
Futurando 
Promoção da Educação na Cidade de Maputo

O projecto desenvolve-se a partir de um espaço central de promoção da Educação e acesso ao
conhecimento, na cidade de Maputo, antigo Livro Aberto, que albergará o Centro Futurando. Numa fase
inicial pretende-se reabilitar e equipar este espaço, numa perspectiva de criar um ambiente receptivo e
adaptado para as crianças e os jovens, estudantes do ensino primário e secundário, também com a valência
e o foco na criação de um espaço seguro para as raparigas. O Centro Futurando será equipado com
computadores, internet, livros e manuais escolares do ensino secundário e terá o acompanhamento de 3
recursos humanos, 2 dos quais dedicados a tempo inteiro. Numa primeira fase o projecto é apresentado à
Direcção Provincial da Educação e às escolas da cidade e será ainda criada uma plataforma de promoção e
gestão das bolsas de estudo que o projecto pretende atribuir ao longo dos 5 anos. Ao longo deste período
serão atribuídas 3750 bolsas a estudantes do Ensino Secundário e 75 bolsas a estudantes do Ensino
Universitário. Estas bolsas pretendem aumentar o acesso à Educação de famílias desfavorecidas, abolindo
os entraves, geralmente financeiros e também culturais, em particular por parte das raparigas. Neste
sentido, serão ainda feitas sessões mensais exclusivas para raparigas, beneficiando 150 meninas e
sessões de apoio ao estudo, 2 vezes por semana, beneficiando um total de 100 alunos. Junto de 10 escolas
secundárias será promovida, anualmente, a possibilidade de melhoria das suas condições de ensino
através de beneficiação das infraestruturas ou aquisição de material didáctico.

Período de execução:
• 5 anos - Novembro de 2020 a 

Outubro de 2025

Beneficiários: 
• 250 estudantes ensino primário/ 

secundário (pelo menos 150 do sexo 
feminino)

• 3750 estudantes do Ensino 
Secundário (preferencialmente 60% 
do sexo feminino)

• 75 estudantes do Ensino Superior 
(preferencialmente 60% do sexo 
feminino)

• 10 escolas secundárias de Maputo –
Cidade

Implementador: 
• Associação Helpo

Parceiros: 
• Serviço de Assuntos Sociais da 

cidade de Maputo
• Escola Portuguesa de Moçambique –

Projecto Mabuko Ya Hina

Financiador:
• Mecenas

Objectivos Gerais:
• Garantir o acesso à educação inclusiva, de 

qualidade e equitativa, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos.

• Alcançar a igualdade de género e empoderar
todas as mulheres e raparigas.

Objectivo Específico:
. Aumentar o acesso a uma educação de qualidade 
por parte de rapazes e raparigas na cidade de 
Maputo.

Resultados Esperados

2. Criados Programas de acesso facilitado ao estudo e 
progressão escolar (bolsas de estudo no Ensino 
Secundário e Ensino Superior).

3. Melhoradas as condições de ensino em 10 Escolas 
Secundárias da cidade de Maputo.

4. Criado o Espaço da Rapariga com programa para 
empoderamento das raparigas no Centro Futurando.

1. Centro Futurando em funcionamento.
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