
PROJETO PRAIAS LIMPAS –GRUPO KUPEZHANA 

KUPEZHANA é um projecto que nasceu no ano de 2011 no âmbito do projecto Grande 

Hotel da Casa dos Sonhos. Este Grupo está composto por 12 mães (mulheres viúvas) 

que ao mesmo tempo tem crianças que partecipam no projeto socio-educativo e artistico 

designado Meninos do Grande Hotel. 

Para melhorar as condições de vida dos membros do grupo e de consequência das 

crianças e da família em geral, durante o tempo do projeto, a Casa dos Sonhos apoio as 

mulheres através de: 

 Palestras sobre higiene, Cuidado doméstico, HIV e SIDA, Associativismo, Gestão de 

pequeno negocio, Direitos das Crianças entre outros assuntos; 

 Apoio na criação de pequenos negócios, por exemplo concertação de máquina de 

costura de um membro para rendimento pessoal e apoio interno aos outros 

membros, entre outros. 

 

OBJECTIVO DO PROJETO 

1. Criar geração de rendimento, limpeza das praias e reciclagem do Lixo 

Para apoiar as 12 mulheres a ganhar uma básica independência económica, a Casa dos 

Sonhos pretende criar condições para um projecto piloto de rendimento de um ano 

baseado na limpeza da praias e reciclagem do Lixo, vendendo garafas vazias de cerveja 

para as empresas que operam no riaproveitamento de material reciclavél; para começar 

encontrou-se a disponibilidade da CDM, que compra cada garafa por 2 meticais.  

2. Formação e sensibilização sobre proteção do Meio ambiente 

Com sentido de sensibilizar os cidadãos na limpeza de praias e da cidade e na proteção 

do Meio ambiente, se pretende realizar palestras para formação das 12 mulheres e 

capacitação de difusão das informações para cidadania e intervenções de teatro para 

coscienzalizar as pessoas. 

Para a concretização do projeto, precisaria o seguinte material: 

1. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA  

Material  Custo  Total Anual  

 12 pares de luvas  200*12 2400 

12 pares de botas 280*12 3360 

12 batas 300*12 3600 

4 baras de mão 1500*4 6000 

1 chova  3000*1 3000 

50 sacos 20*50 1000 

20 tambores 800*20 16000 

Aluguer de um armazen 3000*12 36000 



Transporte  (hipótese de pedido do 
transporte do Conselho Municipal) 

1500*12 18000 

Material higiênico: sabão líquido 
desinfetante 

500*12 6000 

Material higiênico: caixa de Sabao 
em barra 

300*12 3600 

SUBTOTAL 1  98.960,00 MT 

2. FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

Material  Custo  Total Anual  

12 camisetas (hipótese de pedido 
para as empresas compradoras de 
material reciclável) 

300*15 4500 

6 disticos para divulgaçao das 
atividades e sensibilização 

1000*6 6000 

12 resmas  200*12 2400 

6 caixas de canetas  100*6 600 

SUBTOTAL 2 13.500,00 MT 

3. GESTÃO DO PROJETO 

Material  Custo  Total Anual  

Ajuda de custo (transporte, 
comunicação, etc) – mulheres 

500*12 pessoas*12 
meses 

72000 

Ajuda de custo – Coordenador 4000*12 48000 

Ajuda de custo – Supervisor 1500*12 18000 

Ajuda de custo - Formador (varias 
figuras) 

3000*3 formaçoes 
em Teatro para 
Sensibilizaçao  

9000 

Fundo de riscos  10% do Total 25946 

SUBTOTAL 3 172.946,00 MT 

 

GRANDE TOTAL  
(98.960,00+13.500,00+172.946,00) 

285.406,00 MT 
 

 

Não tendo mais assuntos,  

Agradecemos pela atenção dispensada e aguardamos para uma vossa gentil resposta 

 

O responsável 

Marcos José Antonio 



 

 

 

 

 

 

 

Associação Casa dos Sonhos 

Casa Provincial de CulturaTel. +258 – 84 61 39 274 – 84 85 98 435 

email: acasocbeira@gmail.com 

Beira - Moçambique 

 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA BEIRA 

 

 

Assunto: Pedido de Patrocinio para o Projecto Praias limpas 

 

EU MARCOS JOSE ANTONIO, Coordenador Geral da Associação Casa dos Sonhos, no ambito do projecto 

Praias Limpas, Grupo Kupezana, Mulheres Viuvas,  

Vem por este meio pedir a V. Excia se digne conceder o apoio no valor de 200.460,00 (Duzentos mil e 

quatrocentos e sessenta meticais) para a realizaçao deste projecto que irá melhorar a qualidade das nossas 

Praias e apoiar o desenvolvimento e a melhoria de vida das pessoas desfavorecidas do Grande Hotel  

Não tendo mas assunto agradecemos pela atenção pelo que 

 

Pede Deferimento 

Beira ao 13 de Outubro de 2015 

O Coordenador 

----------------------------------- 

Marcos Jose Antonio 

 

mailto:acasocbeira@gmail.com


 

 

 

 

Proponente: Associacão Casa dos Sonhos 

 

PROJECTO – PRAIS LIMPAS 

 

 

 

O Coordenador do Projecto:; Marcos Jose Antonios 

Contactos  846139274, Email. acasocbeira@gmail.com 

Oficial das Actividades :  Olívia Cipriano 

MONITORIA Secretário do Quarteirão e Chefe das Casas do Grande Hotel  

Grupo alvo: Mulheres Viúvas do Grande Hotel 
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