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 A ADANE Moçambique é uma pessoa colectiva, de direito privado, sem fins 

lucrativos, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa  financeira e 

patrimonial constituída oficialmente no dia 4 de Dezembro de 2006 e 4 de Dezembro de 2006 e 4 de Dezembro de 2006 e 4 de Dezembro de 2006 e com  número com  número com  número com  número 

único da entidade legal  100006170.único da entidade legal  100006170.único da entidade legal  100006170.único da entidade legal  100006170.    

    
Breve HistorialBreve HistorialBreve HistorialBreve Historial                
    
A ideia  da criação de Adane Moçambique surge no âmbito de expandir as Adane 
Espanha para África em particular em Maputo- Moçambique. 
Essa ideia tornou-se real nos anos 2002 quando Carlos Gangas, misioneiro e fundador 
de Adane Reinosa terminou as suas actividades em Moçambique e com objectivo de  
continuar todas as actividades que se haviam começado a desenvolver naquela altura 
Dionísio Manhiça ficou responsável em terminar todas as actividades iniciadas. 
Essas actividades consistiam: 
 
ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução    
    
Esta actividade consistiu em terminar as obras de construção e equipar as seguintes 
escolas: 
Escola Secundária de MagoanineEscola Secundária de MagoanineEscola Secundária de MagoanineEscola Secundária de Magoanine    
 Esta escola dista a 16 km do centro da cidade. Era uma zona até ao momento da 
construção da única escola na altura que apresentava-se com muitas dificuldades no 
que se concerne a educação, saúde, estradas, água. A maio parte da população aqui 
residente provinha das zonas donde havia ocorrido a guerra civil. E  como muitos dos 
residentes viviam basicamente de agricultura e do comercio informal não tinham 
dinheiro de transporte para pagar seus filhos e continuar os seus estudos no centro da 
cidade o que fazia com que os rapazes e raparigas ao terminar a 7ª classe não 
continuasse com o ensino secundário. Foi neste âmbito que surgiu a ideia da 
construção da escola secundária de Magoanine. 
 A escola secundária de Magoanine é composta por 8 salas de aulas, uma biblioteca, 
uma sala de informática, uma sala de jogos, uma sala de audeovisual, um salão 
polivalente, um campo de jogos e uma cantina. Esse projecto financiado por AECI, 
Ayuntamentos de Barcelona e de Satander, Gobierno Basco, Adane Reinosa e 
Barcelona,  Solidariedad Internacional, Fundacion la Caixa , Agencia Catalana de 
Cooperação. 
Esta escola acolhe os rapazes e raparigas das ecolas das Mahotas e Albazine. 
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      Sala de informatica                       Campo polivante                    
 

               
          Biblioteca                        Biblioteca parte frontal                      Laboratório 
 
Escola Primaria de AlbasineEscola Primaria de AlbasineEscola Primaria de AlbasineEscola Primaria de Albasine    
O bairro Albazine, situado no distrito urbano nº4 dista do centro da Cidade cerca de 
22 Km. Esta zona também é composta por gente pobre que vivem da agricultura e do 
comercio informal. Contrariamente aao Bairro de Magoanine, nesta  zona existia um 
única escola primária para mais de 10.000 rapazes e raparigas. Os que não 
conseguiam ter acesso a escola existente tinham que percorrer entre 3 a 7 km para 
encontrar a escola seguinte. 
Assim nasceu a construção da escola de Albazine composta por 10 salas, bloco 
adminsitrativo e um campo polivalente.  

     
 Alunos da escola do Albasine          Perfuração de água na escola         Corredor das aulas 
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          Furo de água                   Construcção do muro       Campo polivante            Montagem energia 
 
Escola PrimEscola PrimEscola PrimEscola Primária Hitakula das Mahotasária Hitakula das Mahotasária Hitakula das Mahotasária Hitakula das Mahotas    
Situa-se no distrito urbano nº 4. Esta escola esta 3km da escola primaria do Albazine 
e 1,5 km da secundária de Magoanine. Esta escola foi construida nas mesma 
condições com a de Albasine. A escola das Mahotas possui além der salas de aulas, 
uma centro infantil dotada de 3 salas, uma cocina, um comedor,um armazém e salas 
de banho. O facto de na zona não existir nenhum centro infantil fez com que se 
criasse um para acomodar várias crianças enquantos os pais vão exercer várias 
actividades. 
 
 
FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
No âmbito do trabalho em equipa existente entre as Adane, a adane Moçambique em 
parceria com Adane Barcelona realizamos uma formação em praticas laboratoriais 
para os professores da escola secundária de Magoanine. 
Esta formação foi realizado pelo membro de Adane Barcelona o Sr Manuel Tenes. 
 
 
Além de professores de Magoanine participaram nesta formação, professores 
provenientes de outros distritos urbanos e de outras escolas secundárias. 
De referir que com o laboratório montado na escola este projecto tornou-se de 
referência a nível de educação. 
 
Finalizado estas actividades houve necessidade de continuar a realizar outras 
actividades no âmbito de desenvolvimento e para tal apresentação dos mesmos 
projectos a Adane Moçambique não podia continuar a trabalhar sem nenhum registo. 
Foi a partir da aí que único membro de Adane na altura o Sr. Dionísio Manhiça 
decidiu juntar mais 9 jovens estudantes, trabalhadores para formar uma associação. 
Juntado todos os documentos necessários e exigidos pela lei constitui-se em no dia 4 4 4 4 
de Dezembro dede Dezembro dede Dezembro dede Dezembro de2006 a Associação Adane Moçambique2006 a Associação Adane Moçambique2006 a Associação Adane Moçambique2006 a Associação Adane Moçambique....    
Esta associação é constituida por 3 mulheres e 7 homens, todos eles voluntários. 
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OBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOS    
    
A Associação possui vários objectivos e de entre eles  destacamos o que tem a ver com 
a elaboração, aprovação e consolidação de projectos na área educacional, de saúde, 
cultura e outras ajudas humanitárias . 
Com este objectivo esperamos continuar a trabalhar não somente em áreas aqui 
mencionadas, mas também em aquelas que tem a ver com o desenvolvimento 
sustentável do país, tendo em conta sempre, as políticas nacionais e internacionais em 
particular os objectivos do desenvolvimento do milénio. 
 
PROJECTOS RPROJECTOS RPROJECTOS RPROJECTOS REALIZADOSEALIZADOSEALIZADOSEALIZADOS    
    
Este capítulo é dividido em duas fases nomeadamente: 
 
1ª Fase1ª Fase1ª Fase1ª Fase    
Esta fase compreende o período que vai desde 1998-2004 
Aqui mesmo não estando ainda registado a associação Adane Moçambique importa 
salientar os seguintes projectos que se realizaram com o acompanhamento de 
membros de Adane Reinosa, Barcelona e Moçambique. 
Eis a lista dos projectos: 

1. Construção da Construção da Construção da Construção da Escola das MahotasEscola das MahotasEscola das MahotasEscola das Mahotas – avaliado em mais de 150.000 Euros 
2. Construção doCentro IConstrução doCentro IConstrução doCentro IConstrução doCentro Infantil das Mahotasnfantil das Mahotasnfantil das Mahotasnfantil das Mahotas – avaliado em mais de 50.000,00 

Euros. 
3. ConstrConstrConstrConstrução da ução da ução da ução da Escola de AlbazineEscola de AlbazineEscola de AlbazineEscola de Albazine – Avaliado em mais de 150.000 euros 
4. Construção da Construção da Construção da Construção da EscolaEscolaEscolaEscola    SecundáriaSecundáriaSecundáriaSecundária    de Magoaninede Magoaninede Magoaninede Magoanine - avaliado aproximadamente 

em mais de 1.000.000 de euros. Este projecto teve como financiadores: 
AECID, Gobierno Basco,  Ayuntamiento de Santander; Ayuntamiento de 
Barcelona, Solidaridad Internacional, Agencia Catalana de Desenvolvimento, 
Fundacion la caixa, Adane Barcelona, Adane Reinosa. 
 

Estes projectos desenvolvidos nesta fase são todos eles de âmbito educacional. Estes 
projecto permitiu na altura da sua iniciação com as organizações participantes 
entrassem em contacto com a realidade  do país nesta área.  
Sabe-se nessa altura o país acabava de sair de uma guerra civil que devastou o país 
durante 16 anos e a educação era na altura e agora uma área muito fragilizada. Os 
níveis de analfabetos eram nessa altura assustadores. Em todo Moçambique o país 
possuia uma população de mais de 70% de analfabetos a maioria dela de sexo 
feminino e localizada nas zonas perifericas das cidades e nas rurais.  
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2ª F2ª F2ª F2ª Faseaseasease        
    
Esta fase pode-se afirmar, que inicia com a registo oficial da Associação adane 
Moçambique no dia 4 de Dezembro de 2006.  
Esta associação é composta por jovens estudantes e trabalhadores com uma faixa 
etária  compreendida entre 23 a 38 anos de idade. Quanto ao sexo importa referir que 
dos 10 membros 3 são do sexo feminino e os restantes 7 do sexo masculino. 
Segundo a lei moçambicana, que regula a criação das associações é obrigatório que 
cada associação tenha para se constituir no mínimo 10 elementos.  
Passamos a apresentar alguns projectos realizados no periodo de 2005- 2009 
 

1. Projecto de Fortalecimiento de entidades locales responsables de menores Projecto de Fortalecimiento de entidades locales responsables de menores Projecto de Fortalecimiento de entidades locales responsables de menores Projecto de Fortalecimiento de entidades locales responsables de menores 
vulnerables en Maputo( Mozambique)vulnerables en Maputo( Mozambique)vulnerables en Maputo( Mozambique)vulnerables en Maputo( Mozambique)    –––– este projecto avaliado en cerca de 
71.156,23Eur foi financiado pelos ayuntamientos de Basauri, Irun e Barakaldo. 
Este projecto foi executado em parceria com a Solidaridad Internacional e a 
Direcção da Mulher e Acção Social. 
O projecto consistia em fortalecer o infantário 1º de Maio em Maputo. O 
infantário 1º de Maio é público e é tutelado pelo Ministéri da Mulher e Acção 
Social atravês da Direcção da Mulher e Acção  Social da Cidade de Maputo. O 
fortalecimento consistiu em formação na área de culinária, corte e costura, 
informatica basica e avanzada, curso de administração e finanças e  de gestão 
de projectos. Além dos cursos foram reabilitadas algumas infraestruturas 
nomeadamento, casas de banho e armazens. Em termos de equipamento 
foram oferecidos ao infantário um computador portátil e diverso material 
escolar  para as crianças aí existentes. Aleém do infantário forma beneficiários 
directos do projecto a própria Direcção da Mulher e Acção Social  e AVIMAS 
que também receberam a formação e equipamento informático. Este projecto 
teve o início da execução em Junho de 2009 e o seu termino esta previsto para 
Julho de 2009. 

              
Reabilitação do Infantario               Casas e Banho 
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   Equipamento ofereido ao infantario                           Crianças do Infantário 

 
2. Projecto de Fortalecimento da Projecto de Fortalecimento da Projecto de Fortalecimento da Projecto de Fortalecimento da Associação Associação Associação Associação de Viuvas e Mães Solterasde Viuvas e Mães Solterasde Viuvas e Mães Solterasde Viuvas e Mães Solteras    ––––    este 

projecto avaliado em cerca de 13.500, 00 Euros visa estabelecer em AVIMAS 
fortalecer a estrutura organizacional das Mulheres que fazem parte da 
associação. 
Este projecto foi alcançadp graças ao apoio da ONGs Ecos do Sur. 

                                  
       Fomação as mulhres de AVIMAS                                    Sede de AVIMAS 
 
CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    
    
De um modo geral estas são as actividades que a Adane Moçambique tem vindo 
realizar gracias aos vários apoios que temos vindos  a receber. 
Desde a Adane Moçambique agradece o apoio e espera sempre contar com todos 
aqueles que nos estão ajudando rumo ao alcance dos Objectivos Do Desenvolvimento 
de Milénio. 
Assim queremos agradecer as seguintes entidades que nos tem apoiado este tempo 
para a realização das nossas actividades: 

• Adane Barcelona 
• Adane Reinosa 
• Ecos del Sur 
• Solidaridad Internacional 
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