
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com a expansão do ensino superior em Moçambique, muitos quadros superior estão sendo 

formados em diversas áreas do saber. 

Notando-se que esses quadros, com diplomas em mãos,  não estão sendo integralmente 

aproveitados e haver necessidade de os usar para participarem activamente no desenvolvimento 

sustentável do Pais, surgiu a ideia de criar AFAMO. 

Cumprindo o seu dever cívico, um grupo de cidadãos Moçambicanos, residente na Cidade de 

Chimoio, formado em diferentes áreas do saber, requereu ao Ministério de Justiça, Assuntos 

Constitucionais e Religiosos, o reconhecimento da AFAMO como pessoa jurídica, sem fins 

lucrativos. 

 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO NA AFAMO 

É orientação de cumprimento obrigatório: 

 Orar antes de iniciar qualquer sessão em sinal de obediência e reconhecimento ao dono da 

ciência, DEUS; 

 Evidenciar sempre, que a criação da AFAMO, resulta da inspiração divina, daí haver a 

necessidade de contar a sua verdadeira história para o domínio de todos.  

 

 

EXCELENTÍSSIMO 

DAVID CHADREQUE CHALE 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FORÚM DOS ACADÊMICOS DE MOÇAMBIQUE 

(AFAMO) 



 

A criação da AFAMO foi inspirada ao pastor e académico David Chadreque Chale em 2012. 

Natural do Distrito de Guro, Província de Manica, este pastor, além de ser fundador e Presidente 

da AFAMO é também: 

 Missionário no Ministério de Espírito Santo; 

 Presidente da Associação dos profetas e pastores da Província de Manica (APPM); 

 Profissionalmente, o Pastor David Chale é: 

 Licenciado em Engenharia Civil; 

 Mestrado em Hidráulica e Infra-estruturas Rodoviárias; e 

 Funcionário do Centro de formação Profissional de Estradas em Manica (CFE). 

 

PRINCIPAL OBJECTIVO DA CRIAÇÃO DA AFAMO 

Organizar a classe académica em Moçambique e através da ciência, uni-la para oferecer às 

comunidades, um serviço tecnológico sólido 

 

MISSÃO: 

Organizar a classe académica em Moçambique e através  da ciência uni-la, para oferecer às 

comunidades e demais instituições, um serviço tecnológico modernizado, usando a investigação 

científica como instrumento de operacionalização para solucionar os problemas do País. 

 

VISÃO:  

Ser uma referência académica nacional de suporte, prestando assessoria, pesquisa e extensão 

com maior enfoque na inovação e investigação em diferentes áreas do saber. 

 

VALORES: 

1. Humildade; 

2. Honestidade; 

3. Transparência;  

4. Responsabilidade; 

5. Solidariedade; 

6. Igualdade; 

7. Inclusão; 

8. Inovação; 

9. Justiça. 

 



MEMBROS 

 

Podem ser membros da AFAMO, todas as pessoas singulares e/ ou colectivas, nacionais ou 

estrangeiras que usam a ciência como elemento ligação, identificando-se com os estatutos da 

Associação, cuja admissão seja aceite pela mesma. 

 

DIREITO DOS MEMBROS 

 

 Beneficiar-se de acções de informação e formação promovidos pela AFAMO e seus 

parceiros, sempre que forem elegíveis; 

 Participar nas iniciativas promovidas pela AFAMO; e 

 Participar na realização e prossecução dos objectivos da AFAMO. 

 

DEVERES DOS MEMBROS 

 

 Pagar pontualmente as respectivas contribuições; 

 Cumprir com os termos e condições estatutários e com as demais obrigações que decorrem 

da legislação aplicável, em vigor na República de Moçambique;  

 Colaborar com a AFAMO em todas as suas iniciativas visando desenvolver os seus 

objectivos estatutários; e 

 Participar em todas as reuniões para as quais forem devidamente convocados. 


