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1. Projecto de Expansão da Escola Primária Completa do Wimbe na Cidade de Pemba na Província de 

Cabo Delgado 

Organização Fundação AVSI 

Localidade Wimbe, Cidade de Pemba, Provincia de Cabo Delgado  

Area de desenvolvemento Educação  

O valor de Projecto US$ 89,950 

Data inaguração  10 de Julho de 2019 

Beneficiarios  3,052 alunos e 21 professores  

Sobre o Projecto  Este projecto tem como objectivo o melhoramento da condição de educação na ECP 

do Wimbe através da construção de duas (02) salas de aulas, construção de dois (02) 

blocos sanitários, reabilitação de três (03) blocos sanitários e doação de mobiliário 

escolar. Com a implementação deste projecto, espera-se que o aproveitamento 

escolar melhore, a assiduidade dos alunos aumente e as condições de higiene e 

saneamento escolar melhorem significativamente. 

Foto – antes do 

Projecto 

  

Foto – depois do 

Projecto 

  

 

2. Projecto para a Introdução de sistema de irrigação de pequena escala no Distrito de Ancuabe, 

Província de Cabo Delgado 

Organização Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade - FDC 

Localidade Nauja, Distrito de Ancuabe , Província de Cabo Delgado 

Àrea de desenvolvemento Agricultura 
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O valor de Projecto US$ 80,895  

Data inaguração  09 de Julho de 2019 

Beneficiários   Cerca de 1,000 pessoas do distrito de Ancuabe  

Sobre o Projecto  Este projecto visa melhorar o sistema de irrigação no Distrito de Ancuabe, 

Província de Cabo Delgado, através do aumento e alargamento da capacidade de 

uma Lagoa  e a construção de um (01) sistema de irrigação para o maior 

aproveitamento das águas da chuva, e consequentemente aumento da 

produtividade, melhoria da segurança alimentar e nutricional, e garantir maior 

disponibilidade de alimentos nos principais mercados de Ancuabe. 

Foto – antes do 

Projecto 

  

Foto – depois do 

Projecto 

  

 

3. Projecto para a construção de um Centro de Atendimento Integrado – CAI, no Distrito de Zavala, 

Província de Inhambane 

Organização Arquitectos Sem Fronteiras 

Localidade Quissico, Distrito de Zavala, Provincia de Inhambane  

Àrea de 

desenvolvemento 

Saúde 

O valor de Projecto US$ 77,789 

Data inaguração  24 de Agosto de 2019 

Beneficiários   76,179 pessoas das quais: 55.504 são mulheres e 44.078 são crianças 
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Sobre o 

Projecto  

Com a construção do Centro de Apoio Integrado (CAI) no Hospital Distrital de 

Quissico, o projecto tem como objectivo o reforço da capacidade das instituições 

públicas e da sociedade civil, vinculadas na luta contra a violência de gênero e 

violência por discriminação. Este espaço permitirá proporcionar o atendimento 

sanitário, jurídico-legal e acompanhamento das vitimas, bem como a coordenação 

entre as instituições vinculadas e a sociedade civil.  

Foto – antes do 

Projecto 

  

Foto – depois 

do Projecto 

  

 

4. Projecto de Construção da Biblioteca da Escola Profissional S. Domingos Sávio de Inharrime-

Província de Inhambane 

Organização Associação Salesiana – Dom Bosco 

Localidade Distrito de Inharrime, Provincia de Inhambane 

Àrea de desenvolvemento Educação 

O valor de Projecto US$ 61.490 

Data inaguração  01 de Novembro de 2019 

Beneficiários   480 alunos e 29 professores 

Sobre o Projecto  Este projecto prevê a construção e equipamento da biblioteca da Escola Profissional 

S. Domingos de Inharrime.  Como este projecto, espera-se que alunos e professores 

da Escola Profissional S. Domingos de Inharrime e diversas escolas do Distrito de 

Inharrime ganhem uma infraestrutura apropriada para desenvolver as suas 

capacidades educativas e de leitura, sendo esta a primeira biblioteca funcional do 
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Distrito de Inharrime. 

Foto – antes do 

Projecto 

 

 

Foto – depois do 

Projecto 

  

 

5. Projecto de Construção de Salas de Aula na EPC de Khomane no Distrito da Matola na Província de 

Maputo 

Organização Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Concertado - AMDEC 

Localidade Machava, cidade de Matola, Provincia de Maputo 

Àrea de desenvolvementoo Educação 

O valor de Projecto US$ 87,700 

Data inaguração  08 de Novembro de 2019 

Beneficiários   4,707 crianças e 51 professores  

Sobre o Projecto  O projecto prevê melhorias através da construção de cinco salas de aulas, um muro 

de vedação da escola e reabilitação do sistema de água.  Devido ao crescente 

número de crianças nascidas na comunidade e já em idade escolar, houve a 

necessidade de usar o recinto aberto em redor da escola como sala de aulas. Com 

este projecto do Governo do Japão, prevê-se aumentar o número de salas de aulas, 

sendo que estudantes de 15 turmas irão deixar de estudar debaixo de árvores para 

um ambiente educacional condigno.   
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Foto – antes do 

projecto 

  

Foto –  

Depois do 

Projecto 

  

 

6. Projecto de Ampliação de salas de aula na EPC de Jembesse no Distrito da Ilha de Moçambique na 

Província de Nampula  

Organização Associação Helpo 

Localidade Jembesse, Distrito Ilha de Moçambique, Provincia de Nampula  

Àrea de desenvolvemento Educação  

O valor de 

Projecto 

86,726 USD 

Data inaguração  06 de Dezembro de 2020 

Beneficiários   4,245 alunos e 75 professores. 

Sobre o Projecto  O projecto destina-se a melhorar o acesso ao ensino primário através da melhoria 

das infraestruturas da EPC de Jembesse, o que compreende a construção de nove 

salas em alvenaria e aquisição de 225 carteiras duplas. O projecto tem como 

objectivo mudar o actual cenário em que as crianças, por insuficiência de salas de 

aulas, são obrigadas a estudar debaixo das árvores em redor da escola, resultando 

no fraco aproveitamento escolar. Com esta doação do Governo do Japão, mais de 

27 turmas deixarão as sombras das árvores, passando a frequentar as aulas dentro 

de salas, e garantindo desta forma a retenção de frequência assídua e bom 

aproveitamento escolar.  
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Foto –  

antes do Projecto   

  

Foto –  

Depois do 

Projecto  

  

 


