
Programa Especial de Auto-Ajuda do Embaixador dos E.U.A.  

Lista de Beneficiários do ano de 2013 
Valor Total do Financiamento: USD 50,000.00 

Nr.  
Nome da 

Organização 
Título do 
Projecto 

Localização  
Tipo de 
Projecto 

Descrição  Valor 

1 
Associação 
Mbativerane - 
Sofala 

Criação e 
Venda de 
Frangos 

Beira - Sofala 
 Geração de 
Rendimento 

Projecto para compra de 30.000 
galinhas e outros suprimentos de 
aves para servir como uma 
actividade geradora de renda em 
avicultura. Os recursos obtidos 
com a venda dos frangos galinhas 
irá apoiar directamente 30 
mulheres carentes e suas famílias 
na Beira, e indirectamente apoiará 
mais de 5000 membros da 
comunidade assim como serve de 
sustento para a organização. 

 $    
6,887.00  

2 
Casa do Gaiato - 
Maputo 

Criar os 
Cientistas do 

Amanhã 

Boane - 
Provincia de 
Maputo 

 Educação  

O projecto consiste na compra de 
equipamento para os laboratórios 
de Química, Biologia e  Física para 
os estudantes de Ciências da 
Escola Secundária da Casa do 
Gaiato. O fornecedor do 
equipamento ciêntifico irá 
providenciar o treinamento dos 
professores da escola em como 
usar o equipamento, e efectuará 
visitas trimestrais à escola para 
garantir que os professores e os 
alunos estejam a usar 
correctamente o equipamento. 

 $    
7,927.00  

3 
Associação  Livro 
Aberto - Maputo 

Biblioteca 
Comunitaria 
no Parque - 
Cidade de 
Maputo 

Cidade de 
Maputo 

 Educação 

Este projeto consiste na colocação 
de uma biblioteca comunitária que 
irá disponibilizar livros e outros 
materiais de alfabetização para 
crianças entre as idades de 2-16 
anos em Moçambique. A 
organização procederá à 
construção da biblioteca através 
de fundos que recebidos do 
Goodwill Community Foundation, 
enquanto que o o Programa e Auto 
Ajuda do Embaixador dos Estados 
Unidos da América irá financiar a 
aquisição dos materiais e 
equipamento para biblioteca, 
incluindo computadores, código de 
barras, scanners e outros. 

 $    
8,231.00  



4 
Boa Nova da 
Uniao Crista - 
Niassa 

Juntos 
Contra a 
Pobreza 

Lichinga - 
Niassa 

  

Esta associação procederá à 
compra de equipamento e 
materiais para a instalação duma 
alfaiataria, para formar e empregar 
15 mães solteiras e jovens em 
Lichinga. Estas mulheres estão 
entre as idades de 18-25 anos, 
tiveram que abandonar a escola e 
precisam de uma actividade 
geradora de renda para o seu 
próprio sustento bem como o dos 
seus filhos. 

 $    
4,797.00  

5 
Universidade 
Pedagogica-Gaza 

Uma 
Biblioteca 
para Saber 
Mais 

Xai-Xai - Gaza  Educação  

O projecto consiste na compra de 
livros didácticos nas disciplinas de 
Inglês, Português, Geografia, 
Química e  entre outros, para 
adicionar aos livros existentes na 
biblioteca da universidade.  O 
projecto irá beneficiar  não apenas 
os cerca de 3.000 alunos e 
professores da universidade, mas 
também mais de 5.000 alunos do 
ensino secundário residentes na 
área da universidade. 

 $    
7,177.00  

6 
Cooperativa 
Nossora - 
Zambezia 

Padaria e 
Moageira de 
Nossora - 
Gurue 

Gurue - 
Zambezia 

Geração de 
Rendimento 

O objectivo deste projeto é o de 
equipar uma padaria para permitir 
que as mulheres possam processar 
os grãos de soja e milho em 
farinha, vender os produtos, 
incluindo a produção de leite, 
bolos, massa frita,  pão e outros 
nos mercados locais. O projecto 
beneficiará directamente as 12 
mulheres, suas famílias  e mais de 
200 membros da comunidade. 

 $    
5,810.00  

7 
Jennifer Jastes - 
Maputo 

Projecto 
Liberdade  - 
Internet 
Café e 
Computador 

Cidade de 
Maputo 

 Geração de 
Rendimento 

Este projecto consiste no 
estabelecimento dum internet-
café para geração de  renda e 
apoio directo às crianças no centro 
e beneficiar indiretamente mais de 
10.000 alunos em quatro escolas 
na comunidade Bagamoyo . O 
objectivo do projecto é o de 
proporcionar à comunidade de 
Bagamoyo duma internet básica, 
um centro de impressão e  cópias e 
outros serviços relacionados ao 
menor custo. 

 $    
9,171.00  

 


