
 

Fundo para micro-projectos da Embaixada da Alemanha em Maputo 

Com os fundos para micro-projectos, a Embaixada pretende apoiar projectos que visam melhorar as 

condições de vida das camadas mais pobres e desfavorecidas da população. Estes projectos têm o objectivo 

de contribuir directamente para a redução da pobreza em Moçambique.   

Neste sentido, os projectos que podem ser elegíveis são: 

- os que contribuam ao combate e mitigação das consequências da COVID-19 (p.ex. aquisição ou 

produção de máscaras, desinfectantes, medicamentos, roupas de protecção ou dispositivos 

médicos, alimentos para hospitais, prisões, orfanatos ou instalações semelhantes, treinamentos na 

área de higiene…) 

- os que contribuam para o desenvolvimento económico ou social de Moçambique; 

- os que são concebidos por organizações não-governamentais nacionais, grupos de auto-ajuda, 

igrejas locais e associações reconhecidas. Pessoas particulares ou empresas não podem ser 

financiadas; 

- os que tenham lugar nas províncias focais da Cooperação Alemã, nomeadamente Inhambane, 

Sofala, bem como Maputo Cidade e Província; projectos em outras províncias só podem ser 

financiados em casos excepcionais; 

- os que podem ser implementados em concordância das autoridades locais; 

- os que possam ser concluídos até no final do ano corrente, tendo em conta o nosso ano  financeiro 

(Janeiro a Dezembro); 

- os que tenham a comparticipação da instituição executora, quer seja financeira ou materialmente, 

quer seja através de mão-de-obra; 

- os com orçamentos fixados até um máximo de 20.000 euros (equivalentes em meticais e 

dependentes da taxa de câmbio). Em casos excepcionais e fundamentados é possível um 

financiamento até 50.000 euros. 

Projectos não elegíveis: 

- os que necessitam de cobertura de fundos para pagamentos de salários, honorários, custos 

administrativos e de viagens 

- os que estejam em curso  

 

As propostas de projectos podem ser submetidas em qualquer altura sob o título de “micro-projectos” na: 

Embaixada da Alemanha em Maputo    ou por email para  

Rua Damião de Gois, 506             wz-10@mapu.diplo.de                                                             

Maputo                                                

Por favor, envie juntamente com o pedido (máximo 5 páginas) um orçamento detalhado em meticais e para 

os casos de aquisições cujos custos são consideravelmente elevados, adicione também facturas pró-forma. 

Todas as informações contidas neste folheto são baseadas em dados e estimativas da Embaixada no momento da redacção do texto. Portanto, para 
uma maior abrangência e precisão, não se poderá depreender das mesmas um direito legal.  


