
Programa de Assistência a Projectos Comunitários e 
Segurança Humana (APC) financia mais 6 projectos 

comunitários por ano financeiro 2019  

 
  A Cerimónia de Assinaturas de Contrato de Doação teve lugar no dia 28 de Fevereiro de 2020, 

na Embaixada do Japão e contou com a presença o Excelentíssimo Senhor MITSUI Yasuhiro, 

Encarregado de Negócios, a.i. da Embaixada do Japão;  Sr. Wagner Herrman de Souza, Director 

Nacional da World Vision Moçambique; Sra. Bárbara Kruspan, Directora da SolidarMed; Sr. 

Amílcar Francisco Caetano, Presidente da AJUPCE;  Sra. Jill Lovell, Directora de Projectos da 

Missão Educar; Sr. Swan Diot, Director de DSF;  Pe. José Luís Azevedo Fernandes, Representante 

da COMPAVI e ainda com as várias entidades governamentais nacionais de tutela. 
 

   O Governo do Japão, no âmbito do seu Programa de Assistência a Projectos Comunitários e 

Segurança Humana (APC), aprovou e incrementou mais Seis (6) projectos Comunitários ;  um (01) 

no sector de água e saneamento, dois (02) no sector de educação, e três (03) no sector de saúde. 

O valor total doado pelo programa APC para os 6 Projectos Comunitários é de US$481.737,00 

(quatrocentos e oitenta e um mil e setecentos e trinta e sete dólares americanos). O Programa 

APC aprovou os seguntes projectos: 

 

 
1.   Projecto de  Construção de Furos de Água no Posto Administrativo de Mugeba, Distrito de 

Mocuba, Província da Zambezia. 

  

   O projecto irá contribuir  para a construção de 9 furos de água e a formação de 9 comités de 

gestão. O objectivo do projecto é melhorar a qualidade de vida da população na localidade de 

Mwakiwa, no Posto Administrativo de Mugeba, através da melhoria sustentável do 

abastecimento de água. Esta localidade têm área geográfica extensa e a população está dispersa. 

Durante a época chuvosa a condição da estrada deteriora-se, e fica extremamente difícil obter 

água potável. Este projecto irá beneficiar cerca de oito mil cento e vinte e três (8.123) habitantes 

das áreas mais remota da localidade, passando a ter a vantagem de utilização de água potável.  

 

      O projecto será implementado pela ONG World Vision no Distrito de Mocuba, Província da 

Zambézia, cujo o valor doado é de US$90.517,00 (Noventa mil e quinhentos e dezassete dólares 

americanos). 

 
2. Projecto de electrificação solar no Bloco Operatório da maternidade e do laboratório 

do centro de Saúde de Metoro, no Distrito de Ancuabe, Província de Cabo Delgado.    



   

 O Projecto prevê a instalação de paineis solares no Centro de Saúde de Metoro. O objectivo é 

contribuir para a melhoria da qualidade da saúde, através do melhoramento do acesso e 

qualidade de energia no Bloco Operatório da maternidade e do laboratório, que irá garantir o 

funcionamento permanente dos serviços com energia de qualidade, e consequentemente 

diminuir as mortes maternas e neonatais. Com energia solar diminuirá a emissão do CO2 e 

também dos custos de operação. O projecto beneficiará directamente a cerca de sessenta mil 

(60.000) pacientes, que são tratados anualmente no Centro de Saúde de Metoro.   

 

     Este projecto a ser implementado pela SolidarMed no Distrito de Ancuabe, Província de Cabo 

Delgado, e o valor doado será de US$76.600.00 (Setenta e seis mil e seiscentos dólares 

americanos). 

 

3. Projecto de Instalação de Equipamento Hospitalar para Serviço de Psiquiatria e Saúde 

Mental no Hospital Central da Beira, Província de Sofala. 

  

   O projecto fará melhorias através da instalação de Equipamento Hospitalar para Serviço de 

Psiquiatria e Saúde Mental no Hospital Central da Beira, incluindo equipamento diagnóstico e 

tratamento, com vista a melhorar a qualidade dos serviços do hospital. Em colaboração com o 

projecto de reabilitação da enfermaria pela Peace Winds Japan, organização Japonesa que está 

a fazer trabalhos de reabilitação da enfermaria de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Central 

da Beira, fará parte da reconstrução pós ciclone Idai. Este projecto tem como objectivo o 

melhoramento da capacidade diagnóstico e ambiente hospitalar, e consequentemente, um 

melhor aproveitamento hospitalar, além de maior saúde dos mesmos pacientes que totalizam 

três mil (3.000). 

   

 Este projecto a ser implementado pela AJUPCE na Cidade da Beira, Província de Sofala, o 

valor doado será de US$71.756,00 (Setenta e um mil e setecentos e cinquenta e seis dólares 

americanos). 

 

4. Projecto de construção do Instituto Politécnico Médio Profissional da Missão Educar, na 

Cidade da Beira, Província de Sofala. 

 

 O projecto inclui a construção de quatro (4) salas de aulas e sanitários no Instituto Politécnico 

Médio Profissional da Missão Educar, na Cidade da Beira. Este projecto irá contribuir na melhoria 

da qualidade de formação profissional e no aumento das oportunidades de emprego dos jovens 

locais, na área de agricultura, construção civil e manutenção mecânica. O projecto irá beneficiar 

directamente cerca de seiscentos (600) alunos e cinquenta e dois (52) professores.   



 

Para o projecto que será implementado pela Missão Educar na Cidade da Beira, Província de 

Sofala, o valor doado será de US$83.800,00 (Oitenta e três mil e oitocentos dólares americanos). 

 

 

5.  Projecto de construção de dois gabinetes de Consultas para o Atendimento da Dor, nos 

Distritos de Chokwé e Massingir, Província de Gaza. 

     

O Projecto prevê a construção de dois gabinetes de Consultas para o Atendimento da Dor, nos 

Distritos de Chokwé e Massingir, Província de Gaza. O Projecto tem em vista a melhoria da 

qualidade de serviço de saúde, através do melhoramento do tratamento especializado para 

doenças crónicas como diabetes, HIV/SIDA .  Espera-se, deste projecto, uma inovação no tipo de 

tratamento, além da malhoria de saúde dos pacientes, que totalizam novecentos (900). 

 

Para o projecto que será implementado pela DSF nos Distritos de Massingir e Chokwé na 

Província de Gaza, o valor doado será de US$72.231,00 (Setenta e dois mil e duzentos e trinta e 

um dólares americanos).    

 

6.    Projecto para construção de Instituto Agrário Familiar Rural de Chinhacanine, no 

Distrito de Guijá, Província de Gaza. 

 

O projecto irá contribuir para a construção do Instituto Agrário Familiar Rural de 

Chinhacanine, no Distrito de Guijá, Província de Gaza. Este Projecto visa o melhoramento das 

condições de educação profissional agrária, através da construção de um (1) Bloco Escolar 

multifuncional e a ampliação do dormitório feminino. O projecto irá beneficiar directamente 

cerca de duzentos e oitenta (280) alunos e doze (12) professores.   

 

Para o projecto que será implementado pela COMPAVI no Distrito de Guijá e Massingir na 

Província de Gaza, o valor doado será de US$86.833,00 (Oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e 

três dólares americanos). 

 

 

 



  
Com representantes  o Excelentíssimo Senhor MITSUI Yasuhiro, 

Encarregado de Negócios, a.i. da Embaixada 
do Japão 

  
Projecto de electrificação solar no Bloco Operatório da maternidade e do laboratório do 

centro de Saude de Metoro, no Distrito de Ancuabe, Província de Cabo Delgado.   

  
Projecto de  Construção de Furos de Água no Posto Administrativo de Mugeba,                          

Distrito de Mocuba, Província da Zambezia. 



  
Projecto de construção do Instituto Politécnico Médio Profissional da Missão Educar, na 

Cidade da Beira, Província de Sofala. 

  
Projecto de Instalação de Equipamento Hospitalar para Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental 

no Hospital Central da Beira, Província de Sofala. 
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Projecto para construção de Instituto Agrário Familiar Rural de Chinhacanine, no Distrito de 
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