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FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDE  
PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

 
I- Actividades  Gerais 

 
Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sectores 

a envolver  
Resultados esperados  

Realização da reunião 
do Conselho de 
Administração no 1o 
semestre 2018   

Preparar a 
reunião do 
Conselho de 
Administração  

Abril/18  
Direcção Executiva e DAF 

Prestação de contas das atividades 
realizadas em 2017 e aprovação do 
plano de atividades 2018 

Realização da reunião 
do Conselho de 
Administração no 2o  
semestre 2018   

Preparar a 
reunião do 
Conselho de 
Administração  

Novembro /18  
Direcção Executiva e DAF 

Aprovação do plano de atividades 
2019 

Realização da reunião 
do Conselho Fiscal  

Preparar a 
reunião do 
Conselho Fiscal  

Março 2018  DAF Aprovados os relatórios de contas e 
balancetes  

Definição do papel do 
Gabinete de 
Organização, Sistemas 
e Métodos junto da 
FUNDE 

Articular com o 
Gabinete de 
Organização e 
Métodos da 
Chancelaria para 
definição de 
procedimentos e  
articulação entre 
as empresas do 
Grupo IPS e a 
FUNDE  

Janeiro a Junho/18 Direcção Executiva e 
Gabinete de Organização 
e Métodos  

Definidos procedimentos e criados 
documentos regulares para o 
relacionamento interinstitucional  
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II- Comunicação, Cooperação e Imagem  

 
Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sectore

s a envolver  
Resultados esperados  

Realização de contatos 
e parcerias  para  a 
internacionalização da 
FUNDE  

Realizar contatos 
com instituições 
nacionais e 
estrangeiras para 
inserir a FUNDE 
em redes de 
parceria 

Janeiro a Dezembro/18 Presidente da FUNDE/ 
Direcção Executiva / 
Gabinete de Cooperação 

Maior inserção da FUNDE em redes 
internacionais de parceria e 
colaboração  

Identificação de novas 
oportunidades de 
projectos e programas  

Contactar e 
negociar com 
potenciais 
parceiros a 
inserção da FUNDE 
em atividades e 
projectos  

Janeiro a Dezembro /18 Presidente da FUNDE 
/Directora  Executiva 
 

Entrada da FUNDE em novos 
projectos sociais e de prestação de 
serviços  

Actualização e 
manutenção  do web 
site da FUNDE 

Actualizar 
conteúdos e fazer 
revisão regular do 
web site  

Janeiro a  Dezembro /18 Gabinete de Relações 
Públicas, Cooperação e 
Marketing  

Web site da FUNDE revisto e em  
processo regular de manutenção e 
actualização  

Inserção da FUNDE 
nas redes sociais para 
divulgação das 
atividades  

Inserir conteúdos 
sobre as atividades 
da FUNDE  e sobre 
os seus corpos 
directivos e 
Conselho de 
Administração  

Janeiro a  Dezembro /18 Gabinete de Relações 
Públicas, Cooperação e 
Marketing  

A FUNDE inserida nas redes sociais e 
com maior visibilidade  das atividades 
e dos seus dirigentes  
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III. Gestão Administrativa e Financeira 
 

Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sectore
s a envolver  

Resultados esperados  

Realização da 
Auditoria Financeira à 
FUNDE  

Seleccionar e 
contratar a 
empresa para 
realização da 
Auditoria 
Organizar e 
disponibilizar 
todosos 
documentos 
necessários para 
Auditoria  

Março a Junho  DAF/Directora 
Executiva/ Empresa 
contratada  

Auditoria financeira realizada  

Actualização do 
inventário do 
património da FUNDE 

Inventariar  todo o 
património da 
FUNDE, 
constituído por 
bens móveis e 
imóveis  

Janeiro a Março/18 DAF  Realizado o inventário e actualizado  o 
património  

Negociação como IPS 
do plano de 
pagamento  da dívida 
de 350.000,00U$D  

Negociar com o IPS 
o plano de 
pagamento de 
350.000 USD  do 
processo Nosso 
Banco  

Fevereiro e Março/18 Direcção Executiva e 
DAF 

Negcoiado e aprovado plano de 
reembolso de 350.000U$D  

Preparação dos 
balancetes e relatório 
financeiro de 2017  

Realizar balancetes  
e relatório 
financeiro 2017 

Janeiro a Março/18 DAF Concluídos  balancetes e relatórios 
financeiros  
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Criação e 
regulamentação do 
departamento de 
Procurement  

Preparar 
juntamente com o 
DPOM os 
documentos 
reguladores de 
acordo com as 
exigências legais e 
padrões 
internacionais para 
as fundações  

Janeiro a Junho/18 Direcção Executiva e 
Departamento de 
Organização e Métodos  

Elaborado o guiao de procedimentos 
para procurement   

Recepção do Lar do 
ISUTE  

Receber a obra do 
Lar do ISUTE  

Fevereiro/17 Direcção Executiva e 
Direcção do ISUTE 

Recebido o Lar do ISUTE  

Negociação com o 
ISUTE do modelo de 
gestão do Lar  

Definir o modelo 
de gestão do Lar e 
o cálculo das 
contrapartidas 
financeiras para a 
FUNDE  

Fevereiro/17 Direcção Executiva e 
Direcção do ISUTE 

Acordo sobre as contrapartidas do 
ISUTE para a FUNDE  

 
 

IV. Programas  sem fins lucrativos  
 
Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sectores a 

envolver  
Resultados esperados                                       

Centro Educativo Multidisciplinar- CEM 

Construção das 
instalações do CEM  

Acompanhar e 
monitorar o 
processo de 
construção do CEM  

Janeiro a Junho/18 Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM  

Construído 1 bloco para início do 
funcionamento do CEM  
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Construção das 
instalações do CEM  

Acompanhar e 
monitorar o 
processo de 
construção do CEM  

Julho a Dezembro /18 Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM  

Construído o 2º.  bloco do CEM 
(Bloco do Apoio Escolar)  

 

Licenciamento do CEM  Tramitar os 
processos legais e 
administrativos 
para o 
licenciamento das 
actividades a 
serem 
desenvolvidas no 
CEM  

Fevereiro a 
Novembro/18 

Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM 

Actividades do CEM licenciadas   

Apetrechamento do 
Centro Infantil do CEM 

Apetrechar o 
Centro Infantil com 
mobília e 
equipamentos para 
o funcionamento 
do mesmo 

Julho a Dezembro/18 Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM 

Centro Infantil apetrechado  

Marketing de 
divulgação do Centro 
Infantil do CEM 

Divulgar a 
existência do 
Centro Infantil 
para atrair 
interessados 

Agosto a Dezembro/18 Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM 

Divulgação  do Centro efectuada  

Contactos e parceria 
com a Sharing 
Foundation  

Definir os 
programas 
curriculares  e 
modelo de parceria 
para a acção 
conjunta da FUNDE 
e da Shanring 

Fevereiro a 
Novembro/18 

Presidente da Comissão 
Instaladora do CEM 

Programas curriculares 
aprovados  
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Foundation no 
CEM  

Produção de 
conteúdos para a 
Politécnica Rádio 

Produzir 
conteúdos  na árae 
de Saúde  para a 
grelha de 
programas da 
Politécnica Rádio  

Janeiro a Dezembro/18  Técnica para a área de Saúde, 
Coordenador de Programas 
da Rádio, Director Adjunto 
para a área de Extensão 
Universitária  

Produzidos conteúdos para os 
programas da Rádio  

 

 
 
 
 
 
 
 
V- Prestação de Serviços  
 
Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sector

es a envolver  
Resultados esperados   
 

Área: Capacitação  e Inovação  
Projecto REPTO-IMEP 
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Desenvolvimento do 
projecto REPTO –IMEP  

Desenvolver as 
actividades do 
projecto REPTO-
IMEP em Tete e 
Nampula, de 
acordo com o 
plano de 
actividades do 
mesmo 
 
 

Janeiro a Dezembro/18 Equipa do projecto  Actividades realizadas com sucesso e 
alcançados os objectivos previstos no 
plano de actividades  

 
Realização das acções 
do Censo de Monitoria 
no âmbito do 
Reassentamento da 
linha férrea Corredor 
de Nacala  
 
 
 
 
 

Realizar a 1ª fase 
do Censo  

Janeiro a Março/18 Equipa do projecto  Actividades realizadas com sucesso e 
alcançados os objectivos previstos no 
plano de actividades 

Área: Comunicação para mudança de comportamento  
 

Desenvolvimento do 
Projecto RUMOS  

Desenvolver as 
actividades do 
projecto conforme 
previsto no plano 
de actividades do 
mesmo  

Janeiro a Dezembro/18 Equipa do projecto  Actividades realizadas com sucesso e 
alcançados os objectivos previstos no 
plano de actividades 
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V- Área: Monitoria e Avaliação  
 
Objectivos Actividades Período/Cronograma Responsáveis/Sectores a 

envolver  
Resultados esperados   

Concepção e 
estruturação da área 
de Monitoria e 
Avaliação  

Estruturar o 
sector de 
Monitoria e 
Avaliação da 
FUNDE  

Fevereiro a Maio  Directora Executiva 
Coordenador de 
Programas  

Sector de Monitoria e Avaliação 
estruturado e em funcionamento  

 


