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 No dia 30 de Março de 2019, a DPCTESTP realizou um Seminário de Capacitação no Distrito 

de Majune, em matéria de Mecanismo de Acesso ao Financiamento do FNI, Projecto de 

Investigação e Inovação, Artigos Científicos e Metodologia de Investigação e Desenho de 

Projectos, no âmbito das actividades inscritas no PES 2019.  

O Seminário contou com 79 participantes, dos quais 27 do sexo feminino, entre membros do 

Governo Distrital, docentes do Instituto Agrário de Majune e outras individualidades. A 

cerimónia da abertura do evento foi orientada pelo Director Provincial de Ciências e Tecnologia, 

Ensino Superior e Tecnico Profissional, Geraldo Luís Macalane, que começou por explicar a 

importância do evento para o desenvolvimento do Distrito, na medida em que visava dotar 

docentes e técnicos de diversas instituições de ferramentas que lhes permitissem conceber 

projectos e aceder a fundos do FNI e FDA, bem como produzir artigos científicos, resultantes 

das pesquisas realizadas localmente. No final da intervenção, apelou para a necessidade de os 

presentes juntarem e unirem forças de modo a ajudar as vítimas das cheias e do ciclone Idai, que 

assolou a região centro do País.  

Depois da abertura do Seminário, foi a vez de o Mestre Jeremias Mauride apresentar os 

seguintes temas: Projecto de Investigação e Inovação, Metodologia de Investigação e Desenho 

de Projectos e Mecanismo de Acesso ao Financiamento do FNI e FDA. Terminada a 



apresentação e debate destas matérias, coube ao Prof. Doutor Geraldo Macalane fazer a 

abordagem sobre Normas de Elaboração de Artigos Científicos, que, à semelhança dos temas 

anteriores, foram objecto de acesos debates. 

No fim dos trabalhos, os participantes mostraram-se satisfeitos com os momentos de 

aprendizagem que acabavam de viver, tendo prometido fazer uso do conhecimento adquirido, 

através da elaboração de projectos para o desenvolvimento do Distrito. 
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