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No mundo moderno reconhece-se que as Universidades e, em 
particular, as Faculdades de Engenharia não têm como objectivo,
apenas, a formação de quadros. Estas instituições devem incluir nos
seus programas de actividades um leque mais amplo de
intervenções ligadas, fundamentalmente, ao que se designa de
investigação e extensão. 

Devido a sua natureza e característica, uma Faculdade de
Engenharia deve ser um dos principais mentores e moderadores dos
princípios da actividade industrial e de consultoria, intervindo com
sugestões para correcções das tecnologias correntes com vista ao
seu melhoramento, e propondo novas tecnologias no sentido da
afirmação de projectos cada vez mais funcionais, seguros,
económicos e estéticos. Assim, na prática, os Engenheiros servem
de garante para o processo de desenvolvimento económico de um
pais projectanto e executando infra-estruturas de diversa natureza, 
estabelecendo sistemas de comunicações mais rápidos,
abrangentes e inteligentes, explorando e gerindo sistemas
energéticos, mantendo funcionais e rentáveis sistemas industriais
cada vez mais complexos. 

Para o estabelecimento dos seus patamares ideais de
funcionalidade, as Faculdades devem assumir filosofias e princípios
rígidos, que muitas vezes envolvem vários tipos de parcerias e
intercâmbios, tendo sempre como pressuposto a criação de
capacidades para servir a sociedade em que se insere. 

A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane
encontra-se neste processo. Os vários estágios do desenrolar deste
processo pode-se resumir no que se segue. 

Os processos de auto-avaliação realizados correntemente 
permitiram verificar que a Faculdade de Engenharia cumpre
globalmente com o propósito clássico de uma Faculdade que
consiste na criação/transmissão de conhecimentos práticos e
científicos. Porém, também pode-se verificar que aqueles 
conhecimentos eram disponibilizados a uma massa limitada. O
intercâmbio entre a Faculdade de Engenharia, a Indústria e a
Sociedade Civil era diminuta. 

O intercâmbio com a indústria verifica-se primordial e 
fundamentalmente, pelo facto daqueles serem os principais
consumidores de uma parte significativa da produção da Faculdade
(os quadros). Por outro lado, a Faculdade de Engenharia deve servir
de promotor das soluções dos problemas técnicos existentes no seio
da indústria. Esta acção inclui uma actualização permanente dos
técnicos activos na indústria com conhecimentos mais actualizados
e diversificados das áreas específicas. 

O intercâmbio com a sociedade civil – massa consumidora dos
produtos da indústria – permite aferir a qualidade dos produtos 
industriais a partir do grau de satisfação da sociedade civil, definindo
assim o tipo e a natureza da intervenção da Faculdade no processo
industrial. 

Com a constatação ora referida e na perspectiva de enriquecimento
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de conhecimentos e troca de experiência e informação, a Faculdade 
de Engenharia iniciou um sistema de parcerias com a Indústria e 
com a Sociedade Civil no desenvolvimento de diversos projectos.  

O factor pioneiro desta acção obrigou a Faculdade de Engenharia a 
estender estas parcerias a outras entidades estrangeiras como 
forma de solidificar suas experiências e actualizar cada vez mais os 
seus técnicos no sentido de dar melhor resposta as parcerias com a 
indústria nacional e com a sociedade civil. 

Nestas parcerias incluíram–se estágios, projectos de investigação, 
bolsas de pós graduação, realização de eventos científicos, etc. Dos 
eventos científicos realizados importa realçar a acção da Faculdade 
de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane na organização 
do I Congresso Luso Moçambicano de Engenharia, em Setembro de 
1999. 

O referido Congresso tinha como objectivo único a promoção de um 
fórum de discussão dos temas actuais de Engenharia no geral. O 
estabelecimento da etapa seguinte é o encontro que se pretende 
realizar em Setembro de 2001, o II Congresso Luso Moçambicano 
de Engenharia, tendo como objectivo reunir técnicos, académicos, 
industriais e praticantes de Engenharia dos PALOP´s para a 
discussão do estágio da interligação Faculdades de Engenharia-
Indústria-Sociedade Civil com vista ao estabelecimento de melhores 
directivas e parcerias para o desenvolvimento sustentável da 
Sociedade no geral. 

Neste âmbito importa referir alguns resultados de parcerias 
desenvolvidas pela Faculdade de Engenharia da Universidade 
Eduardo Mondlane que consistiu, fundamentalmente, no: 

Formação contínua e sustentada do quadro docente;  
Actualização contínua do perfil dos graduados da Faculdade 
de Engenharia;  
Orientação da indústria sobre as directivas de produção mais 
seguras e económicas;  
Contributo para a disposição de produtos com qualidade para 
a sociedade civil.
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