A l’atenció de Rafael Jariod
CC ONG
Sant Sadurní d’Anoia
Barcelona, a 12 de setembre de 2020
ASSUMPTE: Sol·licitud d’aportació econòmica per a projecte d’AmizadeJaM
Benvolgut Rafael,
Com a soci d’Amizade, junts amb Moçambic (AmizadeJaM) ja coneixes els projectes que
estem portant a terme a la ciutat de Beira. Actualment continuem amb el nostre projecte de
beques per a estudis superiors i ja tenim a punt l’ampliació de la residència d’estudiants per a
quan es faci la reobertura de les universitats, segons l’evolució de la pandèmia del Covid 19
en aquella ciutat.
Com també saps, el passat mes de març de l’any 2019 el cicló Idai va passar per la ciutat de
Beira i el centre de Moçambic deixant important destrosses. A la ciutat de Beira el 90% dels
edificis van patir danys. En aquell moment, la residència d’estudiants només tenia el seu
primer edifici i, tot i que era de construcció recent, també va patir importants danys. Els danys
a la residència no només van ser a l’edifici, sinó també al mur perimetral i a les instal·lacions
d’aigua, electricitat i enllumenat.
Inicialment des d’AmizadeJaM es va fer una crida als socis i simpatitzants i es van recollir
fons per a poder fer les reparacions més urgents i tenir el primer edifici en funcionament.
Malauradament, es van quedar reparacions per fer. Ara, una vegada finalitzat el segon edifici,
ens toca acabar de fer aquelles reparacions pendents per a deixar la residència en condicions
per a poder suportar un hipotètic futur cicló.
Des de la nostra ONG hem demanat subvencions per aquest motiu a Ajuntaments vinculats
als Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, però difícilment podrem cobrir el cost
pressupostat de les reparacions. El cost total de les reparacions pendents puja a uns 14.700€.
Atenent a l’experiència d’anys anteriors en la sol·licitud d’ajuts, i tenint en compte que hi ha
ajuntaments que ens han ajudat en el passat i que no han obert convocatòria d’ajuts aquest
2020, pensem que necessitarem de l’ordre de 6.000€ per a poder completar aquest pressupost.
És per aquest motiu que des de la nostra associació fem una crida a CC ONG per a participar
en el projecte de construcció de la residència d’estudiants a Beira amb la quantitat de 6.000€.
Adjunt en aquesta carta trobaràs un document annex amb una petita explicació del projecte i
el pressupost de les reparacions pendents.
Tot esperant la resposta positiva per part vostra, resto a la teva disposició per si necessites més
detalls del projecte.
Salutacions cordials,

Montserrat Jordà Riera
Presidenta d’Amizade, junts amb Moçambic
AMIZADE, Junts amb Moçambic
www.amizadejam.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

Construcció d’una residència
d’estudiants a Beira

Amizade, junts amb Moçambic

CIF: G63574123
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“Amizade, junts amb Moçambic posem a la
seva disposició les eines que els hi falten…
però són elles i ells els protagonistes! Són qui
decideixen canviar el destí de les seves vides i
formar-se… i prendre responsabilitats cap a
elles i ells mateixos i cap a una societat i un
país que les/els necessita!”
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A. SOBRE L’ENTITAT
1. Dades bàsiques
Nom de l’entitat:

AMIZADE, JUNTS AMB MOÇAMBIC

NIF:

G63574123

Telèfon entitat:

635.634.086

Persona de contacte del
projecte:

Joan Martínez González (Vicepresident)

Correu electrònic responsable
del projecte:

mailto:joan@joanmartinezgonzalez.com

1.1. Altres dades de l’entitat
Adreça seu social:

Passatge d’Aloi 14

Població:

BARCELONA

Codi Postal:

08041

Data de constitució entitat:

25/01/2004

Nombre de socis:

75

Nombre de personal contractat:

0

Nombre de personal voluntari:

15

1.2. Composició de la Junta Directiva
Presidenta:

Montserrat Jordà Riera

Vicepresident:

Joan Martínez González

Secretari:

Josep Maria Macías Gaspa

Tresorer:

Josep Maria Cuscó Arnal

Vocal:

Joana Moreno Ortega

Vocal:

Laura López González

Vocal:

Jordi Bastida Pau

Vocal:

Cristian Sarmiento González
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1.3. Dades de la contrapart local
Nom:

Amizade, junts amb Moçambic - Beira

Adreça:

Lar de Estudantes. Rua 52, Octavo Bairro de
Macurrungo

Població:

Beira

Província:

Sofala

Telèfon:

00258 82 794 6046

Fax:

NO

Correu electrònic:

fjasse2009@gmail.com

Persona
projecte:

responsable

del

Francisco Jasse

Càrrec dins l’entitat:

Coordinador de Projectes

Telèfon de contacte:

00258 82 794 6046

Correu electrònic:

fjasse2009@gmail.com

Data de constitució:

17 de juliol de 2009

Nombre de socis:

4

Nombre
contractat:

de

personal

Nombre de personal voluntari

3
6

2. Àmbit temàtic d’intervenció de l’entitat
Àmbit poblacional o persones
destinatàries prioritàries:

Joventut, dones.

Àmbit temàtic de la intervenció
prioritària de l’entitat:

Educació.

Àmbit territorial o zona prioritària
d’actuació:

La ciutat de Beira i la província de
Sofala a Moçambic.(veure Apèndix 1)
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3. Breu descripció de l’activitat que realitza l’entitat
Amizade, junts amb Moçambic és una organització no governamental dedicada a la
cooperació al desenvolupament, principalment en l’àmbit de l’educació. L’entitat té
dues línies de treball:
-

A la ciutat de Beira: donar la possibilitat a joves sense recursos econòmics de
continuar la seva formació secundària i superior, la qual cosa els permetrà
desenvolupar-se com a persones i d’ajudar a l’entorn social de la ciutat.

-

A Catalunya: sensibilitzar sobre la diferencia d’oportunitats existent entre les
persones que viuen en països empobrits i els que vivim aquí. En concret, posem
l’exemple de com és la vida a Moçambic i Beira. Volem transmetre la
importància de relacions justes entre els països del nord i del sud per acabar
amb aquestes diferències.

3.1. Presentació de l’entitat: història i entorn actual
Els anys 2001 i 2002 un grup de persones va realitzar una estada d’un mes, en
col·laboració amb l’ong SETEM, a Beira, la segona ciutat més gran de Moçambic. Una
part d’aquestes persones van desenvolupar la seva tasca a un centre d’acollida per
a nens i nenes orfes: el CASI (Centre d’Acomodação dos Santos Inocentes), situat al
barri de Manga. Aquest centre acull i garanteix -a un total de 186 nens i nenes orfesl’accés a una educació bàsica, alimentació i unes condicions d’higiene i salut
mínimes.
A la segona estada es va detectar una problemàtica greu en l’autosostenibilitat del
centre i la continuïtat d’aquells estudiants motivats per progressar amb els seus
estudis.
A partir d’aquest moment, el grup de cooperants es va sensibilitzar intensament
amb l’experiència viscuda i van decidir crear l’organització sense ànim de lucre
Amizade, junts amb Moçambic (en endavant, Amizade-JaM) -formada legalment
des de principis del 2004- amb l’objectiu principal de col·laborar en facilitar l’accés
a l’educació a Beira.
Des d’aleshores, l’entitat ha anat desenvolupant projectes de cooperació a la ciutat
de Beira, relacionats amb l’accés a l’educació de nens i joves i amb l’accés al treball
de joves. També s’han gestionat projectes relacionats amb emergències que han
afectat a la població de la ciutat de Beira, com va ser el cicló Idai al mes de març de
2019 i la pandèmia de la Covid 19 durant el 2020.
Paral·lelament manté una activitat de sensibilització en l’entorn local dels seus
voluntaris. Elles i ells participen en fires, xerrades, exposicions... explicant la realitat
de Moçambic que han conegut de primera mà.
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3.2. Implantació sobre el terreny
La contrapart d’Amizade-JaM a Moçambic és la pròpia entitat, doncs existeix una
delegació a Beira, que consta d’una seu i un representant local, que és la persona que
gestiona i supervisa els projectes.
Amizade-JaM està constituïda legalment a Moçambic des del 17 de juliol del 2009,
amb NUIT (Número Unico de Identificação Tributaria) 700089924. La seu és a la
residència d’estudiants: Lar de Estudantes. Rua 52, Octavo Bairro, Macurungo, de la
ciutat de Beira.
Des de la creació de l’entitat, un grup de col·laboradores i col·laboradors voluntaris
viatgen regularment a Beira per a fer el seguiment dels projectes. Els primers anys,
les contraparts locals s’encarregaven de l’execució activa d’aquests, servint de
referent en la valoració i seguiment que feia l’entitat. En els últims anys, la
contrapart de l’entitat a Beira és el propi equip d’Amizade-JaM a Moçambic, la qual
cosa permet un nivell de transparència i control sobre els projectes molt més precís
i rigorós.
Actualment el representant de l’entitat a terreny és el Sr. Francisco Jasse, persona
que coneix de primera mà la realitat dels estudiants universitaris becats, doncs ha
estat la persona que ha portat els projectes i ha mantingut les relacions des de fa
anys en l’acció d’Amizade-JaM a Beira.

3.3. La xarxa de relacions
A l’actualitat, AmizadeJaM disposa d’una xarxa de relacions a la ciutat de Beira amb
entitats de diferent tipus: centres d’acollida (orfenats, parròquies), centres
formatius (centres d’ensenyament secundari, universitats de la ciutat i centres de
formació professional), administracions o ens oficials (Ajuntament, Departament de
Salut de Sofala, Consolat d’Espanya a Beira) i empreses (Pescamar, etc):
Centres d’acollida. A efectes de relació amb Amizade-JaM, aquests centres fan de
derivadors en el present projecte, doncs els estudiants són nois i noies que han
viscut en algun d’ells. Són els següents:
- CASI. Van ser la primera organització amb qui Amizade-JaM va treballar a
Moçambic i hi existeix una relació d’estreta confiança.
- Parròquia São José de Munhava. Molt vinculada al barri, és un centre de
referència per molts nens i nenes orfes.
Universitats. A l’hora de donar les beques, es tracta no només amb l’estudiant, sinó
també amb el centre d’estudis. Tenim acords amb tres d’elles:
- Universidade Pedagógica (UP).
- Universidade Católica de Moçambique (UCM).
- Faculdade de Enfermagem.
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Escoles de secundària:
- Escola d’ensenyament secundari Nostra Senyora de Fàtima, de la qual
sorgeixen noies i nois candidats a ser becats.
Ens oficials. Amizade-JaM ha creat un relació propera amb:
- Ajuntament de Beira. Amb qui sempre s’ha parlat dels projectes, i de qui
s’han rebut suggeriments i propostes. Participa en el projecte amb la cessió
del terreny en el qual s’ha fet la construcció de la residència d’estudiants.
També s’ha col·laborat en al reconstrucció de dues escoles i un centre de
salut, conseqüència del pas del cicló Idai al març de 2019.
- Consolat d’Espanya a Beira.
Entitats de Cooperació.
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Participant del
projecte com a finançador.
- ASEM. Ong italo-suïssa, amb qui recentment hem signat un acord de
col·laboració. Porten molts anys treballant a Beira.
Empreses.
- Pescamar. Relació propera i de col·laboració en anteriors projectes.

3.4. Relació de l’entitat amb els beneficiaris
Amizade-JaM manté des de fa anys un vincle proper amb els centres derivadors, el
que fa que la relació amb els beneficiaris sigui molt directa: molts dels estudiants
becats per AmizadeJaM són nois i noies que hem tingut l’ocasió de conèixer en
persona en els viatges de suport i control que fem els voluntaris catalans que anem
periòdicament a Beira.
La relació que Amizade-JaM té amb el Centre d’Acomodação dos Santos Inocentes
prové des de l'any 2004, al mateix temps que la constitució de l'entitat. Des de
llavors i fins l’any 2010, Amizade-JaM s'ha encarregat de col·laborar en el suport
econòmic del Centre, donant als interns seguretat alimentària, accessibilitat als
estudis primaris, secundaris i superiors, i unes condicions mínimes de salut i
higiene. Aquest fet suposa una relació de confiança entre ambdues entitats, i un
prestigi davant dels nois i noies becats.
Donat que la necessitat del projecte sorgeix dels propis nois del CASI, no hi ha dubte
de l’excel·lent relació de confiança que existeix amb els nois i noies becades. A més,
com s’explica més endavant, Amizade-JaM considera la relació de tu-a-tu amb els
estudiants, una de les parts essencials en el procés de creixement i maduresa que
vivim amb ells.
A més Amizade-JaM també té una relació molt propera amb d’altres entitats amb
interessos comuns, com ara centres de formació, universitats i administracions
públiques. De fet, la idea de l’actual projecte de creació d’una residència per a
estudiants universitaris sorgeix de l’Ajuntament de Beira i es recolzada per centres
de formació secundària i universitats de la ciutat.
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B.

SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

4. Identificació
Denominació:

Extensió del dret a una formació superior i igualitària
a joves procedents de zones rurals properes a Beira
(fase VI)

Àmbit temàtic
prioritari:

Educació i dones

Població destinatària:

Joves estudiants universitàries o d’altres graus de
formació superior provinents de zones rurals de la
província de Sofala i amb pocs recursos econòmics.

Lloc de realització de
l’activitat:

Beira (Moçambic).
A l’Apèndix 1 es mostren plànols d’ubicació del lloc
de realització de l’activitat.

Data d’inici:

1 de juliol de 2020 (fase VI)

Data de finalització del
projecte:

28 de febrer de 2021 (fase VI)

Altres entitats
col•laboradores en
aquest projecte:

• Ajuntament de la ciutat de Beira, donant suport
administratiu.
• 3 centres universitaris de la ciutat de Beira, ajudant
en la promoció de la residència entre estudiants
universitaris.
• Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia i d’altres
adherits al FCCD, com a cofinançadors de l’actual
fase del projecte.
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5. Breu descripció del projecte
5.1.Origen de la idea
El projecte sorgeix de les entitats d’educació superior de la ciutat de Beira:
universitats i centres de formació professional. Aquests centres educatius són
coneixedors de la dificultat de molts estudiants de fora de la ciutat per a poder
aconseguir un lloc per viure digne i a un preu assequible per la manca
d’instal·lacions adreçades en aquest col·lectiu.
Després d’anys de contacte amb AmizadeJAM pel programa de beques, i aprofitant
la relació de confiança creada, els centres de formació i l’Ajuntament de la ciutat van
suggerir la possibilitat de construir una residència d’estudiants, aspecte de suport a
l’accés a l’educació que no queda dins de l’abast de les actuacions de cap altre ONG
que opera a Beira.
L’any 2012 l’ajuntament de la ciutat de Beira consolida el seu compromís d’ajudar
al projecte amb l’atorgament a AmizadeJaM d’una parcel·la al barri de Macurungo
per a construir la residència d’estudiants. Més tard, a la fase de prospecció per a
definir la proposta de residència, AmizadeJaM demana a l’ajuntament un canvi a un
emplaçament més adient pels estudiants universitaris. L’ajuntament accedeix al
canvi d’emplaçament i també accepta la concessió d’una parcel·la més gran, de 1200
m2, amb previsió de futures ampliacions de l’edifici inicialment previst.

5.2. Definició global del projecte
A l’hora de plantejar el projecte es pensa a la seva sostenibilitat en el temps. Així, la
idea de crear una residència per a estudiants vinguts de zones rurals té sentit com a
complement necessari del projecte de beques que té en marxa l’associació. Amb
l’ingrés de les aportacions fetes pels estudiants que pagaran per viure-hi, i sense
generar benefici, la residència pot acollir a d’altres estudiants sense mitjans
econòmics, que són els que gaudeixen d’una beca completa. A canvi, participaran de
les tasques de gestió i manteniment de la residència.
L’import de les quotes dels residents de pagament inclou l’ús de l’espai, el menjar i
els subministraments (aigua, gas, llum i internet). Amb aquests diners es paguen els
sous d’un vigilant i d’una persona que farà tasques d’intendència, la qual també viurà
a la residència, en una zona diferent dels estudiants. Es donarà servei a un preu
assumible per les famílies que envien els seus fills a estudiar a la ciutat i es farà que
la residència funcioni per sí sola i sigui gestionada per la mateixa comunitat que en
fa ús.
Definida la idea del projecte, la posada en marxa de la residència d’estudiants
s’aconsegueix amb la construcció d’un primer edifici més l’arranjament del terreny
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de la parcel·la cedida per l’ajuntament. Aquest objectiu es va assolir en les tres
primeres fases:
-

La primera fase va ser la construcció de l’edifici.

-

La segona fase va consistir al moblament i condicionament dels espais interiors,
així com els exteriors.

-

La tercera fase va consistir a resoldre problemes que no van ser previstos en el
projecte constructiu, com ara la necessitat de millorar l’accés de l’aigua de la
xarxa pública i recollir aigua de pluja, millorar la protecció perimetral de la finca
i aixecar tot el terreny per a evitar les conseqüències dels episodis anuals de
pluges i possibles inundacions que afectarien al normal funcionament de la
residència.

Com a resultat, al gener de 2018 es va inaugurar la residència, i posteriorment es va
arribar al seu ple funcionament, amb l’èxit de sol·licituds d’estudiants de pagament.
El projecte global contempla la construcció d’un segon edifici dins del terreny per a
poder acollir més estudiants. En concret, es vol que aquest segon edifici sigui per a
noies, que són un col·lectiu que encara té més dificultats en l’accés a estudis
superiors. Aquest va ser el compromís adquirit amb l’Ajuntament en demanar el
canvi a una parcel·la més gran.
A més, era necessari augmentar la capacitat d’estudiants per assegurar la igualtat
d’oportunitats de gènere i la sostenibilitat econòmica del projecte. Créixer fins a una
mida òptima que aprofiti de forma més eficient els recursos ja disponibles.
La construcció d’aquest segon edifici en va fer en dues fases:
-

La quarta fase del projecte, en la qual es construeix el segon edifici fins els seus
tancaments exteriors, prevista inicialment per a l’any 2018 i acabada a finals de
2019, amb el pas del cicló Idai entre mig.

-

La cinquena fase, en la qual s’arranja l’interior de l’edifici i es mobla per a deixarlo operatiu, la qual s’ha completat al primer semestre del 2020, amb les
dificultats de la pandèmia Covid 19.

Actualment, amb les restriccions de la pandèmia del Covid 19, la residència es troba
a l’espera de la reobertura de les universitats. Només hi viuen les 5 persones becades
i tenim confirmació de que tornaran tots els residents, excepte una persona. Amb
totes les incerteses de la pandèmia, la residència està preparada per a posar-se en
funcionament de forma satisfactòria i a ple rendiment.
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5.3. Descripció de la fase actual del projecte
La fase actual del projecte no estava contemplada inicialment. El projecte ja es podia
donar per finalitzat amb la posada en funcionament del segon edifici i la residència
funcionant a màxima capacitat.
Però la catàstrofe del cicló Idai (14 de març de 2019) va deixar les seves
conseqüències a les construccions de tota la ciutat i la residència no va ser una
excepció. En general, les construccions no estaven dissenyades per a suportar els
vents d’un cicló d’aquella magnitud. Això és degut a que aquesta mena de fenòmens
no es donen habitualment en aquella zona del món. ES diu que feia uns 60 anys va
passar una tempesta similar.
En aquell moment només hi era el primer edifici, doncs el segon tot just havia de
començar la seva execució. L’edifici va suportat prou bé el cicló, gràcies a que es
tractava d’una construcció nova i ben feta, però el disseny de la teulada no va tenir
en compte l’eventualitat d’un cicló. El mateix va succeir amb el mur perimetral de la
finca, que va ser dissenyat amb uns models de càlcul acceptats, però que van
preveure les conseqüències d’una emergència com l’Idai.
El canvi climàtic pot fer més freqüent aquesta mena de fenòmens a Moçambic. Ara
cal aprofitar l’experiència per a reparar i introduir canvis en el disseny. Des de tots
els estaments, com les Nacions Unides, s’aconsella reforçar tota construcció i fer-la
“resilient”.
Un cop passada la situació d’emergència del cicló (recordem que va provocar una
1000 morts, més d’un milió de persones desplaçades i pèrdues valorades pel Banc
Mundial en 773 milions de dòlars) es va reparar d’urgència la teulada de l’edifici per
a tornar a acollir de forma digna als residents. També es van reparar els desperfectes
a les infraestructures de subministrament d’aigua i electricitat. Aquestes reformes
es van finançar amb una campanya pròpia de captació de fons entre socis i
simpatitzants d’AmizadeJaM.
Va quedar per més endavant la reparació del mur perimetral i algunes reparacions
menors de l’edifici i el terreny: la canalització de recollida d’aigua de pluja, reforços
als porxos laterals, la instal·lació elèctrica de l’enllumenat interior de part del primer
edifici i l’enllumenat al voltant del terreny de la residència. Totes aquestes
actuacions menors són fonamentals per a mantenir la seguretat de la residència i la
recollida d’aigua de pluja, vital a una zona de la ciutat on el servei de
subministrament d’aigua potable és molt deficient.
La present fase VI del projecte consisteix a fer aquestes reparacions pendents, més
una petita millora afegint una visera a les finestres que donen al costat sud del
primer edifici, i fer unes actuacions derivades de l’adquisició d’un vehicle per a
donar servei a la residència. Aquestes actuacions consisteixen a fer una important
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reparació de motor i planxisteria del vehicle i construir una pèrgola que serveixi
d’aixopluc al lloc destinat a aparcament de vehicles dins del terreny de la residència.
La llista completa d’actuacions de la fase VI és la següent:
-

Reparació del mur perimetral amb criteris de construcció resilient.

-

Reparacions pendents del primer edifici:

-

-

Enllumenat de la zona dels passadissos.

-

Canalitzacions de recollida d’aigua de pluja.

-

Reforços a les volades de la teulada que fan de porxo als dos laterals de
l’edifici.

Reposició dels bàculs d’enllumenat perimetral interior del terreny.

6. Despeses previstes
A la taula de la pàgina següent es pot veure el detall de les diferents despeses,
directes i indirectes, previstes per la fase VI del projecte.
Els valors pressupostats provenen del pressupost de l’empresa constructora:
Alberto César i d’un taller de reparació de vehicles. L’empresa de construcció té tota
la confiança d’AmizadeJaM, ja que ja ha participat en la construcció de la residència,
des de que es va haver de rescindir el contracte amb l’empresa constructora inicial
–Olivia Construcçoes- per incompliment del projecte.
Els pressupostos de totes les despeses de reparació es poden consultar a l’Apèndix
3. Es disposa de tots els pressupostos amb l’excepció de la despesa dels nous bàculs
d’enllumenat del terreny, de la qual s’ha posat una estimació.

Actuació

Pressupost €

a. Reparació del mur perimetral

12.927,31 €

b. Reparacions pendents de l’edifici 1

1.154,40 €

c. Nous bàculs d’enllumenat del terreny
Pressupost global

666,67 €
14.748,38 €

Aquests valors són s'ha utilitzat com a canvi de divisa el factor: 1 Euro = 75 Meticais.
El Metical ha fluctuat molt darrerament, entre els 68 als 85 Meticais per 1 Euro.
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7. Annexos
A continuació s’afegeixen informacions complementàries en forma d’apèndix:
-

Apèndix 1: mapes d’ubicació del projecte.

-

Apèndix 2: recull de fotos que mostren l’estat actual de la residència, ja en
funcionament.

-

Apèndix 3: pressupostos de l’empresa constructora.
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APÈNDIX 1. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL PROJECTE
Amizade-JaM desenvolupa els seus projectes a Moçambic, país situat al sud-est
d’Àfrica. Té una superfície d’uns 800.000 km2 i l’any 2018 la seva població era d’uns
29,5 milions de persones. Moçambic és membre de les principals organitzacions
internacionals, com la Unió Africana, l’ONU o la Comunitat de Països de Llengua
Portuguesa.
La ubicació del present projecte radica a la ciutat de Beira, situada a la costa central
de Moçambic. Beira és la capital de la província de Sofala, una de les 11 províncies
que integren el país. La ciutat es troba a 725 km al nord de Maputo, la capital de
Moçambic, i és la segona ciutat més gran del país.
A continuació es mostren mapes que serveixen per ubicar millor el projecte.
MAPA 1: Ubicació de Moçambic a Àfrica
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MAPA 2: Ubicació de la ciutat de Beira dins del territori de Moçambic

MAPA 3: Les províncies de Moçambic. Beira és la capital de Sofala.
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MAPA 4: La ciutat de Beira a la desembocadura del riu Pungue, a la província de
Sofala

MAPA 5: Ubicació de la Residència d’estudiants dins de la ciutat de Beira, al barri
de Macurungo.
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APÈNDIX 2. RECULL DE FOTOS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA
RESIDÈNCIA I EL SEU ENTORN
A continuació s’adjunten fotos de la residència en règim de funcionament.

El menjador i espai amb connexió a internet (Edifici 1)

17

La cuinera a la cuina (edifici 1)

Un dormitori i el passadís cap els dormitoris a l’edifici 1

18

Lavabos de l’edifici 2, preparat per a ser estrenats

19

Edifici 1 des de la porta d’accès de vehicles

Edifici 2 des de l’interior del terreny

20

Detall dels reforços als voladissos de la teulada de l’edifici 1

Detall de la canalització de recollida d’aigua de pluja i les noves viseres de les
finestres ja executades.
21

Dipòsits d’aigua i nou bàcul d’enllumenat

Hort amb detall d’esquerda al mur

Detall d’una esquerda a una cantonada del mur perimetral

22

Vehicle de la residència que necessita reparació
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APÈNDIX 3. PRESSUPOSTOS
El següents documents són els pressupostos presentats per l’empresa constructora
del senyor Alberto César:
-

Pressupost de reparació del mur

-

Pressupost de reparacions del primer edifici

Manca el pressupost dels bàculs d’enllumenat, el qual no hem pogut recuperar.
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Alberto Cesar (Construtor)
Inscrição: MOPRH 1200/C
Endereco: Beira, Esturro - Rua Frei João de Madeira
Telef. 823376404/847652520
Email, albertocesar233@gmail.com
NUIT 101738884

Beira, 15 de junho 2020

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA RECONSTRUCAO DUMA PARTE DO MURRO
ORCAMENTO

DESIGNACAO
I.PERLIMINARES
Demolicao do Muro existente
Reabertura de caboucos para fundações e sapatas
Transporte de entulhos para local apropriado
Sub-Total 1
II.BETAO
Enocamento das fundações com pedras medianas esp.10
de fundações continuas
Betao de limpeza em fundações e sapatas isoladas
Betao de armado em fundações e sapatas isoladas
Betao amado em pilares com secção de 15x20
Betao armado em vigas de embalamento com secção 15x20
Idem em viga de coroamento
Sob Total 2
III.ALVENARIAS
Alvenarias de blocos maciços em fundações
Alvenarias de blocos vazados em paredes de murro.
Sob Total 3
IV . REVESTIMENTO
Reboco exterior e interior das paredes

UN

QUANT

CUSTOS
UNIT.

VG
M3
VG

1,00
58,80
1,00

7.000,00
230,00
8.500,00

7.000,00
13.524,00
8.500,00
20.524,00

M3
M3
M3
M3
M3
M3

8,40
4,20
8,40
1,47
3,50
2,10

8.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

67.200,00
50.400,00
126.000,00
22.050,00
52.500,00
31.500,00
349.650,00

M2
M2

42,00
210,00

900,00
750,00

Beira, 15 de Junho 2020

37.800,00
157.500,00
195.300,00

M2

420,00

210,00

Sob Total 4
V.PINTURAS
Pinturas em primaria em paredes
Pintura em tinta plasticas em duas demaos em paredes
Subi Total 5
TOTAL GERAL S/IVA

(MT)
PARCIAIS

88.200,00
88.200,00

M2
M2

700,00
1400,00

80,00
85,00

56.000,00
119.000,00
175.000,00
828.674,00

Alberto Cesar (Construtor)
Inscrição: MOPRH 1200/C
Endereco: Beira, Esturro - Rua Frei João de Madeira
Telef. 823376404/847652520
Email, albertocesar233@gmail.com
Dono da obra : AMIZADE- Jam
Local : Moçambique Beira , Bairro de Macurrungo

TRABALHOS DE MANUTENCAO
Ord

UN

QTY

P.UNIT

TOTAL

TRABALHOS DE MANUTENCAO
I Remoção e substituição de caleira plastica cerca 85%

VG

1,00 12.000,00

12.000,00

II Execução de abas nas duas janelas janelas

VG

1,00

7.000,00

7.000,00

III Revisao da instalação electrica e substituição das lampadas

VG

1,00 30.000,00

30.000,00

IV Pintura de cozinha e sala

VG

1,00 12.000,00

12.000,00

V Reforco de asna para resistir os ventos nas duas varandas

VG

1,00 13.000,00

13.000,00

TOTAL

74.000,00

