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           LISTA DOS PROJECTOS 
 
 

Nr. Ref. Proponente Titulo do projecto 
Pontação 
Concept 

note 
Avaliação 

10897/01 
Associação Anthu 
Antendere 

Projecto de Reconstrucao da Escola Comunitaria de Antendere 19 
 não foi atingido o limiar mínimo de 30 
pontos 

10897/02 
WW - GVC (Fundacao 
WeWorld - GVC Onlus) 

Mais resiliencia, mais comunidades: projecto de fortalecimento da 
resilienca das comunidades afetadas pelo Ciclone IDAI melhorando 
os serviços de saude 

39  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/03 Helpcode Italia 
Reabilitação de infraestruturas educacionais e sanitarias em 
Pungue (Gorongosa) apos o Ciclone Idai 

37  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/04 CAM 
Nhaconjo Resilente: Reabilitacao do Centro de Saude Urbano de 
Nhaconjo, em prol das mulheres, criancas e homens afectados pelo 
Ciclone IDAI 

37  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/05 ANDA-MANICA Igualidade de Genero n.a. 

A documentação integrativa (declaração 
Anexo H) não foi apresentada dentro do 
prazo indicado  
 

10897/06 
AAC - Associacao de 
Ajuda Crista 

Reconstrucao e reabilitacao de residencias partuculares com Maior  
resilienca (BBB) 

22 
 não foi atingido o limiar mínimo de 30 
pontos 

10897/07 
Oikos - Cooperacao e 
Desenvolvimento 

Apoio a recuperação de habitação de famílias em situação de 
vulnerabilidade, afectadas pelo ciclone IDAI, através da promoção 

34  Convidado a apresentar pedido completo 

   

 

       

 



de técnicas de construção acessíveis, seguras e resilientes a 
desastres. 

10897/08 
Fazenda da Esperança 
(Missao Dombe) 

Construcao de 50 casas para vitimas do Ciclone IDAI n.a. 
 A Acção não è elegivel porque a duração è 
superior ao máximo permitido (12 meses) 

10897/09 CISP Recuperação do ambiente em Muoha, Sussundenga 41  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/10 CUAMM 
Geracao saudavel e resiliente atraves de servicos sanitarios de 
qualidade para os adolescentes e jovens afectados pelo Cilone na 
Cidade de Beira 

39  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/11 

Amandla - Associacao 
Para o 
Desenvolvimento de 
Chamanculo 

Construcao de casas para mulheres chefes de familia 26 
 não foi atingido o limiar mínimo de 30 
pontos 

10897/12 
Associazione della 
Croce Rossa Italiana  

Realização de reconstrução do hospital de Nhamatanda 33  Convidado a apresentar pedido completo 

10897/13 Missao Educar Construindo Resiliencia depois de IDAI 32 
Convidado a apresentar pedido completo  

10897/14 
Associação 
Mocambicana 
Anteparo 

Construção de escola comunitária com 15 salas de aulas em 
hyperadobe / Superadobe e fornecimento de sacaria e 
treinamento para construção de casas para a comunidade, com 
prioridade para famílias chefiadas por mulheres,  crianças e idosos, 
em número mínimo de 100. 

29 
 não foi atingido o limiar mínimo de 30 
pontos 

10897/15 
E.F.B.H.F-LARA (Escola 
de Futebol da Beira 
Henriques Franca) 

Habitação condigna as comunidades vitimas do Ciclone IDAI n.a. 

 A documentação integrativa (declaração 
Anexo H) não foi apresentada dentro do 
prazo indicado  
 

10897/16 

AMIF - Associacao para 
Melhoria do 
conechimento e 
Inclusao Financeira 

Programa de educação financeira e estabelecimento de fontes de 
credito informal 

n.a. 
 A proposta não è pertinente aos objectivos 
e as prioridades do convite a  apresentação 
de propostas 

10897/17 AGECAP PREN – Projecto de Reabilitacao de Escolas em Nhamatanda 28 
 não foi atingido o limiar mínimo de 30 
pontos 
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