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I. INTRODUÇÃO 

 

      

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 NUIT 100167611, criada a 12 de Outubro de 2012.  

Aquando da sua criação a FUNDE elegeu uma vasta área de actuação, tendo como 

principalmente o facto de ser uma fundação universitária que teve o seu nascimento associado 

a uma instituição universitária. Por isso nos primeiros anos de existência a FUNDE procurou 

posicionar-se como um complemento às actividades de Extensão, Prestação de serviços e 

Cooperação da Universidade Politécnica, com o objectivo de permitir à universidade optimizar 

o seu desempenho no âmbito do ensino e da pesquisa.   

Ao atingir o marco de 10 anos de existência, entende-se que é necessário fazer o refinamento 

do âmbito de actuação da FUNDE, como um exercício contínuo e permanente de revisão 

estratégica.  

A FUNDE mantém e preserva a sua natureza de fundação universitária, salvaguardando 

contudo a experiência adquirida nos quase 10 anos de funcionamento, que lhe permitem 

estabelecer áreas próprias de funcionamento no âmbito da sua Visão, Missão e Objectivos. 
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II. VISÃO/MISSÃO/VALORES E OBJECTIVOS DA FUNDE 

 

 

VISÃO 

A Visão da FUNDE é  “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 

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.  

 

OBJECTIVO GERAL 

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

ü Educação e capacitação não formal em áreas específicas e estratégicas para o 

desenvolvimento das comunidades do País; 

ü Relacionamento com a comunidade; 

ü Formação e capacitação técnico-profissional; 

ü Actuação nos domínios artístico, cultural e desportivo. 

O objectivo geral da FUNDE está em consonância com as suas áreas de intervenção, 

nomeadamente: Apoio à comunidade; Pesquisa; Educação e Inovação; Cultura e Cidadania. 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

ü Promoção do ser humano nas suas dimensões física, intelectual, científica e económico-

social;  

ü Contribuição para a elevação das capacidades individuais e das comunidades;  

ü Promoção do espírito de empreendedorismo no seio das comunidades;  

ü Intervenção, planeamento e execução de estratégias de desenvolvimento;  

ü Cooperação com entidades do Estado, privadas e da sociedade civil, em tudo o que se 

relacionar com o seu fim. 

 

 

 

 

III. ESTRUTURAÇÃO DAS ACTIVIDADES DA FUNDE 

 

 

A FUNDE foi criada em 2012, no âmbito do Grupo IPS Lda,   para dar resposta às necessidades 

de criação e implementação de projectos de natureza social, posicionando-se como parceiro 

estratégico da Universidade Politécnica para a execução das suas actividades de extensão 

universitária.  

Nos primeiros 10 anos de actividade a FUNDE procurou afirmar-se e definir áreas estratégicas 

alinhadas com a sua natureza de fundação universitária. Embora tenha transitado por diversas 

áreas, é certo que o seu foco sempre se manteve nas actividades educativas, voltadas para as 

comunidades, procurando formar, capacitar, transferir conhecimentos e conscientizar as 

comunidades em prol dos seus direitos e desenvolvimento individual e colectivo.  

A FUNDE adquiriu  experiência principalmente nas zonas Norte e Sul do país, em actividade 

de gerenciamento de processos sensíveis com as comunidades, como é o caso do 

gerenciamento social do reassentamento de 1513 famílias nas províncias de Nampula e Niassa 

entre 2015 e 2018. Outros projectos na área de Educação para a Saúde, Educação para a 
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Mudança de Comportamento, Nutrição, Formação Técnico-Profissional permitiram à FUNDE 

adquirir valências e competências como a seguir se indica:  

1. Fortalecimento da imagem da FUNDE como entidade promotora de acções de 

formação e capacitação para PME’s.  

2. Promoção do espírito de empreendedorismo e auto-emprego.  

3. Capacitacão profissional do pessoal local, habilitando-os a uma melhor integração no 

mercado de trabalho.  

4. Interacção com a comunidade, proporcionando trocas de experiências e saberes.  

5. Reconhecimento  da FUNDE como uma entidade credenciada no gerenciamento 

social, no relacionamento com as comunidades e no acompanhamento, monitoria e 

avaliação de processos que envolvem empresas e a comunidade;  

6. Experiência na gestão de projectos de reassentamento.  

7. Reconhecimento da FUNDE junto dos parceiros internacionais como bancos e 

multinacionais.  

Como resultado da experiência e maturidade adquiridas nestes 10 anos de funcionamento a 

FUNDE fez a revisão da sua estrutura de funcionamento, e reorganizou-se nas seguintes 

unidades que concentram em si as seguintes áreas estratégicas: 

3.1.CEM- CENTRO EDUCATIVO MULTISDICPLINAR  

Áreas estratégicas:  

1. Área estratégica 1: Oferecer ensino formal de qualidade no nível de ensino  primário, 

com base na experiência da produção de conhecimento gerada pelo  ensino superior e 

aplicada no ensino primário  

2. Área Estratégica 2: Dinamização de programas educativos e de formação voltados 

para a mudança de estratégia nas campanhas de comunicação na área da Saúde e 

Educação ambiental  

 
 
Sectores:  

1. Ensino formal ( Jardim Infantil e Escola Primária Lamuka)  

2. Inclusão Social e Apoio à Comunidade ( GAP, CAPJ e outros)  
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O CEM  é uma unidade de serviços pertencente à FUNDE, foi construído na Matola-Rio e 

iniciou as suas actividades em Fevereiro de 2021. O CEM tem por objectivo proporcionar 

cuidados educativos para um público diversificado, organizado por faixas etárias diferentes 

para complementar a educação familiar e escolar e ainda fornecer atendimento e orientação 

em áreas distintas.  

1. No âmbito do Ensino Formal o  CEM está organizado da seguinte forma: 

a)  Educação infantil (jardim infantil A SEMENTE) 

b)   Ensino primário ( Escola primária completa LAMUKA) 

 

2. No âmbito da Inclusão Social e Apoio à Comunidade o CEM oferece os seguinte 

serviços: 

a) Gabinete de Atendimento  Jurídico (CAPJ-Centro de Assistência e Prática Jurídica) 

c) Gabinete de Atendimento (GAP- Gabinete de Atendimento Psicológico) 

d) Programas de Educação para a Mudança de Comportamento ( programas educativos na 

área social, saúde e ambiente)  

 

  

3.2.GEP- GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS  

Áreas estratégicas   

Área estratégica 1: Promoção de acções de formação e capacitação para estudantes e 

população circunvizinha, micro-empreendedores e para micro-empresários, para capacitá-los 

para o mercado de trabalho e potenciá-los na gestão e melhoria dos pequenos negócios ou 

criação /transformação de ideias em negócios. 

Área Estratégica  

Objectivo estratégica 2: Prestação de serviços de apoio,  atendimento e suporte às 

comunidades e escolas primárias públicas, no âmbito da Parceria Público-Privado e promoção 

e divulgação da leitura junto da comunidade. 

Área estratégica 3: actuação na prevenção e gestão de conflitos através de acções que 

potenciem a comunidade para a sua melhor qualificação e inserção no processo de 

desenvolvimento do país, quer através  de actividades directas, realizadas  directamente com 

as comunidades ou indirectas, através da actuação junto das grandes companhias investidoras 

no país. 



  

8 
 

Sectores:  

1. Incubadoras de Negócios de Maputo, Nampula e Quelimane  

2. Mozambique Business School -MBS 

 

O Gabinete de Estudos e Projectos (GEP) é uma estrutura que tem como finalidade assegurar 

o apoio às actividades de avaliação, planeamento, estudos, pesquisas aplicadas desenvolvidas 

internamente  no âmbito dos programas curriculares ou pesquisas e estudos solicitados por 

instituições externas à estrutura do grupo IPS.  

O GEP tem como objectivo principal prestar apoio ao Grupo IPS, aos empreendedores, às start-

ups, às organizações na generalidade,  contribuindo para a promoção da qualidade dos serviços 

prestados e para a partilha do conhecimento produzido pela Academia, transferindo-o para o 

mercado de trabalho e emprego.  

O GEP esta organizado em 2 sectores:  

1. Incubadora de Negócios 

A FUNDE gere actualmente duas incubadoras de negócios localizadas em Maputo e Nampula. 

As incubadoras de negócios estão localizadas nas instalações da Universidade Politécnica e 

voltadas para os públicos interno e externo da Universidade.  

A nível interno as Incubadoras têm realizados workshops de Team Building e cursos de 

Empreendedorismo para colaboradores da Universidade. Estas acções têm carácter contínuo e 

visam aumentar a coesão e fomentar o espírito de equipa, por um lado, e igualmente despertar 

atitudes e habilidades intraempreendedoras dos colaboradores (aumento da proactividade) 

dentro da instituição. 

A nível externo, as incubadoras oferecem diversos cursos para estudantes e público em geral. 

Destacam-se os seguintes cursos: Empreendedorismo; Gestão de Pequenos Negócios; Higiene 

e Segurança no Trabalho; Construção de Marca; Tópicos sobre Legislação Laboral – contratos; 

Incubação de Projectos ligados a Nutrição e Agroprocessamento, entre outros conforme 

solicitação. Os principais clientes externos dos programas de Incubação em Nutrição e 

Agroprocessamento são a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), através do Programa Startup Jovem SUSTENTA. 
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Os cursos de gestão de pequenos negócios e empreendedorismo para estudantes são 

programados para decorrer durante o período de aulas na Universidade. 

 

2. Mozambique Business School – MBS 

A Mozambique Business School foi projectada para oferecer formação  de excelência nos 

domínios de actuação do Grupo IPS. Os cursos oferecidos pela MBS são de curta duração e, 

embora culminem com atribuição de certificados, não conferem grau académico. A MBS 

realiza igualmente consultorias para entidades públicas e privadas. 

O público-alvo da MBS são instituições públicas e privadas e as formações incidem sobre as 

áreas de formação de formadores, planeamento estratégico das organizações, excel básico, 

técnicas de amostragem para a pesca artesanal, financiamento bancário para PMEs. A MBS 

assessora instituições nos seus projectos de desenvolvimento institucional, estando a colaborar 

com o Ministério dos Combatentes no processo de reestruturação do Fundo da Paz. 

Paralelamente a estas actividades, a MBS está comprometida com questões relacionadas com 

a Ética. Neste sentido, estão sendo formados oficiais certificados de Ética da MBS pelo 

Instituto de Ética da África do Sul. Estes colaboradores  serão responsáveis pela constituição 

de um Comité de Ética na Universidade Politécnica e serão  igualmente responsáveis por 

consultorias e pela facilitação de formações em Ética para entidades externas.  

A estratégia de intervenção da MBS baseia-se na subcontratação de formadores externos, onde 

se incluem docentes das áreas específicas da Universidade e consultores de outras instituições.  
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3.3. Estrutura de Funcionamento da  FUNDE  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubadoras          

1. Maputo 
2. Quelimane 
3. Nampula 

Mozambique Business School 
- MBS 

1. Inclusão  Social 
e  Apoio a 
Comunidade  

2. Parceria 
Público-Privado-
PPP 

Ensino 
Formal 

Departamento de 
Administracao e 

Finanças-DAF 

Gabinete de Estudos e 
Projectos-GEP  

Centro Educativo 
Multidisciplinar - CEM 
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IV. RELAÇÃO DA FUNDE COM OS STAKEHOLDERS  

 

 

Desde a sua criação, a FUNDE tem estado a consolidar a sua relação com os stakeholders 

(beneficiários, colaboradores e parceiros estratégicos, nomeadamente: instituições financeiras, 

governo, etc.), o que permitiu a realização com sucesso das actividades abaixo listadas. 

ü  Elaboração e execução do Projecto Startup Jovem, do Programa SUSTENTA, numa fase 

piloto nas províncias e Nampula e Zambézia.  

ü Projecto RUMOS, sobre comunicação para a mudança de comportamento em saúde: Em 

parceria com a JHUCCP, financiado pela USAID; 

ü REPTO IMEP:  programa-piloto de  formação técnico-profissional financiado pelo  DFID 

e implementado no IMEP de Tete  e Nacala; 

ü Projecto PMEs  -  Formação das PMEs – GAIN -  Formação em gestão de pequenos 

negócios, investimentos e marketing. 

ü Work 4 Progress- Fundação La Caixa: O projecto visa promover a criação de empregos 

em Cabo Delgado e é desenvolvido pela Fundação Ayuda en Accion. A FUNDE é 

responsável pela avaliação evolutiva e de impacto do projecto.  

ü Reassentamento, gerenciamento social e fiscalização de obras de construção de 1.524 

casas na província de Nampula com a Sociedade Corredor do Desenvolvimento do Norte 

(CDN). 

ü Exposição anual sobre a Biodiversidade, em parceria com a Biofund; 

ü Curso Técnico Médio de Eléctrica em Tete e Nacala, com o objectivo de capacitar 

quadros técnico-profissionais. Realizado em parceria com a Vale Moçambique. 

ü Formação de Gestores Escolares e Educadores de Moçambique – Capacitação de 

gestores escolares nas províncias de Tete e Nampula, sob o financiamento da Vale 

Moçambique.  
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ü Estudo de sondagem de opinião popular (Survey de Governance) sobre a situação geral 

do país aos níveis de (i) Democracia e Governação Política; (ii) Desenvolvimento 

Socioeconómico; (iii) Governação Corporativa; e (iv) Governação e Gestão Económica, 

em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). 

 

 

V. PROJECTOS EM EXECUÇÃO  

 

 

No período actual (2022) a FUNDE tem os seguintes projectos em execução: 

1. Projecto Work4Progress 

2. Projecto PEC 

3. Projecto SUSTENTA 

4. Projecto GAIN  

 

 

VI. OPORTUNIDADES DE PROJECTOS E PARCERIAS IDENTIFICADOS 

PARA O PERÍODO DE 2022-2027 

 

 

Para além dos projectos em execução e executados, a FUNDE identificou as seguintes 

oportunidades e necessidades que poderão ser convertidas em projectos e planos de acção  

no período de 2022 a 2027: 

1. Projecto: Uso do saco plástico e sustentabilidade ambiental – Foram realizados 

encontros entre as equipas da FUNDE e da Biofund para discutirem as linhas 

estratégicas do projecto a ser desenvolvido em conjunto. As 2 instituições decidiram 

iniciar com um piloto em 2 bairros da cidade de Maputo, um bairro suburbano e um 
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bairro urbano, envolvendo uma escola primária pública, Escola 25 de Junho-Rua 7 

e uma escola privada, Escola Secundária das Acácias. A FUNDE comprometeu-se 

a  identificar outras instituições e parceiros que poderão participar no projecto. 

Entretanto a BIOFUND mostrou-se indisponível para continuar a discutir a 

proposta, por isso a FUNDE está à procura de novos parceiros para esta iniciativa.  

 

2. Projecto: Material educativo e biodiversidade - a FUNDE identificou a 

oportunidade de desenvolvimento de um projecto para a produção de material 

educativo para as escolas primárias, com a temática da biodiversidade. Devem ser 

dados os passos seguintes para estabelecer a coordenação com o INDE e identificar 

outros parceiros para este projecto. 

 
 
3. Formação de formadores Liderança, Literacia e Equidade na Formação de 

Professores: a FUNDE, em parceria com a Universidade Politécnica,  pode 

desenvolver  a formação em Liderança, Literacia e Equidade na Formação de 

Professores, visando apoiar o fortalecimento de um modelo de gestão e liderança 

nos Institutos de Formação de Professores (IFPs), que promova a literacia e 

equidade de género na formação inicial de professores primários. O curso é 

destinado a:  

 
a) Gestores dos IFPs ligados ao BETTER (direcção e formadores em função de 

gestão); 

b) Formadores dos IFPs ligados ao BETTER, com prioridade para os formadores 

das áreas de pedagogia e gestão; 

c) Gestores distritais e provinciais ligados à formação de professores nos IFPs; 

d) Gestores e técnicos do MINEDH (DNFP, INDE, etc) ligados à formação de 

professores primários. 

 

4. Programa de Liderança Estratégica para a Saúde – a FUNDE  reúne as 

condições para  oferecer uma nova edição do curso de Liderança, desta vez, com o 

nome de Gestão e Liderança em Comunicação Estratégica para a Saúde. Pretende-

se que os formandos sejam oriundos dos PALOPs, num sistema de comparticipação 

entre os doadores e os participantes e  que o grupo de  formadores seja composto 
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por docentes da Universidade Politécnica e especialistas independentes da área de 

comunicação para a saúde. 

 

5. Parcerias com a USAID – A FUNDE  pretende reforçar as relações com a USAID, 

principalmente no que diz respeito à possibilidade de realizar pesquisa aplicada  no 

âmbito do doutoramento em Estudos de Desenvolvimento. Decorre actualmente a 

2ª edição do doutoramento, sendo desenvolvido pelo ISAEN/Universidade 

Politécnica. 

 
6. OSISA – A FUNDE pretende trabalhar com a OSISA na  formação de trabalhadores 

informais transfronteiriços, tendo como foco a fronteira de Ressano Garcia. Para o 

efeito tem estado em contacto com esta organização para discussão de propostas e 

parceria. 

 

Para além das possibilidades acima mencionadas, a Direcção da FUNDE tem-se empenhado 

em criar condições para uma maior  visibilidade da organização. Neste sentido, a FUNDE está 

a inserir nas redes sociais e nos meios de comunicação conteúdos sobre as actividades 

realizadas. 

 

         

VII. ANÁLISE  DO CENÁRIO INTERNO E EXTERNO ( MATRIZ SWOT) 

 

 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Análise do 

ambiente 

interno 

 

 

- Boa reputação da equipa directiva 

- Competência da equipa executiva 

- Experiência acumulada na gestão 

e execução de  grandes projectos 

- Credibilidade no mercado  

- Não existência de equipa de 

representação em todas as capitais 

provinciais. As representações estão 

restritas a Maputo, Nampula e 

Quelimane.  
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 - Instalações próprias e de 

qualidade 

- Parceria estratégica com a 

Universidade Politécnica 

- Equipamentos modernos 

- Disponibilidade de especialistas 

externos nas diversas áreas de 

actuação 

- Reuniões regulares do Conselho 

de Administração  

- Criação do Fórum para troca de 

experiências e oportunidades entre 

as entidades do grupo 

 

- Ausência de uma política de 

contratação de formadores ou 

consultores internos e externos 

- Fraca visibilidade institucional  

- Falta de periodicidade de encontros  

da Direcção com o colectivo 

- Pouca partilha de informações 

sobre as actividades em 

desenvolvimento 

 

 

 OPORTUNIDADES     AMEAÇAS 

 

Análise do 

ambiente 

externo 

 

 

- Recuperação da estabilidade 

macro-económica 

- Legislação sobre a 

obrigatoriedade de prestação de 

responsabilidade social por parte 

dos grandes projectos 

- Boa credibilidade junto dos seus 

parceiros públicos e privados 

- Criação do Fórum para troca  de 

experiências e oportunidades entre 

as entidades do grupo 

- Rede diversificada de parcerias 

firmadas  com entidades externas 

- Disponibilidade de professores do 

IMEP formados  no modelo de 

competências   

- Regime fiscal favorável às 

fundações 

- Alterações não programadas nas 

prioridades dos parceiros/doadores 

- Desembolsos irregulares dos 

fundos dos doadores/financiadores 

- Aumento do número de 

prestadores de serviços similares 

- Instabilidade político-militar nas 

regiões Centro e Norte limitando as  

oportunidades de projectos  
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VIII. ESTRATÉGIAS PARA O PERÍODO 2022-2027 

 

 

 

Objectivos Estratégicos 

Tendo em vista a prossecução das suas actividades,  no plano estratégico 2022-2027, foram 

identificados os seguintes objectivos estratégicos: 

 

 

Tabela de objectivos estratégicos, acções, indicadores, metas e responsabilidades 

Nas tabelas que se apresentam, para cada objectivo estratégico, são enumerados os 

objectivos, acções, indicadores, responsáveis, metas e prazos. 

Reforçar a capacidade da 
FUNDE na gestão das suas 

actividades

Reforçar a capacidade da 
FUNDE em conceber e gerir 

seus projectos

Realizar parcerias 
estratégicas entre a FUNDE e 
outros parceiros estratégicos

Reforçar a imagem da FUNDE

Objectivos 
estratégicos
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Objectivo estratégico 1:  Reforçar acapacidade da FUNDE na gestão das actividades 

Objectivos Acções Indicadores Responsável Prazo 

Produzir documento 
orientador sobre a 

monitoria e 
avaliação dos 
programas da 

FUNDE  

Coordenar com o 
GOSM do IPS, Lda , 

a monitoria e 
avaliação da 

implementação de 
programas da 

FUNDE 

Periodicidade de 
relatórios de monitoria e 
avaliação estabelecida 

GEP e GOSM  2022-2027 

Obter a certificação 
ISO para a FUNDE 

Iniciar a preparação 
para certificação ISO 

da FUNDE 

FUNDE com 
certificação ISO 

Direcção 
Executiva/CEM/ 

2022-2027 

Estabelecer 
mecanismos 

transparentes de 
gestão dos recursos 

da FUNDE 

Realizar a Auditoria 
Externa das contas da 

FUNDE  

Auditoria realizada de 2 
em 2 anos  

Direcção  
Executiva/CEM/GEP 

2022-2027  

Gerir o património 
da FUNDE 

Definir  os critérios 
utilizados para a 
valorizacão do 
património  

 

Documento 
estabelecendo critérios 

de valorização do 
património aprovado 

Direção 
Executiva/CEM/GEP 

2022  

Gerir os recursos 
humanos que 

colaboram com a 
FUNDE 

Regular a circulação 
de quadros entre a 
Universidade e a 
FUNDE  

 

Documento contendo a 
regulamentação da 

circulação de quadros 
entre a Universidade e a 

FUNDE aprovado 

Direcção Executiva e 
DEP do Grupo IPS  

2022 

Regular a 
contratação de 

formadores internos 
e externos 

Definir e aprovar  
uma política ou 
regime de contratação 
de formadores 
internos e externos 

Documento  regulador 
da contratação de 

formadores definido e 
aprovado 

Direcção Executiva e 
DEP do Grupo IPS  

2022 

Partilhar  com os 
colaboradores 

informações sobre as 
actividades em 

desenvolvimento 

Realizar encontros 
periódicos com o 
colectivo da FUNDE 

Encontros trimestrais   Direcção  Executiva 2022-2027 
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Objectivo estratégico 3: Realizar parcerias estratégicas entre a FUNDE e outros 
parceiros estratégicos 

Objectivos Acções Indicadores Responsável Prazo 

Realizar parcerias 
estratégicas entre a 
FUNDE e outros 
parceiros 
estratégicos 

Reforçar a 
cooperação para a 
internacionalização 
da FUNDE e 

Estabelecidos e 
implementados o 
mínimo de 2-3 
Acordos de 
cooperação por ano  

Direcção 
Executiva/CEM/GEP 

2022-2027 

Objectivo estratégico 2: Reforçar a capacidade da FUNDE em conceber e gerir  
projectos 

Objectivos Acções Indicadores Responsável Prazo 

 

Reforçar a 
capacidade da 
FUNDE em 
conceber e gerir 
seus projectos 

 

Reforçar a 
equipa técnica 
com quadros 
qualificados  

Equipa técnica reforçada e com 
maior especialização e 
experiências nas áreas de  
actividade da FUNDE  

Directora 
Executiva e 
Chefe do GEP  

2022-2027 

Fazer a 
descricão  
qualitativa das 
actividades dos 
projectos  

Descrição qualitativa das 
actividades de cada projecto 

GEP  2022-2027 

Estabelcer 
periodicidade 
de 
apresentação 
de relatórios de 
progresso da 
execução de 
projectos 

Documento estabelecendo a 
estrutura de apresentação de 
relatórios de progresso da 
execução de projectos  

GEP  2022 

Apresentar 
propostas 
técnicas e 
financeiras 
para os vários 
projectos 
lançados 
publicamente 

Propostas técnicas e financeiras 
para os vários projectos 
apresentadas 

Direcção 
Executiva e 
GEP  

2022-2027 
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 captação de 
recursos 

Partilhar  informações 
relevantes sobre 
oportunidades de 
projectos  e trocar 
experiências sobre 

projectos em 
desenvolvimento    

Dinamização do 
Fórum para troca de 
experiências e 
oportunidades entre 
as entidades do 
Grupo IPS 

Fórum  em 
funcionamento 

Directora Executiva e 
responsáveis das  
entidades do Grupo 
IPS  

2022-2027 

 

Objectivo estratégico 4: Reforçar a imagem e visibilidade da FUNDE 

 

Objectivos Acções Indicadores Responsável Prazo 

 

 

Divulgar as actividades da 
FUNDE de modo a torná-
la mais conhecida 

Reestruturar o 
website da 
FUNDE  

Web site 
redesenhado e 
actualizado  

GRPCM  Junho 2022 

Actualizar 
mensalmente o 
website da 
FUNDE 

Actualizações 
mensais feitas 

GRPCM  2022-2027 

Publicitar no 
Facebook as 
realizações  

Actualizações 
semanais 
feitas 

GRPCM  2022-2027 

Actualizar 
folhetos, portfólio 
e  outros 
instrumentos 
sobre realizações 
da FUNDE 

Folhetos 
actualizados  
de 2 em 2 
meses  

GRPCM, CEP,CEM Agosto 2022 
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IX. AVALIAÇÃO E MONITORIA 

 

O plano estratégico de uma instituição precisa de constante  acompanhamento e avaliação de 

resultados. Este controle  é  necessário tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para 

avaliar o andamento dos objetivos estratégicos definidos  pela instituição. 

A Avaliação e Monitoria do plano estratégico da FUNDE 2022-2027 serão realizadas através 

da implementação  de um plano de acompanhamento dos indicadores definidos neste 

documento. Para tal, serão utilizados instrumentos  como: 

o Relatórios; 

o  Informes de progresso semestral que incluirão a análise dos resultados, análise da 

pertinência e análise da execução das acções proposta; 

o  Informes anuais. 

Caberá à Direcção da FUNDE analisar estes instrumentos produzidos para se avaliar  e medir 

se os resultados pretendidos foram alcançados, e, se for o caso,  rever e redirecionar o plano 

para  novos rumos. 

 

 

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nenhum plano, por mais detalhado e compreensivo que seja, pode prever com exatidão os 

desafios práticos da sua implementação, nem tão pouco as mudanças que irão ocorrer tanto no 

contexto local quanto mundial. Neste sentido, o Plano Estratégico deverá ser revisitado 

anualmente, para se ajustar as dinâmicas da envolvente contextual e operacional da FUNDE 

que surgirem.   
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ANEXOS 

 

Estatutos da FUNDE 

Resumo dos projectos realizados  

 

 

 


