
Educar para Desenvolver

3. Apoio à Comunidade

• Atendimento Jurídico e Psicológicos Gratuitos 
– prestação de serviços gratuitos de apoio à 
comunidade na área de atendimento psicológico 
e atendimento jurídico. Este serviço é oferecido 
através do Centro de Atendimento e Estágios da 
Universidade. Quadros superiores da Universidade, 
especializados nas 2 áreas, acompanham e orientam 
os estagiários no atendimento à população carente 
nas áreas mencionadas.

• Oficina Pedagógica e de Leitura – atendimento 
e suporte às escolas primárias públicas no âmbito 
das práticas pedagógicas e ainda promove acções 
de promoção e divulgação da leitura junto da 
comunidade.

•  Actividades Culturais e Desportivas – Gestão do 
Clube de Desportos d’ A Politécnica, potenciando as 
actividades culturais e desportivas para acções de 
apoio à comunidade, aliando o princípio de mente sã 
num corpo são.

4. Parceria Público-privado 

• Parceria público-privada – através de um acordo 
assinado com o Conselho Municipal de Maputo, 
a FUNDE tem um conjunto das escolas primárias 
públicas que deve gerir, aproveitando a experiência 
de gestão da Universidade Politécnica e das escolas 
secundárias do grupo IPS.

5. Prevenção, Gestão e Resolução de 
Conflitos

•  Gestão, Prevenção e Resolução de Conflitos - Na 
área de Gestão e resolução de Conflitos a FUNDE tem 
actuado na prevenção de conflitos, trabalhando em 
acções voltadas para a comunidade de modo a evitar 
situações que possam levar a cenários de conflitos ou 
choques culturais.
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OBJECTIVO GERAL DA FUNDE

A FUNDE tem como objectivo geral a promoção de 
acções e actividades de tipo social, tais como:

•  Educação;

•  Capacitação;

•  Formação técnica e profissional;

•  Actuação nos domínios artísticos, cultural e 
desportivo.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA FUNDE

A FUNDE intervém em diversas áreas, de acordo com 
a sua Missão e Objectivos:

1. Saúde e Nutrição/ Comunicação para a 
Saúde/ Educação para Saúde

•  Centro de Excelência em Comunicação para a 
Saúde – promoção de programas educativos e de 
formação, voltados para a mudança de estratégia 
nas campanhas de comunicação na área da Saúde, 
com principal foco em HIV/Sida, Nutrição, PTV. Este 
Centro tem ainda como recurso fundamental uma 
rádio universitária que foi criada no âmbito de um 
projecto com a USAID e visa divulgar programas 
educativos na área da Saúde. 

2. Empreendedorismo e Negócios

•  Incubadora de Negócios – Sediada na unidade 
da Universidade Politécnica na cidade de Nampula, 
a Incubadora tem por missão acolher projectos de 
microempresas e pequenos negócios de estudantes 
e população circunvizinha, procurando promover 
o empreendedorismo. A Incubadora proporciona 
a cada empresa incubada os serviços de suporte 
e ainda formação em áreas como micro-finanças, 
contabilidade, gestão de negócios, dentre outros.

•  Formação de Micro-empreendedores – promoção 
de acções de formação e capacitação para micro-
empreendedores e para empresários clientes, ou 
não, de instituições de micro-crédito.

A Fundação Universitária para o Desenvolvimento 
da Educação, abreviadamente designada por FUNDE, 
é uma entidade colectiva de direito privado, de utilidade 
pública, sem fins lucrativos, matriculada na Conservatória 
do Registo de Entidades Legais sob NUEL 100167611.

A FUNDE é promotora de acções e actividades de tipo 
social tais como, educação, capacitação, formação técnica 
e profissional, pesquisa e actuação nos domínios artísticos, 
cultural e desportivo. Propagar a promoção do ser humano 
nas suas dimensões física, intelectual, científica e económico-
social, contribuindo para a elevação das capacidades 
individuais e das comunidades, mediante intervenção, 
planeamento e execução de estratégias de desenvolvimento.

VISÃO DA FUNDE

Ser uma instituição de referência no âmbito das actividades 
educacionais para o desenvolvimento de Moçambique, 
com vista a melhorar a qualidade de intervenção dos 
cidadãos na sociedade.

MISSÃO DA FUNDE

A FUNDE tem por missão promover acções e actividades 
de tipo social, tais como, educação, capacitação, formação 
técnica e profissional, investigação e actuar nos domínios 
artístico, cultural e desportivo.


