir até 2028.
1.4.1. Análise das actividades realizadas na Governação
Os órgãos colegiais da UEM realizaram a maior parte das sessões ordinárias previstas nos seus
regulamentos de funcionamento e ainda várias sessões extraordinárias convocadas para tratar de
assuntos urgentes e de impacto na vida da instituição. Em 2021, foram realizadas seis sessões do CUN,
sendo três ordinárias e três extraordinárias. Nestas sessões, foram aprovadas 39 propostas de
documentos avançadas por diferentes Órgãos, Unidades e Comissões de Trabalho, contra 30 propostas
aprovadas em 2020, o que representa um incremento em cerca de 30%. Tendo em conta a natureza
dos assuntos e à luz dos regulamentos internos em vigor na instituição, a decisão final sobre algumas
propostas é tomada no Conselho Académico (CA), Conselho de Directores (CD) ou Conselho de
Reitoria (CR), não carecendo de apreciação ou homologação ao nível do CUN, o órgão máximo de
deliberação na UEM.
Ainda no mesmo período, a UEM reuniu-se, nos dias 15 e 16 de Julho, em Conselho de Directores
Alargado (CDA) no modelo virtual, para reflectir sobre “O Papel da gestão e liderança na
transformação da UEM numa Universidade de Investigacação (UdI)”. Com este lema, a UEM reitera
que o projecto de transformação da UEM numa UdI continua a ser aposta da instituição. O CDA
visava, também, verificar o nível de preparação e de implementação dos grandes objectivos assumidos
no âmbito desta transformação. Neste contexto, foram definidos três temas que compreendiam
diferentes temas:
Tema I: Apresentação e Seguimento da Matriz de Recomendações do CDA de 2019
O tema visava a apresentação e seguimento da matriz de recomendações do CDA 2019 dos diferentes
grupos de Faculdades/Escolas/Centros e Unidades Especiais e Órgãos Centrais. De referir que, no
ano de 2020, não se realizou o CDA devido à pandemia de COVID 19.
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Tema II: A Investigação no Processo de Transformação da UEM numa UdI
Para este tema, foram definidos dois painéis, compreendendo diferentes temáticas, nomeadamente:
Painel I: Ensino e gestão da investigação para a transformação da UEM numa UdI
a) A planificação pedagógica e curricular no processo de transformação da UEM numa UdI;
b) A gestão e organização da investigação numa UdI com a finalidade de incrementar a
produtividade cientifica; e
c) Acesso aos recursos de investigação e tecnologias de informação e comunicação numa UdI.
Painel II: Experiências de mobilização de recursos e gestão de investigação
a) A experiência de mobilização de recursos e gestão de investigação na perspectiva das
faculdades: o caso da Faculdade de Direito;
b) A experiência de mobilização de recursos e gestão de investigação na perspectiva das escolas:
o caso da Escola Superior de Ciências do Desporto;
c) A experiência de mobilização de recursos e gestão de investigação na perspectiva dos centros:
o caso do Centro de Estudo de Políticas e Programas Agro-Alimentares; e
d) O papel da pós-graduação na dinamização da investigação.
Tema III: Administração e Gestão para a Facilitação dos Processos de Investigação
a) Processos e estratégias administrativas e gestão para a facilitação da investigação;
b) Proposta de estratégia de indução do gestor de uma UdI: Planificação orientada para resultados;
c) Visão de um investigador sobre a administração e gestão facilitadora dos processos de
investigação; e
d) Transformações implementadas na gestão administrativa para a facilitação da investigação.
Finalizando, o Magnífico Reitor referiu que para o CDA de 2022, gostaria de celebrar resultados
concretos das acções realizadas com garantia da fiabilidade dos dados e, tendo em conta o contexto
em que a UEM se encontra, deve-se concentrar no processo da Reforma Institucional. Assim, propôsse que o lema seja “Definir e implementar a agenda da UEM, criando condições para a transformação
em Unidades de Investigacao”.
Ainda, em 2021, o destaque vai para as seguintes acções:
a) Aprovado o Regulamento de Compensação para o Conselho Universitário;
b) Operacionalizado o Fórum dos Centros da UEM;
c) Em curso a criação dos Centros de Recursos nas antigas Vilas do Milénio e de Chibuto; e
d) Desenvolvido e mantido o Sistema de Vigilância Epidemiológica da COVID-19 na UEM.
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1.4.2. Análise das actividades realizadas na Cooperação
Na área de cooperação universitária, em 2021, como resultado de cooperação estão em curso os
seguintes projectos:
a) Projecto “Education and Research within Energy at two Mozambican Universities”, no âmbito do
Programa NORHED II, em processo de execução na FEUEM;
b) Projecto de “Capacitação em recursos aquáticos no Este e Sul da África”, no âmbito do
Programa NORHED II, em processo de execução na ESCMCQ;
c) Projecto “Co-creating Knowledge for Local Adaptation to Climate Change in LDCs
(COLOCAL);
d) Projecto “Climate Change, Energy, Sustainability: Tranformations Governance (CENSU)”, no âmbito do
Programa NORHED II, em processo de execução na FLCS;
e) Projecto “Advancing Girls Education (AGE0”), em processo de execução na FLCS (que o coordena) em
parceria com o Conselho Islâmico de Moçambique e a Associação Continuadores de
Moçambique;
f) Projecto FEMOZ – Environment in the Context of Disater Risk and Climate Change in Mozambique,
em processo de execução na FLCS;
g) 3 Projectos CESC;
h) Projecto STICAH - Long term Agroecological Histories of Small Tropical Island Complexes
of the Indian Ocean Worl;
i) Projecto DiPoMo - Projecto do Dicionário do Português de Moçambique;
j) Projecto FOREL;
k) Projecto AMAS;
l) Projecto SIDA/SAREC;
m) Projecto Cultures, Pastand Present;
n) Assinado memorando de entendimento com o Centro Internacional de Batata Doce, com
intuito de desenvolver ensaios em Vilankulo, Mabote e Govuro, com a intervenção de
IENGD, SIDAE e produtores da região;
o) Assinados 2 contratos, 1 com o Conselho Autárquico de Vilankulo, 1 com WWF, com intuito
de a ESUDER beneficiar de estágios remunerativos dos estudantes e ajudar os mesmos em
desenho de projectos; e
p) Assinados 3 memorandos de entendimento, sendo o primeiro com a Universidade da Zâmbia
para financiar o projecto de mapeamento de variáveis de ambiente, face à COVID-19, o
segundo com INCAME, com intuito de financiar o projecto 1 agricultor, 1 comerciante e 1
estudante, e o terceiro com a Arquitectura Sem Fronteira com a finalidade de financiar o
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projecto de percepção da violência baseada no género na província de Inhambane (Distrito de
Mabote, Maxixe e Zavala).
No âmbito de coordenação do Programa ASDI, encontram-se em formação: 89 doutorandos, 102
mestrandos e 6 pós-doutorandos. Ainda no âmbito do projecto, foi adquirido equipamento diverso e
feito o pagamento de acreditação de programas de pós-graduação.
No concernente à coordenação do Programa NUFFIC, encontram-se em formação 23 mestrandos, a
estudar na UEM e fora do país (África do Sul, Reino dos Países Baixos, Portugal, Brasil, Vietname e
Alemanha) e seis doutorandos, a estudar fora do país (África do Sul, Reino dos Países Baixos e
Portugal).
Ainda no período em análise, foram estabelecidos 39 acordos de cooperação na UEM; está em curso
a revisão do sistema de créditos da UEM, de acordo com o Sistema Nacional de Acumulação e
Transferência de Créditos Académicos (SNATCA), nas 17 unidades académicas da UEM; Adesão da
UEM ao acordo de Cooperação da “Aliança Bibliotecária Académica entre a Região Administrativa
Especial de Macau (China) e os Países de Língua Portuguesa”; Lançamento do Co-Secretariado da
Rede das Doenças Crónicas e Não Transmissíveis e Pobreza (NCDI Poverty) entre UEM e a
Universidade de Harvard Medical School, dos Estados Unidos da América (EUA); e a Realização da
Escola de Verão entre Faculdade de Educação e a Universidade de East Anglia da Inglaterra.
1.4.3. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de Governação e
Cooperação
Tal como ilustra a Tabela 22, o nível de execução de actividades para este eixo foi de 53%. Comparando
com o ano de 2020, houve um decréscimo do grau de execução em cerca de 26%. A análise da execução
orçamental do eixo, revela uma baixa execução em relação ao orçamento proposto, isto é, foram
executados cerca de 31%, o que pode estar associado também à baixa dispobilização de fundos para
esse eixo.
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Tabela 22: Resumo do nível de execução para o Eixo de Governação e Cooperação Universitária
Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)

Cooperação

Governação

Número do
objectivo

Descrição do Objectivo

Nível de
execução
Orçamento Orçamento
(%)
proposto
aprovado

Objectivo Consolidar a governação
estratégico democrática e colegial a todos os
66%
19.223,89
68%
1
níveis
Objectivo Reformar a estrutura de gestão e
estratégico governação da UEM, adequando69%
6.380,22
32%
a aos desígnios de uma
2
universidade de investigação
Objectivo Assegurar a planificação, o
estratégico cumprimento de prazos e a
60%
11.605,86
31%
prestação de contas a todos os
3
níveis de governação e gestão
Estabelecer, em parceria com o
Estado, estratégias e mecanismos
Objectivo
que permitam a transformação da
estratégico
6.410,26
121%
UEM numa Universidade de
4
Investigação, enquanto alavanca
do ensino superior
Subtotal
49%
91.041,79 15.035,19
Incrementar parcerias a nível
Objectivo
nacional, regional e internacional,
estratégico
69%
13.149,45
14%
alinhadas com a nova Missão e
1
Visão da UEM
Consolidar a mobilidade de
Objectivo
estudantes,
estratégico
44%
5.529,69
15%
docentes/investigadores e
2
membros do CTA
Subtotal
57%
127.144,41 11.488,36
Execução global do eixo
53%
218.186,20 26.523,55
Fonte: Unidades e Órgãos Centrais da UEM, 2021

Orçamento
executado

Nivel de
execução
face ao
proposto

19.223,89

68%

6.380,22

32%

11.605,86

31%

6.410,26

121%

43.620,22

48%

15.999,92

18%

8.380,16

23%

24.380,08
68.000,30

19%
31%
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1.5.

EIXO DE GESTÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Para este eixo, a UEM tem como objectivos estratégicos gerais para as áreas de: (i) Gestão - "Promover
uma gestão estratégica e racional de recursos financeiros, humanos e materiais, tendo em conta o
desafio de transformar a UEM numa UdI"; (ii) Finanças - "Criar uma base financeira forte e
diversificada com capacidade para ser resiliente a um ambiente de volatilidade financeira "; e (iii)
Recursos Humanos - " Racionalizar os recursos humanos, definindo um quadro de pessoal adequado
cujo perfil responde de forma eficaz e eficiente aos desígnios de uma UdI". Este eixo comporta grande
parte das actividades de suporte ao ensino e aprendizagem, à investigação e extensão universitárias.
1.5.1. Análise das actividades realizadas para a gestão
No âmbito de Gestão, em 2021, foram realizadas as seguintes actividades:
a) Aprovado os Princípios e Procedimentos para a Aplicação de Preços Internos na UEM;
b) Aprovado os Critérios de Distribuição de Receitas Angariadas através da Mobilização de
Recursos na UEM;
c)

Aprovado o Regulamento de Compensação às Comissões de Trabalho;

d) A aprovado o documento sobre as Propostas de Iniciativas de Mobilização de Recursos;
e) Aprovado o documento de Gestão do Centro de Saúde da UEM e do Plano de Saúde para
a Comunidade Universitária;
f) Aprovado o documento sobre Estudo de Viabilidade para a Concepção, Construção e
Exploração do Food Court no Campus Principal da UEM;
g) Aprovado o documento sobre o Estudo de Viabilidade para a Construção e Concessão
para Exploração de Posto de Abastecimento de Combustíveis, Estação de Serviço e Loja
de Conveniência no Campus Principal da UEM;
h) Aprovado o Regulamento de Homenagem e Reconhecimento na Universidade Eduardo
Mondlane;
i) Iniciada a dinamização da mobilização de fundos para financiar a investigação;
j) Introduzida a planificação orientada para resultados;
k) Produzidos e publicados os dados estatísticos da UEM; e
l) Produzido e publicado o Anuário da UEM.
Ainda no âmbito de gestão universitária, a UEM esteve envolvida na realização da Semana de
Planificação, que teve lugar entre os dias 29 de Março e 01 de Abril. O evento contou com o
envolvimento de gestores das unidades orgânicas na reflexão sobre os desafios da planificação e
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estratégias de melhoria do processo de planificação na instituição. As actividades da Semana de
Planificação decorreram sob lema: “Planificação orientada para resultados, buscando a qualidade total de gestão”.
1.5.2. Análise das actividades realizadas para as finanças
No âmbito de finanças, merecem destaque as seguintes actividades:
a) Consolidada a implementação de normas e procedimentos de gestão administrativa e financeira
do Estado, através da gestão eficiente e fiável dos recursos financeiros disponibilizados para a
UEM, provenientes do Orçamento do Estado, Receitas Próprias, Doadores e Credores,
garantindo a correcta execução, registo e contabilização dos mesmos;
b) Aumento da eficiência no processo de prestação de contas, transparência e tomada de decisão,
através da realização de reconciliaçãões bancárias, balancentes, guia de arrecadação de receitas,
contas de gerência prestados a alta administração da UEM, Ministério da Ciência e tecnologia,
Ensino Superior e Ministério de Finanças, Doadores, Credores, Parceiros de cooperação e
demais utilizadores de informação finanecira da UEM;
c) Realizada auditoria interna e externa as contas da universidade;
d) Intênsificados os mecanismos de racionalização do uso dos fundos colocados a disposição da
UEM, dando lugar assim a contenção de gastos para a realização das actividades planificadas;
e) Implementadas novas e modernas tecnologias de informação para melhoria do processo de
gestão financeira, através de:
i.

Melhoria do Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGF),

ii.

Desenho Matriz integrada de orçamentação 2022 (Online),

iii.

Desenvolvimento da APP com módulo financeiro para estudantes – Dzovo,

iv.

Desenvolvimento do módulo de cobranças dos rendeiros e alimentação para a ESTHI
e Direcção dos Serviços Socias,

v.

Implementação do módulo de propinas para os novos ingressos,

vi.

Extensão da implementação do módulo de propinas as unidades com Pós-Laboral e
CEND, ECA e FDUEM,

vii.

Início da implementação do Módulo de Distribuição do Orçamento e Gestão da
despesa, incluíndo formação e workshops;

f) Elaboração de Estudo de Viabilidade para o Projecto de Construção de Campus universitário
para a ESHTI;
g) Celebrado acordo entre a UEM e a M-Mola, S.A, para prestação de serviços de pagamento
eletrónicos ligados a telefonia móvel da Movitel, S.A; e
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h) Realização do Estudo sobre Taxas em Vigor na UEM, que visa, conhecer as taxas praticadas
na universidade, identificar os instrumentos que as aprova, para uma melhoria da gestão e sua
padronização.
1.5.3. Análise das actividades realizadas para recursos humanos
Em 2021, a UEM contava com um total de 1.682 docentes, deste universo, 526 (31%) com grau de
Licenciatura, 714 (43%) Mestrado e 442 (26%) Doutoramento. De 2017 a 2021, o número de docentes
com o grau de doutoramento tende a aumentar com uma variação média de cerca de 3%. Em relação
aos docentes com o grau de mestrado, nos anos de 2020 e 2021, registou-se uma diminuição em cerca
de 11% e 3%, respectivamente. Devido às novas contratações, os docentes com grau de licenciatura
aumentaram significativamente, nos anos de 2020 e 2021, em cerca de 4% e 6%, respectivamente,
Figura 15.
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Figura 15: Evolução do grau de formação de docentes de 2017- 2021
Fonte: Direcção de Recursos Humanos

A UEM em 2021, contou com o apoio de 45 docentes estrangeiros. Historicamente, a presença massiva
de docentes estrangeiros na UEM era reflexo da escassez de docentes nacionais, por isso, o número
reduzido de docentes estrangeiros constitui um indicador positivo da constituição de corpo docente
nacional. Entretanto, a crescente internacionalização do ensino superior, que pressupõe mobilidade
académica do corpo docente, a presença de docentes estrangeiros deve passar a ser vista como um
aspecto positivo a encorajar. Por isso, a contratação de docentes estrangeiros continua a ser necessária
para algumas áreas especificas de ensino. Na Tabela 24 apresenta-se a distribuição de docentes por
relação contratual.
Tabela 23: Distribuição de docentes por relação contratual
Relação Contratual
Contrato/Estrangeiros
Contrato/Nacionais
Nomeação
Total

F
3
21
75
99

Doutorado
Mestrado
Licenciado
M Total
F
M Total
F
M Total
22
25
1
6
7
2
11
13
54
75
86
199 285
21
59
80
267 342 115 307 422 117 316 433
343 442 202 512
714
140 386 525
Fonte: Direcção de Recursos Humanos, 2021

F
5
128
307
441
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O CTA apoia as actividades de docência, investigação, extensão e gestão universitária. Em 2021, o
CTA contava com um total de 2.545 funcionarios, sendo 1.075 do sexo feminino e 1.470 de sexo
masculino Tabela 25.
Comparando o rácio/estudante (1/28) e o rácio CTA/estudante (1/19), verifica-se que, na UEM,
existe mais pessoal de apoio do que pessoal propriamente académico responsável pelo ensinoaprendizagem, investigação e extensão.
Tabela 24: Distribuição dos membros do CTA por relação contratual
Tipo de
relação
contractual

Nível de formação
Elementar
M

Pertence
ao quadro
Não
pertence
ao quadro
Total

F

T

Básico
M

F

Médio
T

M

F

Bacharel
T

T

M

374 348 722 68 47 115 1421 1057 2478

216 101 317 548 373 548

4

3

7

11

15

16

19

1

0

1

411

232 107 339 563 377 940

5

3

8

222 189

6

22

15

4

6

4

T

Todos

F

396

F

Pós
graduação
M F T

M

211 185
4

Licenciado

10

0

0

0

M

49

F

18

T

67

380 352 732 68 47 115 1470 1075 2545

Fonte: Direcção de Recursos Humanos

a) Docentes, investigadores e CTA em formação
Em termos de formação, esforços têm sido feitos no sentido de aumentar-se o número de Mestres e
Doutores. No âmbito da materialização de um dos seus desafios estratégicos até 2028, que consiste na
“racionalização do Quadro de Pessoal, atracção e retenção de quadros comprometidos para responder
aos desafios de uma Universidade de Investigação” (UEM, 2017, p.47), em 2021, estavam em processo
de formação 833 funcionários, nos níveis de Pós-doutoramento, Doutoramento, Mestrado,
Licenciatura, Médio-profissional e Médio-geral. Deste universo, 283 são docentes, dos quais, 188
doutorandos, cerca de 11% e 92 mestrandos, cerca de 5%, 33 investigadores (dos quais, 22 doutorandos
e 11 mestrandos). Relativamente ao CTA, 517 estavam em formação, dos quais, 17 doutorandos, 63
mestrandos e 426 licenciandos.
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Tabela 25: Distribuição de Docentes, Investigadores e CTA em formação no ano 2021
Nível a adquirir

Carreiras

Total

Docentes

Investigador

CTA

Pós-doutoramento

3

0

0

3

Doutoramento

188

22

17

227

Mestrado

92

11

63

166

Licenciatura

0

0

426

426

Bacharelato

0

0

0

0

Médio-Profissional

0

0

8

8

Médio-Geral

0

0

3

3

Total

283

33

517

833

Fonte: Direcção de Recursos Humanos, 2021

b) Desenvolvimento de Recursos Humanos
Em relação ao desenvolvimento de recursos humanos, foram realizadas as seguintes activides:
(i)

Formação e capacitação de docentes, investigadores e membros do CTA para corresponder
aos novos desafios da UEM;

(ii)

Instrução de 227 processos de progressão de docentes, correspondente a 157,6% do
planificado;

(iii)

Instrução de 19 processos de mudança de carreira de docentes (Professor Auxiliar)
correspondente a 47,5% do planificado;

(iv)

Instrução de 38 processos de contratação de docentes a tempo parcial, correspondente a
115% do planificado;

(v)

Renovação de contratos de 343 docentes, correspondente a 82% do planificado;

(vi)

Transferência de 9 e destacados 11 docentes para fora da UEM;

(vii)

Instrução de 6 processos de promoção de investigadores, 15% do planificado;

(viii)

Instrução de 29 processos dos investigadores, correspondente a 42,6% do planificado;

(ix)

Instrução de 178 processos de mudança de carreira do CTA, correspondente a 89% do
planificado;

(x)

Instrução de processos de admissão de 10 funcionários, que corresponde a 6,5% do
planificado;

(xi)

Instrução de processos de progressão regular para funcionários do CTA, com 787
processos de progressão tramitados;

(xii)

Instrução de 35 processos para promoção de docentes, correspondente a 55% do
planificado;

(xiii)

Instrução de 245 processos de promoção, para funcionários de CTA; e

(xiv)

Instrução de 192 processos de nomeação em Comissão de Serviço. Vide a Tabela 27.
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Tabela 26: Distribuição de funcionários por mudança de carreiras, promoções e progressões em 2021
Designação
Auditoria
Inspector Superior
Especialista
Téc. Sup. Tics N1
Tec. Sup. Informação. Doc. N1
Técnico Superior de AP N1
Mudanças de Carreira para: Técnico Superior N1
Técnico Prof. Tics
Técnico Prof. Adm. Pública
Técnico Profissional
Técnico
Assistente Técnico
Professor Auxiliar
Professor Associado
Professor Catedrático
Assistente
Promoções para:
Investigador Assistente
Investigador Auxiliar
CTA
Corpo Docente
Progressões para:
Corpo de Inv. Científica
CTA
Total
Fonte: Direcção de Recursos Humanos, 2021

N° Subtotal
2
2
18
2
1
18
37
1
178
2
15
60
20
19
7
1
26
26
1
2
1
245
245
227
227
29
29
787
787
1 494

1.5.4. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de Gestão, Finanças e
Recursos Humanos
A Tabela 28, indica uma execução de 73% para o eixo de Gestão, Finanças e Recursos Humanos,
apresentando uma redução na ordem dos 15% em relação ao período de 2020. Para esse eixo, foram
executados somente 34% dos fundos propostos. A baixa execução financeira, pode estar por de traz
da redução do nível de execução das actividades planificadas.
Tabela 27: Resumo do nível de execução para o Eixo de Gestão, Finanças e Recursos Humanos
Número do
objectivo

Descrição do Objectivo

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Nível de
execução
Nivel de
Orçamento Orçamento Orçamento
(%)
execução face
proposto
aprovado executado
ao proposto

Gerir os recursos alocados de
Objectivo
forma eficiente, transparente e
83% 280.290,12 226.029,25
estratégico 1
fiável
Objectivo Mobilizar recursos adicionais
73%
42.035,22 271.235,10
estratégico 2 para a UEM
Aumentar a atractividade, a
Objectivo
eficiência e a eficácia na gestão
64% 1.654.812,73 406.852,66
estratégico 3
dos recursos humanos
Execução global do eixo
73% 1.977.138,07 904.117,01
Fonte: Unidades e Órgãos Centrais da UEM, 2021

22.088,25

79%

11.880,17

28%

435.236,05

26%

669.204,47

34%
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1.6.

EIXO DE PATRIMÓNIO E INFRAESTRUTURAS

Proporcionar à comunidade académica da UEM, infraestruturas de qualidade e apropriadas às
necessidades de uma UdI, constitui um dos objectivos estratégicos da UEM, estabelecido no PEUEM
2018-2028.
1.6.1. Análise das actividades realizadas
Para fazer face a esse objectivo, a Direcção de Infraestruturas e Manutenção (DIM), em coordenação
com as unidades orgânicas, em 2021, desenvolveram várias actividades, com destaque para as seguintes:
a) Projectos de construção
i.

Elaborados Termos de Referência do projecto executivo, fase 2 da construção da ECA
e do Instituto Confúcio;

ii.

Elaborado o projecto de Extensão da FAMED;

iii.

Concluído o estudo prévio/anteprojecto do projecto executivo de extensão da FAF;

iv.

Concluída a elaboração de Termos de Referência (TORs) e partilhados com DLA para
o efeito de lançamento de concurso para elaboração do projecto executivo do Centro
de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologias de Petróleo e Gás;

v.

Concebido e apresentado o projecto de construção de 6 rampas de acesso universal nas
instalações da FDUEM, em cumprimento das recomendações do ministério de tutela
do Ensino Superior;

vi.

Elaborado o projecto paisagístico do Campus Principal da UEM (levantamento de
infraestruturas superficiais e análise da situação actual realizada; ante-projecto
elaborado);

vii.

Revisto o projecto do arranjo urbanístico do campus, elaboração do projecto de
ciclovia e anteprojectos de áreas identificadas;

viii.

Elaborado o projecto para protecção de mural no CEA no Campus Principal da UEM;

ix.

Elaborado o projecto para construção de casas de banho para pessoas com deficiência
de mobilidade, no Centro Estudantil;

b) Construção
i.

Em curso a execução das obras do edificio do Departamento de Geologia e
Administração da Faculdade de Ciências;
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ii.

Feita adequação do Projecto Tipo para as Residências para a Escola Superior de
Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (Projecto do bloco masculino licenciado,
Obras em curso);

iii.

Construídas 5 rampas de acesso universal nas instalações da FDUEM, em
cumprimento das recomendações do Ministério de tutela do Ensino Superior (em
curso);

iv.

Fiscalizada a construção do Serpentário na Faculdade de Veterinária;

v.

Fiscalizada e Supervisionada a Empreitada de Construção de Abrigo para Barco na
Estação de Biologia Marítima de Inhaca (Em curso processo de rescisão de contrato,
com o actual empreiteiro); e

vi.

Supervisionada a Empreitada de Construção do Centro Estudantil da UEM.

c) Manutenção e reabilitação
i.

Reabilitados os laboratórios e sanitários da FAMED;

ii.

Em curso a reabilitação do muro de vedação da FAVET;

iii.

Reabilitadas as infraestruturas da FC (casas de banho, tijoleiras, substituição do sistema
de fluxómetro);

iv.

Em curso a reabilitação de novas instalações do EBMI;

v.

Feita a reparação parcial dos laboratórios e gabinetes de trabalho da FAEF;

vi.

Feita a manutenção e melhoria da rede de abastecimento de água e energia elétrica no
Campus Principal;

vii.

Feita a manutenção da Casa Protocolar 1 da ESHTI;

viii.

Instalada uma bomba de água no campus principal da FAVET;

ix.

Fiscalizada, pela FEUEM, a reabilitação geral do Anfiteatro 202 financiada pela
MOZAL;

x.

Reabilitada a sala de informática do DEMA com fundos da SASOL (Montagem de
vidros, pintura geral, reparação do soalho e aplicação de cortinas);

xi.

Substituído o soalho dos laboratórios de Física I, Física II e Controlo automático;

xii.

Substituído o soalho dos corredores de Departamento de Química e Física; e

xiii.

Melhoria da infraestrutura de Backbone da fibra óptica dos Campi da UEM.

d) Obras de requalificação realizadas
i.

Requalificadas e ampliadas 4 salas no Departamento de Química;

ii.

Remodelado e apetrechado o laboratório da FC;
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iii.

Requalificadas salas de aulas e outros espaços comuns, no âmbito de prevenção e
combate à COVID-19; e

iv.

Montada uma nova sala da secção de Climatologia da FAEF.

1.6.2. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de Património e
Infraestruturas
No Eixo de Património e Infraestruturas, o nível de execução das actividades foi de 67%, conforme
ilustra a Tabela 29. E foram executados somente 30% da programação financeira efectuada para o
exercício económico de 2021. Esse registo deveu-se, em grande escala, à falta de diponibilização de
orçamento de investimento para dar seguimento às diversas actividades de construção, reabilitação e
manutenção da planta física. Sendo que a execução registada proveio maioritamente de fundos das
rubricas de créditos, e, em pequena escala, das receitas próprias e doações.
Tabela 28: Resumo do nível de execução para o Eixo de Património e Infraestruturas
Número
do
objectivo

Objectivo
estratégico
1

Objectivo
estratégico
2
Objectivo
estratégico
3
Objectivo
estratégico
4

Descrição do Objectivo

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Nível de
Nivel de
execução
Orçamento Orçamento Orçamento execução
(%)
proposto
aprovado executado face ao
proposto

Assegurar/garantir infraestruturas de
suporte/desenvolvimento de
investigação
75% 221.613,00
8.092,86
(laboratórios/bibliotecas/redes
técnicas e espaços culturais), incluindo
cursos académicos de graduação
Garantir espaços didácticos
apropriados e tecnologicamente
actualizados para ensino e
72%
77.391,31
4.303,93
aprendizagem, infraestruturas culturais,
sociais e desportivas inclusivas
Melhorar o desempenho no uso dos
edifícios e sua envolvente (reabilitação,
44% 253.246,11 253.630,71
requalificação e manutenção de
espaços e redes técnicas)
Melhorar os edifícios sob o ponto de
vista de desempenho (reabilitação,
78% 353.482,69
92.879,30
requalificação e manutenção de
espaços e redes técnicas)
Execução global do eixo
67% 905.733,11 358.906,80
Fonte: Unidades e Órgãos Centrais da UEM, 2021

50,662.95

23%

31,837.75

41%

96,112.74

38%

89,990.36

25%

268.603,81

30%
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1.7.

EIXO DE ASSUNTOS TRANSVERSAIS

O objectivo estratégico geral da UEM para o Eixo de Assuntos Transversais, previsto no
PEUEM2018-2028, é de criar um ambiente académico que propicie a investigação e promoção da
justiça social e ambiental, género, cultura, desporto, conservação do meio ambiente, ética, cidadania e
saúde a todos os níveis.
1.7.1. Análise das acções realizadas
Em 2021, foram desenvolvidas, dentre outras, as seguintes acções:
a) Género
i.

Realizada a Semana de Género;

ii.

Feita a preparação da II Conferência Mundial sobre Mundo Mulheres, a realizar-se em
2022;

iii.

Feito o Workshop sobre género em pesquisa e supervisão, com objectivo de capacitar
os directores-adjuntos para investigação e para Pós-graduação, supervisores de
programas de Mestrado e Doutoramento sobre a integração e análise de género em
manuscritos e relatórios científicos; e

iv.

Elaborada a proposta do Regulamento de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual na
UEM.

b) Cultura
i.

Realizado o VIII Festival Cultural Universitário;

ii.

Feita a divulgação da vida e obra de Malangatana, denominada Junho Malangatana,
partilhando documentos relacionados com a obra do mestre integrados na colecção da
UEM;

iii.

No âmbito da celebração da vida e obra do Mestre Alberto Chissano (25.01.193519.02.1994), sob a coordenação da Amocine, MUGACH (Museu Galeria Chissano), o
filme ʺTributo ao Mestre Chissanoʺ, foi difundido gratuitamente através da
NETKANEMA, uma plataforma digital de distribuição de filmes moçambicanos;

iv.

Disponibilizado o apoio à montagem da exposição Yuri Gagarin organizada pela
Embaixada da Rússia, em parceria com a Faculdade de Ciências, no pátio do Complexo
Pedagógico;

v.

Apoiada a concepção e montagem da exposição ʺIdentidades das Mulheres, Têxteis e
Património: Estilo Costeiro em Moçambiqueʺ, resultado da pesquisa coordenada pela
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Rising from the Depths, uma rede de universidades do Reino Unido, da qual, a UEM faz
parte que tem como objectivo a pesquisa do património cultural marinho de
Moçambique, Tanzânia, Quénia e Madagáscar, em benefício das comunidades;
vi.

Em parceria com o Centro Cultural Franco-Moçambicano, através dos projectos
apoiados pela mesma instituição, realizou-se a curadoria da exposição Novo Normal
da autoria de Vasco Manhiça;

vii.

Foi constituído um coro, composto por cerca de 35 membros, integrando estudantes
de diferentes instituições de ensino para além da UEM;

viii.

Feita a produção musical com músico Ernesto Dzevo no âmbito da Conferência
Científica;

ix.

Feita a produção e distribuição de 3 postais comemorativos, alusivos ao Dia da Mulher
Moçambicana, Dia da Língua Portuguesa e ao da Cultura na Comunidade de Países da
Língua Portuguesa (CPLP);

x.

Realizadas 3 palestras, nomeadamente: (I) Ciclo de webinários de arqueologia e
património cultural em Moçambique; (ii) Webinar "Artes, Cultura e Património:
Factores Essenciais para a Construção da África que Queremos", alusivo à celebração
do dia mundial do património africano; (iii) Ciclo de palestras organizada pelo Grupo
de Estudos em Línguas, Linguística Bantu e Áreas Afins (GELLBAA);

xi.

Organizada a celebração do Ano Eduardo Mondlane; e

xii.

Feita a atribuição do nome de Hortêncio Langa à Sala de Ensaio de Música da ECA,
em reconhecimento dos seus feitos para a cultura moçambicana.

c) Desporto
A pandemia da COVID-19 representou o principal constrangimento à realização e
desenvolvimento de actividades desportivas, tal como aconteceu com os outros sectores da UEM.
A componente desportiva, devido à sua natureza prática, foi a mais afectada, em particular, por
causa da interdição da sua prática. Assim, quanto a componente desportiva destacam-se as
seguintes acções:
i.

Desenvolvido o Programa Movimento Saudável para a comunidade universitária; e

ii.

Feita a promoção de actividades de ginástica aeróbica à comunidade universitária cujo
objectivo é dotar àquela um estilo de vida saudável.

d) Saúde
i.

Promovida a higiene individual e colectiva no seio da comunidade universitária;

ii.

Feita a promoção de acções de sensibilização sobre a COVID-19;
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iii.

Criada uma estrutura de monitoria e supervisão do protocolo de saúde no âmbito da
COVID-19; e

iv.

Implementadas as medidas de promoção da Saúde Pública.

e) Conservação do meio ambiente
i.

Feita a manutenção e aprimoramento dos espaços verdes, na UEM; e

ii.

O Centro de Investigação em Filosofia promoveu uma palestra subordinada ao tema
“A ética do meio ambiente: um olhar sobre o espaço urbano do Município de Maputo".

1.7.2. Nível de execução das actividades planificadas para o eixo de Assuntos
Transversais
Como se pode ver na Tabela 30, o nível de execução para este eixo foi de 34%, em relação às actividades
planificadas, correspondendo a uma redução de 20% quando comparado ao ano de 2020. O nível de
execução finaceira em relação ao orçamento proposto foi de 65%.
Tabela 29: Resumo do nível de execução para o Eixo de Assuntos Transversais
Análise da execução orçamental (Mil Meticais)
Número
do
objectivo

Descrição do Objectivo

Nível de
execução Orçamento Orçamento Orçamento
(%)
proposto
aprovado executado

Desenvolver um plano organizacional
Objectivo para abordar e integrar questões
estratégico transversais, nomeadamente, género,
42%
59.299,41
7.262,18
1
cultura, desporto, meio ambiente,
ética e cidadania e saúde
Objectivo Promover a cultura e desporto como
estratégico meios de formação integral do
25%
18.802,65
463,54
2
graduado
Execução global do eixo
34%
78.102,06
7.725,72
Fonte: Unidades e Órgãos Centrais da UEM, 2021

Nivel de
execução
face ao
proposto

24.340,85

53%

21.370,42

47%

50.647,03

65%
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1.8.

ANÁLISE GLOBAL DA REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

A análise das actividades realizadas por eixo, permitiu aferir o alcance dos objectivos e metas
estabelecidas pelas unidades orgânicas, tendo em conta os objectivos previstos no PEUEM 2018-2028.
Conforme ilustra a Tabela 31, de um modo geral, a execução das actividades planificadas para o ano
de 2021 foi na ordem de 57% contra os 89% de 2020. Em relação ao grau de execução orçamental,
constata-se que foram financiados cerca de 49% das necessidades financerias projectadas para o ano
2021.
Tabela 30: Nível de execução das actividades planificadas para 2021, por eixo

Nº

1
2
3
4
5
6
7

Designação do eixo

Execução
das
actividades
planificadas

Análise da execução orçamental
(Mil Meticais)
Orçamento
proposto

Ensino e Aprendizagem
66%
1.082.933,86
Investigação
70%
1.702.850,35
Extensão e Inovação
39%
246.760,57
Governação e Cooperação
53%
139.634,10
Gestão, Finanças e Recursos Humanos
73%
1.977.138,07
Património e Infraestruturas
67%
906.841,13
Assuntos Transversais
34%
78.102,06
Execução global
57%
6.134.260,15
Fonte: Unidades Orgânicas, 2021

Orçamento
aprovado

Orçamento
executado

1.584.256,05 1,367,298.47
323.259,13
519,677.92
17.231,49
67,611.13
26.523,56
68,000.30
904.117,01
669,204.40
358.906,81
268,603.81
7.725,73
45,711.27
3.222.019,78 3.006.107,36

Nivel de
execução
face ao
proposto

126%
31%
27%
49%
34%
30%
59%
49%

O Eixo de Ensino e Aprendizagem corresponde ao eixo com maior nível de excecução face à proposta
orçamental. Constata-se também que o eixo com maior distanciamento entre a proposta orçamental e
o orçamento disponibilizado foi o eixo de Extensão e Inovação. No entanto, em geral, houve um
défice orçamental de cerca de 47%, e uma correspondente realização de 49%.
Com vista a permitir uma análise do desempenho das unidades orgânicas, com base nas metas
estabelecidas no PEUEM 2018-2028, a Tabela 32 mostra o grau de realização das principais actividades,
tendo em conta as metas estabelecidas para 2021.
Como se pode notar pelas Tabelas 21 e 30, o eixo de Extensão e Inovação Universitária e o eixo de
Assuntos Transversais apresentam uma execução das actividades planificadas baixa. Tal situação pode
ser motivada pelo facto de algumas unidades não terem reportado as actividades relativas a esses eixos,
no acto de visitas de monitoria efectuadas.
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Tabela 31: Resumo das principais actividades, indicadores de desempenho e metas para 2021
Eixo

Ensino e
Aprendizagem

Investigação

Principais actividades

Indicadores de desempenho

Metas para o ano de
2021
5.175 – Licenciatura
767 – Mestrado
110 – Doutoramento
2.525 – Licenciatura
Mestrado – 273
Doutoramento - 12

5.755 vagas oferecidas
656 vagas oferecidas
123 vagas oferecidas
1.349 graduados de licenciatura
41 graduados de mestrado
2 graduados de doutoramento

100 estudantes

76 estudantes

Realizado

Atracção e selecção dos melhores estudantes e talentos
para os cursos de graduação e pós-graduação

Número de novos estudantes

Aumento do número de graduados

Número estudantes graduados

Realização de estágios profissionais

Número estudantes envolvidos

Melhoria das habilidades dos estudantes para a vida e para
o trabalho

Número de cursos que incluem
estágios como actividade curricular

100 estudantes

Realização de Auto-avaliação dos cursos de graduação

Número de cursos auto-avaliados

10 Cursos

Realização de autoavaliação de cursos de Pós-graduação

Número de cursos auto-avaliados

Elaboração e implementação dos Planos de melhoria dos
cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento

Número de cursos com planos de
melhorias

Acreditação de cursos de graduação

Número de cursos acreditados

5 Cursos acreditados

Acreditação de cursos de pós-graduação

Número de cursos acreditados

4 Cursos acreditados

Revisão dos curricula de cursos de graduação
Revisão dos curricula de cursos de pós-graduação
Desenvolvimento de Projectos de investigação nas diversas
Unidades da UEM
Submissão de Projectos de investigação a fundos
competitivos
Publicação de Artigos científicos, com revisão por pares,
em Revistas científicas

Número de curricula revistos
Número de curricula revistos

18 curricula revistos
4 curricula revistos

Coordenação e divulgação da
implementação de estágios e
oportunidades profissionais para os
estudantes da PG
27 cursos de licenciatura autoavaliados
10 cursos de mestrado e 2 de
doutoramento autoavaliados
18 planos de licenciatura elaborados
4 planos de cursos de mestrado
elaborados
9 cursos acreditados
8 cursos acreditados, dos quais 6 de
mestrado e 2 de doutoramento
2 cursos de Licenciatura
S/I

Número de projectos desenvolvidos

427 Projectos

599 projectos

100 Projectos

128 projectos submetidos a fundos
competitivos

230 Artigos publicados
em Revistas científicas

181 artigos publicados

Número de projectos submetidos a
fundos competitivos
Número de artigos publicados em
Revistas Científicas

9 Cursos
10 - Graduação
9 - Pós-graduação
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Resumo das principais actividades, indicadores de desempenho e metas para 2021 (Cont.)
Eixo

Extensão e
Inovação
Universitárias

Governação e
Cooperação
Universitárias

Gestão,
Finanças e
Recursos.
Humanos

Património e
Infraestruturas
Assuntos
Transversais

Número de actividades

Metas para o ano de
2021
150 Actividades

13 Actividades

Número de actividades

150 Actividades

30 Actividades

Número de actividades

100 Actividades

74 Actividades

Número de actividades

100 Actividades

37 Actividades

Número de sessões dos Órgãos
Colegiais

Todas sessões ordinárias
realizadas

6 Sessões realizadas, sendo três (3) ordinárias e três (3)
extraordinárias. Nestas sessões, foram aprovadas trinta
e nove (39) propostas de documentos avançadas por
diferentes Órgãos, Unidades e Comissões de Trabalho
da UEM

Sistema de créditos da UEM
revisto

Sistema de Créditos
Académicos da UEM
ajustado

Revisão curricular em processo

Termo de Referências

Reunião realizada

Reunião realizada

Número de docentes/
investigadores e membros do CTA

125
Docentes/Investigadores
e
66 membros CTA

57 Docentes capacitados, 1 docentes concluiu o nível
de mestrado, 1 docente aprovado para o curso de
doutoramento, 38 docentes em formação, 38 membros
do CTA capacitados e 21 membros do CTA em
formação.

33 Docentes e 42
membros do CTA

Foram contratados 5 docentes cubanos para ESCIDE

Política aprovada

S/I

Número de raparigas abrangidas

200 raparigas

80 raparigas

Número de manifestações
culturais

Em todos os eventos

5 Eventos realizados

Principais actividades

Indicadores de desempenho

Ligação Teórico-prática
Desenvolvimento Comunitário e
Transferência de Tecnologia
Prestação de Serviços e Assistência
Técnica
Responsabilidade Social e Elevação da
Consciência Cívica
Garantia do funcionamento dos órgãos
colegiais da UEM
Revisão do sistema de créditos da UEM,
de acordo com o Sistema Nacional de
Acumulação e transferência de créditos
académicos
Realização da Reunião Anual de
Planificação
Formação e capacitação do Corpo
Docente/Investigador e Corpo Técnico
Administrativo.
Contratação do Corpo
Docente/Investigador e membros do
CTA
Elaboraçâo da política de manutenção da
planta física da UEM
Realização de campanha de incentivos da
rapariga/mulher nos cursos oferecidos
pela UEM
Realização de Manifestações culturais nos
eventos da UEM

Número de
docentes/investigadores e
membros do CTA contratados
Política de manutenção da planta
física da UEM elaborada

Realizado
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PARTE II
A segunda parte do relatório versa a componente financeira, que visa elucidar sobre a origem e
aplicação das diferentes fontes de financiamento a que a Universidade recorre para o alcance dos
objectivos estabelecidos nos principais instrumentos de orientação, nomeadamente, o PES, PAO, e
o PEUEM-2018-2028. Os dados aqui apresentados resultam da combinação entre o Orçamento de
Estado (OE) aprovado para o ano 2021 e as principais fontes de financiamento que fazem a
composição do orçamento da UEM, no que concerne ao orçamento disponibilizado e o nível de
execução, durante o período em referência.
2. INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA UEM EM 2021
A informação financeira da UEM compreende 7 secções, a saber: a primeira aborda a evolução do
orçamento global da instituição, fazendo uma análise entre os anos de 2017 a 2021, dando mais
ênfase aos anos de 2020 e 2021. A segunda apresenta, de forma detalhada, as rubricas que compõem
os recursos provenientes do OE, fazendo uma análise da execução financeira entre grupos de
órgãos. A terceira secção, fala sobre a performance dos fundos provenientes de doações adquiridos
com recurso a parcerias; a quarta, indica os créditos, sua proveniência e aplicação. A quinta retrata
as receitas arrecadadas e o nível de contribuição que estas tiveram na satisfação das despesas da
UEM. A sexta secção dá a conhecer o volume de pagamentos realizados em 2021, tendo este
período findo; e, por fim, a sétima secção aborda as dívidas transitadas do exercício económico de
2021 para 2022.
2.1.

ORÇAMENTO GLOBAL DA UEM

O Orçamento Global representa a soma dos valores arrecadados com recurso às variadas fontes de
financiamento, das quais a UEM beneficia, nomeadamente: (i) Orçamento do Estado; (ii) Doações;
(iii) Créditos; e (iv) Receitas Próprias.
2.1.1. Evolução do Orçamento Global de 2017 - 2021
Durante o período compreendido entre 2017 e 2021, verifica-se uma tendência aproximadamente
estável entre o orçamento disponibilizado e a despesa realizada. Na Figura 16, verifica-se uma grande
diferença entre o orçamento aprovado e a despesa realizada. Entretanto, no período entre 2020 e
2021, nota-se uma tendência de redução entre o orçamento aprovado, o orçamento disponibilizado
e a despesa realizada, sendo que, em 2021, essa diferença foi ainda menor.
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Figura 16: Evolução do orçamento global da UEM no período de 2017 – 2021

No ano 2021, verificou-se um decréscimo no orçamento aprovado, quando comparado com o ano
2020. Constata-se igualmente que o orçamento disponibilizado e a despesa realizada têm a mesma
tendência decrescente. O orçamento disponibilizado e a despesa realizada, em média, no período
que compreende aos anos de 2017 a 2021, rondaram os 3.295,75 milhões de MT e 2.981,41 milhões
de MT, respectivamente. O que significa que em média, para o período em apreço a execução das
despesas situou-se em 90%.
2.1.2. Execução do Orçamento Global da UEM
Em 2021, o orçamento aprovado apresentou um défice em relação à proposta, na ordem de 47%,
mais ainda, o orçamento efectivamente disponibilizado foi inferior em 3% em relação ao orçamento
aprovado. Do orçamento disponibilizado foram realizadas despesas na ordem de 3.006,12 milhões
MT, o que corresponde a uma execução financeira de 96%, conforme mostra a Figura 17.
Unid: Mil Meticais

Orçamento Proposto: 6.134.260,15
Orçamento Aprovado: 3.222.019,78
Recursos Disponibilizados: 3.123.811,43
Défice : 98.208,35
Despesas Realizadas: 3.006.107,36
Saldo: 117.704,08
Grau de Execução: 96%
Figura 17: Resumo do orçamento global da UEM em 2021
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Em 2021, a UEM estimou necessidade de Orçamento Global (OG) na ordem de 6.134,26 milhões
de MT, para financiar as actividades previstas no seu Plano Económico e Social 2021. O referido
orçamento estava distribuído de acordo com as quatro principais fontes de financiamento,
nomeadamente: (i) Orçamento do Estado (OE) – 86%; (ii) Doações – 5%; (iii) Créditos – 5%; e (iv)
Receitas Próprias (RP)– 4%. A Figura 18 apresenta a proposta de orçamento da UEM, de acordo
com as fontes de financiamento.

5%

5% 4%
ORÇAMENTO DO ESTADO
DOAÇÕES
CRÉDITO

86%

RECEITAS PRÓPRIAS

Figura 18: Orçamento proposto em 2021 por fonte de recursos

2.1.3. Distribuição do Orçamento Global por eixo
Nos termos do Plano de Actividades e Distribuição do Orçamento para 2021, foi alocada a verba
de acordo com as necessidades emanadas nos sete eixos previstos no PEUEM 2018-2028 (vide a
ilustração apresentada na Figura 19). Sendo que, de acordo com o levantamento das necessidades e
distribuição do orçamento, 49% estavam destinados para atender as necessidades decorrentes das
actividades relacionadas com o Eixo de Ensino e Aprendizagem, 28% para o Eixo de Gestão,
Finanças e Recursos Humanos, 10% para o Eixo de Investigação, 0,8% para o Eixo de Governação
e Cooperação univesitária, 11% para o Eixo de Património e Infra-estruturas, 0,5% para o Eixo de
Extensão, e 0,2% para o Eixo de Assuntos Transversais.
Ensino e Aprendizagem

0%

Investigação

11%
49%

28%

10%
1% 1%

Extensão e Inovação
Governação e Cooperação
Universitária
Gestão, Finanças e Recursos
Humanos
Património e Infra-estruturas
Assuntos Transversais

Figura 19: Previsão de distribuição do orçamento da UEM em 2021 por Eixo
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Decorrente das restrições orçamentais, principalmente, do OE, o OG aprovado para o ano 2021,
foi de 3.222,02 milhões de MT contra 3.603,89 milhões de MT aprovados para 2020, que
corresponde a uma redução em cerca de 11%. Concomitantemente o orçamento aprovado
corresponde a uma redução de 47% quando comparado com a proposta orçamental. Similarmente
ao último quinquénio, o OE foi a maior fonte de financiamento da UEM, sendo que, no exercício
económico de 2021, corresponde a 74% do OG, seguido das Doações e Créditos, que contribuíram
ambos com 9%, e, por fim, as Receitas Próprias, que representaram 8% do orçamento da UEM,
conforme ilustra a Figura 20.
Orçamento do Estado

74%

Créditos

9%

Doações

Receitas Próprias

9%

8%

Figura 20: Orçamento Global da UEM em 2021

De acordo com a figura em análise, é notória a relevância dos fundos do OE para o funcionamento
da UEM. Esse cenário traz consigo desafios acrescidos para a materialização dos objectivos traçados
para UEM no PEUEM 2018 – 2028, pois a exiguidade desses fundos coloca em causa o alcance das
metas estabelecidas. No entanto, é primordial pautar pela busca de fontes alternativas de
financiamento às actividades programadas.
2.1.4. Distribuição do Orçamento Global por fontes de recursos
A composição e representatividade das diferentes fontes de financiamento a que a UEM concorreu,
em 2021, para materialização das suas actividades são:
a) Orçamento do Estado, é a maior fonte de financiamento do orçamento da UEM, e é
composto por: (i) Salários e Remunerações; (ii) Gastos Correntes; e (iii) Investimento. Para
o ano 2021, não foram disponibilizados fundos para a rubrica investimentos, tendo sido
somente atribuído orçamento corrente num montante de 2.387,30 milhões de MT, que
corresponde a uma redução em 45% em relação à proposta orçamental submetida ao
Ministério da Economia e Finanças e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. Mais, o orçamento é quase estacionário quando comparado com o montante
disponibilizado através dos fundos do OE em 2020. Do orçamento aprovado, a
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componente de Salários e Remunerações corresponde a 77% do valor total do OE e o
remanescente corresponde a Gastos Correntes, com um peso de 23%. De referir que, para
a componente de investimento, havia uma necessidade de 934,50 milhões de MT para a
materialização dos Projectos de Investimento que a UEM pretendia realizar, dos quais foram
disponibilizados somente 6 milhores de MT, que corresponde a 1% do total das
necessidades.
b) A Receita Própria arrecadada superou a receita estimada, ou seja, de uma previsão de 250,00
milhoes de MT, foram arrecadados 391,60 milhões de MT, situação inversa foi verificada
em 2020, isto é, de uma previão de Receitas Próprias na ordem de 397,12 milhões de MT,
somente foram arrecadados 342,61 milhões de MT, que correspondem a um aumento de
receitas em 14% quando comparado com o exercício económico de 2020, e 57%,
comparativamente à previsão da receita e a receita arrecadada em 2021. A receita previsional
baixa e o aumento da capacidade de encaixe estão largamente associados à eclosão da
pandemia da COVID-19, que levou a UEM a tomar algumas medidas para acomodar a
situação atípica que assolou o mundo e a UEM, em particular. Assim, como forma de reduzir
o impacto negativo que a COVID-19 trouxe às finanças das famílias moçambicanas, a UEM
reduziu o valor das propinas em 40%, por via do Despacho Reitoral n° 253/RT/2020, que
tinha efeito durante o período de emergência. Não obstante, com o término do período
emergencial, no contexto de retoma gradual e controlada das actividades de ensino e
aprendizagem, a UEM, por via do Despacho Reitoral n° 331/RT/2020, retomou os valores
das taxas cobradas e, em Dezembro do mesmo ano, actualizou-se as taxas de inscrição e de
exames de admissão, por via das resoluções n° 34/RT/2020, e n° 331/RT/2020,
respectivamente. Esses ajustes fizeram com que não só se retomasse aos montantes de
receitas próprias arrecadadas, antes da eclosão da pandemia, mas que as mesmas
aumentassem, devido à actualização das taxas em referência.
c) No que tange às Doações, embora se tenha verificado uma queda entre a proposta
orçamental no período 2020 e 2021, ou seja, de 396,83 milhões de MT, para 285,26 milhões
de MT, houve melhoria no nível de execução de 53%, em 2020, para 73%, em 2021. Não
obstante, esta continua a ser a fonte com menor nível de execução relativamente a outras
fontes de financiamento. Nos termos da programação financeira realizada esperava-se obter
cerca de 285,26 milhões de MT em 2021, no entanto, foram disponibilizados 260,54 milhões
MT. Isso corresponde a uma redução quando comparado com o ano 2020, onde foram
disponibilizados cerca de 381,83 milhões de MT, isto é, os fundos de doações
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disponibilizados em 2021, baixaram em aproximademente 33% em relação a 2020, e 11%
em relação ao orçamento aprovado.
d) Os créditos dos quais a UEM beneficiou provinham do Banco Árabe para o
Desenvolvimento Económico em África (BADEA) e o Banco Mundial. O orçamento
aprovado para essa componente de financiamento foi de 299,46 milhões de MT, em que o
BADEA teve um peso de 82%, e o Banco Mundial, uma contribuição de 18%. Do
orçamento aprovado, nessa componente, foram disponibilizados apenas 118,35 milhões de
MT, o que corresponde a 40%. De acordo com os dados apresentadaos na Figura 21,
verifica-se que o orçamento disponibilizado para todas as fontes de financiamento a que a
UEM recorre é, em geral, inferior ao orçamento aprovado para todas as fontes de recursos.

6 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

0,00
Orçamento do Estado
Proposta do Orçamento 2021

Doações
Orçamento Aprovado 2021

Crédito

Receitas Próprias

Orçamento Disponibilizado 2021

Figura 21: Comparação entre o Orçamento Proposto Vs Aprovado Vs Disponibilizado (Milhões de
Meticais)

Tabela 33 ilustra a composição e representatividade das diferentes fontes de financiamento a que a
UEM recorreu em 2021 para materialização das suas actividades. Há que referir que a crise
económica que assola os países em vias de desenvolvimento em África, incluindo Moçambique, foi
agravada pelas implicações sociais, financeiras e económicas resultantes da eclosão da pandemia da
COVID-19, influenciou negativamente os montantes aprovados e disponilizados para a UEM
cumprir o seu desiderato. Conforme demonstrado na Tabela 33, o OG teve uma redução em 47%
em relação à proposta orçamental. A aprovação do OG em baixa teve implicações negativas no
alcance das metas estabelecidas no PEUEM 2018-2028, Plano Anual de Actividades e Orçamento,
bem como no PES para o ano 2021.
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Tabela 32: Orçamento Global em 2021
Unidade: Mil Meticais

No

DESCRIÇÃO

PROPOSTA
2021

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
1+2+3+4

ORÇAMENTO DO ESTADO
Orçamento Corrente
Salários e Remunerações
Gastos Correntes
Investimento
Despesas de capital
Construções
Maquinaria e Equipamento
DOAÇÕES
Erasmus-Climate Change (CIDMA)
Itália
NUFFIC Moz/231
Suécia/ASDI
CRÉDITO
Banco Mundial
BADEA
RECEITAS PRÓPRIAS
Propinas Curso Diúrno
Outras Receitas Próprias
ORÇAMENTO GLOBAL

5,299,538.22
4,365,038.22
2,037,706.35
2,327,331.87
934,500.00
34,500.00
506,000.00
394,000.00
285,263.53
6,890.00
59,190.00
219,183.53
299,458.40
55,350.00
244,108.40
250,000.00
170,000.00
80,000.00
6,134,260.15

ORÇAMENTO
APROVADO 2021
Valor

2,387,297.85
2,387,297.85
1,834,555.72
552,742.13
285,263.53
6,890.00
59,190.00
219,183.53
299,458.40
55,350.00
244,108.40
250,000.00
170,000.00
80,000.00
3,222,019.78

VARIAÇÃO
Orçamento
Disponibilizado
2021

Peso %

74%
74%
57%
17%
0%
0%
0%
0%
9%
0%
2%
0%
7%
9%
2%
8%
8%
5%
2%
100%

2,353,320.80
2,347,320.80
1,850,133.40
497,187.40
6,000.00
6,000.00
260,540.33
6,054.27
70,733.68
7,573.45
176,178.93
118,346.39
18,263.55
100,082.84
391,603.91
226,009.80
165,594.11
3,123,811.43

Aprovado Vs Proposta

Disponibilizado Vs
Aprovado

Valor

%

Valor

%

-2,912,240.37
-1,977,740.37
-203,150.63
-1,774,589.74
-934,500.00
-34,500.00
-506,000.00
-394,000.00
-2,912,240.37

-55%
-45%
-10%
-76%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-47%

-33,977.05
-39,977.05
15,577.68
-55,554.73
6,000.00
6,000.00
-24,723.20
0.88
1.20
0.80
-181,112.01
-37,086.45
-144,025.56
141,603.91
56,009.80
85,594.11
-98,208.35

-1%
-2%
3%
-10%
-9%
0%
0%
0%
-60%
-67%
-59%
57%
33%
107%
-3%
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Cativo
Obrigatório

Orçamento Global
após Cativo

55,274.21
55,274.21
55,274.21
55,274.21

2,332,023.64
2,332,023.64
1,834,555.72
497,467.92
285,263.53
6,890.00
59,190.00
219,183.53
299,458.40
55,350.00
244,108.40
250,000.00
170,000.00
80,000.00
3,166,745.57
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2.1.5. Distribuição da Despesa Global por fontes de recurso
A Tabela 34 apresenta a informação relativa à execução financeira da UEM, em 2021, dando enfoque às principais fontes de financiamento,
às magnitudes dos montantes aprovados e disponibilizados, a comparação do nível de execução nos anos 2021 e 2020, bem como os saldos
registados de forma individual.
Tabela 33: Execução Financeira em 2021
Unidade: Mil Meticais
No

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO ESTADO
Orçamento Corrente
Salários e Remunerações
Gastos Correntes
Investimento
Despesas de capital
Construções
Maquinaria e Equipamento
DOAÇÕES
Erasmus-Climate Change (CIDMA)
Itália-Apoio a reforma Académica
National Institute of Health
NUFFIC-NICHE*
Suécia-Reseach Capacity
CRÉDITO
Banco Mundial
BADEA
RECEITAS PRÓPRIAS

1+2+3+4 ORÇAMENTO GLOBAL

E
x

Despesas Realizadas

Orçamento
Aprovado 2021

Orçamento
Disponibilizado
2021

2021

2020

Variação (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

Valor

2 387 297,85
2 387 297,85
1 834 555,72
552 742,13
285 263,53
6 890,00
59 190,00
219 183,53
299 458,40
55 350,00
244 108,40
250 000,00

2 353 320,80
2 347 320,80
1 850 133,40
497 187,40
6 000,00
6 000,00
260 540,33
6 054,27
70 733,68
7 573,45
176 178,93
118 346,39
18 263,55
100 082,84
391 603,91

2 338 676,20
2 332 676,20
1 850 066,05
482 610,15
6 000,00
190 031,22
4 417,15
21 164,75
3 499,10
160 950,22
118 346,39
18 263,55
100 082,84
359 053,55

2 302 857,29
2 206 049,47
1 796 048,52
410 000,95
96 807,82
5 731,58
78 797,27
12 278,97
213 049,36
16 417,29
4 526,92
4 892,60
187 212,55
84 537,38
12 875,01
71 662,37
248 783,47

2%
5%
3%
15%
-1513%
-12%
22%

3 222 019,78

3 123 811,43

3 006 107,36

2 849 227,50

5%

-40%
-16%
29%
30%
28%
31%

Execução (%)

(
(e) = (c)/(a) (f)=(c)/(b)
f

-

-

98%
98%
101%
87%
67%
64%
36%
73%
40%
33%
41%
144%

99%
99%
100%
97%
100%
73%
30%

93%

Saldos

(g)=(a)-(c)

48
54
-15
70

(h)=(b)-(c)

621,65
621,65
510,33
131,99
95 232,31
2 472,85
38 025,25

14 644,60
14 644,60
67,35
14 577,25
6 000,00
70 509,11
1 637,12
49 568,93

46%
91%
100%
100%
100%
92%

-3 499,10
58 233,31
181 112,01
37 086,45
144 025,56
-109 053,55

4 074,35
15 228,71
32 550,36

96%

215 912,43

117 704,08

* O projecto Niche, findou em 2020, no entando foram financiadas algumas actividades, em particular as que transitraram de 2020 para 2021.

Chart Title
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De acordo com a Tabela 34, verifica-se o seguinte:
a) Orçamento Global

No que concerne à execução global de 2021, observa-se uma variação positiva em relação à
execução global do período homólogo de 2020. Constata-se que as despesas totalizaram o
montante de 3.006,12 milhões de MT, o que corresponde a uma taxa de execução de 93%
em relação ao orçamento aprovado e 96% em relação aos fundos disponibilizados. Esta
execução corresponde a uma variação positiva de 5% face à execução do período homólogo
de 2020.
b) Orçamento do Estado

Os fundos recebidos, em 2021, foram de 2.353,32 milhões de MT. No período em análise,
as despesas realizadas totalizaram o montante de 2.338,68 milhões de MT, o que corresponde
a uma taxa de 99% sobre os fundos recebidos e 98% em relação ao orçamento aprovado.
Esta execução corresponde a uma variação positiva de 2% face às despesas realizadas no
período homólogo de 2020. Os fundos do Orçamento do Estado cobrem as despesas de
salários e remunerações, gastos correntes e investimento.
c) Receitas Próprias

As receitas arrecadadas, em 2021, atingiram o total de 391,60 milhões de MT, o que
corresponde a uma taxa de arrecadação de 44% acima da meta anual prevista (250,00 milhões
de MT). Através desta fonte de financiamento, foram realizadas despesas na ordem de 359,05
milhões de MT que corresponde a uma variação positiva face as despesas realizadas no
período homólogo de 2020 (248,78 milhões de MT).
d) Doações

Nesta componente de financiamento estavam previstos cerca de 285,26 milhões de MT. Os
fundos recebidos, no período em análise, atingiram o montante de 260,54 milhões de MT,
sobre os quais foram realizadas despesas no valor de 190,03 milhões de MT, o que equivale
a uma taxa de execução de 73% sobre os fundos disponibilizados.
e) Créditos

Nesta fonte de financiamento estavam previstos cerca de 299,46 milhões de MT,
provenientes do Banco Mundial e BADEA. Durante o ano de 2021, foram disponibilizados
118,37 milhões de MT, os quais foram totalmente executados, o que corresponde a uma taxa
de execução de 100% sobre os fundos disponibilizados e 40% em relação ao orçamento
aprovado.
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2.1.6. Análise da despesa por grupos de órgãos
Os maiores centros de despesas sáo as faculdades e escolas, com um peso de 50%. Embora não
tenham beneficiado de créditos, as faculdades e fscolas têm maior participação no consumo de
recursos provenientes do OE, com uma boa participação de cerca de 52% na execução de recursos
provenientes de Doações, 42% do nível de utilização das receitas arrecadadas ao longo do exercício
económico de 2021. No ano de 2021, as despesas de créditos foram utilizados na sua plenitude pelos
centros e unidades de investigação, como pode-se observar na Tabela 35.
Tabela 34: Despesa global da UEM por grupo de unidades orgânicas em 2021

Unid: Mil Meticais

Áreas de alocação de recursos
Orçamento do Estado Doações
Faculdades e Escolas Localizadas em Maputo
1,261,292.11
98,927.62
Escolas Fora de Maputo
248,072.45
Centros e Unidade de Investigação
113,774.08
5,376.42
Orgãos de Suporte Directo ao Reitor
95,779.86
21,637.82
Orgãos de Suporte a Area Académica
72,009.30
38,989.57
Orgãos de Suporte Directo a Área de Adm. Recursos
212,626.99
Área das TIC
32,824.04
22,365.74
Área Social, Cultural e Desportiva
172,022.68
Eventos e Cerimónias da UEM
648.58
Despesa Comuns Para Todos os Orgãos
129,626.12
Consórcio UEM e outras Universidades (Doações)
2,734.05
Total
2,338,676.21 190,031.22

Créditos
118,346.39
118,346.39

Receitas
150,010.85
20,592.12
26,685.03
28,168.65
81,212.11
28,859.66
23,525.13
359,053.55

Total
1,510,230.58
268,664.57
264,181.92
117,417.68
139,167.52
293,839.11
84,049.44
195,547.81
648.58
129,626.12
2,734.05
3,006,107.36

%
50.2%
8.9%
8.8%
3.9%
4.6%
9.8%
2.8%
6.5%
0.0%
4.3%
0.1%
100.0%

Fonte: Direcção de Finanças, 2021

Analisando a despesa global, verifica-se que as unidades administrativas no exercício das suas funções
realizaram uma despesa na ordem dos 18.2%, e que, para a manutenção e desenvolvimento das
tecnologias de informação aplicou-se cerca de 2.8%, enquanto que as actividades sociais e culturais
absorveram 6.4% dos recursos. Os serviços de administração gerais realizaram 4.3% do total das
despesas, tendo parte considerável sido efectuada pela DAPDI e DLA, em benefício de vários
órgãos. Algumas despesas foram pagas centralmente pela UEM à algumas instituições nacionais,
nomeadamente: Universidade Lúrio, Universidade Católica e Instituto Superior Politécnico de
Songo, na componente de doações, à luz de um consórcio, vide Apêndice H.1.
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2.2.

O ORÇAMENTO DO ESTADO DA UEM EM 2021

O Estado é o maior financiador do orçamento da UEM, com uma representatividade de 74% em
relação ao OG. Para 2021, o OE aprovado atingiu o montante de 2.387,30 milhões de MT. Esta
fonte de financiamento cobre despesas como salários e remunerações, e gastos correntes, não tendo
sido aprovados fundos para a rubrica de investimento. A alocação dos fundos aprovados e
disponibilizados encontra-se discriminada na Figura 22, onde observa-se com maior destaque o
fundo de Salários e Remunerações, na ordem dos 79,1%, seguido de Gastos Correntes, com 20,6%
e por fim, investimento com 0,3%.

90%

77% 78.6% 79.1%

80%
70%
60%
50%
40%

44%

38%

30%

23% 21.1% 20.6%

20%
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18%
0%

0%
Salários e Remunerações
Orçamento Proposto

Gastos Correntes

Orçamento Aprovado

Orçamento Disponibilizado

0.3% 0.3%

Investimento
Orçamento Executado

Figura 22: Distribuição do Orçamento do Estado em 2021

Os recursos financeiros disponibilizados, durante o período em análise, foram executados nas
seguintes grandes rubricas:
2.2.1. Salários e Remunerações
O fundo de salários cobre os encargos com salários, bónus, subsídios e outras remunerações aos
funcionários e agentes do Estado. Com a integração da UEM no Sistema de Pagamento de Salários
(e-folha), grande parte dos salários dos funcionários e agentes do Estado da UEM, é transferida
directamente para as suas contas a partir da Contabilidade Pública. O orçamento aprovado para a
rubrica de Salários e Remunerações foi de 1.834,56 milhões de MT. No entanto, a despesa nesta
rubrica atingiu o montante de 1.850,07 milhões de MT, que representa uma execução na ordem de
101% em relação ao orçamento aprovado, e 100% em relação aos fundos disponibilizados. Em
termos comparativos, os salários e remunerações pagos em 2021 representam um crescimento na
ordem de 3% em relação ao ano 2020.

Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

65

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

2.2.2. Gastos Correntes
Os gastos correntes são rubricas de funcionamento referentes ao OE. Com a introdução do Módulo
de Património do Estado (MPE), cada requisição de compra a ser paga com fundos do OE constitui
uma solicitação de fundo ao MEF, fazendo com que o valor solicitado para a despesa seja realizado
aquando da libertação de fundos.
A Lei Orçamental que aprovou o OE para o ano 2021 instrui as instituições do Estado a efectuarem
retenções, em forma de cativo obrigatório, para apurar-se o orçamento disponível para execução ao
longo do exercício fiscal. No entanto, face à exiguidade dos fundos de gastos correntes ora
aprovados para a UEM atender as actividades programadas pelas unidades orgânicas, e ao historial
favorável de libertação do cativo pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF), o orçamento da
rubrica em apreço foi totalmente distribuído, com base no pressuposto de que o MEF irá libertar o
cativo.
A nível da UEM, o fundo de gastos correntes, financia as despesas de funcionamento corrente, a
destacar: energia, água, internet, materiais de ensino, consumíveis de escritório e de laboratório,
seguros, viagens, manutenção e reparação de edifícios e viaturas, entre outros. Para a execução de
algumas rubricas desse fundo, a UEM elabora uma programação financeira, que é introduzida no
Sistema da Administração Financeira do Estado (e-SISTAFE). Após sua disponibilização, o valor é
directamente transferido para as contas dos fornecedores, de acordo com o valor da factura.
No ano 2021, foram aprovados 552,74 milhões de MT para a componente de gastos correntes,
contra 2.327,33 milhões de MT correspondentes à proposta orçamental, no entanto, foram
disponibilizados somente 497,19 milhões de MT. A despesa nesta componente totalizou o montante
de 482,61 milhões de MT, contra 401,00 milhões de MT de 2020, traduzindo um aumento na ordem
de 15%. Importa referir que a UEM descentralizou a gestão de fundos de gastos correntes para
algumas unidades e o orçamento destas unidades corresponde a 11% do total disponibilizado para
a UEM como um todo, representando um incremento em 1% do peso, em ralação ao ano 2020.
Neste contexto, apresenta-se a seguir as despesas essenciais:
a) Água e energia para todos os órgãos, dado que a maioria não possui contadores individuais,
sendo esta despesa gerida pela DLA;
b) Telefones (PBX), geridos pela DAPDI, mas os gastos são imputados aos órgãos em função
da despesa efectivada;
c) Alojamento e alimentação que são geridos pela DSS;
d) Bolsas de Estudo que são geridas pela DRA e DC;
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e) Comunicações, combustíveis e lubrificantes, geridos pela DAPDI, mas as despesas são
imputadas aos órgãos em função dos consumos efectivos;
f) Manutenção e segurança do Campus, sob responsabilidade da DAPDI;
g) Passagens e ajudas de custo, geridas pelo Gabinete de Cooperação e DFIN; e
h) Rendas de instalações, geridas pela DLA.
Na Tabela 36, apresenta-se a informação das despesas realizadas na componente de gastos correntes,
em 2021, por área de alocação de recursos da universidade, cuja execução totaliza o montante de
482,61 milhões de MT.
Tabela 35: Distribuição das despesas de Gastos Correntes por grupo de órgãos em 2021
Unid: Mil Meticais

Áreas de alocação de recursos
Faculdades e Escolas Localizadas em Maputo
Escolas Fora de Maputo
Centros e Unidade de Investigação
Órgãos de Apoio Directo ao Reitor
Órgãos de Apoio Área Académica
Órgãos de Apoio Directo a Área de Adm. Recursos
Área das TIC
Área Social, Cultural e Desportiva
Eventos e Cerimónias da UEM
Despesa Comuns Para Todos os Orgãos
Consórcio UEM e outras Universidades (Doações)
Total

Valor
44,979.05
56,999.59
11,144.48
34,593.03
7,094.58
78,619.77
11,007.13
107,897.83
648.58
129,626.12
482,610.16

%
9%
12%
2%
7%
1%
16%
2%
22%
0%
27%
0%
100%

Fonte: Direcção de Finanças, 2021

Na Tabela 36, em análise, as despesas comuns para todos os órgãos, pela sua natureza, apresentam
maior contribuição para as despesas gerais com gastos correntes. Esse destaque das despesas gerais
deve-se ao leque de actviidades que as compõe, que são básicas e extremamente necessárias para o
funcionamento da UEM. As despesas com as actividades sociais, culturais e desportivas assumem a
segunda posição, cujo nível de execução se justifica pela representatividade de uma das linhas
orçamentais que a compõem, que é a rubrica de bolsas de estudo dentro e fora do país, o alojamento
e alimentação dos estudantes com necessidades de apoio social.
A análise comparativa da execução entre a UEM-Central e as unidades descentralizadas, apresentada
na Tabela 37, revela que as unidades descentralizadas têm baixa execução global da rubrica de gastos
correntes, isto é, do total dos fundos disponibilizados, somente 90% foram executados. No entanto,
a nível central, a execução foi superior com um nível de execução de 98% dos fundos
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disponibilizados, o que corresponde a uma melhoria quando comparado com o nível de execução
verificado em 2020 (84%). Assim, a execução global desta componente foi de 97%, em 2021, contra
83% registados, em 2020. Embora se tenha registado melhorias, há que apontar algumas razões que
levam com que a execução não seja de 100%, dentre elas, destacam-se a disponibilização tardia dos
fundos, e também dispobilibilização de fundos em rubricas que não sejam de execução imediata, ou
com necessidade de financiamento.
Tabela 36: Execução financeira da rubrica de Gastos Correntes face ao disponível em 2021
Unidade: Mil Meticais
UEM Central
CED

112100
112101
112102
112105
112106
112109
112110
121000
121001
122000
122001
143399
143401
143402
143406
143103

Designação

Pessoal civil
Ajudas de custo dentro do país para pessoal civil
Ajudas de custo fora do país para pessoal civil
Representação para pessoal civil
Subsídio de combustível e manutensão de viatura
Subsídio de telefone celular
Subsidio de Início de Funções
Bens
Combustíveis e lubrificantes
Serviços
Comunicações em geral
Outras despesas com assistêncial social
Bolsas de estudo no país
Bolsas de estudo no exterior
Subsídio de funeral
Subsídio por Morte para Cívis
Transferências correntes a organísmos
144002 internacionais sectoriais
TOTAL

Fundos
disponibilizados

Despesa
realizada

Unidades Descentralizadas

Execução face
aos fundos
disponibilizados

Peso
(%)

Total Global

Execução face
aos fundos
Peso (%)
Fundos
Despesa
disponibilizados realizada disponibilizados

7 317,09
8 555,07
1 500,00
1 242,37
12 978,70
4 729,10
14 400,00
59 694,22
19 237,65
171 901,57
14 241,57
53 547,79
56 491,68
5 287,37
3 243,00
5 500,00

6 350,77
8 511,57
1 355,15
1 139,87
12 296,20
4 717,10
14 400,00
57 345,11
19 220,55
170 664,99
14 241,53
53 283,70
55 682,32
5 287,17
1 890,00
4 238,54

87%
99%
90%
92%
95%
100%
100%
96%
100%
99%
100%
100%
99%
100%
58%
77%

1%
2%
0%
0%
3%
1%
3%
13%
4%
39%
3%
12%
13%
1%
0%
1%

3 561,82
774,71
11 803,25
2 311,56
17 760,97
1 551,02
14 241,09
801,98
340,00
397,50
-

3 776,31
443 643,49

3 776,31
434 400,87

98%

1%
100%

53 543,91

-

3 530,43
153,71
9 992,18
2 310,60
17 502,59
1 485,67
11 845,44
799,23
329,42
260,00
48 209,27

99%
20%
85%
100%
99%
96%
83%
100%
97%
65%
-

0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
5%
36%
3%
25%
2%
1%
1%
0%

-

0%

90%

100%

Total de Fundos
disponibilizados

Total da
Execução

7 317,09
12 116,89
2 274,71
1 242,37
12 978,70
4 729,10
14 400,00
71 497,47
21 549,21
189 662,54
15 792,59
67 788,88
57 293,66
5 627,37
3 640,50
5 500,00

6 350,77
12 042,00
1 508,86
1 139,87
12 296,20
4 717,10
14 400,00
67 337,29
21 531,15
188 167,57
15 727,20
65 129,14
56 481,55
5 616,59
2 150,00
4 238,54

3 776,31

3 776,31

497 187,40

482 610,15

Execução face
aos fundos
disponibilizados

Peso
(%)

87%
99%
66%
92%
95%
100%
100%
94%
100%
99%
100%
96%
99%
100%
59%
77%

1%
2%
0%
0%
3%
1%
3%
14%
4%
39%
3%
13%
12%
1%
0%
1%

97%

1%
100%

De acordo com a Figura 23, constata-se a predominância da excecução da rubrica de serviços, o
correspondente a 39% (igual nível foi registado em 2020), seguida da rubrica referente a bens e
outras despesas com assistência social com pesos de 14% e 13%, respectivamente.

Figura 23: Distribuição da execução financeira global da componente de gastos correntes em 2021

A análise das unidades com orçamento descentralizado permite aferir que a ESUDER e ESHTI são
as unidades orgânicas que tiveram maior disponibilização de fundos, 18,78 milhões e 16,27 milhões,
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representando 84% e 96% do orçamento disponibilizado face ao aprovado, respectivamente. A
UEM-Central e as unidades descentralizadas gastam maior parte do seu orçamento na rubrica de
serviços, 39% e 36%, repectivamente. Por outro lado, as unidades descentralizadas utilizaram 25%
dos seus recursos para área social (outras despesas com assistência social) e 21% para as despesas
com bens, vide a Tabela 38.
Tabela 37: Execução financeira da rubrica de Gastos Correntes em 2021
Unidade: Mil Meticais
Despesas de Janeiro - Dezembro
Orçamento das Unidades Descentralizadas
CED

Designação

UEM Central
AHM

112100 Pessoal civil
112101 Ajudas de custo dentro do país para pessoal civil
112102 Ajudas de custo fora do país para pessoal civil

Representação para pessoal civil
Subsídio de combustível e manutensão de viatura
Subsídio de telefone celular
Subsidio de Início de Funções
Bens
Combustíveis e lubrificantes
Serviços
Comunicações em geral
Outras despesas com assistêncial social
Bolsas de estudo no país
Bolsas de estudo no exterior
Subsídio de funeral
Subsídio por Morte para Cívis
Transferências correntes a organísmos
144002 internacionais sectoriais
TOTAL
112105
112106
112109
112110
121000
121001
122000
122001
143399
143401
143402
143406
143103

6 350,77
8 511,57
1 355,15
1 139,87
12 296,20
4 717,10
14 400,00
57 345,11
19 220,55
170 664,99
14 241,53
53 283,70
55 682,32
5 287,17
1 890,00
4 238,54
3 776,31
434 400,87

61,80
1 259,82
126,00
1 706,87
216,00
10,00
-

Feng
1 090,28
3 455,37
40,00
-

3 380,49

4 585,66

ESUDER
1 386,60
4 112,64
899,04
5 860,07
69,65
2 375,05
80,00
-

ESHTI

ESNEC

1 811,43
153,71
2 037,27
1 015,56
5 760,28
611,91
4 485,73
206,98
90,00
-

270,60
1 492,17
270,00
720,00
588,11
4 984,67
592,25
329,42
40,00
-

-

14 783,05

16 172,86

Sub Total

Peso
(%)

3 530,43
153,71
9 992,18
2 310,60
17 502,59
1 485,67
11 845,44
799,23
329,42
260,00
-

0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
5%
36%
3%
25%
2%
1%
1%
0%

-

0%

-

9 287,21

48 209,27

100%

Total
Grande

Peso
(%)

6 350,77
12 042,00
1 508,86
1 139,87
12 296,20
4 717,10
14 400,00
67 337,29
21 531,15
188 167,57
15 727,20
65 129,14
56 481,55
5 616,59
2 150,00
4 238,54

1%
2%
0%
0%
3%
1%
3%
14%
4%
39%
3%
13%
12%
1%
0%
1%

3 776,31
482 610,15

1%
100%

Análise comparativa do nível de execução do Orçamento do Estado entre a UEM-Central e as
unidades com orçamento descentralizado permite aferir o desempenho individual destas. Na Tabela
39 apresenta-se a informação do orçamento aprovado, disponibilizado e a execução da UEMCentral e as suas unidades descentralizadas. Pela tabela em alusão, constata-se que, no conjunto das
unidades descentralizadas a ESHTI teve maior nível de execução, isto é, 100%, em ralação aos
fundos disponibilizados, e a ESUDER foi a unidade com menor nível de execução.
Tabela 38: Execução Financeira da Rubrica de Gastos Correntes por Unidade Gestora
Unidade: Mil Meticais
UGB
UEM Central

Orçamento
aprovado

Orçamento
Disponibilizado

Execução

Nivel de
Execução

491 066,94

443 643,49

434 400,87

98%

Arquivo Histórico de Moçambique

3 907,07

3 709,76

3 380,49

91%

Faculdade de Engenharia

6 037,82

5 431,54

4 585,66

84%

ESUDER

22 290,19

18 775,84

14 783,05

79%

ESHTI

18 390,19

16 265,84

16 172,86

99%

ESNEC

11 049,92

9 360,92

9 287,22

99%

Total

552 742,13

497 187,40

482 610,15

97%

Em 2021 foi notória a melhoria de assimilação com as funcionalidades e os requisitos do MPE. Esta
melhoria teve impacto positivo na execução dos fundos, como pode-se notar, a execução dos fundos
em 2021 foi de 97% contra 83% registado no período homólogo de 2020 . Também verificou-se a
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baixa execução dos fundos disponibilizados, explicadas fundamentalmente pela demora na
disponibilização de fundos pelo tesouro, em algumas rubricas que, pela sua natureza, não são de
execução imediata, como é o caso de ajudas de custo fora do país para pessoal civil, no final do
exercício económico.
2.2.3. Orçamento de Investimento
O Orçamento para investimento destina-se à aplicação em construções, maquinarias e
equipamentos, despesas correntes de investimento e aquisição de transporte da comunidade
universitária para o uso partilhado. Para o ano 2021, não foi aprovado orçamento de investimento,
embora a universidade tenha apresentado um plano de necessidades orçado em 934,5 milhões de
MT. Todavia, no final do exercício económico foram disponibilizados cerca de 6,00 milhões de MT,
que destinados para a cobertura de parte de dívidas contraídas com diversos empreiteiros.
Em suma, os fundos disponibilizados pelo Orçamento de Estado foram executados, de acordo com
a ilustração apresentada na Figura 24, onde se verifica que estes fundos, em geral, cobrem as
despesas com Salários e Remunerações, com o peso de 79,1%, a rubrica de gastos correntes teve
uma execução global de 20,6%, e o remanescente, 0,3%, foi para financiamento de despesas
investimento, especificamente para a rubrica de construções no Centro de Saúde, no Centro de
Estudantil e Faculdade de Veterinária. Ora, há que notar que, mesmo em 2020, em que houve
disponibilização de fundos de investimento, a sua representatividade em relação aos fundos
disponibilizados pelo Orçamento do Estado, o nível de execução relativa foi de 4%.
Salários e Remunerações

79,1%

Gastos Correntes

Investimento

20,6%

0,3%

Figura 24: Execução do Orçamento do Estado em 2021
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2.3.

ORÇAMENTO DE DOAÇÕES

2.3.1. Principais doadores
As alocações do Estado à UEM, que garantem o seu funcionamento, são condicionadas pela capacidade
financeira do Estado, que é insuficiente para financiar todas as necessidades. Assim, diferentes
instituições complementam o esforço do Estado, doando fundos à UEM. As Doações são, geralmente,
aprovadas para os projectos de ensino e aprendizagem, de investigação e extensão ou para acções
de melhoria da capacidade institucional, com objectivos e resultados claramente definidos.
Consequentemente, os fundos são alocados para os órgãos envolvidos em função dos objectivos
definidos no âmbito do projecto. Para o ano de 2021, estavam previstos cerca de 285,26 milhões de
MT, dos quais, foram disponibilizados 254,49 milhões de MT, tendo sido executados 186,08 milhões
de MT.
Em 2021, a UEM contou com a participação de quatro (04) principais doadores, nomeadamente: (i)
Suécia; (ii) Itália; (iii) Holanda (NUFFIC); e (iv) Erasmus - Cliamate Change. Registou-se, no entanto,
uma saída, referente ao American National Institute of Health por término do acordo. É importante
referir que as actividades previstas no acordo de cooperação com a Holanda também foram dadas
por concluídas em 2020, todavia, foram disponibilizados fundos para suprir algumas necessidades
específicas que, pela sua natureza, transitaram para o ano 2021. Assim, de acordo com a Figura 25,
a Suécia continua configurando-se o maior doador da UEM, com cerca de 77% dos fundos
disponibilizados pelos doadores, seguida da Itália, com uma contribuição de cerca de 21%.

2%
21%
0%

Erasmus-Climate Change
Itália
NUFFIC Moz/231

77%

Suécia/ASDI

Figura 25: Principais doadores em 2021

Os procedimentos de desembolso e utilização dos fundos desembolsados pelos doadores variam de
acordo com os protocolos e acordos celebrados, dos quais, se destacam os seguintes:
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a) Projectos com gestão de fundos feita pelo doador: os fundos permanecem com o
doador e são transferidos para UEM ou, directamente, para os fornecedores contratados
pela UEM, em função das necessidades.
b) Projectos de gestão repartida de fundos: nestes, os fundos são transferidos pelo doador
para a unidade orgânica beneficiária na UEM.
c) Projectos de gestão de fundos feita pela UEM: neste modelo de gestão, os fundos são
canalizados para a UEM, quer para uma gestão mais centralizada (através da DFIN) quer
para uma gestão descentralizada (directamente à unidade orgânica). No entanto, neste
último, as unidades orgânicas devem reportar ao doador e à DFIN.
A Figura 26 mostra que, do total de fundos disponibilizados em 2021, a Suécia e a Itália foram os
doadores com maior significância no montante executado. No entanto, há que notar o baixo nível
de execução dos fundos disponibilizados pela Itália. De referir que esta situação de baixa execução
é recorrente (30% em 2021), embora tenha sido ligeiramente acima do que se verificou em 2020,
onde a execução foi de 23% em relação aos fundos disponibilizados.

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00
Erasmus-Climate Change
Orçamento Aprovado

Itália

NUFFIC Moz/231
Orçamento Disponibilizado

Suécia/ASDI

Despesas Realizadas

Figura 26: Despesas realizadas Vs orçamento disponibilizado do fundo do doador (Mil Meticais)

Os fundos executados durante o ano 2021 correspondem à taxa de execução de 67% em relação ao
orçamento aprovado, e 73% em relação aos fundos disponibilizados, ambas com registo de melhoria
quando comparado ao exercício económico de 2020, onde o nível de excecução situava-se em 54%
e 56%, respectivamente. De referir que, diferentemente do Orçamento do Estado, os saldos das
doações transitam para o exercício seguinte. A Tabela 40, apresenta o resumo sobre a execução dos
fundos de doações em 2021.
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Tabela 39: Execução financeira do Fundo de Doações em 2021

No

Doadores

1
2
3
4

Erasmus-Climate Change (CIDMA)
Itália
NUFFIC Moz/231
Suécia/ASDI
TOTAL

Orcamento
Aprovado
6 890,00
59 190,00
0,00
219 183,53
285 263,53

Total
Disponível

Unidade: Mil Meticais

Despesas
Realizadas

Execução em
relação ao
aprovado (%)

Execução em
relação ao
Disponível (%)

4 417,15
21 164,75
3 499,10
160 950,22
190 031,22

64%
36%
73%
67%

73%
30%
46%
91%
73%

6 054,27
70 733,68
7 573,45
176 178,93
260 540,33

O doador com maior nível de execução de fundos para o presente exercício económico, foi a Suécia,
com cerca de 91%. Quanto aos demais doadores, há que destacar a falta de execução do projecto
Erasmus, pois ainda não estava concluído o processo de lançamento do concurso para a aquisição
de equipamentos (90% do orçamento destina-se à aquisição de equipamentos). No entanto, esperase que, no ano 2022, essa situação seja ultrapassada. Mais ainda, foi também verificado um elevado
número de regressos antecipados, aquando da eclosão da pandemia da da COVID-19, nos países
onde parte de estudantes cumpriam os seus programas de formação. No entanto, no caso da ASDI,
devido ao impacto da COVID-19, o programa foi extendido por mais 2 anos e, sendo assim, os
saldos de exercícios anteriores serão redistribuídos para cobrir as actividades para o período de
extensão.
Por outro lado, verificou-se uma situação inversa para os fundos da Itália, e as razões para o baixo
nível de execução prendem-se com as seguintes:
i.

Demora na aprovação e implementação do Projecto de Investigação (PIMI) devido ao
atraso na avaliação do projecto pelo especialista externo; e

ii.

Falta de selecção de uma universidade italiana para a assistência técnica na implementação
das actividades de capacitação institucional, facto esse que se agrava com a situação da
eclosão da COVID-19, que limita a mobilidade de pessoas.

A análise apresentada na Tabela 41 mostra as despesas suportadas com recurso aos fundos de
doações por rubricas, onde verifica-se que a rubrica de serviços foi a que consumiu grande parte
dos fundos disponiblizados (47%) seguida por maquinarias, equipamentos e mobiliários (15%) e
bens (14%). Verifica-se baixa execução na rubrica de bolsas de estudos, por razões acima descritas,
em perticular, o regresso antecipado de alguns estudantes devido à COVID-19.
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Tabela 40: Execução financeira do Fundo de Doações por rubricas em 2021
Unidade: Mil Meticais
Nome do doador
CED

111100
122102
121000
122101
122000
122001
143402
212000
214003
TOTAL

Rubricas

ErasmusClimate Change
(CIDMA)

Pessoal civil
Ajudas de custo fora do país
Bens
Ajudas de custo dentro do país
Serviços
Comunicações
Bolsas de estudos
Maquinarias, equipamentos e Mobiliários
Animais

246,38
4 170,77
4 417,15

Itália

156,26
3 148,44
2 800,07
10 629,49
215,30
1 189,53
2 993,55
32,12
21 164,75

NUFFIC
Moz/231

104,61
1 502,35
57,36
1 834,78
3 499,10

Total

Suécia/ASDI

7 126,70
1 835,88
22 532,25
6 655,74
75 501,36
1 913,30
20 626,09
24 758,91
160 950,22

Valor

%

7 373,08
1 992,14
25 785,29
9 455,81
87 633,20
2 185,97
23 650,39
31 923,23
32,12
190 031,22

3,9%
1,0%
13,6%
5,0%
46,1%
1,2%
12,4%
16,8%
0,0%
100%

Na análise da execução financeira do fundo de doações por unidade orgânica, em 2021, destacamse a Faculdade de Ciências e a Direcção Científica, que representam as unidades que beneficiaram
da maior parte dos fundos de doações, com um nível de cerca de 15%, cada. A Faculdade de Ciências
foi maioritariamente financiada pelo projecto Erasmus e a Direcção Científica, pela Itália. A
Faculdade de Medicina e o Centro de Informática também merecem destaque, com peso de cerca
de 14% e 12%, respectivamente. A Tabela 42 apresenta de forma detalhada a execução financeira
do fundo de doações por unidade orgânica.
Tabela 41: Execução financeira do fundo de Doações por órgãos em 2021
Unidade: Mil Meticais
Nome do doador
No

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

Beneficiário

Faculdade de Agronomia
Faculdade de Ciências
Faculdade de Educação
Faculdade de Engenharia
Faculdade de Letras e Ciencias Sociais
Faculdade de Medicina
Centro de Estudos Africanos
Centro de Informática da UEM
Direcção Científica
Direcção dos Ser. Doc. (Biblioteca Brazão Mazula)
Direcção Pedagogica
Gabinete de Cooperação
Gabinete de Qualidade Académica
Instituto Superior Politécnico de Songo
Unilúrio
Universidade Católica de Moçambique

ErasmusClimate Change
(CIDMA)

4 417,15
4 417,15

Itália

18 309,77
851,30
1 900,09
103,59
21 164,75

NUFFIC
Moz/231

765,05
519,18
260,53
1 954,34
3 499,10

Total
Suécia/ASDI

6 916,12
24 092,78
13 864,60
7 296,93
14 708,26
26 866,73
5 376,42
22 365,74
10 944,99
8 883,51
16 118,51
3 515,63
160 950,22

Valor

Peso (%)

6 916,12
29 274,98
13 864,60
7 296,93
14 708,26
26 866,73
5 376,42
22 365,74
29 254,76
8 883,51
851,30
18 018,60
3 619,22
519,18
260,53
1 954,34
190 031,22

3,6%
15,4%
7,3%
3,8%
7,7%
14,1%
2,8%
11,8%
15,4%
4,7%
0,4%
9,5%
1,9%
0,3%
0,1%
1,0%
100%

2.3.2. Outros Doadores
Para além dos doadores de grande porte ou significância financeira, existem outros doadores cujos
fundos são geridos a nível das unidades orgânicas. Estes projectos, geralmente, financiam
actividades de investigação. Assim, em 2021, a UEM contou com financiamento adicional de outros
doadores. O orçamento aprovado por outros doadores foi de 243,13 milhões de MT, contra 180,70
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milhões de MT aprovados em 2020, o que representa um incremento em 25%. O resumo
apresentado na Tabela 43 demonstra que, tal como verificado em 2020, a Faculdade de Ciências foi
a que teve maior representatividade do orçamento aprovado proveniente de outros doadores, com
um peso de 26%, seguida da Faculdade de Medicina e Faculdade de Agronomia e Engenharia
Florestal, com pesos de 20% e 19%, respectivamente.
Tabela 42: Execução financeira do fundo de outros doadores por órgãos em 2021
Unidade: Mil Meticais
No

Unidade Orgânica

1
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
2
Faculdade de Ciências
3
Faculdade de Direito
4
Faculdade de Economia
5
Faculdade de Engenharia
6
Faculdade de Veterinária
7
Faculdade de Medicina
8
Escola de Comunição e Artes
9
Escola Superior de Hotelatia e Turismo de Inhambane
10
Escola Superior de Desenvolvimento Rural
11
Centro de Estudos Africanos
12
Museu de História Natural
13
Centro de Biotecnologia
14
Centro de Estudos de Políticas e Programa Agro-Alimentares
TOTAL

Valor Global do
Contrato
166 912,66
242 460,27
6 424,16
72 814,80
74 521,87
11 181,27
89 126,85
6 245,51
300,14
1 000,00
16 764,78
2 810,44
24 352,00
1 592,35
716 507,10

Orçamento
Aprovado 2021
46 813,70
62 343,89
10 215,62
13 967,96
32 588,45
2 478,63
49 118,55
6 245,51
300,14
750,00
4 919,37
2 810,44
10 160,00
419,72
243 131,98

Peso (%)
19%
26%
4%
6%
13%
1%
20%
3%
0%
0%
2%
1%
4%
0%
100%

Orçamento
Executado 2021
25 015,52
40 726,73
8 922,84
5 760,77
14 165,51
2 850,38
38 712,42
3 483,74
31,94
730,25
3 768,85
1 175,81
3 420,69
288,67
149 054,12

Execução
(%)
53%
65%
87%
41%
43%
115%
79%
56%
11%
97%
77%
42%
34%
69%
61%

Do montante aprovado foram executados somente 61%, o que representa uma melhoria em relação
ao exercício transacto (56%). A ESHTI, o Centro de Biotencologia, a Faculdade de Economia e o
Museu de História Natural foram as unidades com nível de execução abaixo de 50% em relação ao
orçamento aprovado, isto é, 11%, 34%, 41% e 42%, respectivamente. Algumas das razões para a
baixa execução desses fundos estão relacionadas com a impossibilidade de realização de algumas
actividades planificadas decorrentes da implementação das medidas de prevenção da propagação da
COVID-19, que limitaram a realização. Não obstante, a Faculdade de Veterinária, a ESUDER e a
Faculdade de Direito são as unidades orgânicas que alcançaram maiores níveis de execução, 115%,
97% e 87%, respectivamente.
A análise detalhada dos outros doadores permitiu aferir que estes financiam no total 84 projectos
geridos a nível das unidades orgânicas, sendo que os projectos financiados por Moçambique têm
uma maior representatividade com cerca de 24%, seguido dos Estados Unidos da América e da
Tanzânia, com cerca de 11% e 8%, respectivamente. Os países com menor representatividade são
Áustria e Costa de Marfim, ambos com cerca de 1%, conforme ilutra a Figura 27.
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Figura 27: Representatividade dos projectos por país

A Figura 28, indica que o eixo com maior montante executado nos projectos geridos a nível das
unidades orgânicas é o eixo de Investigação com uma representatividade de execução global de cerca
de 79%, seguido do eixo de Ensino e Aprendizagem com cerca de 19%. Os eixos com menor
execução são os eixos de Assuntos Transversais e de Património e Infra-estruturas.

Figura 28: Distribuição da execução de outros doadores por eixos estratégicos
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2.4.

CRÉDITOS

Para o exercício económico de 2021 foram aprovados para esta fonte de financiamento cerca de
299,46 milhões de MT, que representam uma redução em 20% quando comparado com o montante
aprovado para o exercício de 2020. Este montante proveio do BADEA e do Banco Mundial.
Todavia, foram disponibilizados 118,35 milhões de MT, que correspondem a uma redução em 40%
em relação à proposta orçamental, nos termos da Tabela 44.
Tabela 43: Orçamento de Créditos em 2021
No Credor
1 Banco Mundial
2 BADEA
TOTAL

Orcamento
Valor
Aprovado Disponibilizado
55 350,00
18 263,55
244 108,40
100 082,84
299 458,40
118 346,39

Unidade: Mil Meticais

Valor
Execução face Execução face ao
executado ao Aprovado (%) disponibilizado
18 263,55
33%
100%
100 082,84
41%
100%
118 346,39
40%
100%

A Figura 29 indica a representatividade de cada um dos credores no valor disponibilizado à UEM,
onde se verifica a significância do BADEA, com cerca de 82% dos fundos disponibilizados.

Banco Mundial

BADEA

18%

82%

Figura 29: Distribuição da execução de Créditos contraídos em 2021
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2.5.

RECEITAS PRÓPRIAS

As Receitas Próprias (RP) constituem uma das fontes de financiamento da UEM e resultam, na sua
maioria, da cobrança de propinas e venda de bens e/ou prestação de serviços pelos diferentes
órgãos. Com efeito, existem na UEM vários tipos de Receitas Próprias, que estão dispersas pelos
diferentes órgãos, podendo, de forma sumária, serem agrupadas em propinas, investigação científica
aplicada, produção gráfica, consultorias, venda de publicações, aluguer de espaços e outros serviços
afins. Nos termos da Tabela 45, a UEM estimou arrecadar cerca de 250,00 milhões de MT para o
ano 2021.
Tabela 44: Receitas Próprias arrecadadas em 2021
Unidade: Mil Meticais
No
1
2
3
4
5
6
7

Previsão de
Arrecadação de
Receitas 2021
Saldo Inicial
Propinas
170 000,00
Venda de Materiais
4 316,64
Venda de Servicos
50 374,22
Patrocinio para eventos
4 069,87
Outras Receitas
17 226,59
Quota de apoio a estudantes
4 012,68

Total arrecadado em 2021
Total

Receitas Arrecadadas em 2021

Fontes

250 000,00

Valor
84 272,35
226 009,80
10 659,34
64 429,88
1 964,04
85 157,48
3 383,38

Peso (%) Arrecadação
17,7%
47,5%
58%
2,2%
3%
13,5%
16%
0,4%
1%
17,9%
22%
0,7%
1%

391 603,91

82%

475 876,26

100%

100%

391 603,91

Durante o exercício económico foi possível arrecadar 391,60 milhões de MT, o que representa um
aumento em 57% da receita previsional. Contabilizando o saldo inicial, o total dos fundos
arrecadados foi de 475,88 milhões de MT. Em 2021, as propinas continuaram sendo a principal
fonte de Receitas Próprias, com um peso de 58%, o que representa uma melhoria em relação ao
peso registado em 2020, que foi de 41% do total das receitas arrecadadas. Conforme previamente
aludido, a actualização das taxas de inscrição e de exames de admissão contribuiu significativamente
não só no incremento das receitas, mas, sobretudo, nos diferentes serviços prestados pela UEM.
No que tange à análise das despesas realizadas, constata-se que, em 2021, foi realizada a despesa na
ordem dos 145% do total estimado, taxa que representa um incremento significativo quando
comprada ao ano 2020, e a que despesa realizada com recurso a Receitas Próprias foi de cerca de
63% do estimado. Esse elevado nível de execução está associado a uma arrecadação acima do
estimado e consequente realização de despesas.
De acordo com a Tabela 46, que sumariza as despesas realizadas com recurso a Receitas Próprias,
constata-se que a rubrica de despesas com pessoal, com cerca de 51% em relação ao total, constitui
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a rubrica, para a qual, grande parte dos fundos disponibilizados foram canalizados. Constatou-se,
também, uma redução da participação das Receitas Próprias na componente de investimentos, ao
longo dos últimos três anos, em que o nível de despesas realizadas baixou de 42%, em 2019, para
10%, em 2020, e para 7%, em 2021.
Tabela 45: Despesas realizadas com as Receitas Próprias arrecadadas em 2021
Unidade: Mil Meticais
No
1
2
3
4
Total

Descrição
Despesas com pessoal
Bens e Serviços
Investimentos
Outras Despesas

Previsao de Saldo para 2021

Previsão de
Realização de
Despesas 2021
110 403,66
98 165,10
32 939,41
5 991,83
247 500,00

Despesas Realizadas em 2021
Valor
183 458,04
147 547,76
23 420,01
4 627,74
359 053,55

Peso (%)
51%
41%
7%
1%
100%

Realização
166%
150%
71%
77%
145%

116 822,71

Em suma, no orçamento global da UEM foram previstos 250,00 milhões de MT para esta fonte de
financiamento. No entanto, durante o exercício fiscal, a UEM arrecadou mais do que o estimado,
isto é, 391,60 milhões de MT, e realizou despesas na ordem de 359,05 milhões de MT, e transitou
com um saldo positivo de 116,82 milhões de MT (vide Figura 30). Importa referir que grande parte
das receitas arrecadas foi utilizada para o pagamento de Salários e Remunerações do pessoal
contratado e docentes do período pós-laboral, horas extras, gratificações, aquisição de bens e
pagamento de serviços prestados por terceiros à universidade.

Figura 30: Receitas Próprias estimadas, arrecadadas, despesa realizada e o saldo em 2021 (Mil Meticais)

A análise global da execução do OG, ilustrada na Figura 31, permite realçar a predominância dos
fundos do OE, com um peso de 78% do total de fundos executados, seguido das Receitas Próprias,
Doações e Crédito,s com peso de 12%, 6% e 4%, repectivamente.
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Orçamento do Estado

78%

Receitas Próprias

12%

Doações

Créditos

6%

4%

Figura 31: Execução do Orçamento Global em 2021

2.6.

EXERCÍCIOS FINDOS

À luz do Diploma Ministerial nº 221/2013 de 30 de Agosto, são considerados exercícios findos,
todas as despesas pagas no exercício em curso, mas pertencentes a exercícios anteriores, em
conformidade com a legislação vigente. No caso da UEM, os fundos disponibilizados pelo OE são,
em geral, sistematicamente insuficientes para cobrir a despesa realizada durante os exercícios fiscais
a que correspondem. Isso leva a que sejam inscritas dívidas para pagamento através de exercícios
findos, facto esse que se verificou durante o ano 2021. Assim, durante o ano em referência, foi pago
um montante de 1.000,45 Mil MT, referente às despesas de funcionamento, conforme apresenta a
Tabela 47.
Tabela 46: Exercícios Findos 2020/2021
Unidade: Mil Meticais
Código
Descrição
Valor Pago
(%)
A FUNCIONAMENTO
1.000,45
100%
121000 Bens
801,78
80%
122000 Serviços
100,29
10%
122001 Comunicação
98,38
10%

2.7.

DÍVIDAS TRANSITADAS PARA 2022

O valor global de dívidas e/ou requisições não pagas que transitaram de 2021 para 2022 é de 55,46
milhões de MT, contra 110,00 milhões de MT do período 2020 para 2021. Essa dívida estava
agendada para pagamento com recurso ao OE. Assim, a Tabela 48 apresenta a distribuição das
dívidas por centros de despesa, mostrando que, para a rubrica de gastos correntes, a dívida transitada
é de 15,62 milhões de MT, e 39,84 milhões de MT para a rubrica de investimento. Deste modo, antes
de se iniciar o processo de distribuição do orçamento pelas unidades para o ano de 2022, efectua-se
o cativo de verba correspondente a dívidas, para sua liquidação. Este cenário mostra que parte dos
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fundos aprovados será usada para cobrir essas despesas. No que tange ao fundo de investimento,
espera-se que o mesmo seja pago pelo tesouro sem com isso reduzir o orçamento aprovado.
Tabela 47: Dívidas transitadas OE 2021/2022

Rubrica

Descrição

Unidade: Mil Meticais
Investimento
Total

Gastos

121000 Bens

3,566.86

372.75

3,939.61

122000 Serviços

1,567.98

1,296.68

2,864.66

140000 Transferências correntes

10,486.84

-

10,486.84

211000 Construções

-

28,483.04

28,483.04

212000 Maquinaria, Equipamento e Mobiliário

-

9,683.28

9,683.28

39,835.75

55,457.43

Total

2.8.

15,621.68

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR EIXO ESTRATÉGICO

No ano 2021, os fundos do OE financiaram a grande maioria dos eixos previstos no Plano
Estratégico. Por outro lado a componente de Doações financiou somente actividades previstas nos
eixos de Ensino e Aprendizagem, Investigação, Extensão e Inovação Universitária, e Património
e Infra-estruturas, com grande ênfase para este último. Similarmente, os Créditos também
financiaram um conjunto limitado dos eixos previstos no plano estratégico, onde esses fundos foram
utilizados no Eixo de Investigação e no do Património, que se consubstancia largamente nas obras
de construção do Edifício de Administração e Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências,
conforme apresenta a Tabela 49.
Tabela 48: Execução orçamental por eixo estratégico
Eixo/Fonte de Financiamento Orçamento do estado

Ensino e Aprendizagem
Investigação
Extenção
Governação
Gestão
Patrimonio
Transversais
Total

1,141,250.14
330,743.30
48,608.01
62,299.36
592,495.98
121,533.05
41,746.36
2,338,676.20

Doações

31,023.48
124,318.36
2,734.05

31,955.34
190,031.22

Créditos

12,805.70
105,540.69
118,346.39

Receitas Proprias

Orçamento global

212,746.13
54,086.41
76,708.49
11,547.61
3,964.90
359,053.55

1,385,019.76
521,953.77
51,342.06
62,299.36
669,204.47
270,576.69
45,711.26
3,006,107.36

Peso (%)

46.1%
17.4%
1.7%
2.1%
22.3%
9.0%
1.5%
100.0%

A Figura 32 ilustra que, para o período em referência, grande parte dos fundos foi executada para
atender as actividades de ensino e aprendizagem, com cerca de 46%. Aproximadamente, 22% dos
fundos executados foram para atender as actividades relacionadas com o Eixo de Gestão, Finanças
e Recursos Humanos. O Eixo de Investigação consumiu cerca de 17% dos fundos disponibilizados.
Por outro lado, verifica-se que o Eixo de Extensão e Inovação, Governação e Cooperação e
Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

81

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

Assuntos Transversais foram os com baixa execução, comparativamente aos demais eixos, com
pesos de 2.3%, 2.3% e 1.5%, respectivamente. No concernente aos eixos de Extensão e Inovação
e de Assuntos Transversais, a baixa execução em relação ao orçamento está também associada à
baixa execução das actividades reportadas na primeira parte do relatório. De entre os factores que
concorrem para essa baixa execução, está o baixo número de actividades planificadas para os
referidos eixos. A Tabela H.5 (Apêndice H), apresenta de forma detalhada, a distribuição da
execução de acordo com os eixos e respectivos objectivos estratégicos.

Transversais
2%
Patrimonio
9%

Gestão
22%

Governação
2%
Extenção
2%

Ensino e
Aprendizagem
46%

Investigação
17%

Figura 32: Peso da execução do orçamento por eixo estratégico

Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

82

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

PARTE III
3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No exercício económico de 2021, a UEM realizou as actividades do Plano Anual de Actividades e
Orçamento, com um grau de cumprimento de cerca de 57% contra 89% de 2020 e uma
correspondente execução de fundos na ordem de 96%. Em termos compartivos, houve um aumento
na execução orçamental, em cerca de 5% em relação ao ano 2020. O grau de realização de
actividades planificadas baixou cerca de 32% devido às actividades realizadas, que não tinham sido
planificadas, e que tiveram impacto significativo no orçamento. Apesar dos constrangimentos
impostos pela COVID-19 e pelas limitações orçamentais, foram implementadas actividades que
produziram resultados com impacto positivo para a UEM e para a sociedade, em geral.
3.1.

CONCLUSÕES

As actividades realizadas pela UEM durante o ano 2021, foram largamente determinadas pela
necessidade de ajustar-se as medidas de contenção da despesa pública e as necessidades especiais
decorrentes da eclosão da pandemia da COVID-19. Em termos globais, a execução orçamental do
ano 2021 foi de 93% em relação ao orçamento aprovado, e 96% em relação ao disponibilizado. É
importante salientar que a permanência da UEM no trajecto delineado para o ano 2021, no que
tange à execução financeira, foi, em grande escala, limitada na medida em que grande parte das
actividades planificadas não foram realizadas.
É de salientar que não foram disponibilizados fundos para a componente de investimento através
do OE, que é a principal fonte de financiamento do OG. Desta forma, urge a busca de fontes
alternativas de financiamento, não só para as despesas correntes e de investimento, mas, sobretudo,
para implementação dos planos de melhorias dos cursos para a sua acreditação. Assim, prevalecem
desafios em responder integralmente às necessidades das unidades orgânicas e a materialização dos
objectivos plasmados no PEUEM 2018-2028.
3.1.1. Eixo de Ensino e Aprendizagem
O aumento e adequação da oferta de cursos de pós-graduação representou um marco importante
para este eixo, pois criou-se mais oportunidades de ingresso à UEM, o que reflectiu no acréscimo
no número de vagas oferecidas pela UEM. Em relação as graduações, em 2021 houve uma redução
do número de graduados em cerca de 11% em relação ao ano de 2020. Concorreram para essa
redução aspectos relacionados com a pandemia da COVID-19. No que tange à execução dos fundos

Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

83

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

colocados à disposição da UEM, esse eixo apresentou maior execução, com cerca de 46% do total
dos fundos disponibilizados, maioritariamente, influencida pela rubrica de salários e remunerações.
3.1.2. Eixo de Investigação
O ano de 2021 foi marcado pela realização da XI Conferência Científica na UEM e da IV Gala
UEM-2021. Mereceu destaque também o 1° Fórum dos estudantes de Pós-graduação com o
objectivo de abordar, de forma efectiva, os desafios e oportunidades da pós-graduação, atendendo
à transformação da UEM em Universidade de Investigação. Houve um incremento de projectos de
investigação em cerca de 31%. A maior concentração de projectos de investigação verificou-se na
área de Ciências Veterinárias e Agroflorestais, com 232 projectos, o que representa 39% do total
dos projectos, seguida da área de Ciências Sociais e Humanas, com 150 projectos, o equivalente a
25%. Dos 599 projectos de investigação desenvolvidos, 128 (21%) foram submetidos em iniciativas
competitivas de financiamento. Cerca de 17% do total dos fundos disponibilizados foram usados
para atender as necessidades financeiras desse eixo.
3.1.3. Eixo de Extensão e Inovação
Em 2021, o Eixo de Extensão e Inovação foi marcado pela aprovação da Política de Extensão e
Inovação da UEM e a respectiva Estratégia de Implementação. A dimensão prestação de serviços e
assistência técnica, representando cerca de 48% do total das actividades de extensão realizadas em
2021. Quanto à Inovação, o destaque vai para a promoção da inovação baseada na investigação em
parceria com o sector produtivo, bem como a implementação de iniciativas de desenvolvimento de
soluções inovadoras com o Governo e parceiros de cooperação. Somente 0.3% do OG da UEM foi
executado em actividades com impacto na extensão e inovação. Há necessidade de maior
intervenção em termos de actividades e orçamento para que a representatividade nesse eixo seja
expressiva e concorra para efectiva transformação da UEM em UdI.
3.1.4. Eixo de Governação e Cooperação Universitária
Em 2021, o enfoque esteve no fomento, a todos os níveis institucionais, de práticas de governação
democrática e colegial, assegurando uma estrutura de gestão consentânea com os desígnios de uma
UdI alicerçada no espírito de boa governação, bem como, desenvolver e fortalecer a cooperação aos
níveis nacional, regional e internacional. Para o efeito, o CUN, órgão máximo deliberativo da UEM,
aprovou diversos instrumentos de gestão e governação universitária, bem como no domínio da
cooperação. As propostas aprovadas em 2021 representam um incremento de cerca de 30% em
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relação ao ano de 2020. O Eixo de Governação e Cooperação consumiu cerca de 2% do OG em
2021. Pela sua natureza, estima-se que essa representatividade seja aceitável e corresponde ao nível
das actividades planificadas, pois, foram realizadas cerca de 53% das actividades planificadas.
3.1.5. Eixo de Gestão, Finanças e Recursos Humanos
Várias acções foram desenvolvidas com vista a gerir os recursos alocados de forma eficiente,
transparente e fiável; mobilizar recursos adicionais para a UEM; e aumentar a atractividade, a
eficiência e a eficácia na gestão dos recursos humanos. O presente eixo, representa o segundo
principal destino dos recursos disponibilizados para a UEM, correspondendo a cerca de 71%. Esta
significância está consubstanciada nas acções de suporte que as unidades administrativas prestam às
unidades académicas, aos centros e às unidades especiais. Foi igualmente, o segundo eixo mais
importante do ponto de vista de execução do orçamanento com cerca de 22% do total dos fundos
executados. Há que notar que nesse eixo estão contabilizadas actividades de gestão centralizada, que
incluem despesas com água, luz, internet, telefonia fixa e móvel, serviços de limpeza, rendas entre
outros.
3.1.6. Eixo de Património e Infraestruturas
As restrições orçamentais, sobretudo, na componente de investimentos, comprometeram a
realização das actividades planificadas para o Eixo de Património e Infraestruturas. Contudo, as
actividades planificadas foram levadas a cabo na ordem de 67%, com especial destaque para as que
foram realizadas no âmbito da prevenção e mitigação da COVID-19. Foram alocados para esse eixo
cerca de 8% do total do orçamento. No entanto, pela falta de diponibilizacao de fundos do OE,
esse nível de execução foi financiado pelos fundos provenientes de doações, receitas próprias e
créditos, sendo que esta última rubrica foi a que mais contribuiu para o nível de realização do Eixo
de Património e Infraestruturas.
3.1.7. Eixo de Assuntos Transversais
Várias actividades foram realizadas de modo a garantir a integração de questões de género, cultura,
desporto, meio-ambiente, ética e cidadania e saúde. A maior parte das actividades foi desenvolvida
no âmbito da saúde, sobretudo para as medidas de prevenção e combate à pandemia. O Eixo de
Extensão e Inovação e o Eixo de Assuntos Transversais, representam uma ínfima parte das
actividades financiadas pelo orçamento da UEM, com uma representatividade de 34%. O eixo de
Assuntos Transversais consumiram cerca de 2% do OG, representando assim o eixo com menor
nível de execução. Há necessidade de melhorar o nível de execução, através de uma melhor
Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais & Direcção de Finanças

85

Relatório Anual de Actividades e Financeiro de 2021

planificação a nível de todas as unidades orgânicas da UEM, em actividades específicas que tenham
impacto directo na materialização das metas estabelecidas para o eixo.
3.2.

PERSPECTIVAS

Perspectiva-se a definição anual de metas institucionais referentes a:
a) Aumento do número de cursos auto-avaliados e acreditados nos níveis de graduação e de pósgraduação;
b) Aumento do número de estudantes graduados de todos os níveis;
c) Aumento do número de publicações científicas;
d) Aumento do número de projectos, com particular ênfase para aqueles que privilegiam a
transferência de conhecimento e a ligação com o sector produtivo;
e) Fortalecimento de mecanismos de criação de bolsas de estudos para a pós-graduação;
f) Busca por fontes alternativas de financiamento, através de estabelecimento de parcerias públicoprivadas;
g) Fortalecimento da base de autofinanciamento através de incremento de receitas próprias;
h) Intensificação das actividades de mobilização de recursos para investigação; e
i) Planificação orientada com base nos resultados e adopção das prioridades da UEM para o ano
de 2023.
Há necessidade de a UEM continuar a sensibilizar e treinar os seus docentes, técnicos e estudantes
no uso das plataformas digitais aplicadas para o ensino remoto. Para o ano 2022, a UEM tem como
principais desafios, na área de ensino e aprendizagem, a melhoria do sinal de internet e a
uniformização da plataforma digital a ser usada pelos docentes e estudantes. Continuar a
desenvolver acções tendentes a tornar os cursos de engenharia mais atractivos para candidatos do
sexo feminino, através da implementação do Projecto Mulher e Engenharia.
3.3.

RECOMENDAÇÕES

Para responder aos desafios crescentes plasmados no PEUEM 2018-2028, tendo em conta as
constatações do presente documento e os objectivos estabelecidos no plano, recomenda-se:
3.3.1. Eixo de Ensino-aprendizagem
a)

Cumprimento dos objectivos pedagógicos com a carga horária prevista e dentro dos prazos
planificados;

b)

Promover e facilitar o incremento do uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem;
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c)

Promover grupos de leitura e discussão de artigos de revisão entre alunos, usando
plataformas digitais;

d)

Iniciação científica com a integração de estudantes em actividades e projectos de investigação
e extensão;

e)

Formalizar mecanismos de interacção docentes-estudantes no ensino e avaliação do
desempenho dos docentes;

f)

Assegurar o funcionamento regular dos órgãos colectivos de gestão académica; e

g)

Implementação da estratégia da educação inclusiva.
3.3.2. Eixo de Investigação

a)

Reforçar a capacidade de gestão e coordenação das actividades de investigação a nível da
UEM;

b)

Estabelecer o quadro de necessidades de recursos humanos para a implementação da agenda
de investigação;

c)

Implementar programas multidisciplinares de formação, capacitação e transferência de
conhecimento para investigadores e técnicos de carreira;

d)

Concluir a internacionalização e a elevação da qualidade da investigação levada a cabo na
UEM;

e)

Promover à publicação de resultados de investigação em revistas indexadas a nível nacional
e internacional, com revisão de pares;

f)

Implementar estratégias de mobilização de recursos para o financiamento à investigação;

g)

Ampliar a contribuição da UEM no aumento da produção e produtividade nacional e
melhoria do bem-estar dos cidadãos; e

h)

Aumentar e diversificar as fontes de financiamento para pesquisas em tempos da COVID19.

3.3.3. Eixo de Extensão e Inovação
a)

Criar uma base de dados de projectos com impacto transformador na sociedade e integração
dos estudantes em actividades de acção cívica e solidariedade;

b)

Estabelecer um modelo de prestação de serviços na UEM;

c)

Integrar a extensão na avaliação e promoção de docentes, investigadores e membros do
CTA;

d)

Criar uma revista de extensão universitária na UEM; e

e)

Envolver a sociedade civil na discussão de assuntos de saúde e transversais.
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3.3.4. Eixo de Governação e Cooperação Universitária
a)

Aperfeiçoar dos instrumentos de promoção da transparência e democraticidade nos
processos de eleição e legitimação de directores de faculdades, escolas e centros de
investigação;

b)

Alargar a rede de cooperação;

c)

Capacitar periódica dos gestores das unidades orgânicas e órgãos centrais em matérias de
governação e gestão universitária;

d)

Institucionalizar da UEM como alavanca do ensino superior no país;

e)

Desenvolver textos adaptados que elucidem possibilidade de mobilidade de docente,
estudante e CTA; e

f)

Uniformizar os procedimentos para o estabelecimento de parcerias na UEM.
3.3.5. Eixo de Gestão, Finanças e Recursos Humanos

a)

Aplicar de forma integral do manual de procedimentos das normas e procedimentos de
gestão administrativa e financeira;

b)

Desenvolver o sistema informático de gestão e desenvolvimento de recursos humanos;

c)

Implementar iniciativas para a mobilização de recursos adicionais e diversificação das fontes
de financiamento;

d)

Abordar as entidades governamentais de direito para se encontrarem respostas aos
constrangimentos orçamentais da UEM, incluindo a exiguidade de fundos para a
investigação, e falta de alocação de fundos para investimento e atrasos nos desembolsos dos
fundos aprovados anualmente pelo Estado;

e)

Continuar com os esforços no sentido de influenciar o Estado a definir um regime especial
de gestão administrativa e financeira para as IES, como a UEM, incluindo a facilitação de
procedimentos de procurement e pagamento de taxas;

f)

Racionalizar a utilização de recursos financeiros, humanos, materiais e temporais;

g)

Ajustamentar o Quadro de Pessoal à nova missão e visão da UEM;

h)

Capacitar o corpo docente, investigador e CTA para responder aos novos desafios da UEM;

i)

Aumentar o número de CTA com formação especializada e ou formação em serviço.
3.3.6. Eixo de Património e Infraestruturas

a)

Requalificar os edifícios e espaços comuns existentes por forma a incentivar outras
actividades de impacto para a UEM;

b)

Criar instrumentos de avaliação dos níveis de conservação dos edifícios e equipamentos;
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c)

Preservar e conservar o património e infraestruturas da UEM.
3.3.7. Eixo de Assuntos Transversais

a)

Elaborar políticas e planos de integração de questões transversais em todas as unidades da
UEM;

b)

Reforçar a programação cultural e desportiva da UEM e a comunicação com a comunidade
universitária e sociedade, em geral;

c)

Implementar a Estratégia de Género na UEM; e

d)

Promover actividades que dinamizem discussões sobre temas relevantes de ética e
deontologia dos profissionais de saúde.
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4. Lista de fontes de dados e informação usados no Relatório
Faculdades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico
Faculdade de Ciências
Faculdade de Direito
Faculdade de Economia
Faculdade de Educação
Faculdade de Engenharia
Faculdade de Filosofia
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
Faculdade de Medicina
Faculdade de Veterinária

Escolas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escola de Comunicação de Artes
Escola de Ciências do Desporto
Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras
Escola Superior do Desenvolvimento Rural
Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane
Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto

Centros e Unidades de Investigação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centro de Biotecnologia
Centro de Coordenação dos Assuntos de Género
Centro de Ensino à Distância
Centro de Estudos Industriais, Segurança e Ambiente
Centro de Estudos Africanos
Centro de Estudo de Políticas e Programas Agroalimentares
Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás
Centro de Pesquisa e Tecnologia do Mar

Unidades Especiais
1.
2.
3.

Arquivo Histórico de Moçambique
Imprensa Universitária
Museu da História Natural

Unidades Administrativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro de Comunicação e Marketing
Centro de Informática
Direcção da Administração do Património e Desenvolvimento Institucional
Direcção Científica
Direcção de Cultura
Direcção de Infraestruturas e Manutenção
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Direcção de Finanças
Direcção de Logística e Aprovisionamento
Direcção Pedagógica
Direcção do Registo Académico
Direcção dos Recursos Humanos
Direcção dos Serviços de Documentação
Direcção dos Serviços Sociais
Gabinete de Auditoria Interna
Gabinete de Cooperação
Gabinete Jurídico
Gabinete de Planificação, Qualidade e Estudos Institucionais
Gabinete do Reitor
Secretariado dos Orgãos Colegiais

Documentos do Suporte
1.
2.
3.

Plano Estratégico da Universidade Eduardo Mondlane 2018-2028
Plano Económico e Social da UEM 2021
Plano Anual de Distribuição do Orçamento 2021.
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APÊNDICES
Link: https://bit.ly/ApendicesRAFFUEM2021
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