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1. Introdução  

 

No ano 2018 a FUNDE registou um pequeno crescimento relativamente ao ano 2017. 

Contrariamente a 2017 em que a  FUNDE  finalizou os grandes projectos e em que 

devido a vários factores   económicos e políticos houve  uma paralisação  das 

iniciativas de âmbito social,  em 2018  algumas iniciativas surgiram, embora ainda 

timidamente. 

Reconhecemos  que o volume financeiro destas iniciativas ainda está longe de 

assegurar o nosso pleno funcionamento e a continuidade dos projectos sociais sob a 

nossa responsabilidade. 

Porém, reflectindo aquilo  que se passa no País, sentimos que gradualmente também 

a FUNDE está a reerguer da depressão em que toda a conjuntura do país mergulhou 

em 2016.  

Executamos os pequenos projectos mobilizados em 2018  com o mesmo empenho e 

rigor com que executamos os grandes projectos que asseguraram o nosso arranque e 

robustez financeira nos anos anteriores. Identificamos novas oportunidades para as  

quais apresentamos propostas e estamos aguardar o resultado das mesmas. 

Estamos a consolidar cada vez mais as grandes áreas de actuação da FUNDE e, 

contrariamente ao que se passou nos primeiros anos da nossa existência, fazemos 

opções escolhas com base na nossa Visão e Missão.    

Esperamos que a informação aqui apresentada possibilite aos nossos Conselheiros 

visualizarem o retrato fiel do nosso esforço e dos resultados alcançados durante o 

ano 2018. 
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2. Estrutura e funcionamento  
 
 

1.1. Coordenação  com o Gabinete de Organização, Sistemas e Métodos da 
Chancelaria para  a definição da metodologia  de Monitoria e Avaliação 
das actividades da FUNDE 

v Objectivo - Criar procedimentos e mecanismos de monitoria e avaliação 
das actividades da FUNDE 

v Sectores envolvidos- Direcção Executiva e Gabinete de Organização, 
Sistemas e Métodos 

v Resultados parciais ou totais alcançados- Documentos ainda em fase de 
discussão e elaboração  

v Dificuldades enfrentadas- atraso do processo devido a equipa reduzida do 
GOSM  

 
1.2. Criação do Fundo de Bolsas da FUNDE 

v Objectivo- Criar um Fundo de bolsas para gerir as receitas obtidas pela 
FUNDE para a atribuição de bolsas de estudos aos trabalhadores do Grupo 
IPS, estudantes da instituição e  outras pessoas possuidoras de mérito 
para o efeito.   

v Sectores envolvidos: FUNDE, IPS, empresas parceiras e instituições 
financiadoras;  

v Resultados alcançados até o momento: Está em discussão a proposta de 
regulamento do Fundo. Foram firmados acordos de parceria com algumas 
empresas para a atribuição de bolsas de estudos aos estudantes do  
programa REPTO ( BCI, Sir Motors, Total); 

v Dificuldades enfrentadas- atraso de desembolso por parte de alguns 
parceiros.  
 

1.3. Processo de certificação ISO 
v Objectivo- Obter a certificação ISO para a FUNDE 
v Sectores envolvidos- Direcção Executiva da FUNDE e consultores que 

trabalham no processo de certificação. 
v Resultados alcançados - sem resultados. A FUNDE deverá primeiro 

organizar-se internamente, num processo de auto-avaliação e correção de 
procedimentos, para a seguir solicitar o processo de verificação/avaliação 
para efeitos de certificação.  
  

1.4. Presença da FUNDE nas redes sociais para divulgação das atividades 
v Objectivo- Inserir nas redes sociais e nos meios de comunicação 

conteúdos sobre as atividades realizadas pela  FUNDE   
v Sectores envolvidos - Gabinete de Relações Públicas, Cooperação e 

Marketing- GRPCM 
v Resultados parciais ou totais alcançados - A FUNDE inserida nas redes 

sociais e com maior visibilidade  das atividades realizadas 
v Dificuldades enfrentadas- Ainda há uma fraca visibilidade da FUNDE nas 

redes sociais, devido em parte ao volume de actividades públicas 
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realizadas e em parte devido à pouca informação disponibilizada pelos 
responsáveis. 

v Recomendações- De modo a dinamizar e difundir com maior rapidez e 
eficácia a informação, seria recomendável o uso das plataformas e meios 
disponibilizados pelas Redes Sociais tais como o “boost” (pagamento de 
uma quota para a divulgação massiva) da informação.   
 

1.5. Revisão do inventário do património da FUNDE 
v Objectivo- Rever o inventário do património da FUNDE e definir os 

critérios utilizados  para sua valorização  
v Resultados parciais ou totais alcançados - inventário revisto por custo de 

aquisição. 
v Dificuldades enfrentadas- Demora do IPS em concluir a verificação e 

valoração do equipamento entregue pela FUNDE ao IPS.  
 

1.6. Recuperação de valores em dívida 
v No ano de 2018 a FUNDE recuperou junto da CDN - Corredor de 

Desenvolvimento do Norte-  valores em dívida referentes aos projectos 
Construção Participativa e Gerenciamento Social, encerrados em 2017. Os 
valores estão reflectidos no relatório financeiro que será apresentado a 
seguir.  

v Também foi feito o plano de recuperação da dívida existente entre o IPS e 
a FUNDE. Os valores estão reflectidos no relatório financeiro que será 
apresentado a seguir. 

 

1.7. Continuidade das obras de construção do Centro Educativo 
Multidisciplinar  

v Objectivo - Construir as instalações do CEM  
v Sectores ou instituições/organizações envolvidos- FUNDE e  empreiteiro 

contratado  
v Resultados parciais ou totais alcançados- Concluída  a construção do 

edifício do Jardim Infantil; realizada parcialmente a obra do Bloco 
Administrativo e iniciada a obra de construção do Bloco de Apoio Escolar, 
Jurídico e Psicológico. 

v Dificuldades enfrentadas- atrasos do empreiteiro no cumprimento do 
cronograma da obra.  

 

1.8. Execução das actividades previstas e gestão financeira dos  seguintes 
projectos: 

v REPTO- IMEP  

v RUMOS 

v Rapariga BIZ 

v Work4Progress/FLC 

v Portucel 

v GAIN  

v CEM 
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3. Internacionalização e Parcerias   

 

Realização de contatos, parcerias  e eventos para  a internacionalização da FUNDE 

v Objectivos- Internacionalizar a FUNDE e Captar recursos  

v Sectores ou instituições/organizações envolvidos - Fundação Tzu Chi, 
SENAI, Secretaria Municipal de Guarulhos  

v Resultados parciais ou totais alcançados - Maior inserção da FUNDE em 
redes internacionais de parceria e colaboração 

v Dificuldades enfrentadas – Tem havido fraca participação da FUNDE em 
eventos internacionais para realização de contactos e parcerias, devido a 
restrições orçamentais. 

 

SENAI- Serviço Nacional de Apoio à Indústria, Brasil - a FUNDE e o SENAI celebraram 
uma parceria com base nos seguintes princípios: (i) Existe a necessidade de dotar os 
trabalhadores moçambicanos de capacidades técnicas adequadas para aceder ao 
trabalho de qualidade e dar resposta às demandas profissionais existentes no país; (ii) 
Existe a necessidade de uma contínua operacionalização a curto, médio e longo 
prazos, de programas de qualificação profissional voltados para jovens que 
necessitam de aceder ao emprego ou para profissionais que necessitam de uma 
contínua actualização e reciclagem das práticas em uso nas organizações onde 
exercem as suas funções. A FUNDE e o SENAI trabalharão juntos com o objetivo de  
planear e implementar ações de formação técnico-profissional, com vista a uma 
efectiva e gradual transferência de conhecimento para as instituições e quadros 
moçambicanos.  

 

Apresentação pública do programa Work4Progress em parceria com a Fundação La 
Caixa e a Fundação Ayuda en Accion 

A actividade teve lugar em Outubro de 2018, através de um seminário que envolveu 
cerca de 300 pessoas e contou com a presença da Infanta Dona Cristina e da Ministra 
do Trabalho na sessão de abertura. 

Participaram representantes de  instituições do governo, sector privado, associações 
e ONGs, académicos, dentre outros. 

A actividade trouxe visibilidade para a FUNDE a Universidade Politécnica, 
principalmente nas questões relacionadas com o emprego e acessibilidade ao 
emprego/ ocupação pelas mulheres e jovens.  
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Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, São Paulo, Brasil – estabelecida 
parceria para o desenvolvimento  de um programa de intercâmbio cultural e 
académico de professores de escolas secundárias, com o objectivo de alargar o 
conhecimento sobre a cultura moçambicana e permitir a maior divulgação da cultura 
africana/moçambicana nos programas de ensino da Secretaria Municipal de Educação 
de Guarulhos, Brasil.  

 

Fundação Tzu Chi Moçambique–  parceria com a Fundação Tzu Chi, organização não 
governamental, sem fins lucrativos, de origem chinesa e  em processo de legalização 
em Moçambique.  A parceria tem por objectivo assistir as comunidades carenciadas 
em Moçambique e  capacitá-las para promover o seu próprio desenvolvimento e para 
evitar  situações de risco e vulnerabilidade.  

Actividades realizadas até o momento em parceria com a Fundação Tzu Chi:  

• Distribuição de  1.000 quilos de arroz para alunos carenciados da Escola 25 
de Junho  de Maputo e  para a  Associação REMAR. Esta distribuição será  
feita periodicamente, de acordo coma disponibilidade da Fundação.  

• Facilitação aduaneira para a entrada em Moçambique de 60 toneladas de 
arroz  que serão distribuídos para a população afectada pelo ciclone IDAI 
em Nhamatanda, Sofala; 

• Planeamento de actividades e programas sociais a serem realizadas em 
conjunto pela FUNDE e a  TZU CHI, no CEM, para apoio às comunidades 
locais. 
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4. Situação geral dos Projectos  desenvolvidos em 2018 e 
continuidade para  2019 

 

4.1. Projectos em parceria com a Biofund 
 

v Exposição da Biofund-   - Desde 2016, a FUNDE tem colaborado com a Biofund 
na realização das exposições anuais sobre a Biodiversidade  em Moçambique, 
concretamente na formação dos guias  e na preparação do Manual da 
Exposição. Em 2018 a FUNDE participou na Exposição e Feira sobre “ Cultura 
da Conservação e  Desenvolvimento Sustentável”, que teve lugar na  cidade 
de Inhambane,  de 03 a 12 de Agosto de 2018.   

v Projecto: Uso do 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 bairro urbano, envolvendo uma escola primária, pública,  
Escola 25 de Junho-Rua 7 e a Escola Secundária das Acácias.  Estão a ser 
identificadas outras instituições e parceiros que poderão participar no 
projecto. Na 2ª quinzena de Maio terá lugar um workshop para consolidação 
das ideias e definição do  plano de trabalho. Após a realização do piloto, será 
produzido o relatório, que servirá de base para a mobilização de financiadores 
para a  continuidade do projecto.  

v Projecto: Material educativo e biodiversidade- a FUNDE propôs à Biofund a 
criação de um projecto para a produção de material educativo para as escolas 
primárias, com a temática da biodiversidade. A FUNDE está a trabalhar no 
projecto e posteriormente vai-se reunir com o INDE para apresentar as ideias 
e definir como avançar.  

 
4.2. Projecto RUMOS com a JHUCCP  

 
O Projecto Rumos é um programa  de comunicação para a melhoria de resultados   na 
área da saúde em Moçambique, financiado pela USAID e teve início em 2017, 
implementado pela Johns Hopkins (JHUCCP), tendo a FUNDE com um dos parceiros.  
Áreas de actuação do projecto:  Saúde Materno-Infantil, HIV e SIDA, Nutrição, 
Circuncisão , Planeamento Familiar e Malária. 
Término do projecto- O projecto  estava  inicialmente previsto para terminar em  
2021. Entretanto, encerrou precocemente em 2018, devido à mudança de interesse  
das áreas de actuação do financiador. 
Avanços do projecto em 2018 

v Foram produzidos 12 debates radiofónicos sobre diversos temas da área da 
saúde, como: malária, nutrição, aleitamento materno, consultas pré-natal, e 
outros. Os debates foram gravados e exibidos na Politécnica Rádio e contaram  
com a participação de especialistas do MISAU. Os debates foram  copiados 
para CDs e entregues à JHU que efectuou a disseminação junto dos parceiros 
e rádios comunitárias. 
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v Foram  produzidos 12 minidramas radiofónicos também sobre temas actuais 
da área da saúde.  Os minidramas foram gravados e exibidos na Politécnica 
Rádio e depois entregues a JHU em CDs para disseminação. 

v Foi elaborado um Manual  para o módulo de Comunicação para a Saúde. Este 
manual deverá ser utilizado pelos docentes e alunos desta disciplina no curso 
de licenciatura em Enfermagem, da Universidade Politécnica. 

v Foram realizados no ISHCT, em Quelimane,  4 seminários sobre a 
Comunicação para a Saúde,  para estudantes e trabalhadores da área. Os 
seminários foram  orientados por especialistas da JHU e da Universidade 
Politécnica. 

v Foi produzida a 4ª edição da radionovela Fatias da Vida. O tema abordado foi 
a Saúde da Família. A JHU tratou da disseminação da peça junto dos parceiros 
e rádios comunitárias. A  radionovela também foi exibida pela Politécnica 
Rádio. 

v Foi  realizada   a Formação de Formadores em Liderança em Comunicação 
Estratégica para a Saúde, que contou com formadores da JHU e 15 formandos 
de diversas instituições moçambicanas. 

Aprendizagens adquiridas e vantagens ou pontos positivos 
v Reforço das relações da FUNDE com os parceiros: JHU, USAID e MISAU; 
v Aumento da experiência da equipa  envolvida em projectos ligados a área 

da saúde, especialmente na produção de radionovelas, debates e 
programas radiofónicos. 

      Dificuldades enfrentadas no âmbito do projecto em 2018 
v O encerramento antecipado  do projecto,   a pedido do Financiador (USAID) 

impediu a realização de todas as actividades propostas.  
 

Avanços do projecto entre Janeiro e Abril de 2019 
v Entre Janeiro e Abril de 2019, a FUNDE realizou  (i) Capacitação em geração de 

renda; (ii) Produção de áudio na Politécnica Rádio. 
 

O que se prevê realizar entre Maio e Dezembro de 2019 
v Finalização das  actividades adicionais  que foram interrompidas em Março de 

2019, em Dondo e Nhamatanda, província de Sofala, devido à destruição 
causada pelo  Ciclone Idai. As actividades serão retomadas logo que estejam 
restabelecidas as condições de trabalho dos pontos focais para a 
implementação das actividades.  

 
 

4.3. Projecto CEM (Centro Educativo Multidisciplinar) 
 
O Projecto CEM  tem por objectivo criar um espaço na Matola-Rio destinado aos 
cuidados educativos para um público diversificado, organizado por faixas etárias 
diferentes ,  com o propósito de complementar a educação familiar e escolar  e ainda 
fornecer atendimento e orientação  em áreas distintas. 
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Áreas de actuação 
• Educação infantil 
• Apoio Escolar 
• Apoio Jurídico 

• Apoio Psicológico 
• Educação para a Saúde 

Progressos registados em 2018 
• Foram elaborados documentos internos para o Jardim Infantil: Regulamento 

de Funcionamento e  Projecto Pedagógico; 
• Foi obtida a autorização para o  funcionamento do Jardim Infantil,  concedido 

pelo Ministério do Género, Criança e Acção Social;  
• Foi concluída a construção do edifício do Jardim Infantil; realizada 

parcialmente a obra do Bloco Administrativo e iniciada a obra de construção 
do Bloco de Apoio Escolar, Jurídico e Psicológico. 

Aprendizagens adquiridas e vantagens ou pontos positivos 
• O facto de o CEM estar ligado à Universidade Politécnica e ao nome do 

Chanceler da Universidade, Prof. Doutor Lourenço do Rosário, acelerou o 
processo junto às entidades moçambicanas para a atribuição, num curto 
espaço de tempo, da autorização para  o funcionamento do Jardim Infantil. 

Dificuldades enfrentadas no âmbito do projecto em 2018 
• Atrasos na conclusão da obra devido a alterações no projecto de construção e   

algumas divergências entre o empreiteiro e o dono da obra sobre o projecto; 
O que foi realizado de Janeiro a Abril de 2019 

• Reserva do nome do CEM e Jardim Infantil “A Semente”;  
• Início do procurement para o apetrechamento do centro;  
• Continuação da obra do Bloco B e construção do pavimento à volta do jardim 

Infantil.  
O que está previsto realizar de Maio a Dezembro de 2019 

• Conclusão da construção: bloco B, bloco administrativo, pavimentos, 
estacionamento,  jardim; 

• Aquisição de mobiliário e equipamentos   para funcionamento do CEM; 
• Início da campanha de divulgação do CEM;  
• Contratação de recursos humanos para o CEM;  
• Obtenção da autorização para o funcionamento das actividades de apoio 

jurídico, psicológico e apoio escolar, junto aos ministérios da Justiça, da Saúde 
e da Educação; 

• Preparação do plano de actividades do CEM para o segundo semestre de 
2019; 

• Início das actividades do jardim infantil. 
 

4.4. REPTO IMEP 
Programa de formação financiado pelo DFID,  desenvolvido em 2 centros, localizados 
nas unidades orgânicas da Universidade Politécnica de Tete e de Nampula. Valor 
aprovado para o projecto na FUNDE/IMEP: 1.424.926 libras ( cerca de 1.8 milhões de 
U$S).  
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1.      Avanços do projecto em 2018 
• Formação de 75 formadores em indução ao Certificado B, para autorização na 

leccionação dos Cursos Baseados em Competências (CBT) e início da 
implementação desses cursos;  

• Realização da vistoria pela ANEP, em Tete; 
• Início da construção dos estaleiros em Nampula e Tete, sendo que o de Nampula 

já está na fase conclusiva; 
• Mobilização e assinatura de memorandos com potenciais parceiros de estágios, 

implementação dos cursos e bolsas de estudos, no âmbito dos quais já foram 
angariadas as seguintes bolsas de estudos: BCI – 4; Total Moçambique – 1; Sir 
Motors – 15; 

• Integração de todos os formandos nos estágios; 
• Realização de estágios pelos estudantes nos seguintes locais: Metarlúgica de Tete; 

Minitec de Tete; ALM Construções;Tete Engineering; Coca-Cola - Nampula; 
Cervejas de Moçambique - Nampula; EDM – Nampula; 

• Admissão de 150 formandos, dos quais 129 concluíram com sucesso o nível III  de 
todas as qualificações leccionadas em Tete e Nampula; 

• Aquisição de activos fixos no âmbito do projecto, nomeadamente: computadores, 
estantes, impressoras, carteiras e cadeiras, etc. 

• Preparação das  listas de equipamentos para a montagem de laboratórios: 
 * Em Nampula- Electricidade Industrial, CV3- Laboratório de Instalações Domésticas, 

CV4 - Laboratório de Electrónica Industrial 
* Em Tete- Mecânica Industrial, CV3 e CV4- Laboratório de Ajustes. 
 

2.      Aprendizagens adquiridas e vantagens ou pontos positivos em 2018 
• Entrada do IMEP na  Reforma do Ensino Técnico Profissional,  no ano lectivo 

de 2019 em todas as suas unidades, com a consequente formação de 
professores para o efeito; 

• Aquisição de experiência de gestão dos Cursos Baseados em Competências; 
• Estabelecimento  de parcerias de implementação com o IFPELAC e o IICN  para 

partilha de professores e laboratórios,  e com o sector privado para integração 
de estagiários e atribuição de bolsas de estudos;  

• Apetrechamento dos laboratórios do IMEP/Universidade em Tete  e Nampula, 
no âmbito do financiamento; 

• Garantia do pagamento da propina integral de mais 300 formandos durante 2-
3 anos; 

•  Integração da FUNDE na AMEPPE - Associação Moçambicana de Parceiros 
Público e Privados de Ensino Técnico Profissional. 

3.      Dificuldades enfrentadas no âmbito do projecto em 2018 
• Incumprimento da meta de admissão de  180 formandos, dos quais 45% devem 

ser mulheres; 
• Dificuldade de execução das aquisições, devido aos procedimentos de 

Procurement, o que consequentemente provoca o  atraso na montagem dos 
laboratórios; 
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• Suspensão dos desembolsos pelo DFID no período de Março/2018 a Janeiro/2019, 
para revisão de regulamentação e procedimentos, devido à detecção  de 
irregularidades na gestão financeira de um dos parceiros do programa;  

• Revisão pelo DFID do orçamento inicial aprovado; 
•  Dificuldade de relacionamento/comunicação com o gestor do JOBA ( empresa 

contratada para fazer a interação entre os parceiros e o financiador) devido às 
sucessivas mudanças de gestores na equipa do JOBA; 

• Zonas cinzentas na gestão dos cursos nos IMEP´s, devido à percepção de que o 
REPTO-IMEP e IMEP são diferentes; 

• Burocracia para a conclusão do processo de acreditação dos cursos; 
• Integração de todos os formandos nos estágios; 
• Desistências de formandos com incapacidade financeira para custear os cursos e 

existência de dívidas, que prevalecem até hoje; 
• Conclusão das obras dos estaleiros; 
• Gestão do fundo de bolsas, devido ao incumprimento de alguns financiadores; 
• Dificuldade de incorporação de determinados procedimentos internacionais nos 

regulamentos do IPS, Lda. 
4.      Avanços do projecto entre Janeiro e Abril de 2019 

• Admissão de 188 novos ingressos, dos 180 previstos, sendo que 108 são homens 
e 80 são mulheres e início do ano lectivo com 10 turmas. 

• Aprovação do orçamento rectificativo; 
• Finalização do estaleiro de Nampula e retomada da construção de estaleiro em 

Tete; 
• Início de Procurement para a aquisição dos laboratórios já mencionados acima; 
• Desenhado o caderno de encargos, as especificações do laboratório de Mecânica 

e o anúncio para a abertura de concurso público para fornecimento dos serviços 
de montagem de laboratórios; 

• Iniciado o processo de aquisições de activos fixos e matérias administrativos, 
carteiras, cadeiras e outros; 

• Enviado o relatório trimestral (Janeiro-Março) ao financiador; 
•  Aprovado o Plano Estratégico de Atribuição de Bolsas aos formandos 

carenciados, cujo fundo converter-se-á em propinas para o IPS, Lda; 
• Aprovado o plano de atribuição de bolsas a 6 formandos pelo BCI; 
• Elaborado o plano de formação de formadores, técnicos e gestores da 

FUNDE/IMEP no sistema informático de gestão escolar- SEGI.  
5.      Em linhas gerais, o que se prevê realizar entre Maio e Dezembro de 2019 

• Concluir a formação nos dois níveis CV3 (novos ingressos) e CV4 (ingressos de 
2018); 

• Integrar os formandos nos estágios; 
• Concluir o processo de aquisição e montagem dos laboratórios de Electricidade 

Industrial (CV3 e CV4) em Nampula e Laboratório de Mecânica (CV3 e CV4) em 
Tete; 

• Firmar mais parcerias (Implementação, Estágios e Bolsas); 
• Desenhar o Plano de Sustentabilidade da FUNDE relativamente ao programa. 
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4.5. Rapariga BIZ 
Escopo do projecto- No âmbito de uma estratégia desenhada pelo FNUAP e 
financiada pelo DFID, a FUNDE e a Coalizão estabeleceram uma parceria através da 
qual a FUNDE, através do Gabinete de Atendimento Psicológico da Universidade 
Politécnica,  oferece suporte psíquico em termos de escuta psicológica e emocional, 
de base psicanalítica, bem como de reflexão, individual e grupal, às mentoras do 
Programa Rapariga BIZ sobre as melhores estratégias de intervenção para apoiar, às 
raparigas que se encontram em situações de alta vulnerabilidade. 
Local de actuação do projecto: províncias de Nampula e Zambézia. 
Dificuldades enfrentadas- atrasos constantes de desembolso pelo DFID devido aos 
procedimentos de prestação de contas e verificação, que levam à suspensão das 
actividades com consequente impacto sobre os impactos do projecto.  
 

4.6. Work 4 Progress- Fundação La Caixa  
 
Escopo do projecto- Em resposta aos  pressupostos da agenda 2030, a Fundação La 
Caixa criou o programa Work 4 Progress - Inovação para a promoção do emprego.  O 
programa visa identificar os desafios e necessidades em termos de emprego e através 
do apoio a soluções inovadoras, promover a criação de empregos, com especial 
atenção para mulheres e  jovens em situação vulnerável.  
O projecto está a ser desenvolvido na província de Cabo Delgado, pela Fundação 
Ayuda en Accion. A FUNDE é responsável pela avaliação  evolutiva  e de impacto  do 
projecto. 
O contrato inicial é de 2 anos ( 2018-2020). 
A avaliadora da FUNDE desloca-se regularmente a Cabo Delgado para o seguimento 
das actividades desenvolvidas e periodicamente a Barcelona, para os encontros de 
discussão de metodologia  e prestação de contas. 
 
Dificuldades encontradas- o projecto tem sofrido atrasos devido à instabilidade que 
se vive em Cabo Delgado e devido aos factores climáticos. 
 

4.7. Portucel  
 
Escopo do projecto - A FUNDE celebrou um contrato com a Portucel para realizar um 
estudo sobre a Cadeia de Valor  do  projecto Portucel Moçambique, perspectivando o 
impacto  directo e indirecto do projecto a nível socioeconómico, numa perspectiva de 
médio e longo prazo. 
Situação do  trabalho – A FUNDE, na qualidade de mobilizadora e catalizadora de 
oportunidades e negócios para o Grupo IPS, após a assinatura do contrato canalizou o 
trabalho para a Escola de Negócios do Grupo IPS. Entretanto, a equipa  envolvida na 
realização do trabalho não conseguiu conduzir adequadamente o processo. Houve 
atrasos sucessivos e incumprimento do consultor, que, por fim entregou um relatório 
que não foi aceite pela Portucel. 
A direcção da FUNDE negociou com a Portucel uma nova oportunidade. Já foi  
identificada  uma nova equipa para realizar o trabalho, cuja conclusão está prevista 
para  Julho de 2019.  
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4.8. GAIN-Global Alliance for Improved Nutrition  
 
Escopo do projecto 
Capacitação de MPMEs ligadas ao agro-negócio (e sua cadeia de valor) em matérias 
de (i) gestão de pequenos negócios - 5 módulos, 5 dias;  
e em (ii) elaboração de modelos de planos de negócios - adaptado do curso da 
Erasmus Centre for Entrepreneurship, Holanda, 3 dias. Local de intervenção: Maputo; 
Chimoio; Beira; Tete e Quelimane.  
Acções realizadas em 2018 
Em cada uma das cidades, foram realizadas capacitações em: (ii) gestão de pequenos 
negócios; (ii) modelização de ideias e planos de negócios; (iii) tipos de financiamento 
a MPMEs e apresentação de ideias negócios a investidores (PITCH do CANVAS 
Business Model)  
Impacto para a FUNDE 
A FUNDE é o principal parceiro de capacitações  da GAIN. Capacitou mais de 450 
agentes econômicos ligados ao agronegócio, o que contribuiu para a elevação da sua 
visibilidade junto daquele segmento. As formações permitiram que a FUNDE e  a 
Universidade Politécnica fossem conhecidas noutras cidades nas quais a Universidade 
não está representada (Beira e Chimoio). Aumento de receitas.  
Dificuldades ou constrangimentos 
A continuidade  das capacitações depende da disponibilização de fundos por parte 
dos financiadores da GAIN. Não há por isso garantia de continuidade do projecto. No 
geral a parceria com a GAIN correu bem.  
 
 

4.9. Parceria Público-Privado -   Escola Primária 25 de Junho,  Rua 7 
Em linhas gerais, a PPP com a Escola Primária 25 de Junho-Rua 7  registou os 
seguintes avanços em 2018; 

• Realização da Caravana Jurídica no dia 30 de Junho de 2018; 
• Festa de encerramento do ano lectivo em Novembro  de 2018  
• Realização do jogo beneficente em parceria com o Sérgio Faife, no dia 21 de 

Setembro de 2018 
• Projecção de filmes educativos (Centro de Estudos Brasileiros), Outubro de 

2018; 
• Palestra sobre tratamento do lixo, Agosto de 2018 
• Realização de workshops de cultura (Capoeira, Dança tradicional, Taekwondo). 

Esta actividade realiza-se no último sábado de cada mês 
Aprendizagens adquiridas e vantagens ou pontos positivos; 

• Maior envolvimento dos encarregados de educação,  Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo e das estruturas do bairro nas actividades promovidas pela 
FUNDE na Escola. 

Dificuldades enfrentadas no âmbito do projecto em 2018; 
• Fraca participação dos pais na doação de material de construção para o 

apetrechamento da sala de apoio psicológico;  
• Interrupção do Atendimento Psicológico aos alunos, professores e  comunidade 

devido à falta de uma sala de atendimento;  
• Dificuldades das empresas locais em apoiar as actividades realizadas na escola; 
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Em linhas gerais, quais foram os avanços do projecto entre Janeiro e Abril de 2019 
• O ano lectivo de 2019 arrancou conforme previsto no calendário; 
• Doação de equipamentos desportivos por parte do Clube de Desportos da 

Politécnica; 
• Doação de material escolar às crianças carenciadas da escola, por trabalhadores 

da Universidade Politécnica;  
• Doação de 790kg de arroz para 79 crianças carenciadas da Escola.  

 
O que se prevê realizar no âmbito da PPP entre Maio e Dezembro de 2019 
 Actividades Público-alvo Períodos de realização  

1 Workshop de Cultura alunos da Escola Último sábado de cada 
mês  

2 Festa de Comemoração do dia da 
Internacional da Crianças 

alunos, pais e 
encarregados de 
educação  

1 de Junho  

3 Capacitação/formação dos professores  Professores e CTA 1 capacitação por mês, 
de Maio a 
Outubro/2019 

4 Formação do grupo de teatro  alunos Os alunos terão 2 
ensaios por mês  

5 Assistência às aulas/acompanhamento 
pela FUNDE  

 Actividade contínua e 
permanente  

6 Palestra sobre o cancro da mama e colo 
do útero  

pais e encarregados de 
educação e a 
comunidade em geral  

Agosto de 2019  

7 Intercâmbios culturais com outras 
escolas  

Alunos e professores Julho a Outubro de 
2019  

8 Promoção de campanhas de saúde ( 
higiene, saúde nutrição)  

Alunos, professores, pais 
e encarregados de 
educação e a 
comunidade em geral 

Actividade contínua e 
permanente  

9 Workshop sobre Educação Inclusiva Professores e CTA  Julho 2019  

10 Encerramento do ano lectivo  Alunos, professores, 
encarregados de 
educação  

Novembro 2019  

Desafios 
• Construção de uma sala para atendimento Psicológico 
• Construção de uma biblioteca 
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Relatório financeiro 2018  

Execução orçamental 2018 
  a) Despesas 1. Correntes 2018 = 15.949.953,70MZN 
   

 

  b) Orçamento versus Execução - Anual 
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  c) Receitas 2018 = 25.961.300,68MZN 

 

 

  d) Previsão de Receitas versus Receitas Realizadas - 2018 

Previsão: 42.964.763,12MZN;                          Realização: 25.961.300,68MZN; 

 

 

 

 

 

Projecto 
Gerenciamento 
Social/CENSO

29%

Reembolso Parcial
do IPS,Lda (dívida

350mil usd)
32%

Projecto Work 4 
Progress

13%

Projecto Rapariga 
Biz
2%

Renda 
Apartamento 

JN130
9%

Renda 
Apart.Tomás 
Nduda 1248

2%

Renda Apart. 
Polana Residence

6%

Formações de 
Curta duração

6%

Biofund
1%

Outros (UCT)
0%

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Projecto
 4_JO

BA

Projecto
 6_JH

U

Projecto
 7_CEN

SO

Ree
mbolso

 IP
S,L

da (
co

nta…

Projecto
 W

ork 
4 Progre

ss

Projecto
 2_Rap

ari
ga

 Biz

Apart
am

en
to Ju

liu
s N

ye
rer

e 130

Apart
am

en
to To

más 
Nduda 1

248

Apart
am

en
to Polan

a R
esi

dence
…

Fo
rm

aç
ões 

de Curta
 Duraç

ão
…

Mec
enato

 (L
EIM

A - I
mpressõ

es…

Biofund

Outro
s (

UCT)

Previsão

Realização



 17 

e) Razões das Oscilações: Previsão de Receitas e Realização 

* Projecto JOBA e JHU: receita “zero” porque estes dois projectos pagam apenas 
honorários do pessoal administrativo afectos nos respectivos projectos, baixando a 
folha salarial do IPS,Lda. Dão-nos visibilidade no mercado e aumentam o nosso 
portfolio. 

* Projecto CENSO: recebemos apenas 25,64% do previsto, referente a fase I do 
projecto. As fases subsequentes não avançaram por mudança de estratégia do 
financiador. 

* Reembolso IPS,Lda: dos 26.887.000,00Mts (equivalente a 350.000,00USD) 
recebemos 8.200.000,00Mts que corresponde a 30,50% do valor total em dívida. 
Sendo que contribuiu para as entradas em 32%. 

* Projecto Work 4 Progress: receita não prevista, porque o contrato foi assinado em 
Abril de 2018, após a realização do orçamento de receitas. Contudo, contribuiu em 
13%. 

* Projecto Rapariga Biz: receita não prevista, porque o seu contrato foi assinado em 
Outubro de 2018, após realização do orçamento de receitas. Contudo, contribuiu em 
2%. 

* Apartamento JN130: receita em 104,62% acima do previsto porque tivemos como 
previsão de renda mensal 200.000,00Mts e realizamos 204.000,00Mts, significando 
um acréscimo de 4,62%. 

* Apartamento TN1248: receita em 72,33% abaixo do previsto porque  ficamos 4 
meses sem assinatura de contrato de arrendamento. 

* Apartamento PR10208: receita em 75,55% abaixo do previsto porque tivemos como 
previsão de renda mensal 182.900,00Mts e realizamos 180.000,00Mts, significando 
uma redução mensal de 1,59%. E assinamos o contrato de arrendamento em meados 
de Março à Dezembro. 

* Formações de curta duração: receita em 449,93% acima do previsto porque 
tivemos como previsão 343.146,00Mts formações financiadas pela GAIN e uma 
edição do curso de HST em Nampula. Mas realizamos 1.543.917,40Mts devido a 2ª 
edição do curso Ferrovia, 4ª edição do curso HST e formação em LECS. significando 
um acréscimo de 349,93%. 

* Mecenato: receita “zero” e segundo acordo de cooperação, empresa LEIMA está 
em incumprimento. 

* Biofund: receita não prevista, porque a parceria foi solicitada em Junho de 2018, 
após a realização do orçamento de receitas. Contudo, contribuiu em 1%. 

* Outros (Ex. UCT): receita não prevista. Trata-se de aluguer de sala e vigilância de 
exames. Contudo, contribuiu em 0,95%. 

Receitas Previstas = 83,55% 

Receitas não previstas = 16,45% 
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d) Doações Recebidas para pagamento do património 2018 = 22.082.601,44MZN 

 

   

   

e) Orçamento da construção do CEM : 53.172.424,75MZN 
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  f) Execução da construção do CEM: 18.077.031,56MZN 

 

 

f) Execução da construção do CEM  

As obras deste centro iniciaram a partir do saldo findo dos seguintes projectos:  

v Memórias  Joaquim Chissano num total de 15.878.205,80Mts; 

v CENSO num total de 3.500.000,00Mts; 

v Para a continuidade das obras deste centro, temos o reembolso do IPS,Lda 
referente a dívida de 350.000,00USD equivalente a 26.887.000,00Mts: 
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   Valor em falta (para 2019) = 18.687.000,00Mts 
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  g) Análise Comparativa: DR2017 & DR2018 

 

 

h) Explicação das Razões das variações DR 2017 & DR 2018 
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* Resultado Líquido: aumentou em 4,2% porque tivemos um incremento em 573,4% 
de rendimentos financeiros e uma significativa redução dos gastos financeiros em 
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Recomendações do CA de Junho de 2018 e grau de 
cumprimento 

 

N. Descrição Situação  

1 
Fazer a descricão  qualitativa das actividades dos 
projectos  

  

Executado  

2 
Coordenar com o GOSM do IPS, Lda , a monitoria e 
avaliação da FUNDE  

 Em execução  

   

3 
Reforçar a cooperação para a internacionalização da 
FUNDE e captação de recursos  

Executado,  

Actividade permanente  

4 
Contactar a Fundacão Calouste Gulbenkian, para 
colaboracão na área da educacão, cultura e ciências  

  

 Não executado. Previsto para 
o 2º semestre de 2019  

5 
Estabelecer contactos com a BIOFUND para 
identificação de projectos em parceria  Executado  

6 
Regular a circulação de quadros entre a Universidade e 
a FUNDE  

  

 2º semestre de 2019  

7 
Explorar a possibilidade de projectos com a Fundacão 
La Caixa  

 Em curso  

  

8 Explicar a razão das oscilações  no orçamento  

  

Executado  

9 Fazer a Auditoria Externa da Fundacão 
Não executado. Previsto para 
2020  

10 
Apresentar em gráfico os resultados financeiros dos 
projectos  

  

 Executado  

11 
Definir melhor os critérios utilizados para a valorizacão 
do património Executado  

12 Prever e iniciar a preparação para certificação ISO Em curso  

13 Fazer o encontro de contas entre o IPS, Lda e a FUNDE Executado  

 

 


