
SUPERA-TE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA PREPARATÓRIO E TUTORIAL  

No norte de Moçambique, nas Províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, onde a
Universidade Lúrio (Unilúrio) tem instaladas as suas faculdades de ensino superior, surge o
programa Supera-te como impulso à entrada de raparigas nos cursos de Ciências,
Tecnologia, Matemática e Engenharia (STEM). O projeto é implementado pela Helpo em
parceria com o Instituto Politécnico de Leiria e as Direções Provinciais de Educação e
destina-se alunas em condições de aceder ao Ensino Superior que pretendam realizar
exames de admissão das disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática. A
preparação é feita em cursos intensivos de 2 semanas (Unilúrio de Verão) durante os quais
as alunas terão acesso a todos os materiais necessários e a aulas das disciplinas às quais
realizarão os exames.

Período de execução:
• 1ª Edição em 2021

• 2ª Edição em 2022

Beneficiários: 

• 1080 raparigas
• 32 professores

Implementadores: 
• Associação Helpo

Parceiros: 

• Universidade Lúrio
• Instituto Politécnico de Leiria
• Direções Provinciais de Educação 

de Nampula, Cabo Delgado e 
Niassa

Financiador:
• Banco Africano de 

Desenvolvimento

Objetivo Geral:
O projeto enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável através da sua forte contribuicã̧o para o ODS 4
“Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todas e todos”, nomeadamente na sua meta 4.3 “Até
2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens
e mulheres à educação técnica, profissional e superior de
qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade”.

Objetivo Específico:
Aumentar a igualdade de género no acesso aos cursos da
Unilúrio através da criacã̧o (desenvolvimento e
implementac ̧ão) de um programa preparatório e tutorial nas
áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Resultados Esperados:

1. Aumentado o número de estudantes raparigas que se inscreve na
Unilúrio.

2. Formados professores em formato intensivo sobre práticas
pedagógicas de preparação para o acesso ao ensino superior.

3. Realizada a Unilúrio de Verão com formação intensiva de
preparação para os exames de Química, Física, Biologia e
Matemática.


