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

Lista de Beneficiários do ano de 2014 
Valor Total do Financiamento: USD 50,000.00 

Nr.  
Nome da 

Organização 
Título do 
Projecto 

Localização  
Tipo de 
Projecto 

Descrição  Valor 

1 
Missao Fonte Boa 
de Tsangano 

Criação de 
Coelhos 

Tsangano - Tete 
 Geração de 
Rendimento  

Projecto de construção de 
gaiolas para coelhos e 
fornecimento de racção de 
reprodução para os 
agricultores que participam 
no projecto na localidade de 
Mtengowambalame - distrito 
de Tsangano. O fianciamento 
será usado para a compra de 
gaiolas de madeira, materiais 
para criação de coelhos 
incluindo a sua alimentação. 
O projecto irá também 
contribuir para introdução 
da proteína animal na dieta 
familiar e servir como uma 
ferramenta de 
empoderamento económico. 

 $       
8,000.00  

2 
AJUMEMU - 
LUAVY 

Alfaiataria de 
Murrupula 

Murrupula - 
Nampula 

Geração de 
Rendimento 

Projecto para a promoção de 
actividades de formação 
profissional em Murrupula 
District através da aquisição 
de equipamento e materiais 
de costura e o 
estabelecimento de um 
centro de alfaiataria. A 
implementação deste 
projecto irá fornecer uma 
ferramenta importante para 
o empoderamento das 
mulheres, em especial da 
rapariga. 

 $     
3,500.00  

3 
Associação Centro 
Aberto de Jesus 

Construção 
de Salas de 
Aulas em 

Nhamadjessa 

Chimoio - 
Manica 

Construção 

Pprojecto para construção 
de três blocos de salas de 
aulas na Escola Secundária 
Nhamadjessa na cidade de 
em Chimoio. A 
implementação do projecto 
vai aumentar o número de 
crianças matrículadas na 
escola primária, 
especialmente as crianças 
órfãs e vulneráveis.  

 $     
9,800.00  



4 

AMPDC - 
Associação de 
Mulheres para 
Promoção do 
Desenvolvimento 
Comunitário 

Construção 
dum Bloco 
de Salas de 

Aulas da 
AMPDC em 

Manga-
Loforte 

Beira - Sofala Construção 

O projecto consiste na 
construção dum bloco de 
salas de aulas para aumentar 
a capacidade da escola da 
comunidade em educação 
infantil no Posto 
Administrativo de Manga-
Loforte. A implementação do 
projecto contribuirá para o 
aumento do acesso à 
educação de infância.  

 $     
9,900.00  

5 
Comunidade de 
Mbalavale de 
Gaza 

Poços Rasos 
de 

Mbalavale 
Guijá - Gaza Construção 

Para abertura de dois poços 
de água rasos nos dois 
bairros que constituem vila 
Mbalavale em Guijá. Os 
poços irão fornecer água 
potável para as comunidades 
e reduzir as distâncias que as 
pessoas percorrem para 
buscar água.. 

 $     
7,500.00  

6 

WANANA - 
Associacao 
Comunitária de 
Machavenga 

Centro 
Comunitário 

de 
Treinamento 

de 
Machavenga 

Maxixe - 
Inhambane 

Geração de 
Rendimento 

Projecto para construção um 
centro de treinamento e 
fornecimento de máquinas 
de costura e outros materiais 
para a promoção de 
actividades de formação 
profissional na localidade 
Machavenga. A 
implementação deste 
projecto irá empoderar 
economicamente as 
mulheres e meninas em 
conhecimento sobre 
alfaiataria, fabricação de 
sabões, saúde, nutrição e na 
conservação ambiental. 

 $   
11,300.00  

 


