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1. Introdução 

O presente Plano Estratégico estabelece a orientação estratégica global da Comissão 

Arquidiocesana de Educação da Arquidiocese de Nampula para o período 2015-2020. De forma 

coerente com as intenções da Arquidiocese para o sector de educação, o plano delimita um 

quadro de referências para a acção da Comissão naquele período de tempo, indicando, 

conforme a Visão, Missão e Valores da organização, as principais áreas e objectivos 

estratégicos de actuação, assim como resultados e actividades associados. 

Para além de oferecer uma visão estratégica abrangente, com base no diagnóstico do sector, o 

plano compreende em anexo um Calendário de Actividades e um Orçamento, ambos com 

carácter indicativo, que operacionalizam de forma concreta as orientações estratégicas 

apontadas. Futuramente novas actividades poderão ser acrescentadas ao Calendário, 

conforme a evolução do campo educativo durante o tempo de vigência do plano. Por outro 

lado, é recomendável a avaliação cíclica do plano, assim como o seu desdobramento em 

planos de actividades mais operativos, de carácter anual. A implementação do Plano 

Estratégico deve ser flexível e ajustada à realidade envolvente. Crê-se que a sua 

implementação prática, de forma atenta e cuidada, poderá contribuir para uma sociedade 

mais centrada no bem comum, beneficiária de uma educação de qualidade que promove 

valores morais e humanos. 

 

2. Contexto 

O Plano Estratégico da Comissão Arquidiocesana de Educação para o período 2015-2020 surge 

num contexto de conhecimento e de mudança. 

Num contexto de conhecimento, porque o plano é concebido em articulação estreita com um 

processo de diagnóstico do sector educativo católico da Arquidiocese de Nampula.  

Antes e durante o processo de planeamento estratégico, desenvolveu-se sob o amparo da 

Comissão Arquidiocesana de Educação um diagnóstico de situação do sector de educação da 

Arquidiocese, procedendo-se à identificação das necessidades do sector e estabelecendo-se 

um conjunto de recomendações passíveis de contribuir para a sua satisfação. Neste sentido, o 

presente plano estratégico beneficia do conhecimento gerado pelo diagnóstico e é, como tal, 

um documento bem assente na realidade do sector. 

Mas o plano surge também num contexto de mudança, porque a conjuntura actual é de 

mudança para o sistema educativo moçambicano.  

Depois de se ter registado, na última década, um conjunto de melhorias muito significativas ao 

nível do acesso à educação de nível primário, colocam-se actualmente renovados desafios ao 

sistema educativo, entre os quais: o aumento da cobertura da educação pré-escolar, a 

necessidade de reforçar o acesso ao ensino – principalmente de nível secundário – ou a 

necessidade de actuar, agora e nos próximos anos, no âmbito da promoção da qualidade de 
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ensino dentro das escolas (Unicef, 2014b: 22-25). É, portanto, um cenário de mudança o da 

actualidade da educação em Moçambique, mudança essa cuja necessidade está bem 

documentada no Plano Estratégico da Educação 2012-2016 do Ministério da Educação 

moçambicano (Ministério da Educação, 2012). 

A Comissão Arquidiocesana de Educação da Arquidiocese de Nampula tem acompanhado de 

perto este movimento de mudança e quer estar mais capacitada para responder aos desafios 

emergentes. Munida de conhecimento factual sobre a realidade da educação católica da 

Arquidiocese e com base na visão, missão e valores que a caracterizam, enquanto organismo 

da Igreja Católica, pretende estabelecer com este plano um quadro de referências que oriente 

eficazmente a sua acção, para o próximo quinquénio. 

Neste contexto, as linhas mestras do presente plano seguem duas orientações. Por um lado, 

avança-se no sentido de melhorar a capacidade operativa da própria Comissão, renovando as 

condições logísticas e financeiras em que esta trabalha. Por outro lado, segue-se, também, no 

sentido de aumentar o apoio prestado às instituições educativas católicas que actuam na 

Arquidiocese, contribuindo assim para incrementar a qualidade dos serviços educativos 

prestados pelo sector junto das populações.  

Será conjugando recursos, forças e oportunidades internas e externas para trabalhar de forma 

mais eficaz os factores materiais, humanos e institucionais que estruturam o desempenho das 

diferentes instituições que compõem o sector educativo católico da Arquidiocese de Nampula 

– escolinhas, escolas, lares de estudantes, centros de alfabetização, entre outros – que se 

poderá esperar, cada vez mais, continuar a promover uma educação integral de qualidade, 

assente em valores morais e espirituais, na Arquidiocese. Este é, em termos latos, o desígnio 

deste plano. 

 

3. Metodologia 

O desenvolvimento deste Plano Estratégico teve por base uma metodologia participativa, 

assente em reuniões guiadas entre os membros da Comissão e outras organizações 

consideradas relevantes (ASA – Acção Social Arquidiocesana, Associação de Professores 

Católicos de Moçambique), orientadas por um facilitador. Como se referiu anteriormente, o 

conteúdo das reuniões teve por base um processo de diagnóstico de necessidades do sector 

educativo católico da Arquidiocese, envolvendo responsáveis de instituições educativas 

católicas, Párocos, professores e directores de escola, e toda a informação daí resultante foi 

validada pelo Sr. Arcebispo Dom Tomé Makhweliha, que preside à Comissão. A metodologia de 

trabalho esteve a cargo da FEC – Fundação Fé e Cooperação, em resultado de uma parceria 

estabelecida com a DISOP – Dienst voor Internationale Samenwerking aan 

OntwikkelingsProjecten1, no âmbito de um programa financiado pela Cooperação Belga, e foi 

desenvolvida em estreita articulação com a Comissão Arquidiocesana de Educação. 

 

                                                             
1 Organização para a Cooperação Internacional em Projectos de Desenvolvimento. 
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4. Visão, Missão e Valores da Comissão Arquidiocesana de Educação 

A Comissão Arquidiocesana de Educação tem como fundamento contribuir para a qualidade da 

educação na Arquidiocese de Nampula. Para o período 2015-2020, a Comissão compromete-se 

a trabalhar com o intuito de construir a comunidade de acordo com a sua visão, perseguir a 

sua missão com compromisso e determinação, e reflectir os seus valores organizacionais em 

todas as iniciativas em que está envolvida. 

 

A nossa Visão 

A Comissão Arquidiocesana de Educação antevê um mundo onde as pessoas se preocupam 

com o bem-comum, assente numa educação de qualidade, que chega a todos, e em 

educadores competentes e comprometidos com valores morais e humanos. 

 

A nossa Missão 

A Comissão Arquidiocesana de Educação assume como missão melhorar a qualidade do ensino 

na Arquidiocese de Nampula, através de: 

i. monitorização do sector educativo católico da Arquidiocese 

ii. iniciativas de capacitação e formação  

iii. projectos de melhoria de infraestruturas  

iv. diálogo com outros agentes educativos 

 

Os nossos Valores 

A Comissão Arquidiocesana de Educação pauta a sua acção por um conjunto de valores 

espirituais e morais que caracterizam a sua forma de estar no sector educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Arquidiocesana de Educação tem como força motriz essencial a Fé Católica, 
enquanto força geradora inesgotável que impele para a acção transformadora no mundo 

† Fé 

A Comissão Arquidiocesana de Educação procura ser firme perante os compromissos 
assumidos, reagindo de forma positiva face às contrariedades que se possam colocar ao seu 
trabalho 

† Firmeza 
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5. Áreas Estratégicas de Actuação e Objectivos Estratégicos 

Através do cruzamento dos resultados do processo de diagnóstico do sector educativo da 

Arquidiocese de Nampula com aquelas que são tradicionalmente as áreas de acção 

privilegiadas da Comissão Arquidiocesana de Educação, e com base na Visão e Missão 

definidas para este Plano Estratégico, foram delimitadas quatro Áreas Estratégicas de 

Actuação da Comissão, para o período 2015-2020, assim como os Objectivos Estratégicos, 

Resultados e Actividades a desenvolver em cada área, até 1 de Janeiro de 2020. 

Nas páginas seguintes apresentam-se os resultados desse trabalho, por Área Estratégica de 

Actuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Arquidiocesana de Educação valoriza a responsabilidade individual e partilhada, 
participando de forma comprometida e responsável em todo o trabalho que faz, de forma 
individual/colectiva, assumindo o devido papel em todas as acções e consequências 

† Responsabilidade 

A caridade caracteriza a forma da Comissão Arquidiocesana de Educação se relacionar, 
enquanto elemento que impele tratar a todos com Amor e assim fazer o mundo caminhar no 
melhor sentido 

† Caridade 

A Comissão Arquidiocesana de Educação respeita a diferença e valoriza as opiniões de todos, 
independentemente da diversidade de género, nacionalidade, credo religioso ou situação 
económica 

† Respeito 

A Comissão Arquidiocesana de Educação assume a transparência em tudo o que faz, 
conduzindo a sua acção com abertura e disponibilidade, em todos os aspectos do seu 
trabalho 

† Transparência 
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A. Logística, administração e finanças 

No âmbito logístico, administrativo e financeiro, vários factores condicionam a acção da 

Comissão Arquidiocesana de Educação, a diferentes níveis. A nível material, falta de 

instalações, equipamentos, materiais e de meios financeiros para realizar actividades. A nível 

de recursos humanos, falta de meios humanos, falta de disponibilidade dos recursos 

existentes, dificuldades na preparação técnica para a implementação de actividades. Por outro 

lado, a Comissão não dispõe de sistema de monitorização do sector educativo da Arquidiocese, 

o que impede o conhecimento actualizado do sistema e a avaliação da sua performance.  

 

Objectivo estratégico A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actividades 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA) 

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão 

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão 

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão 

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão 

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

 

 

 

Garantir que as instituições educativas da Arquidiocese tenham acesso a uma resposta de   
qualidade por parte da Comissão Arquidiocesana de Educação, tendo em vista a melhoria da 
qualidade do ensino 

Resultado A1 
A Comissão Arquidiocesana de Educação disponha de um espaço próprio 
adequado para seu funcionamento, equipado com um arquivo organizado e 
actualizado com informação sobre a sua actividade 

Resultado A2 
A Comissão Arquidiocesana de Educação tenha em funcionamento um 
sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo 
católico da Arquidiocese, recolhendo informação, de forma regular, sobre 
um conjunto de indicadores relevantes definidos para administrar o sector 
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B. Infraestruturas (construção, reabilitação, equipamentos e materiais) 

O parque escolar do sector educativo da Arquidiocese de Nampula, constituído na sua maioria 

por lares, escolinhas e escolas, é bastante heterogéneo do ponto de vista das suas 

infraestruturas. Assim, a par de um conjunto pequeno de instituições com instalações e 

infraestruturas de qualidade, devidamente equipadas e apetrechadas com materiais 

educativos e lúdicos, existem instituições com necessidades a vários níveis, do ponto de vista 

da reabilitação e criação de estruturas, assim como do fornecimento de equipamentos e 

materiais. Trata-se de situações de carência que limitam o desempenho das instituições a nível 

educativo, ao mesmo tempo que não criam condições atractivas para a fixação de profissionais 

de educação. Ainda ao nível desta área, a construção em Anchilo de um complexo escolar 

integrado – uma Escola Piloto – que contemple ensino pré-escolar (escolinha) e ensino básico 

e secundário (da 1ª à 12ª classe), com vertente técnico-profissional, constitui um projecto 

antigo da Arquidocese que a Comissão se propõe fazer avançar neste quinquénio, desde que 

as condições de necessidade ainda se verifiquem.  

 

Objectivo estratégico B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese 

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

 

 

Contribuir para elevar o número de pessoas que têm acesso a um ambiente educativo 
adequado, do ponto de vista físico e material 

Resultado B1 
Estarão disponíveis, sob a forma de relatório escrito, os resultados do 
estudo sobre a construção, reabilitação ou equipamento de uma ou duas 
instituições educativas da Arquidiocese 

Resultado B2 
Estarão disponíveis, sob a forma de relatório escrito, os resultados da 
consulta comunitária realizada em Anchilo sobre as necessidades de 
construção de um complexo escolar integrado naquela comunidade 
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C. Capacitação, formação e sensibilização 

Acções de capacitação, formação e sensibilização de agentes educativos constituem um 

elemento de melhoria da qualidade do sistema de ensino, em geral, e do sector educativo 

católico, em particular. Na Arquidiocese de Nampula uma das preocupações centrais é a 

elevação do nível de ética profissional dos docentes. Ao mesmo tempo, reconhece-se que uma 

Direcção presente que acompanha a vida da instituição de ensino é essencial para explorar 

todo o potencial educativo que esteja presente nos diferentes agentes que a compõem.  

Neste âmbito, as soluções podem vir não só da formação em exercício de docentes – de forma 

acompanhada e centrada não apenas nas questões pedagógicas mas, em grande escala, nas 

questões da moral pessoal e da ética profissional – mas sobretudo através da instalação de 

Direcções efectivas e capacitadas nas instituições educativas católicas, que realmente 

acompanhem e orientem as instituições.  

Por outro lado, também ao nível da educação de infância se aponta a necessidade de maior 

formação de educadores e educadoras, assim como ao nível dos recursos humanos que 

acompanham raparigas em idade escolar, nos lares católicos. Saliente-se que os lares não 

desempenham apenas uma função de apoio à vida académica de raparigas que de outra forma 

não poderiam frequentar a escola, mas procuram também ter uma intervenção formadora da 

mulher, procurando a sua emancipação face a uma cultura no seio da qual ela não tem muitas 

expectativas de escolarização e profissionalização.  

Por fim, ainda a este nível, devem estudar-se hipóteses de capacitação dos próprios membros 

da Comissão Arquidiocesana de Educação, em áreas prioritárias para a performance da 

organização.  

Objectivo estratégico C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a formação integral de qualidade, do ponto de vista moral, espiritual e técnico-
pedagógico das crianças e jovens que são servidas pelas instituições educativas da 
Arquidiocese 

Resultado C1 
Estará em vias de funcionamento uma escola de formação de professores da 
Arquidiocese 

Resultado C2 
1 acção de capacitação ou formação é realizada anualmente a partir de 
2016, por grupo-alvo, num total de 16 acções de formação entre o período 
2016-2020 

Resultado C3 
64 profissionais de educação são abrangidos, anualmente, a partir de 2016, 
por acções de capacitação ou formação (25 professores, 11 responsáveis de 
escolinhas, 15 responsáveis de lares e 13 responsáveis de escolas 
comunitárias com participação da Igreja Católica)  
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Actividades 

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

C2 Acções de capacitação ou formação de professores 

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas 

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação 

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância 

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar 

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas 

C8 Encontro com estudantes universitários 

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 
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D. Relações institucionais 

Finalmente, na busca de uma maior qualidade da educação, a Comissão Arquidiocesana de 

Educação pode constituir um elo de ligação entre as diferentes instituições educativas 

católicas, assim como entre estas e outros actores, públicos e privados, que actuam no sector. 

Por outro lado, através da Comissão, a Arquidiocese de Nampula pode participar no debate 

público sobre educação na Província, ajudando a enriquecer esse debate com a perspectiva 

particular da Igreja Católica sobre educação, com impactos positivos para a sociedade. Neste 

contexto, é importante que a Comissão Arquidiocesana de Educação seja reconhecida como 

um actor relevante do sector. 

 

Objectivo estratégico D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese 

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique 

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos 

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação 

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura 

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social 

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula 

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana 

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos) 

 

Melhorar a comunicação entre as instituições educativas da Arquidiocese e outras entidades 
educativas ou relacionadas, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino 

Resultado D1 
18 instituições educativas católicas presentes na Arquidiocese de Nampula 
são visitadas anualmente, a partir de 2016, pela Comissão Arquidiocesana 
de Educação 

Resultado D2 
A Comissão Arquidiocesana de Educação realiza anualmente, no mínimo, 10 
reuniões institucionais, a partir de 2016 (não entram aqui as reuniões com 
as Direcções Regionais de Educação, que anualmente podem ser várias) 
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ANEXO A Calendário de Actividades 

De acordo com a Visão, Missão e Valores que nos caracterizam, e na senda dos objectivos propostos, a Comissão Arquidiocesana de Educação definiu um 

conjunto de acções a realizar no período de 2015-2020. Estas são apresentadas no Calendário de Actividades seguinte. A calendarização de actividades para 

um período de tempo tão vasto tem como propósito tornar este Plano Estratégico tão operacional quanto possível. Esta opção, no entanto, não deve 

impedir a formulação de novas actividades, consoante as necessidades e desafios que entretanto se colocarem à Comissão no sector da educação. Por outro 

lado, para melhor coordenação na implementação do plano recomenda-se a sua avaliação e revisão cíclica, assim como a realização de planos específicos de 

actividades, de carácter anual. 
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Actividades 
Ano de 2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA)             

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão             

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão             

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão             

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão             

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

            

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese             

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

            

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

            

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

            

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

            

C2 Acções de capacitação ou formação de professores             

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas             

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação             

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância             

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar             

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas             

C8 Encontro com estudantes universitários             

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 

            

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese             

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique             

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos             

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação             

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura             

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social             

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula             

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana             

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos)             
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Actividades 
Ano de 2016 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA)             

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão             

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão             

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão             

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão             

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

            

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese             

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

            

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

            

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

            

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

            

C2 Acções de capacitação ou formação de professores             

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas             

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação             

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância             

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar             

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas             

C8 Encontro com estudantes universitários             

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 

            

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese             

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique             

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos             

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação             

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura             

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social             

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula             

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana             

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos)             
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Actividades 
Ano de 2017 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA)             

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão             

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão             

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão             

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão             

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

            

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese             

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

            

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

            

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

            

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

            

C2 Acções de capacitação ou formação de professores             

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas             

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação             

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância             

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar             

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas             

C8 Encontro com estudantes universitários             

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 

            

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese             

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique             

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos             

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação             

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura             

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social             

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula             

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana             

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos)             
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Actividades 
Ano de 2018 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA)             

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão             

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão             

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão             

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão             

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

            

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese             

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

            

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

            

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

            

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

            

C2 Acções de capacitação ou formação de professores             

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas             

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação             

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância             

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar             

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas             

C8 Encontro com estudantes universitários             

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 

            

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese             

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique             

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos             

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação             

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura             

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social             

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula             

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana             

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos)             
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Actividades 
Ano de 2019 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1 Esclarecimento da situação financeira e logística da Comissão (junto da ASA)             

A2 Reestruturação da organização interna da Comissão             

A3 Definição de calendário de encontros da Comissão             

A4 Identificação de espaço físico para funcionamento da Comissão             

A5 Elaboração de projecto de financiamento para funcionamento da Comissão             

A6 
Criação de sistema de informação para monitorização e avaliação do sector educativo católico da 
Arquidiocese (e avaliação e actualização anual do mesmo) 

            

B1 Avaliação das necessidades de reabilitação das infraestruturas educativas a nível da Arquidiocese             

B2 
Estudar a possibilidade de construir, reabilitar ou equipar uma ou duas instituições educativas da 
Arquidiocese 

            

B3 
Apresentação, junto da ASA, se adequado, de projecto de construção, reabilitação ou 
equipamento de uma ou duas instituições educativas da Arquidiocese 

            

B4 
Consulta comunitária de avaliação da necessidade de construção de um complexo escolar 
integrado em Anchilo, envolvendo ensino pré-escolar e escolar e vertente técnico-profissional 

            

C1 
Reuniões com o Bispo Dom Tomé e o Bispo Auxiliar Dom Ernesto e outros agentes do sector 
educativo católico para reactivar o projecto da Escola de Formação de Professores da 
Arquidiocese 

            

C2 Acções de capacitação ou formação de professores             

C3 Retiro espiritual dirigido a todos os agentes educativos das instituições educativas católicas             

C4 Encontros de sensibilização das Paróquias para reativar as Comissões Paroquiais de Educação             

C5 Acções de capacitação ou formação para educadores de infância             

C6 Acções de capacitação ou formação para responsáveis de Lar             

C7 Acções de capacitação ou formação para directores de Escolas Católicas             

C8 Encontro com estudantes universitários             

C9 
Criação, apresentação e divulgação de um Ideário da Educação Católica para as instituições 
educativas católicas 

            

D1 Visitas periódicas às instituições educativas católicas da Arquidiocese             

D2 Presenciar a reunião anual da Associação dos Professores Católicos de Moçambique             

D3 Reuniões periódicas com a Associação dos Estudantes Católicos             

D4 Reuniões periódicas com as Direcções Distritais de Educação             

D5 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial de Educação e Cultura             

D6 Reuniões periódicas com a Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social             

D7 Reuniões periódicas com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula             

D8 Reuniões periódicas com a ASA - Acção Social Arquidiocesana             

D9 Reuniões periódicas com a Arquidiocese de Nampula (Bispos)             
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ANEXO B Orçamento 

O Orçamento que aqui se apresenta tem carácter indicativo e deve ser objecto de revisão anual, de forma a ajustar-se a realidade da Comissão para o ano 

ano em questão. 
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Ano de 2015 

Rubrica 
Ano de 2015 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
1. Material, equipamentos e fornecimentos para escritório/funcionamento     

1.1 Equipamento de escritório     
1.1.1 Computador portátil unidade 25000 1 25000 
1.1.2 Impressora unidade 4850 1 4850 

1.1.3 Disco rígido 500 Gb unidade 2950 1 2950 
1.1.4 Pen/flash USB 8 Gb unidade 450 1 450 

1.1.5 Agrafador unidade 300 1 300 
1.1.6 Ventoinha de pé unidade 750 1 750 
1.1.7 Consumíveis de escritório (canetas, papel, fita-cola, cola, agrafos, 

toners/tinteiros para impressora, fotocópias) 
mês 1000 12 12000 

1.1.8 Pacote de material para arquivo (5 dossiers arquivo, 1 conjunto de bolsas 
transparentes A4, 1 conjunto de separadores) 

pacote 975 1 975 

1.2 Material de apoio às actividades     
1.2.1 Máquina fotográfica digital + cartão de memória 4 Gb unidade 5000 1 5000 

1.2.2 Equipamento de som (colunas amplificadas + microfone) unidade 6500 1 6500 
1.2.3 Datashow/projector + tela unidade 22450 1 22450 

1.2.4 Tripé para flipchart unidade 2750 1 2750 
1.2.5 Pacote para formações e encontros (bloco de folhas flipchart A0 + 4 

marcadores + fotocópias + crachás formandos) 
formando 100 0 0 

1.2.6 Pacote de material de ambientação para retiro – Actividade C3 pacote 500 0 0 
1.3 Equipamentos e serviços de apoio     

1.3.1 Pen de Internet (Movitel) unidade 1000 1 1000 

1.3.2 Luz, crédito para internet, telefone, deslocações e lanche no escritório mês 4800 12 57600 
SUB-TOTAL 1    142575 

     
2. Recursos humanos     

2.1 Pessoal técnico     

2.1.1 Assistente administrativo mês 10000 12 120000 
2.2 Custos com capacitação ou formação     

2.2.1 Honorários com formadores hora/formação 300 0 0 

SUB-TOTAL 2    120000 
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Rubrica 
Ano de 2015 (continuação) 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
3. Ajudas de custo     

3.1 Ajudas de custo em actividades/visitas fora da cidade     
3.1.1 Actividade B1 (transportei, alojamentoii e alimentação para 3 pessoas*5 

instituiçõesiii) 
visitas/pessoa 4500 3 13500 

3.1.2 Actividade B4 (transporte para o Anchilo e alimentação para 2 pessoas) visitas/pessoa 450 0 0 
3.1.3 Actividade C2 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 

Anchiloiv) 
formação/pessoa 300 0 0 

3.1.4 Actividade C3 (transporte e alimentação para 3 pessoas no local do retiro) retiro/pessoa 600 0 0 
3.1.5 Actividade C4 + D1 + D4 (transporte, alojamento e alimentação para 2 

pessoas*3 visitasv) 
actividade/pessoa 3700 2 7400 

3.1.6 Actividade C5 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 300 0 0 

3.1.7 Actividade C6 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 300 0 0 

3.1.8 Actividade C7 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 300 0 0 

3.1.9 Actividade D1 (transporte, alimentação e alojamento para 2 pessoas*6 
visitasvi) 

visita/pessoa 6200 2 12400 

SUB-TOTAL 3    33300 

SUB-TOTAL ANO 2015 (sub-total 1+2+3)    295875 

     
4. Imprevistos (5%)    14794 

     
5. Despesas administrativas (5%)    14794 

     

TOTAL ANO 2015    325463 
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Ano de 2016 

Rubrica 
Ano de 2016 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
1. Material, equipamentos e fornecimentos para escritório/funcionamento     

1.1 Equipamento de escritório     
1.1.1 Computador portátil unidade 26750 0 0 
1.1.2 Impressora unidade 5190 0 0 

1.1.3 Disco rígido 500 Gb unidade 3157 0 0 
1.1.4 Pen/flash USB 8 Gb unidade 482 0 0 

1.1.5 Agrafador unidade 321 0 0 
1.1.6 Ventoinha de pé unidade 803 0 0 
1.1.7 Consumíveis de escritório (canetas, papel, fita-cola, cola, agrafos, 

toners/tinteiros para impressora, fotocópias) 
mês 1070 12 12840 

1.1.8 Pacote de material para arquivo (5 dossiers arquivo, 1 conjunto de bolsas 
transparentes A4, 1 conjunto de separadores) 

pacote 1043 1 1043 

1.2 Material de apoio às actividades     
1.2.1 Máquina fotográfica digital + cartão de memória 4 Gb unidade 5350 0 0 

1.2.2 Equipamento de som (colunas amplificadas + microfone) unidade 6955 0 0 
1.2.3 Datashow/projector + tela unidade 24022 0 0 

1.2.4 Tripé para flipchart unidade 2943 0 0 
1.2.5 Pacote para formações e encontros (bloco de folhas flipchart A0 + 4 

marcadores + fotocópias + crachás formandos) 
formando 107 64 6848 

1.2.6 Pacote de material de ambientação para retiro – Actividade C3 pacote 535 1 535 
1.3 Equipamentos e serviços de apoio     

1.3.1 Pen de Internet (Movitel) unidade 1070 0 0 

1.3.2 Luz, crédito para internet, telefone, deslocações e lanche no escritório mês 5136 12 61632 
SUB-TOTAL 1    82898 

     
2. Recursos humanos     

2.1 Pessoal técnico     

2.1.1 Assistente administrativo mês 10300 12 123600 
2.2 Custos com capacitação ou formação     

2.2.1 Honorários com formadores hora/formação 309 36 11124 

SUB-TOTAL 2    134724 
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Rubrica 
Ano de 2016 (continuação) 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
3. Ajudas de custo     

3.1 Ajudas de custo em actividades/visitas fora da cidade     
3.1.1 Actividade B1 (transportevii, alojamentoviii e alimentação para 3 pessoas*5 

instituiçõesix) 
visitas/pessoa 4815 0 0 

3.1.2 Actividade B4 (transporte para o Anchilo e alimentação para 2 pessoas) visitas/pessoa 482 2 964 
3.1.3 Actividade C2 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 

Anchilox) 
formação/pessoa 321 3 963 

3.1.4 Actividade C3 (transporte e alimentação para 3 pessoas no local do retiro) retiro/pessoa 642 3 1926 
3.1.5 Actividade C4 + D1 + D4 (transporte, alojamento e alimentação para 2 

pessoas*3 visitasxi) 
actividade/pessoa 3959 0 0 

3.1.6 Actividade C5 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 321 3 963 

3.1.7 Actividade C6 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 321 3 963 

3.1.8 Actividade C7 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 321 3 963 

3.1.9 Actividade D1 (transporte, alimentação e alojamento para 2 pessoas*9 
visitasxii) 

visita/pessoa 9951 2 19902 

SUB-TOTAL 3    26644 

SUB-TOTAL ANO 2016 (sub-total 1+2+3)    244266 

     
6. Imprevistos (5%)    12213 

     
7. Despesas administrativas (5%)    12213 

     

TOTAL ANO 2016    268692 
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Ano de 2017 

Rubrica 
Ano de 2017 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
1. Material, equipamentos e fornecimentos para escritório/funcionamento     

1.1 Equipamento de escritório     
1.1.1 Computador portátil unidade 28623 0 0 
1.1.2 Impressora unidade 5553 0 0 

1.1.3 Disco rígido 500 Gb unidade 3378 0 0 
1.1.4 Pen/flash USB 8 Gb unidade 516 0 0 

1.1.5 Agrafador unidade 343 0 0 
1.1.6 Ventoinha de pé unidade 859 0 0 
1.1.7 Consumíveis de escritório (canetas, papel, fita-cola, cola, agrafos, 

toners/tinteiros para impressora, fotocópias) 
mês 1145 12 13740 

1.1.8 Pacote de material para arquivo (5 dossiers arquivo, 1 conjunto de bolsas 
transparentes A4, 1 conjunto de separadores) 

pacote 1116 1 1116 

1.2 Material de apoio às actividades     
1.2.1 Máquina fotográfica digital + cartão de memória 4 Gb unidade 5725 0 0 

1.2.2 Equipamento de som (colunas amplificadas + microfone) unidade 7442 0 0 
1.2.3 Datashow/projector + tela unidade 25704 0 0 

1.2.4 Tripé para flipchart unidade 3149 0 0 
1.2.5 Pacote para formações e encontros (bloco de folhas flipchart A0 + 4 

marcadores + fotocópias + crachás formandos) 
formando 114 64 7296 

1.2.6 Pacote de material de ambientação para retiro – Actividade C3 pacote 572 1 572 
1.3 Equipamentos e serviços de apoio     

1.3.1 Pen de Internet (Movitel) unidade 1145 0 0 

1.3.2 Luz, crédito para internet, telefone, deslocações e lanche no escritório mês 5496 12 65952 
SUB-TOTAL 1    88676 

     
2. Recursos humanos     

2.1 Pessoal técnico     

2.1.1 Assistente administrativo mês 10609 12 127308 
2.2 Custos com capacitação ou formação     

2.2.1 Honorários com formadores hora/formação 318 36 11448 

SUB-TOTAL 2    138756 
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Rubrica 
Ano de 2017 (continuação) 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
3. Ajudas de custo     

3.1 Ajudas de custo em actividades/visitas fora da cidade     
3.1.1 Actividade B1 (transportexiii, alojamentoxiv e alimentação para 3 pessoas*5 

instituiçõesxv) 
visitas/pessoa 5152 0 0 

3.1.2 Actividade B4 (transporte para o Anchilo e alimentação para 2 pessoas) visitas/pessoa 516 0 0 
3.1.3 Actividade C2 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 

Anchiloxvi) 
formação/pessoa 343 3 1029 

3.1.4 Actividade C3 (transporte e alimentação para 3 pessoas no local do retiro) retiro/pessoa 687 3 2061 
3.1.5 Actividade C4 + D1 + D4 (transporte, alojamento e alimentação para 2 

pessoas*3 visitasxvii) 
actividade/pessoa 4236 2 8472 

3.1.6 Actividade C5 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 343 3 1029 

3.1.7 Actividade C6 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 343 3 1029 

3.1.8 Actividade C7 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 343 3 1029 

3.1.9 Actividade D1 (transporte, alimentação e alojamento para 2 pessoas*6 
visitasxviii) 

visita/pessoa 7098 2 14196 

SUB-TOTAL 3    28845 

SUB-TOTAL ANO 2017 (sub-total 1+2+3)    256277 

     
8. Imprevistos (5%)    12814 

     
9. Despesas administrativas (5%)    12814 

     

TOTAL ANO 2017    281905 
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Ano de 2018 

Rubrica 
Ano de 2018 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
1. Material, equipamentos e fornecimentos para escritório/funcionamento     

1.1 Equipamento de escritório     
1.1.1 Computador portátil unidade 30627 0 0 
1.1.2 Impressora unidade 5942 0 0 

1.1.3 Disco rígido 500 Gb unidade 3614 0 0 
1.1.4 Pen/flash USB 8 Gb unidade 552 0 0 

1.1.5 Agrafador unidade 367 0 0 
1.1.6 Ventoinha de pé unidade 919 0 0 
1.1.7 Consumíveis de escritório (canetas, papel, fita-cola, cola, agrafos, 

toners/tinteiros para impressora, fotocópias) 
mês 1225 12 14700 

1.1.8 Pacote de material para arquivo (5 dossiers arquivo, 1 conjunto de bolsas 
transparentes A4, 1 conjunto de separadores) 

pacote 1194 1 1194 

1.2 Material de apoio às actividades     
1.2.1 Máquina fotográfica digital + cartão de memória 4 Gb unidade 6126 0 0 

1.2.2 Equipamento de som (colunas amplificadas + microfone) unidade 7963 0 0 
1.2.3 Datashow/projector + tela unidade 27503 0 0 

1.2.4 Tripé para flipchart unidade 3369 0 0 
1.2.5 Pacote para formações e encontros (bloco de folhas flipchart A0 + 4 

marcadores + fotocópias + crachás formandos) 
formando 122 64 7808 

1.2.6 Pacote de material de ambientação para retiro – Actividade C3 pacote 612 1 612 
1.3 Equipamentos e serviços de apoio     

1.3.1 Pen de Internet (Movitel) unidade 1225 0 0 

1.3.2 Luz, crédito para internet, telefone, deslocações e lanche no escritório mês 5881 12 70572 
SUB-TOTAL 1    94886 

     
2. Recursos humanos     

2.1 Pessoal técnico     

2.1.1 Assistente administrativo mês 10927 12 131124 
2.2 Custos com capacitação ou formação     

2.2.1 Honorários com formadores hora/formação 328 36 11808 

SUB-TOTAL 2    142932 



Comissão Arquidiocesana de Educação                                                                                                                                                                                                                           ARQUIDIOCESE DE NAMPULA 
Plano Estratégico da Comissão Arquidiocesana de Educação 2015-2020                                                                                                                                                                                                               2014 

XV 
 

 

 

Rubrica 
Ano de 2018 (continuação) 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
3. Ajudas de custo     

3.1 Ajudas de custo em actividades/visitas fora da cidade     
3.1.1 Actividade B1 (transportexix, alojamentoxx e alimentação para 3 pessoas*5 

instituiçõesxxi) 
visitas/pessoa 5513 0 0 

3.1.2 Actividade B4 (transporte para o Anchilo e alimentação para 2 pessoas) visitas/pessoa 552 0 0 
3.1.3 Actividade C2 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 

Anchiloxxii) 
formação/pessoa 367 3 1101 

3.1.4 Actividade C3 (transporte e alimentação para 3 pessoas no local do retiro) retiro/pessoa 735 3 2205 
3.1.5 Actividade C4 + D1 + D4 (transporte, alojamento e alimentação para 2 

pessoas*3 visitasxxiii) 
actividade/pessoa 4533 0 0 

3.1.6 Actividade C5 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 367 3 1101 

3.1.7 Actividade C6 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 367 3 1101 

3.1.8 Actividade C7 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 367 3 1101 

3.1.9 Actividade D1 (transporte, alimentação e alojamento para 2 pessoas*9 
visitasxxiv) 

visita/pessoa 11393 2 22786 

SUB-TOTAL 3    29395 

SUB-TOTAL ANO 2018 (sub-total 1+2+3)    267213 

     
10. Imprevistos (5%)    13361 

     
11. Despesas administrativas (5%)    13361 

     

TOTAL ANO 2018    293935 
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Ano de 2019 

Rubrica 
Ano de 2019 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
1. Material, equipamentos e fornecimentos para escritório/funcionamento     

1.1 Equipamento de escritório     
1.1.1 Computador portátil unidade 32771 0 0 
1.1.2 Impressora unidade 6358 0 0 

1.1.3 Disco rígido 500 Gb unidade 3867 0 0 
1.1.4 Pen/flash USB 8 Gb unidade 591 0 0 

1.1.5 Agrafador unidade 393 0 0 
1.1.6 Ventoinha de pé unidade 983 0 0 
1.1.7 Consumíveis de escritório (canetas, papel, fita-cola, cola, agrafos, 

toners/tinteiros para impressora, fotocópias) 
mês 1311 12 15732 

1.1.8 Pacote de material para arquivo (5 dossiers arquivo, 1 conjunto de bolsas 
transparentes A4, 1 conjunto de separadores) 

pacote 1278 1 1278 

1.2 Material de apoio às actividades     
1.2.1 Máquina fotográfica digital + cartão de memória 4 Gb unidade 6555 0 0 

1.2.2 Equipamento de som (colunas amplificadas + microfone) unidade 8520 0 0 
1.2.3 Datashow/projector + tela unidade 29428 0 0 

1.2.4 Tripé para flipchart unidade 3605 0 0 
1.2.5 Pacote para formações e encontros (bloco de folhas flipchart A0 + 4 

marcadores + fotocópias + crachás formandos) 
formando 131 64 8384 

1.2.6 Pacote de material de ambientação para retiro – Actividade C3 pacote 655 1 655 
1.3 Equipamentos e serviços de apoio     

1.3.1 Pen de Internet (Movitel) unidade 1311 0 0 

1.3.2 Luz, crédito para internet, telefone, deslocações e lanche no escritório mês 6293 12 75516 
SUB-TOTAL 1    101565 

     
2. Recursos humanos     

2.1 Pessoal técnico     

2.1.1 Assistente administrativo mês 11255 12 135060 
2.2 Custos com capacitação ou formação     

2.2.1 Honorários com formadores hora/formação 338 36 12168 

SUB-TOTAL 2    147228 
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Rubrica 
Ano de 2019 (continuação) 

Unidade Custo unitário (MT) Quantidade Custo anual (MT) 
3. Ajudas de custo     

3.1 Ajudas de custo em actividades/visitas fora da cidade     
3.1.1 Actividade B1 (transportexxv, alojamentoxxvi e alimentação para 3 pessoas*5 

instituiçõesxxvii) 
visitas/pessoa 5899 0 0 

3.1.2 Actividade B4 (transporte para o Anchilo e alimentação para 2 pessoas) visitas/pessoa 591 0 0 
3.1.3 Actividade C2 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 

Anchiloxxviii) 
formação/pessoa 393 3 1179 

3.1.4 Actividade C3 (transporte e alimentação para 3 pessoas no local do retiro) retiro/pessoa 786 3 2358 
3.1.5 Actividade C4 + D1 + D4 (transporte, alojamento e alimentação para 2 

pessoas*3 visitasxxix) 
actividade/pessoa 4850 2 9700 

3.1.6 Actividade C5 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 393 3 1179 

3.1.7 Actividade C6 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 393 3 1179 

3.1.8 Actividade C7 (transporte, alimentação e alojamento para 3 pessoas no 
Anchilo) 

formação/pessoa 393 3 1179 

3.1.9 Actividade D1 (transporte, alimentação e alojamento para 2 pessoas*6 
visitasxxx) 

visita/pessoa 8127 2 16254 

SUB-TOTAL 3    33028 

SUB-TOTAL ANO 2019 (sub-total 1+2+3)    281821 

     
12. Imprevistos (5%)    14091 

     
13. Despesas administrativas (5%)    14091 

     

TOTAL ANO 2019    310003 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 2015-2020 (MT) 

  

 A. Total ano 2015 325463 

  

 B. Total ano 2016 268692 

  

 C. Total ano 2017 281905 
  

 D. Total ano 2018 293935 

  

 E. Total ano 2019 310003 

  

TOTAL 2015-2020 1479998 

 

 

                                                             
i As ajudas de custo para transporte estão categorizadas por zonas. Assim, existem 3 zonas distintas: zona 1, distritos de Meconta, Mecuburi, Muecate, Murrupula e 
Nampula-Rapale = até 200Mt; zona 2, distritos de Mogovolas e Ribaue= de 201Mt até 400 Mt; zona 3, distritos de Angoche, Lalaua, Malema e Moma = de 401Mt até 600 
Mt. As ajudas de custo destinadas às visitas que ocorrem no distrito da Cidade estão já contempladas em 1.3.3. e as deslocações ao Anchilo têm uma ajuda de custo de 
50Mt.a 
ii Para esta actividade, apenas as visitas na zona 3 incluem ajuda de custo para alojamento. 
iii Duas instituições da Zona 1, duas instituições da zona 2 e uma instituição da Zona 3. 
iv No Centro de Encontros do Anchilo a estimativa é de 250Mt por pessoa (evento diocesano), para o fim-de-semana, incluindo alimentação e alojamento. 
v Nesta actividade estimou-se uma visita por cada um das 3 zonas definidas para ajuda de custo de transporte. 
vi Nesta actividade, estima-se que das 18 visitas anuais programadas, cerca de metade (9) ocorram no distrito da Cidade. As restantes 9 visitas foram orçamentadas 
dividindo-se no número de visitas pelas 3 zonas demarcadas de ajudas de custo ao nível dos transportes, isto é, 3 visitas por zona. Nos anos ímpares, no entanto, 3 destas 
visitas – uma por zona – não são orçamentadas, pois estão já incluídas nas ajudas de custo definidas em 3.1.5. 
vii As ajudas de custo para transporte estão categorizadas por zonas. Assim, existem 3 zonas distintas: zona 1, distritos de Meconta, Mecuburi, Muecate, Murrupula e 
Nampula-Rapale = até 200Mt; zona 2, distritos de Mogovolas e Ribaue= de 201Mt até 400 Mt; zona 3, distritos de Angoche, Lalaua, Malema e Moma = de 401Mt até 600 
Mt. As ajudas de custo destinadas às visitas que ocorrem no distrito da Cidade estão já contempladas em 1.3.3. e as deslocações ao Anchilo têm uma ajuda de custo de 
50Mt.a 
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viii Para esta actividade, apenas as visitas na zona 3 incluem ajuda de custo para alojamento. 
ix
 Duas instituições da Zona 1, duas instituições da zona 2 e uma instituição da Zona 3. 

x
 No Centro de Encontros do Anchilo a estimativa é de 250Mt por pessoa (evento diocesano), para o fim-de-semana, incluindo alimentação e alojamento. 

xi Nesta actividade estimou-se uma visita por cada um das 3 zonas definidas para ajuda de custo de transporte. 
xii

 Nesta actividade, estima-se que das 18 visitas anuais programadas, cerca de metade (9) ocorram no distrito da Cidade. As restantes 9 visitas foram orçamentadas 
dividindo-se no número de visitas pelas 3 zonas demarcadas de ajudas de custo ao nível dos transportes, isto é, 3 visitas por zona. Nos anos ímpares, no entanto, 3 destas 
visitas – uma por zona – não são orçamentadas, pois estão já incluídas nas ajudas de custo definidas em 3.1.5. 
xiii

 As ajudas de custo para transporte estão categorizadas por zonas. Assim, existem 3 zonas distintas: zona 1, distritos de Meconta, Mecuburi, Muecate, Murrupula e 
Nampula-Rapale = até 200Mt; zona 2, distritos de Mogovolas e Ribaue= de 201Mt até 400 Mt; zona 3, distritos de Angoche, Lalaua, Malema e Moma = de 401Mt até 600 
Mt. As ajudas de custo destinadas às visitas que ocorrem no distrito da Cidade estão já contempladas em 1.3.3. e as deslocações ao Anchilo têm uma ajuda de custo de 
50Mt.a 
xiv

 Para esta actividade, apenas as visitas na zona 3 incluem ajuda de custo para alojamento. 
xv Duas instituições da Zona 1, duas instituições da zona 2 e uma instituição da Zona 3. 
xvi No Centro de Encontros do Anchilo a estimativa é de 250Mt por pessoa (evento diocesano), para o fim-de-semana, incluindo alimentação e alojamento. 
xvii Nesta actividade estimou-se uma visita por cada um das 3 zonas definidas para ajuda de custo de transporte. 
xviii Nesta actividade, estima-se que das 18 visitas anuais programadas, cerca de metade (9) ocorram no distrito da Cidade. As restantes 9 visitas foram orçamentadas 
dividindo-se no número de visitas pelas 3 zonas demarcadas de ajudas de custo ao nível dos transportes, isto é, 3 visitas por zona. Nos anos ímpares, no entanto, 3 destas 
visitas – uma por zona – não são orçamentadas, pois estão já incluídas nas ajudas de custo definidas em 3.1.5. 
xix As ajudas de custo para transporte estão categorizadas por zonas. Assim, existem 3 zonas distintas: zona 1, distritos de Meconta, Mecuburi, Muecate, Murrupula e 
Nampula-Rapale = até 200Mt; zona 2, distritos de Mogovolas e Ribaue= de 201Mt até 400 Mt; zona 3, distritos de Angoche, Lalaua, Malema e Moma = de 401Mt até 600 
Mt. As ajudas de custo destinadas às visitas que ocorrem no distrito da Cidade estão já contempladas em 1.3.3. e as deslocações ao Anchilo têm uma ajuda de custo de 
50Mt.a 
xx Para esta actividade, apenas as visitas na zona 3 incluem ajuda de custo para alojamento. 
xxi Duas instituições da Zona 1, duas instituições da zona 2 e uma instituição da Zona 3. 
xxii

 No Centro de Encontros do Anchilo a estimativa é de 250Mt por pessoa (evento diocesano), para o fim-de-semana, incluindo alimentação e alojamento. 
xxiii Nesta actividade estimou-se uma visita por cada um das 3 zonas definidas para ajuda de custo de transporte. 
xxiv Nesta actividade, estima-se que das 18 visitas anuais programadas, cerca de metade (9) ocorram no distrito da Cidade. As restantes 9 visitas foram orçamentadas 
dividindo-se no número de visitas pelas 3 zonas demarcadas de ajudas de custo ao nível dos transportes, isto é, 3 visitas por zona. Nos anos ímpares, no entanto, 3 destas 
visitas – uma por zona – não são orçamentadas, pois estão já incluídas nas ajudas de custo definidas em 3.1.5. 
xxv As ajudas de custo para transporte estão categorizadas por zonas. Assim, existem 3 zonas distintas: zona 1, distritos de Meconta, Mecuburi, Muecate, Murrupula e 
Nampula-Rapale = até 200Mt; zona 2, distritos de Mogovolas e Ribaue= de 201Mt até 400 Mt; zona 3, distritos de Angoche, Lalaua, Malema e Moma = de 401Mt até 600 
Mt. As ajudas de custo destinadas às visitas que ocorrem no distrito da Cidade estão já contempladas em 1.3.3. e as deslocações ao Anchilo têm uma ajuda de custo de 
50Mt.a 
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xxvi Para esta actividade, apenas as visitas na zona 3 incluem ajuda de custo para alojamento. 
xxvii

 Duas instituições da Zona 1, duas instituições da zona 2 e uma instituição da Zona 3. 
xxviii

 No Centro de Encontros do Anchilo a estimativa é de 250Mt por pessoa (evento diocesano), para o fim-de-semana, incluindo alimentação e alojamento. 
xxix Nesta actividade estimou-se uma visita por cada um das 3 zonas definidas para ajuda de custo de transporte. 
xxx

 Nesta actividade, estima-se que das 18 visitas anuais programadas, cerca de metade (9) ocorram no distrito da Cidade. As restantes 9 visitas foram orçamentadas 
dividindo-se no número de visitas pelas 3 zonas demarcadas de ajudas de custo ao nível dos transportes, isto é, 3 visitas por zona. Nos anos ímpares, no entanto, 3 destas 
visitas – uma por zona – não são orçamentadas, pois estão já incluídas nas ajudas de custo definidas em 3.1.5. 
 


