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Introdução 

A FUNDE foi criada em Outubro de 2012 e iniciou as suas actividades em 2013.  
Desde o seu nascimento, a FUNDE procurou afirmar-se  como uma referência no 
âmbito da promoção da educação, procurando potenciar o facto de se tratar de uma  
fundação universitária e de estar ligada a uma  universidade com créditos afirmados 
no contexto moçambicano. 
A Visão e a Missão da FUNDE Definem bem as suas linhas orientadoras. 
 
Visão  
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. 
 
Com base nos seus Valores, transformados em lema, “ Educar para desenvolver” a 
equipa da FUNDE tem  trabalhado para consolidar os seus objectivos estratégicos 
plasmados nas seguintes áreas de intervenção:  
 
Objectivo estratégico 1: Saúde e Nutrição/ Comunicação para a Saúde/ Educação 
para Saúde –  Dinamização 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, PPV.  
 
Objectivo estratégico 2: Empreendedorismo e Negócios- promoção de acções de 
formação e capacitação para estudantes e população circunvizinha, micro-
empreendedores e para micro-empresários, para potenciá-los na gestão e melhoria 
dos pequenos negócios ou criação /transformação de ideias em negócios.  
 
Objectivo estratégico 3: Apoio à Comunidade – Realização de actividades de apoio à 
comunidade interna e circunvizinha da Universidade Politécnica, através do 
atendimento jurídico e psicológicos Gratuitos – prestação de serviços gratuitos de 
apoio,  atendimento e suporte às escolas primárias públicas, no âmbito da Parceria 
Público-Privado e promoção e divulgação da leitura junto da comunidade. 
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Objectivo estratégico 4: Prevenção, Gestão e Resolução de Conflitos – 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. 
 
 
Plano de actividades da FUNDE para 2019  

 
 

Actividades transversais com o objectivo de potenciar a capacidade da FUNDE para melhor 
gerir os seus programas actuais  e tornar-se elegível para novos programas 
Acção estratégica  Indicador  Actividades Período de 

implementação  
Organizar 
procedimentos e 
documentos 
reguladores, para 
assegurar  a 
transparência da 
gestão e 
funcionamento da 
FUNDE  

Criados e 
aprovados os 
procedimentos 
de Monitoria e 
Avaliação da 
FUNDE  

 
Definição dos 
procedimentos de MA, 
em conjunto com o GOSM 
 

  Junho/Julho  

Divulgação e partilha do 
documento com toda a 
equipa da FUNDE para 
contribuições  
 

Agosto  

Aprovação do guião de 
procedimentos de MA da 
FUNDE  

Agosto  

Ampla divulgação do 
documento  

Setembro  

Fase de implementação  Outubro  
Concluir o 
Regulamento e criar 
o Fundo de Bolsas;  
 

Concluído e 
aprovado  o 
regulamento do 
Fundo de bolsas 

Concluir o regulamento  Julho 
Divulgação e partilha do 
documento com os 
intervenientes 
directamente envolvidos 
no processo de gestão do 
Fundo  
 

Agosto  

Aprovação do documento  Setembro  
Divulgação do 
Regulamento  

Setembro  
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Mobilização de recursos  Maio a Dezembro  
Implementação/atribuição 
das bolsas  

Setembro a 
Dezembro  

  Gestão das bolsas  Setembro a 
Dezembro  

Dar continuidade ao 
processo de 
regulamentação da 
circulação de 
quadros entre  a 
Universidade 
Politécnica e a 
FUNDE 

Definido o 
regulamento 
para circulação 
de quadros 
entre a 
Universidade e 
a FUNDE  

Concluir o documento 
regulador dos 
procedimentos de 
circulação de quadros  

Novembro  

Divulgar o documento  Novembro/Dezembro  
Implementar as 
medidas previstas no 
regulamento 

1º semestre 2020  

Estabelecer 
contactos com 
empresas de 
auditoria para o 
processo de auditoria 
externa em 2020 – ( 
Outubro a 
Dezembro)  

 

Auditoria da 
FUNDE 
Realizada em 
2020  

Identificar e contactar  
empresas de auditoria 

Outubro  

Negociar condições do 
contrato  

Outubro/Novembro  

Realizar a auditoria da 
FUNDE  

1º semestre 2020  

Dar continuidade  
aos contactos e 
negociações para 
fortalecimento da  
cooperação e 
internacionalização ( 
Fundação Calouste 
Gulbenkian, 
Fundação La Caixa),e 
outros a identificar 

 

Estabelecidas 
novas parcerias 
e angariados 
novos projectos 
para a  FUNDE   

Participar  em eventos 
nacionais e internacionais 
e identificar  
oportunidades   

Maio a Dezembro  

Negociar acordos e 
contratos  

Maio a Dezembro  

Executar os projectos e 
actividades identificados e 
negociados  

Maio a Dezembro  

Objectivo estratégico 1: Dinamização de programas educativos e de formação voltados 
para a mudança de estratégia nas campanhas de comunicação na área da Saúde e 
Educação ambiental  
Acção estratégica  Indicador  Actividades Período de 

implementação  
Executar as actividades 
previstas no projecto 
RUMOS 

Actividades do 
programa 
executadas de 
acordo com o 

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Julho  
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plano de 
actividades e 
ToRs do 
JHCCPU  

Executar as 
actividades dos 
projectos em 
parceria com a 
BIOFUND  

Actividades do 
programa 
executadas de 
acordo com o 
plano de 
actividades 
definido com a 
BIOFUND   

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Dezembro  

Objectivo estratégico 2: 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. 
Acção estratégica  Indicador  Actividades Período de 

implementação  
Executar as 
actividades previstas 
no plano de 
actividades do 
programa REPTO  

Actividades 
executadas de 
acordo os 
indicadores 
definidos no 
plano do 
programa 
REPTO  

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Dezembro  

Realizar a avaliação 
evolutiva do 
programa W4P, 
conforme previsto 
no plano de acção 
aprovado pelo 
financiador.  

Actividades 
executadas de 
acordo com o 
plano de 
trabalho 
definido com a  
FLC  

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Dezembro  

Objectivo estratégico 3: 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. 
Executar as 
actividades do 
projecto da Escola 
Primária 25 de Junho 
( PPP) Escola 25 de 
Junho 

Actividades 
executadas de 
acordo com o 
plano de 
trabalho 
definidoentre a 
FUNDE e a UEU   

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Dezembro  

Executar as 
actividades do 

Actividades 
executadas de 

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Agosto   
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projecto Rapariga BIZ acordo com o 
plano de 
trabalho 
definido com o 
FUNUAP 

Desenvolver as 
actividades previstas 
no plano de 
actividades do CEM  

Actividades 
executadas de 
acordo com o 
plano de 
trabalho 
definido pela 
Comissão 
Instaladora do 
CEM  

Indicadas no plano de 
actividades do projecto  

Maio a Agosto   

Objectivo estratégico 4: 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 aas comunidades ou indirectas, através da actuação junto das 
grandes companhias investidoras no país. 
Concluir o estudo da 
Cadeia de Valor para 
o projecto da 
Portucel 
Moçambique, 
conforme plano 
acordado com a 
empresa  

Estudo da 
Cadeia de 
Valor, 
elaborado 
conforme 
ToRs definidos 
com a 
Portucel  

Actividades executadas de 
acordo com o plano de 
trabalho acordado com a 
Portucel  

Maio a Agosto  

 

 

Oportunidades identificadas e passos a serem dados  em 2019 

 

v Fundo Global/ CCS – Prevenção contra Tuberculose e HIV-   a FUNDE 
concorreu no 2º semestre de 2018 com uma proposta de programa de 
Educação, Desporto, Arte e Cultura voltado para as raparigas. Em Março de 
2019 fomos notificados de que não fomos selecionados.  Motivos  para a não 
selecção: O financiador priorizou as instituições predominantemente 
religiosas. 

v União Europeia- Formação de Jovens para o Emprego.  A FUNDE submeteu 
uma proposta em fevereiro de 2019 e ainda não obteve resposta. 
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v Proposta técnica e comercial apresentada à Vale, em parceria com o SENAI- 
Trata-se de resposta a um concurso lançado pela Vale para a formação técnico 
profissional dos seus trabalhadores. Aguardamos o resultado do concurso.  

v Programa  de Liderança Estratégica para a Saúde –  a FUNDE vai oferecer em 
Julho de 2019 a 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 por docentes da Universidade Politécnica e 
especialistas independentes da área de comunicação para a saúde. 

v USAID – A FUNDE  pretende reforçar as relações com a USAID. Já realizou um 
encontro com dirigentes daquela instituição e está a preparar um novo 
encontro para apresentar o seu portfólio e propôr parcerias para a 
implementação de projectos, incluindo a possibilidade de pesquisas no âmbito 
do doutoramento em Estudos de Desenvolvimento, que será desenvolvido 
pela ESAEN/Universidade Politécnica. 

v SASOL – A FUNDE submeteu uma manifestação de interesse à SASOL para  um 
programa de formação de  100 fornecedores de serviços em Inhambane e 
Maputo, para desenvolverem melhor as suas actividades. Aguarda-se pela 
confirmação da aceitação. 

v OSISA – A FUNDE  está a trabalhar numa proposta para a formação de 
trabalhadores informais transfronteiriços, tendo como foco  a fronteira de 
Ressano Garcia. Neste momento encontra-se na fase de elaboração da 
proposta  a ser submetida para o financiador, a Open Society Initiative for 
Southern Africa (OSISA). 
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Orçamento da FUNDE para 2019  

 

a) Despesas 2019/1 = 8.735.372 MZN 

 

  b) Despesas 2019/2 = 6.124.210 MZN 
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  c) Despesa Anual = 14.754.582 MZN 

 

 

  d) Previsão de Receitas 2019/1 = 20.871.425 MZN 
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  e) Previsão de Receitas 2019/2 = 6.662.682 MZN 

 

  e) Previsão de Receita Anual = 27.534.107 MZN 
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25%
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Progress
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10208
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9%
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3%
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