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1. Prefácio 

O Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo, abreviadamente designada por ISGE-GM, é uma 

instituição de ensino superior, aprovado pelo decreto ministerial n0 98/2014de 09 de Dezembro. Trata-se de 

uma instituição pluridisciplinar de formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de cultivo do saber humano. O ISGE-GM fornece educação tanto terciária (graduação) quanto 

quaternária (pós-graduação), é uma pessoa colectiva de direito privado, dotado de personalidade jurídica, e 

goza de autonomia científica e pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial e disciplinar. 

A missão estatutária do ISGE-GM é a criação, desenvolvimento, transmissão do saber, prestação de serviços às 

comunidades em que se insere através da investigação, ensino, difusão, estudo e produção de conhecimentos 

científicos, tecnológicos, sociais e culturais. 

Muitas organizações, ao se depararem com a dificuldade de mobilizar seus esforços, direcionando-os para a 

efetiva melhoria dos serviços oferecidos, têm optado por definir um plano estratégico. Gerir estrategicamente 

uma organização significa, nos dias de hoje, a possibilidade mais tangível, e talvez a única, de atingir os 

objectivos institucionais pretendidos. 

A gestão estratégica trata em primeiro lugar da formulação de estratégias que determinem rumos ou formas 

de atingir objectivos. Essas estratégias são geralmente reunidas e descritas no plano estratégico, que, por sua 

vez, é concebido didaticamente a partir de uma análise de cenários, culminando com a elaboração de uma 

matriz que elucide ameaças e oportunidades, sob os pontos de vista interno e externo à organização.  

 

O plano estratégico será consubstanciado, então, num instrumento esclarecedor quanto: 

- à visão - onde queremos chegar como instituição; 

- à missão - para que servimos, qual é nossa razão de ser; 

- aos valores - quais são nossas premissas quanto às atitudes para alcançar nossa visão; 

- à estratégia - como faremos para alcançar nossa visão e 

- aos desdobramentos da estratégia - as grandes acções que precisamos conduzir e que comporão a estratégia, 

isto é, os objetivos estratégicos.  

A estratégia deverá desdobrar-se também indicando as competências organizacionais, ou seja, quais são as 

capacidades que possuímos colectivamente, ou que precisaremos desenvolver, para podermos alcançar nossa 

visão. 
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2. Contexto e Quadro Geral da Emergência do Plano Estratégico do Instituto Superior 

de Gestão e Empreendedorismo (ISGE-GM) 

O Plano Estratégico do ISGE-GM foi concebido numa fase em que a situação do país é caracterizada por 

profundas transformações económicas e socioculturais, como resultado de reformas institucionais e 

crescimento de investimentos em vários sectores da economia. 

Os últimos anos têm sido particularmente positivos para Moçambique, pois tem superado o crescimento 

económico da região subsaariana e se tem aproximado do ritmo de crescimento de alguns países asiáticos e da 

américa latina. 

No entanto, o rápido crescimento do país está ainda relacionado com a reduzida base de partida, dado que 

Moçambique permanece um dos países mais pobres do mundo. Os índices de desenvolvimento humano e 

igualdade de género de Moçambique continuam em patamares muito baixos. As autoridades do país têm 

desenvolvido esforços consideráveis no sentido de melhorar os principais indicadores de desenvolvimento 

humano e social, particularmente com objectivo de reduzir os índices de pobreza e aumentar as taxas de 

escolarização. No entanto estes esforços têm-se revelado insuficientes para elevar os níveis de 

desenvolvimento do país. 

         A capacidade de atracão de investimento estrangeiro e a exploração de recursos naturais têm sido 

determinantes para elevar o potencial de crescimento da economia. Apesar de agricultura continuar a deter 

em peso muito elevado no PIB, a recente descoberta de grandes reservas de carvão e de gás natural, tem 

estado na base da atração de investimento para mega-projectos e tem possibilitado um desenvolvimento 

extraordinário do sector da indústria extrativa, não obstante a flutuação de preços de matérias-primas no 

mercado internacional. 

Contudo, a exploração potencial de mega-projectos está ainda muito limitada por alguns constrangimentos, 

designadamente, a demanda de técnicos e mão-de-obra nacional qualificada nas áreas tecnológicas e de 

gestão, a inflação da moeda nacional influenciada em parte pela redução de preços de matérias-primas no 

mercado internacional e falta de infraestruturas no sector de transporte para garantir o escoamento dos 

produtos. 

        Face a actual realidade que se vive no país, o ISGE-GM, pretende dar o seu contributo com vista a 

contribuir para melhorar os principais indicadores de desenvolvimento humano e social, nomeadamente elevar 

a taxa de mão-de-obra qualificada na área de gestão e empreendedorismo, reduzindo desta forma os níveis de 

pobreza na sociedade moçambicana. 

O ISGE-GM iniciou as suas actividade em 2015 e, na prossecução dos objectivos acima referidos, os seus cursos 

estão estruturados priorizando os domínios das ciências agrárias, ciências de gestão e administração, ciências 

jurídicas, ciências de educação, ciências sociais, engenharias, recursos naturais e tecnologias de informação.  
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Os planos curriculares dos cursos obedecem uma abordagem de cadeia de valores de modo a incorporar a 

produção primária, processamento, distribuição e consumo. Com a duração de 4 anos, todos os cursos do ISGE-

GM compreendem disciplinas tais como empreendedorismo e investigação que servem para preparar os 

discentes para interagir com o mundo real para diagnosticar, identificar e implementar projectos concretos de 

desenvolvimento económico. 

O ISGE-GM irá promover de forma progressiva, o crescimento do número seus cursos de uma forma ajustada à 

evolução de Sistema do Ensino Superior no país e das necessidades do mercado. É igualmente objectivo do 

ISGE-GM que o processo de ensino e aprendizagem da instituição esteja adequado não só a realidade 

moçambicana mas também ao contexto internacional. Deste modo, a visão futurista do processo de ensino e 

aprendizagem patente no ISGE-GM visualiza que nos anos subsequentes se introduzam outros cursos nos níveis 

de licenciatura e mestrados. 

3. Análise da Situação Actual 

A análise da situação actual do Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo, abreviadamente designada 

por ISGE-GM, que se apresenta-se a seguir, inclui as forças e as fraquezas internas, as oportunidades e ameaças 

externas. Com base nesta análise, serão definidas as principais linhas estratégicas do presente plano. 

Forças 

 Primeira instituição do ensino superior privada na área de Gestão e Empreendedorismo no Distrito de 

Marracuene; 

 Corpo docente moçambicano jovem, motivado e comprometido com trabalho; 

 Grande variedade de cursos oferecidos; 

 Existência de Projecto aprovado para construção de raiz; 

 Previsão de construção de um campo de raiz; 

 Existência de transporte para estudantes; 

 Propinas acessíveis. 

 Ensino superior apoiado pelo Governo; 

 Direcção com vasta experiência em gestão e de ensino superior; 

Fraquezas 

 Instituição nova, sem referência a nível nacional e internacional; 

 Poucos parceiros de cooperação a nível nacional e internacional; 

 Biblioteca com acervo insuficiente, e sem um sistema de catalogação digital; 

 Insuficiência de Infraestruturas, Biblioteca e Laboratórios; 

 Maior parte do corpo docente com nível de Licenciatura; 



Plano Estratégico ISGE-GM  Page 6 
 

 Salários pouco atrativos. 

Oportunidades 

 Primeira e única instituição de ensino superior no distrito de Marracuene; 

 Grande demanda do ensino superior no país; 

 Programa de pós-graduação a nível de Mestrado, que pode elevar o nível académico do corpo docente; 

 Cursos atrativos e pouco oferecidos no país; 

 Única Instituição de Ensino Superior no Distrito de Marracuene; 

 Demanda altado Ensino Superior no Pais. 

Ameaças 

 Existência de outras instituições de referência no país; 

 Fraca preparação dos estudantes do ensino pré-universitário; 

 Baixa renda;  

 Existência de concorrentes com mais experiência de ensino superior; 

 

O presente Plano Estratégico foi elaborado tendo em conta; os valores, a visão e a missão do Instituto Superior 

de Gestão e Empreendedorismo (ISGE-GM) que são: 

 

Visão 

Ser líder de excelência na formação académica na área de gestão de negócios a nível nacional e internacional. 

 

Missão 

Ser uma instituição de excelência, provendo alta qualidade de ensino e contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade, através de programas curriculares de padrões elevados. 

 

Valores 

Empreendedorismo; 

Qualidade; 

Excelência (Paixão); 

Cometimento. 
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4. Objectivos do Plano 

4.1 Objectivo Geral 

 

O principal objetivo do ISGE-GM é contribuir na formação profissional e humana em diferentes áreas do 

conhecimento, com elevado grau de qualificação; 

 

Para alcance deste objectivo, será necessário criar condições para que o ISGE-GM seja reconhecida como uma 

instituição de ensino superior de investigação, incentivandoa sua centralidade e promovendo, desde logo, a 

criação de linhas de orientaçãoestratégicas capazes de optimizar os recursos em torno de objectivos comuns, 

centrados na produção de conhecimento, que permitem incentivar, melhorar e aumentar a investigação 

científica. 

4.2 Objectivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos são os grandes desafios que a instituição deverá suplantar para conseguir 

implementar a sua estratégia. Funcionam como sinalizadores dos pontos de actuação onde o êxito é 

fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro. Definem o que a instituição quer 

atingir em cada uma das perspectivas da sua estratégia.O Plano Estratégico do ISGE-GM para 2015 – 2020 

compreende um conjunto de objectivos estratégicos que a seguir se apresentam: 

 

Objectivo Estratégico 1: 

Garantir a implementação do currículo de qualidade, acesso equidade na instituição; 

 

Objectivo Estratégico 2: 

Aumentar a Quantidade e Elevar a Qualidade do corpo docente; 

 

Objectivo Estratégico 3: 

Melhorar a Eficiência e Eficácia do Processo de Formação; 

Objectivo Estratégico4: 

Desenvolver a Pesquisa Científica 
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Objectivo Estratégico5: 

Desenvolver a Extensão 

 

Transformar o ISGE-GM em Universidade até 2025; 

 

Objectivo Estratégico6: 

Desenvolver a Extensão 

 

Objectivo Estratégico7: 

Internacionalizar a Instituição.  

 

Em seguida apresentam-se detalhadamente os objectivos estratégicos definidos previamente: 

 

Objectivo Estratégico 1 - Garantir a implementação do currículo 
de qualidade, acesso equidade da instituição

Ensino

Garantir a implementação do currículo Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2018 2022

Estratégias 1:1 Monitorar e avaliar a
implementação do currículo

Existência de relatórios anuais
sobre qualidade de
implementação do currículo.
Existência de uma comissão de
avaliação e do relatório.

x x

Estratégias 1:2 Equipar e gerir Infra-estruturas de 
ensino e pesquisa do ISGE-GM; 
Participação dos docentes no 
processo de decisão para alocação 
de fundos e recursos; Início da 
construção do campus de raiz em 
2017;

Existência de um sistema
funcional de gestão de 
Infraestruturas
de ensino e
pesquisa;

x x

Estratégias 1:3 Disponibilizar bibliografia por áreas
Estabelecer uma biblioteca 
informatizada

Existência de uma biblioteca 
funcional; 
Existência de uma biblioteca 
informatizada funcional 

x x
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Objectivo Estratégico 2 - Aumentar a Quantidade e Elevar a 
Qualidade do corpo docente e CTA

Ensino

Aumentar a Quantidade e Elevar a Qualidade do corpo docente e CTA Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2018 2022

Estratégias 2:1 Realizar a capacitação
sistemática do Corpo docente e CTA

Nr de seminários
de capacitação por sector
e niveis de formação 
alcaçados

x x x

Estratégias 2:2 Estabelecer um plano de Pós-
Graduação dos docentes, atraves do
Programa interno de Pós-Graduacao 
e Bolsas de estudo;
Elevar o nível académico dos
docentes licenciados para graus de 
Mestre e Doutor até 2020;
Cursos de especialização CTA;

Existência de uma plano
director a nível do ISGEGM
sobre a formação
dos docentes  e CTA
Existência de um sistema
de controlo e certificação
do processo da
implementação do plano
de pós-graduação

x x

Estratégias 2:3 Criar e equipar
Laboratórios 

Número de laboratórios  
criados e equipados

x x

Estrategia 2:4 Sistema de avaliação de 
docentes e CTA  com “feedback” 
dos resultados

Existência de um 
instrumento de 
avaliação do corpo 
docente e CTA

x x
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Objectivo estratégico 3- Melhorar a Eficiência e Eficácia do 
Processo de Formação
Formação

Melhorar a Eficiência e Eficácia do Processo de Formação Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2018 2022

Estratégias 3:1 Planificar os ingressos; 
Atingir um número de 5.000 estudantes até 
ao ano lectivo de 2020;

Existência de um plano de 
relatórios anuais de monitoria 
da relação entre os ingressos e 
a disponibilidade de recursos;

x x

Estratégias 3:2 Criar um sistema de controlo de qualidade Existência de um  instrumento 
de controlo de qualidade 
(avaliação de desempenho do 
corpo docente, CTA e orgãos 
colegiais)

x x x

Estratégias 3:3 Prover novos cursos em conformidade com 
as necessidades de desenvolvimento sócio-
económico Assegurar o cumprimento das 
directrizes estabelecidas no estudo de 
viabilidade; 

Existência de estudos de 
viabilidade sobre os 
cursos a introduzir.

x x

Estratégias 3:4 Avaliar o desempenho profissional dos 
docentes e CTA; 
Adequar a estratégia do Plano à estrutura 
organizacional;
Garantir a constituição e funcionamento 
pleno de todos os órgãos colegiais até 2016;

Relatórios anuais sobre o 
desempenho dos 
docentes e CTA

x x
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Objectivo Estratégico 4- Desenvolver a Pesquisa Científica

Pesquisa

Promover a Pesquisa Científica Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2016 2022

Estratégias 4:1 Criar núcleos de investigação por  
áreas cientificas;
Criação de um sistema de 
financiamento da pesquisa 

Número de núcleos 
de investigação e de 
núcleos com acesso 
ao sistema de 
financiamento

4 8

Estratégias 4:2 Criar um sistema de informação e 
divulgação / pesquisa – Revistas 
ou Jornais

Número de 
publicações, 
participações em 
conferencias por 
docente

2 Revistas
Trimestrais

3 Revistas
Trimestrais

&
1 Jornal 
mensal

Estratégias 4:3 criar e equipar de laboratórios de 
investigação

Existência de 3 
laboratórios de 
referência 

x x
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Objectivo estratégico 5-Desenvolver um Sistema Integrado de Pós-graduação

Pós-Graduação 

Desenvolver um Sistema Integrado de Pós-Graduação Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2020 2025

Estratégias 5:1 Aumentar o número de pós-
graduados, Mestres e Doutorados 
nas diferentes áreas 

Nr. de pós-graduados, 
Mestres (6) e Doutorados 
(4)

3 Mestres
&

2 Doutores

3
Mestres

&
2 

Doutore
s

Estratégias 5:2 Diversificar as áreas de Pós-
Graduação

Existência de cursos 
atractivos de acordo com as 
exigências do mercado de 
trabalho e criação de linhas 
de pesquisa relac ionadas. 

x x

Estratégias 5:3 Identificar áreas prioritárias e criar 
áreas cientificas para sustentar o 
sistema de Pós-Graduação. 

Áreas cientificas criadas e 
consolidadas

x
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Objectivo Estratégico 6- Desenvolver a Extensão 

Extensão

Desenvolver a Extensão Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2017 2022

Estratégias 6:1 Identificar áreas potenciais para 
Extensão ( Consultoria , Prestação 
de serviços analises laboratoriais, 
tratamento de dados estatísticos, 
sondagem de opinião, etc.) 

Existência de um 
Plano director

x x

Estratégias 6:2 Estimular uma maior articulação 
entre ISGE-GM e outras unidades 
orgânicas e instituições de ensino, 
investigação sociedade civil e 
outras...

Existência de 
memorandos de 
entendimento com 
outras instituições 

x x

Estratégias 6:3 Assistir as instituições publicas 
/privadas e comunidades no 
Distrito de Marracuene

Memoranduns e 
relatórios anuais 
dos sectores

x
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Objectivo Estratégico 7: Internacionalizar a Academia
Internacionalização

Internacionalizar a Instituição Ano de referência 

Estratégias Indicadores 2015 2018 2022

estratégia 7:1 Incentivar participação de 
docentes/ estudantes em 
redes internacionais de 
pesquisa

Existência de acordos 
em execução/funcionais 
de cooperação com 
parceiros

x x

estratégia 7:2 Promover a mobilidade de 
docentes e investigadores 

Percentagem de 
docentes envolvidos em 
redes internacionais de 
ensino e pesquisa 

x x

Estratégia 7:3 Promover a mobilidade de 
estudantes 

Percentagem de 
estudantes envolvidos 
em conferências e 
seminários 
internacionais

x x
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6. ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Total 

item custo 
unitário

Número de 
unidades 

custos 
anuais 

2015 2018 2025

Projectos de pesquisa 

Revistas científicas e 
Jornais

Bibliografia

Informatização

Equipamento de 
Laboratórios e sala de aula

Construção do campus de 
rais

Participação em 
Conferências e seminários

1.200.000,00 1.800.000.00 2.300.000,00

Elaboração do Plano 
Estratégico

150.000,00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


