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Resumo Executivo 

1GRITO 
 

Projeto virado a apoiar o sector de micro finanças em Moçambique e África, facultando o fornecimento de 

produtos e serviços em uma única paragem, da mesma forma é colocado ao dispor do setor uma central de 

assistência técnica, consultoria e apoio na tomada de decisão em aquisição de produtos e serviços, bem como, 

a escolha de fornecedores.  

 

A MICROMZ através do projeto 1Grito criou um grupo de 12 profissionais, dividido em 4 equipas que irão 

percorrer Moçambique durante 12 meses e visitarão um total de 60 instituições de micro finanças, neste 

processo está prevista a instalação de sistemas de gestão de carteira, contabilidade e recursos humanos 

digitalizado, a instalação de meios de comunicação de baixo custo, consultorias e formação dos recursos 

humanos, seminários, palestras e outras ferramentas para beneficiar este sector que têm mais de 40% no 

impacto do desenvolvimento rural e feminino em Moçambique. 

 

Com a central de assistência técnica o projeto estará disponível 24 sobre 24, no sentido de garantir o pleno 

funcionamento dos sistemas instalados. 

 

Apesar do projeto não ser uma ferramenta de marketing, estamos cientes da necessidade de divulgarmos 

intensivamente todo o projeto e a participação dos intervenientes, o intuito é chamar a atenção a sociedade 

internacional da necessidade de apoiar as classes menos favorecidas a aproximarem se do desenvolvimento 

global. 

 

Participação e benefícios 

 

365 Dias na estrada com 4 equipas, requere um exercício financeiro muito elevado, a Da Silva’s Soluções na 

sua visão em realizar este projeto, não mede esforços e está preparada para levar acabo está operação, 

entretanto a participação de outros agentes económicos e provedores de serviços no projeto será de maior 

utilidade ao disponibilizar capital, produtos e serviços que facilitem a implementação do projeto. 

 

Considerando que o projeto é a custo zero para as instituições de micro finanças este apoio poderá poupar os 

cofres da MICROMZ (realizadora do projeto) uma quantia considerável. 

 

Factos 

 

O sector de micro finanças tem maior impacto no desenvolvimento rural e suburbano no país, o sector de 200 

instituições registadas e aproximadamente 60 no ativo, cada instituição destas tem de 1000 a 14000 clientes, os 

clientes do sector depositam em média 150.000.000,00 de meticais mês em bancos comerciais, o sector 

consome aproximadamente no mínimo 1.500.000 litros de combustíveis por ano, o setor consome mais de 

15.000.000,00 de meticais em comunicação (voz e internet) por ano. 

 

Impacto 

 

O impacto deste projeto é claro, com sistemas digitalizados no setor de micro finanças espera se aumentar o nível de 

acesso aos serviços financeiros as zonas rurais, da mesma forma serão aumentadas receitas que culminarão com a 

expansão dos serviços havendo assim a necessidade de mais recursos humanos e mais meios circulantes, beneficiando 

desta forma todos os envolventes neste processo. 
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Destaques 

Um sistema de gestão de carteira fiável e robusto custa não menos de MZN350.000,00, um sistema de contabilidade 

que inclui administração de recursos humanos aproxima-se a MZN300.000,00, a formação e capacitação de recursos 

humanos para o setor pode estar na ordem dos 400.000,00 dependendo do número de funcionários, ferramentas de 

gestão de dados on-line são ferramentas com custos de 200.000,00 a 600.000,00. Sem nenhum tipo de exageros uma 

instituição de micro finanças precisaria de investir quase 2.000.000,00 para ter um sistema centralizado e conectado as 

sucursais em tempo real, permitindo a gestão da carteira, operações, contabilidade, recursos humanos e administração, 

com uma licença anual de aproximadamente 100.000,00. 

A criação deste projeto vem eliminar estes custos para instituições de micro finanças, isto é o projeto visa fornecer estes 

produtos a custo zero para todas instituições interessadas na República de Moçambique. 

Este projeto que na sua totalidade irá investir 42.000.000,00 de Meticais estará a disponibilidade do setor de micro 

finanças a partir de 2014. 

Objetivos 

O objetivo primário deste projeto é dar um apoio significativo ao setor de micro finanças em Moçambique, este setor 

tem maior potencial de ajudar as zonas rurais e suburbanas, daí que é do nosso interesse apoia-lo no sentido de alcançar 

um rápido e acelerado desenvolvimento do mesmo. 

É do nosso interesse eliminar os custos de aquisição de sistemas de gestão no setor de micro finanças, reduzir 

significativamente os custos de comunicação. 

A MICROMZ acredita que com este projeto os doadores e investidores que apoiam o setor poderão ter relatórios 

conforme as suas exigências e com maior fiabilidade e transparência. 

Missão 

É nossa missão digitalizar todos os departamentos e atividades das mais de 200 instituições de micro finanças 

registradas com o Banco de Moçambique, é também prioridade do projeto capacitar a direção e os recursos humanos 

destas instituições no sentido de garantir um sólido, responsável e rápido crescimento. Com este projeto iremos colocar 

à disposição do setor de micro finanças ferramentas e meios úteis para uma produção acelerada de resultados. 

 

Visão 

Queremos ser os pioneiros e marco principal para o desenvolvimento rural de Moçambique 

 

Chaves para o sucesso 

Com o setor de micro finanças como uma das principais ferramentas no processo de desenvolvimento de Moçambique 

e sua exposição ao setor privado, a doadores, ONGs e o Governo, acreditamos não haver margem para o fracasso 

deste projeto. 

Atualmente Moçambique possui 207 instituições de micro finanças registradas no Banco de Moçambique, entretanto 

somente um número reduzido funciona com sistemas de gestão digitalizados e fiáveis, podemos com segurança dizer 

que destas poucas instituições 50% utilização sistemas que não são fiáveis. 

A implementação deste projeto irá mudar este senário e promoverá um maior desenvolvimento, com credibilidade e 

robustez. 
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Descrição do projeto 

1Grito vem preencher os espaços vazios do setor de micro finanças, uma solução única que irá impulsionar o 

desenvolvimento rural, apoiar no tão desejado desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. 

Nesta ação a Da Silva Soluções através da sua empresa virada a prestação de serviços a instituições que estão ligadas ao 

desenvolvimento rural por meio de serviços financeiros e agrícolas, sendo estes agentes, privados, ONGs ou Governos, 

a MICROMZ, vem criar uma parceria com diversas empresas no sentido de fornecer uma rede de produtos e serviços 

indispensável para a sua operacionalidade. 

O projeto inclui a instalação e formação do nosso sistema de gestão mais completo o TEUPÚ 

O TEUPÚ – Tudo Em Um Pacote Único: 

 
 
Alojamento de dados 
Desenho, implementação e alojamento de website 
100 E-mails personalizados 
Conectividade a internet e intranet 24 sobre 24 
Sincronização Cloud 
Pacote de Contabilidade, Tesouraria e Recursos Humanos 

 
 

Finanças Recursos Humanos 

Contabilidade Geral 
Orçamentos 
Terceiros 
Gestão de Tesouraria 
Consolidação 
 

Processamento de Salários 
Gestão de Tempo e Atividades para RH 
Formação e Capacitação 
Portal Interativo Interno 
Controle de Gestão 
 

SIG – MIS 
 
Gestão de carteira 

Gestão de Informação e clientes 

Administração de créditos 

Administração de poupanças 

Relatórios 

Serviços de ATM, POS e Transferências 

Caixa, Banco Móvel. 

 

Uma das particularidades deste sistema combo é a integração de relatórios customizáveis segundo a 

realidade de cada instituição bem como da exigências do Governo, doadores e financiadores. 
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1ª Fase do projeto 

Censo 

A MICROMZ irá trabalhar com o Banco de Moçambique, o departamento de Finanças, o Governo e autoridades 

locais no sentido de identificar o número exato de instituições de micro finanças que se encontram operacionais, 

sabemos que 207 estão registradas, porém é um facto que muitas destas instituições por um e outros motivos não 

sobreviveram no mercado financeiro. 

Credibilidade e impacto 

Em trabalho conjunto com uma empresa de auditoria independente a MICROMZ irá apurar quais das instituições 

em atividade tem suas atividades viradas mais para o desenvolvimento rural e sub urbano do que para benefício 

próprio. Neste trabalho uma das componentes principais será a verificação de fundos doados e financiados 

anteriormente a estas instituições, no sentido de ver o nível de credibilidade na aplicação do capital recebido. 

Definição de grupos e níveis 

Para melhor definição dos objetivos deste projeto será efetuada uma separação das instituições em grupos 

correspondendo da seguinte maneira; 

Grupo A  Composto por todas instituições de micro finanças em atividade em Moçambique 

Grupo B  Composto por todas instituições credíveis 

Grupo C  Composto por instituições credíveis e com maior impacto no desenvolvimento rural 

 

2ª Fase 

Seminário 

Será o primeiro seminário realizado em Moçambique com mais de 100 representações em 3 locais nacionais e 

aproximadamente 30 colaboradores em 3 locais internacionais ao mesmo tempo, em salas de conferência usando 

tecnologia de ponta a serem preparadas pela Da Silva’s Soluções, conectados via vídeo conferencia interativa com 

painéis gigantes que farão sentir se como se as 6 localizações estivessem presentes na mesma sala de reuniões. 

 O seminário irá durar 10 dias e conta com a participação de todas as instituições de micro finanças, especialistas 

do Suazilândia, África do Sul e Malavi. 

O seminário será dentro do contexto do cenários de mercado e os serviços financeiros para pequenos negócios, a 

demanda e oferta de serviços financeiros e a estratégia da MICROMZ no sentido de revolucionar o setor e 

desenvolver as comunidades.  

Todos os temas deste seminário vão de acordo com o setor de micro finanças; Sofisticação e diversificação dos 

meios de pagamento como importante componente da prestação dos serviços; Segmentação e customização de 

produtos e serviços para as classes mais baixas; Regionalização de produtos com agregação de valor; Mais 

orientação na prestação de serviços; Informatização e novas plataformas digitais; Terceirização de serviços assim 

como, informação dos aspectos positivos e negativos do setor, partilhando experiências que esperamos serem 

ferramentas fundamentais para a criação de uma série de sugestões e opiniões que possam ser importantes para uma 

melhor gestão, desenvolvimento e auto sustentabilidade das instituições do setor. 

Sem fugir o objetivo principal deste seminário iremos aproveitar os temas que estejam relacionados com serviços e 

produtos fornecidos pelos parceiros do projeto para apresentar as vantagens de usar estes serviços, como é o caso 

de haver necessidade de ter uma auditoria externa, a necessidade de investir nos melhores meios de comunicação e 

as vantagens de usar meios circulantes próprios para o rápido acesso ao foco. 
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3ª Fase 

Instalação da Central Técnica 

A criação de uma central técnica sempre foi um dos maiores objetivos do grupo, a sua responsabilidade é garantir 

que a rede, a gestão de dados e a assistência técnica seja feita em tempo real 24 sobre 24. 

Esta central terá a capacidade de responder as preocupações técnicas de todos membros do projeto que estejam a 

usar o pacote TEUPÚ, será desta forma também acrescentada uma componente a central que é o apoio na gestão 

de procedimentos internos. 

Instalação do TEUPÚ 

O sistema de gestão TEUPÚ (Tudo Em Um Pacote Único) será instalado em todas instituições de micro finanças 

participantes no projeto, no local onde se encontra o servidor principal da instituição nossa equipa irá se deslocar ao 

local no sentido de instalar, formar e capacitar os utilizadores do mesmo. 

Formação e capacitação 

Ainda nesta fase serão formados os utilizadores do sistema no sentido de garantir uma melhor percepção no uso 

das ferramentas que pacote oferece. 

A capacitação dos recursos humanos em relação ao atendimento ao cliente, gestão de créditos, e procedimento que 

culminará na elaboração de um manual de operações e um manual financeiro. 

É importante frisar que este processo não tem nenhum tipo de custos para as instituições beneficiarias, e que até a 

fase 3 do processo todas instituições podem fazer parte. Nesta fase está prevista a instalação de um pacote auxiliar a 

ser instalado em alguns centros comerciais diferentes do sector de micro finança, para a avaliação de algumas 

ferramentas a serem ativadas num futuro próximo. 

4ª Fase 

Esta fase é direcionada as 10 (dez) empresas mais credíveis e com maior impacto no desenvolvimento rural. 

O plano é fornecer ferramentas adequadas para a gestão do crédito até em zonas remotas, via móvel, internet e 

telefones inteligentes. Um pacote de marketing que inclui desenho e alojamento de páginas eletrônicas interativas, 

letreiros luminosos e outras ferramentas de divulgação. 

Estas 10 instituições faram parte de um processo intensivo desenhado no sentido de maximizar o impacto do 

projeto em zonas mais remotas, está prevista a participação de outros projetos da Da Silva’s Soluções neste 

processo, prevendo uma injeção de capital no sentido de acelerar o crescimento da carteira. 

5ª Fase 

A Integração dos projetos Micro Trilho, Micro Pronto, Micro Ponte, Aguia and Zabumba, são fundamentais para a 

auto sustentabilidade do projeto 1Grito, daí que será uma prioridade fazer esta integração de forma responsável. 

Mais informação nas páginas www.micromz.org. 
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A Empresa, a Equipa, o Pacote e o Projeto 

1Grito é um projeto dirigido pela empresa MICROMZ Ei que por sua vez faz parte da Da Silva’s Soluções a única 

representante da 1G Grupo Internacional em Moçambique, empresa multinacional com sede na África do Sul. 

Liderada por Danilo Da Silva, Diretor Executivo, especialista para o setor de micro finanças, técnico informático, 

programador e desenhador de sistemas financeiros e de comunicação. 

 

Somos uma organização criativa e profissional, constituída por um grupo de jovens dinâmicos com intuito de 

emprestar ao mercado toda a nossa sabedoria, competência, qualidade e flexibilidade nos serviços por nós 

prestados. 

 

Os principais fatores que ditaram a existência da nossa atividade, são o excelente desenvolvimento do nosso 

mercado, acreditando na sua expansão e a necessidade cada vez mais que empresas nacionais e internacionais tem 

em obter respostas atempadas das suas necessidades em acessórios para suas operações. 

 

A Da Silva Soluções na sua visão e missão de criar, terceirizar “outsouce”, e fazer a aquisição “procurement” de 

soluções criativas para o desenvolvimento de Moçambique, traz produtos e serviços de diferentes pontos do mundo 

em tempo curto, com excelência de qualidade e a baixo custo.  

 

A Da Silva Soluções tem vindo a investir na criação de várias empresas e criado parcerias com muitas outras, no 

sentido de garantir seu sucesso e crescimento, e acima de tudo a satisfação de sua carteira de clientes, foi e é neste 

âmbito que criamos o projeto MICROMZ e o Pacote TEUPÚ (Tudo em Um Pacote Único). 

 

A realidade da Da Silva Soluções é simples e clara, presidimos 5 empresas, 17 parcerias em Moçambique, 6 

representações em África, 72 pontos de aquisição de equipamentos no mundo a fora, estes e outros resultados 

foram e são possíveis graças aos recursos humanos qualificados e experientes, equipamento e tecnologia de ponta, 

contactos e relações diretas com fábricas e fornecedores de que o grupo dispõe. Enfim, sentimos que o marco de 

criar um Balcão Único “one stop-shop” é um objectivo conquistado. 

 

Local 

1ª Fase – A nível nacional, a equipa da MICROMZ e o parceiro de auditoria farão um viajem por todas as províncias 

 a fim de concluir com sucesso esta fase. 

2ª Fase – Maputo, Beira, Nampula, Nelspruit (África do Sul), Lilongwe (Malavi) e Mbabane (Suazilândia) 

3ª Fase – No local que cada instituição de micro finanças escolher como a central para os dados, em Moçambique 

4ª Fase – Na sede, escritórios e nas zonas rurais e sub urbanas que as instituições operam 

5ª Fase – Na sede do projeto 1Grito 

Parceiros, Doadores e Financiadores 

Contamos com a participação da sociedade civil em geral, o Governo, o Banco Central, o Banco Mundial, a indústria de 
telefonia móvel, a indústria automóvel, entre outros, estes mencionados são com certeza os que maior impacto tem 
para o setor de micro finanças e são com certeza grandes beneficiários do progresso das instituições de micro finanças e 
das comunidades beneficiadas. 
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Produtos e Serviços 

 

Assistência Técnica 

A MICROMZ irá através da empresa 1Grito Informática fornecer assistência técnica pela central técnica e no 

local da avaria se houver necessidade de deslocação. 

Internet 

A MICROMZ tem uma estrutura de conectividade via satélite e 3G em todo território nacional, esta 

ferramenta estará a disponibilidade das instituições de micro finanças a um custo bastante reduzido. 

VoIP 

No sentido de reduzir os custos de comunicação colocamos com o nosso pacote de gestão o serviço de voz 

sobre o IP, um serviço que permite a redução do custo de chamadas para mais de 60% 

Sistema de Gestão 

 O sistema integrado TEUPÚ estará disponível a todas instituições nacionais a custo zero 

Sistema On-Line 

Com a utilização do terminal servisse e sistemas de criptologia para a proteção de dados sensíveis e segundo a 

lei internacional de proteção de informação financeira todas instituições passaram a ter a facilidade de uso dos 

sistemas de gestão centralizados e em partilha em tempo real.  

Auditoria e Contabilidade 

No sentido de garantir o continuo apoio da MICROMZ e Parceiros todas instituições que beneficiarem deste 

projeto é obrigada a aceitar a intervenção da nossa equipa de auditoria, da mesma forma são obrigadas a 

partilhar informação fiável sobre a aplicação de fundos disponibilizados pelos parceiros e pelos projetos 

Zabumba, Micro Ponte e Micro Trilho. 

Consultorias 

Temos uma equipa de consultores financeiros que poderão ajudar na tomada de decisões e outros aspectos 

administrativos. 

Formação e Capacitação 

Em parceria com formadores qualificados iremos dar várias formações aos recursos humanos e ao pessoal da 

direção no sentido de impulsionar o crescimento acelerado e responsável. 

Apoio financeiro 

Com os projetos Zabumba, Micro Ponte e Micro Trilho está previsto o financiamento das atividades de 

alguma destas instituições. 

 

Gerenciamento 

Os produtos e serviços bem como a qualificação dos beneficiários será gerida pela empresa MICROMZ, o Grupo Altor 

e um auditor independente. 

Gerenciamento financeiro 

Até a fase 4 os fundos do projeto serão administrados pelo organizador do projeto a Da Silva’s Soluções, com o 

monitoramento do Grupo Altor, a partir da Fase 5ª o projeto irá eleger uma equipa de gestão em que os diretores 

executivos das instituições beneficiadas desta fase, fazem parte. 

Resumo sobre aquisições 

Será feita a aquisição de equipamento para a central técnica, 4 viaturas, a sala de dados devidamente equipada com 

sistemas de controle de temperatura, segurança e proteção de dados. 

A instalação de um sistema de comunicação robusto a ser controlado pela central está projetado nos planos de 

execução do projeto.  
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Marketing 

O projeto na verdade não precisará de ferramentas de marketing para a sua realização com sucesso entretanto por 

motivos já mencionados acima, existe um plano de marketing consistente. 

O primeiro pacote de marketing é na fase de sensibilização e informação as instituições de micro finanças 

sobre a existência do programa. 

Em seguida será a divulgação passo a passo de cada realização ao longo e no percurso do projeto. 

Por fim será o acompanhamento pôs realização do projeto, o impacto na sociedade e no pais. 

Análise de mercado 

Estamos cientes da existência de varia empresas que prestam serviços de informática e outros que a MICROMZ estará 

apresentando ao mercado em particular ao setor de micro finanças, porém, sabemos que nenhuma empresa em 

Moçambique ou até mesmo em África já tenha oferecido um projeto do gênero do 1Grito, daí a convicção do sucesso 

tão esperado. 

Um outro aspecto fundamental é o facto de podermos unificar provedores de produtos e serviços que entre si mesmo 

poderão criar uma nova rede de fornecedores com um impacto diferente na sociedade, um dos colegas do projeto 

chegou a chamar o 1Grito como uma feira móvel. 

 

Concorrência 

Não prevemos nenhum tipo de concorrência em relação a prestação de serviços para o setor de micro finanças, 

estaremos a fornecer serviços a custo zero, iremos introduzir ao setor os melhores fornecedores de viaturas, serviços de 

comunicação, serviços de auditoria entre outros. 

O setor de informática tem que se acautelar, porque com este passo que o projeto 1Grito da MICROMZ irá dar com 

certeza abrirá novas portas para novos clientes que não sejam do setor de micro finanças. Mas é obvio que com nossa 

equipa profissional estaremos a entrar no mercado para trazer soluções que os atuais provedores têm falhado aos 

consumidores. 
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Resumo Final 

A MICROMZ está ciente da grande reponsabilidade que este projeto exige, dai que no ano de 2014, todos os outros 
projetos e clientes serão atendidos por uma equipa provisória, para que nossa equipa principal esteja inteiramente 
integrada no projeto 1Grito. 

1Grito será uma realidade depois de um investimento total de MZN42.000.000, 00 (quarenta e dois milhões de 

Meticais), na compra de equipamento, pagamento de despesas, custos de formação, custos em licensas, custos 

administrativos e operacionais, meios circulantes e outros. 

Há que recordar que se tomarmos em consideração que somente o sistema de gestão de carteira, contabilidade e 

recursos humanos, teria um custo de MZN1.500.000, 00 por cada institutição e segundo informação do banco central, 

das 207 instituições registradas no país, 100 destas estão em actividade, as mesmas serão beneficiarias deste projeto, 

olhando para o custo acima mensionado será a um custo reduzido de 65% e a custo zero para as instituições 

beneficiadas. 

É importante também notar que o projeto não se limita apenas no sistema, mas vem também com outras componentes 

já mensionadas. 

Os projetos e componentes Micro Ponte, Micro Trilho, Micro Pronto, Aguia and Zabumba, são independentes e 

serão financeados de forma independente, mesmo tendo impacto direto no projeto 1Grito. 

Beneficios 

Para as comunidades, acesso a serviços financeiros, formação cívica e financeira, beneficios socioeconomico dos 

grandes projetos em atividade no país. 

Os Doadores e financeiadores do sector, passam a ter mais confiaça nas instituições que apoiam atravez de 

relatorios impossiveis de adulterar, passam a ter uma ferramenta que servirá de olhos nas atividades que apoiam no país. 

Os Estado e o Governo, passam a benefiaciar de maior crescimento dos serviços finaceiros, o cumprimento de 

responsabilidades sociais irá trazer maior confiança das comunidades em relação aos projetos, uma vez que estes irão 

beneficiar da existencia de mega projetos, que neste momento pouco têm feito  

O Banco Central e os Bancos comerciais, uma vez que as intituições de microfianças e micro credito na sua mairia, 

não fazem captação de poupança e não aceitam depositos em numerário, com o esperado de clientes e meios 

tecnologicos que irão incetivar e impulsionar o fluxo de valores monitários na banca, beneficiam a industria e dá mais 

valor a moeda nacional. 

Para a MICROMZ e a Da Silva Soluções, o maior beneficio será a exposição de nossos produtos e serviços no 

mercado nacional e internacional, uma vez que este é um projeto sem fins lucrativos,  muito pelo contrario iremos 

participar com recursos humanos e financeiros. Entretanto prevê um crescimento das atividades paralelas em mais de 

60% apôs a elaboração do projeto, graça a grande exposição a alcançar. 

Referencias 

 

 Banco de Moçambique www.bancomoc.mz 

 Amomif   www.amomif.co.mz 

 Banco Mundial  www.worldbank.org 

 Wikipedia  www.wikipedia.org  

 

http://www.bancomoc.mz/
http://www.amomif.co.mz/
http://www.worldbank.org/
http://www.wikipedia.org/
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Custos do projeto avaliados considerando a operacionalidade de 4 equipas em constant viajem durante 365 
dias usando 3 viaturas e uma equipa pertecente a central a ser formada pelo projeto. 

Da Silva’s Soluções | MICROMZ 

WEB:  WWW.MICROMZ.ORG  

EMAIL:  INFO@MICROMZ.ORG |MICRO@MICROMZ.ORG   

  

REDES SOCIAIS 

TWITTER:         MICROMZ 

FACEBOOK:  MICROMOZAMBIQUE 

BBM:              7689C6B6 

  

FAX: 21023564 

  

CONTATOS INTERNACIONAIS 

+27 21 813 9621 |+27 12 743 6467| +1 36 0244 4582 | +44 20 8123 8352 | +45 65740906 

  

CONTATOS NACIONAIS 

TEL: +258 84 698 1046 

 

CEL | SMS | MMS: +258 84 8294 672 

  

   

CORDIAL SAUDAÇÃO, 

 

 

………………………………................. 

DANILO DA SILVA 
DIRETOR EXECUTIVO 

06-01-2014 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO 1GRITO 

CAPITAL DISPONIVEL CUSTOS % 

Proviniencia Valor 

Financeamento 42 000 000,00 

Doadores 0,00 

Parceiros 0,00 RESUMO 

Disponibilidade Custos 

AQUISIÇÕES E DESPESAS MZN42 000 000 MZN41 394 521 
Item Valor 

Acomodação 5 475 000,00 

Alimentação 5 475 000,00 

Avarias 500 000,00 

Central 1 560 000,00 

Combustiveis 420 000,00 

Comunicação 600 000,00 

Equipamentos 4 865 521,00 

Treinamentos 1 860 000,00 

Publicidade e Propagação 5 500 000,00 

Encontros e Seminários 985 000,00 

Renumerações 4 500 000,00 

Seguros 500 000,00 

Software 4 650 000,00 

Veículos 4 504 000,00 

US$ 1 500 000 US$ 1 478 376 US$ 21 624 

99% 

 

 

Saldo 

MZN605 479 

MZN42000 000 MZN41394 521 
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Fundos disponiveis Custos 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=pt&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.micromz.org%2F
mailto:info@micromz.org
mailto:info@micromz.org

