
DISTRITO DE MANICA

Manica District

E.N.N6,4 CONGRESSO 
Congress

MACEQUECE-MANICA

ASSOCIACAO W. ZVIREMA foi fundado 15 de Janeiro de 2006,por uma assembleia-geral

The W. Zvirema was founded in January 15th 2006, through a general assembly

 constituintes a sua historia começa com um grupo de simpatizantes naturais de Manica, que 
desenvolviam varias actividades nas diferentes comunidade do distrito de Manica. 

Its story starts with a group of admirers from Manica who developed different activities within 
the Manica District.  

Ao longo da existência e implementação das actividades descobriram a falta a sua identidade, 
coordenação e capacitação em matéria do associativismo para melhor prestar as suas iniciativas 
nas comunidades do distrito de Manica.

During its existence and while implementing its activities they figured out the lack of identity, 
coordination and lack of association training which would impact the association activities in 
the communities around the Manica District.  

O OBJECTIVOS DA ASSOCIACAO

Association goals 

OBJECTIVO GERAL

General Goal

Criar condições morais, judiciais e económicas necessárias para as pessoas com deficiências 
sejam protegidos, os seus interesses e participem activamente na campanha de sensibilização e 
mudança de comportamento na sociedade civil.



To create moral, legal and economic condition to protect people the interest of people with 
disability, allowing them to actively participate in the campaign for awareness and behavioural 
change of the civil society. 

OBJECTIVOS ESPECIFICAS

Specific goals

* Integração adequada p.c.d. na sociedade civil e observância dos direitos humana,

Adequate integration p.c.d in the civil society and respect of human rights

* Promover acções que garantem o apoio para assistência medica medicamentosa a p.c.d. sempre
necessário, a vista a eliminar a estigmatizo social e descriminação,

To promote action to guarantee the support for medical assistance to the p.c.d that is always 
necessary intending to eliminate the social stigmatize and discrimination. 

* Melhorar condições de vida da pessoa com deficiência.

To improve the life condiciton of people with disability

OUTRAS INFORMACOES DA ASSOCIACAO

Supplementar information about the association 

A associação tem 198 membros, 150p.c.d.,81homens e 69senhoras e 48 voluntários.

The association has 198 members, 150 p.c.d, 81 men, 69 ladies, and 48 volunteers 

Uma conta bancária n 160278533-BIM

Bank account 160278533-BIM

NUIT N 700074584

REGISTO n 239/2007

Registration 



Uma carpintaria, uma moagem eléctrica, um centro social e uma galinheira

A carpentery shop, an eletric mill, a social hall and a hen house

LOCALIZACAO

Location 

A associação localiza-se no distrito de Manica, no bairro 4 congresso

The association is located at the Manica District, in the 4 Congresso neighbourhood,

PESSOA DE CONTACTO-ALBERTO FAZENDA

Contact Person at the Alberto Farm 

842474021/824283774

TÍTULO DO PROJECTO

Project Title 

Empoderamento da pessoa com deficiência nos processos democráticos

Empowering disable people in the democratic process

ACTIVIDADES PREVISTAS

Planned activities 

* Realizar uma capacitação em matérias de gestão de negócios

To develop capacitacion about business management 

* Requisição de equipamentos da carpintaria.

Carpentery equipment request 

OBJECTIVOS DO PROJECTO

Project goals

OBJ. GERAL * Criar uma fonte segura e continua para associação e seus membros.

(Unclear) To creat a solid income for the association and its members 

OBJ.ESPECIFICOS* Desenvolver as capacidades da p.c.d. através da prática da carpintaria,



Specific Goals – To developd the p.c.d’s capacities trought the carpintery practice 

* Melhorar o processo de sensibilização na sociedade civil, sobre a valorização da pessoa com 
deficiência na prestação de serviços,

To improve the awareness among the civil society about the valorisation of disable people and 
their services 

* Melhorar as condições de vida das pessoas com deficiências

To improve the life condition of disable people 

Beneficiário directo

Direct Beneficiaries 

      * 150 Pessoas com deficiência – 150 disable people 

BENIFICIARIO INDIRECTO 

Indirect Beneficiaries 

A comunidade do distrito de Manica – The Manica district’s community 

DURAÇÃO DO PROJECTO – Project Duration

O projecto vai durar 6 mes – The project will last for 6 months 

ANTECEDENTES DO PROJECTO – Project precedents 

A pessoa com deficiência não tem onde aplicar as suas habilidades e auto-sustento.

Disable people does not have a place to use their skills and make their livings. 

Detalhes do orçamento do projecto

Item

Itens

Descrição 
Description

Quantidade

Quantity

 Unidade

Units

          V unitário 

??? ( I think it is
individual costs)

                          V Total

1. Formação – Formation 

1.1 Aluguer de sala                  



(rent)

1.2 Pagamento de 
transporte aos 
participantes 
(Payment for 
transportation 
for the 
participants) 

                   

1.3 Alimentação 
(food)

                 

1.4 Material 
didáctico para 
formandos 
(Pedagogic 
Material for the
graduates) 

                   

1.5 Material para 
formação 
( papel gigante, 
marcadores, 
bostik) 
(Teaching 
Material – 
Huge paper, 
markers bostik)

                   

 1.6 Fotocópias de 
brochuras com 
informação da 
capacitação 
(photocopies of 
trainning 
brochures)

                  

1.7 Pagamento para
formador*

(Payment of the
teacher) 

                 



1.8 Alojamento de 
formador

(teacher 
accomodation)

                  

1.9 Alimentação 
para formador

(food for the 
teacher) 

* Formador = 
teacher, trainer, 
leaders… 

                   

Subtotal 1                   

Equipamentos  da  Carpintaria

Descricao Quantidade Unidade V unitário V Total

Plainas 
manuais(3,5,6)
Manual planer
Maquina 
lichadeira 
Sander 



Arco de pua 
Barbed Arch
Cerrotes 
Saw
Martelos
Hammer
Madeiras 
pinho
Pine
Madeiras 
umbila
??? (kind of 
wood)
Formaos 
Chisels

Lima grossa
Thik rasp

Cola de 
madeira
Wood glue
Motoceras
Chainsaw
Facto macaco 
????
Torno 
Lathe
Total de formacao+equipamento+subsedios«226487,00mt

Total for training + equipment + subsidies 

  SUBSEDIOS DA EQUIPA DO PROJECTO/RECURSOS HUMANO

Subsidies for the project staff 



DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE V/UNITARIO V/TOTAL
Tecnicos/mestre
da carpintaria
Technician / 
Master 
Carpenter

Adminstrativo / 
Administration
Secretaria / 
secretary
Gestor do 
projcto / 
Manager
Guarda / Guard
Subtotal

O total do projecto  soma de formacoa+equipamentos da carpintaria 

The project total training + carpentery formation

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO

Total budget 

Manica, aos 27.01.2018

Elaborado por-Alberto Fazenda Darare

Albertofazedararegmail.com


