PLANO ANUAL DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO PARA 2010

I.

Introdução

O plano e orçamento para o ano 2010 é apresentado por Direcções Estratégicas, segundo o plano estratégico (PE) da FDC para o
período de 2009-2014, tendo em conta que o ano 2009 foi definido como de transição e preparação, considera-se o ano 2010 o
ano primeiro de implementação efectiva do novo PE.
Neste sentido, o foco continuará a ser as acções de desenvolvimento comunitário e advocacia. Ao longo do primeiro trimestre e
para adequação da estrutura organizacional às exigências de operacionalização do PE, o enfoque das acções será para a
conclusão do processo de reorganização administrativa e, ao longo do ano, para a mobilização de recursos.
Existem novos desafios, para o ano 2010, com o financiamento do Fundo Global, a FDC tornou-se coordenadora das intervenções
da sociedade civil para o combate ao HIV/SIDA, para além de ela própria continuar a ser implementadora dessas acções. Ainda
com apoio do Fundo Global, a Fundação vai iniciar uma intervenção maior e mais completa no combate a malária, juntamente
com organizações parceiras. De salientar também o grande desafio de a FDC competir para a continuação do financiamento da
USAID para o seu programa de combate ao HIV/SIDA, uma vez que a USAID tem sido, durante quase uma década, o parceiro
principal da FDC nessa área, torna-se extremamente importante ganhar o concurso e consolidar essa parceria.
Outro desafio importante é a extensão, para a Zambézia, da comparticipação da FDC no Programa Alargado de Vacinações, o
que, ao adicionar-se a intervenção em Cabo Delgado e Nampula, eleva a contribuição da Fundação neste programa a atingir
quase ou mais do que 50 por cento da população do país.
De referir que, ainda neste ano, pretende-se fortalecer as organizações e as actividades da mulher rural e empresária, ampliando
e consolidando as acções iniciadas em 2008 e 2009, contando para esta actividade com parcerias de relevo quer de organizações
nacionais, quer de instituições membros das Nações Unidas e de fundações que apoiam estes grupos.
No plano interno, em 2010 vai se realizar a Assembleia bienal de membros, como momento de balanço, prestação de contas,
celebração das actividades e resultados, bem como de perspectivação dos anos que se seguem para a FDC.
O Plano inclui uma previsão orçamental que mostra um decréscimo relativamente a 2009, devido ao término dos projectos e
respectivos financiamentos da USAID e da Fundação Kellogg. É de realçar que, embora tenham já sido aprovados os
financiamentos do Fundo Global para HIV e Malária, a previsão orçamental apresentada não inclui estes financiamentos, na
medida em que não se sabe ainda quando serão desembolsados.
Uma nota importante a salientar é o facto de o Plano não incluir acções do Departamento de Património e Investimentos (DPI),
pois este deixa de existir na estrutura da FDC, passando a funcionar como IDC-SA, com gestão e planos próprios.
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II. Plano das Principais Actividades para 2010
Direcção Estratégica 1: FORTALECER A CAPACIDADE DAS COMUNIDADES PARA A CONDUÇÃO DO
SEU PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
Objectivo 1.1: Fortalecer a LIDERANÇA na comunidade assente numa visão partilhada com os seus constituintes
Objectivo Específico
Fortalecer as capacidades dos
líderes comunitários e OSC,
garantindo o acesso a
informação e estabelecimento
da capacidade de prestação de
contas
Estabelecer mecanismos de
divulgação e partilha de
informação e conhecimento nas
comunidades

Actividades

Indicadores

1. Capacitação das lideranças sobre os deveres e
obrigações para com as crianças
2. Capacitação das OSC sobre associativismo e
governação interna
3. Capacitar as OSC sobre as competências
transversais necessárias para a sociedade
civil.

1. Número de líderes comunitários
capacitados sobre temáticas
relacionadas com a criança
2. % de OSC cumprindo com os
estatutos e regulamento interno;
3. Número de OSC capacitadas sobre
questões transversais

1. Partilha de conhecimento sobre boas práticas
de nutrição, promoção dos direitos da criança,
saneamento do meio, produção de carvão de
papel e uso da caixa maravilha
2. Workshops para apresentação e discussão dos
resultados da pesquisa sobre dinâmicas de
Pobreza Urbana em Moçambique

1. Boas práticas documentadas e
partilhadas entre os PI
2. Número de participantes do
workshop de apresentação e
discussão dos resultados da
pesquisa

Responsável
(sector)
Direcção de
Programas (DP)

DP

1.
Objectivo 1.2: Assegurar Políticas, Programas e Mecanismos efectivos para o desenvolvimento comunitário.
Objectivo Específico
Estimular a criação de
mecanismos de monitoramento
dos programas para o
desenvolvimento comunitário

Actividades

Indicadores

1. Monitorar a implementação dos instrumentos
legais sobre a equidade de género em
Moçambique
2. Capacitar os PI em Modelos de M&E
3. Perceber e padronizar modelos de M&E
4. Actualizar o número das COV nas comunidades
de Maciene
5. Coordenar planos de capacitação em gestão
financeira e administrativa da Associação dos
Produtores de Maciene
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1. Capacidade das associações de
mulheres em monitorar políticas
públicas orientadas para
equidade de género
2. Número de PI capacitadas sobre
M&E
3. Desenhado um modelo de M&E
institucional
4. % de COV identificadas
5. Número de membros da

Responsável
(sector)
DP

6. Fortalecer as capacidades da SANTAC nas
componentes de desenho, implementação e
monitoria e avaliação de projectos
7. Criar e fortalecer a plataforma da sociedade
civil de Ancuabe sobre governação local, na
componente de monitoria dos planos de
desenvolvimento distrital
8. Desenvolver acções de monitoria regular aos
projectos implementados pelos PI

Facilitar o acesso aos serviços
sociais básicos às comunidades
desfavorecidas com enfoque
para crianças, mulheres e PVHS

Promover acções de prevenção
ao HIV/SIDA, malária e outras
doenças endémicas nas
comunidades alvo

1. Sessões de capacitação dos conselhos de
escola em Ancuabe
2. Construção de 3 salas de aulas em Ancuabe;
3. Capacitação dos membros dos comités de água
em Ancuabe sobre a gestão dos sistemas e
saneamento do meio
4. Construção de latrinas melhoradas nas
comunidades abrangidas pelo projecto em
Ancuabe;
5. Expansão do projecto PAV para Zambézia
6. Renovar o sistema de frio nos postos fixos de
vacinação;
7. Capacitar gestores do PAV

1. Capacitação comunitária em saúde preventiva;
2. Promoção de Rodas de Conversa, debates e
distribuição de material de IEC sobre prevenção
do HIV e SIDA
3. Capacitação dos membros dos Conselhos
Consultivos locais sobre prevenção do HIV e
SIDA
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associação com domínio de
procedimentos administrativos e
financeiro
6. Número de membros da
SANTAC capacitados
7. Plataforma de Ancuabe criada e
a funcionar
8. Compilados e partilhados os
relatórios de progresso de
implementação dos projectos
1. Aprovado e implementado o
programa piloto de intervenção
nas comunidades urbanas
2. Número de Conselhos de escolas
capacitados em Ancuabe e com
capacidade de influenciar o
desenho de currículos locais
3. Número de crianças em Ancuabe
com acesso a serviços de
educação melhorados
4. Actividades de divulgação das
boas práticas de saneamento do
meio em Ancuabe
5. Número de pessoas que se
beneficiaram da construção de
Latrinas;
6. Renovada cadeia de frio para
100% dos Postos fixos de
vacinação;
7. Capacitados 100% dos gestores
do PAV do nível provincial e
Distrital
1. Nível de cobertura das
capacitações em saúde
comunitária
2. Número de sessões de
sensibilização das comunidades
3. Grau de integração das questões
de HIV e SIDA na agenda das

DP

DP

Facilitar o acesso a educação
para raparigas desfavorecidas

Garantir segurança alimentar e
nutricional das comunidades

4. Disseminação de informação sobre prevenção
orientada para o MCP
5. Encaminhar utentes do serviço Alo vida aos
serviços de referência em cada local de
chamada

sessões dos CCL
4. Número de utentes do serviço
alo vida (H/M) encaminhados
para os serviços especializados

1. Negociação de vagas com as entidades de
educação para novos ingressos e renovação de
matrículas
2. Sensibilização das comunidades para o envio
das crianças a escola com enfoque para a
rapariga
3. Disponibilização de material didáctico para
alfabetização de adultos
4. Acompanhamento de progresso escolar das
bolseiras
5. Triagem de novos pedidos de bolsas para
raparigas
6. Em coordenação com o MEPT desenvolver
acções de sensibilização das comunidades
sobre o acesso da criança e da rapariga
educação

1. Número de beneficiárias de
bolsas de estudo
2. Comunidades sensibilizadas
sobre a importância de
matricular a rapariga na escola
3. Adultos com capacidade de ler e
escrever

1. Introdução de pacotes de prevenção de pragas
e doenças
2. Introdução de tecnologias de produção
3. Capacitação de extensionistas rurais
4. Capacitação comunitária em educação
nutricional
5. Promoção de celeiros melhorados e métodos de
conservação pós colheita

1. Extensionistas a prestarem apoio
aos camponeses nas áreas de
intervenção geográfica da FDC
2. Comunidades com uma dieta
alimentar melhorada e adequada
3. Comunidades adoptando a
prática de celeiros comunitários
e familiares

DP

DP

Objectivo 1.3: Sociedade Civil activa e capacitada para garantir os interesses e representatividade das comunidades com vista ao seu
processo de desenvolvimento
Objectivo Específico
Fortalecer o movimento da mulher
rural, mulher líder e mulher
empresária

Actividades

Indicadores

1. Fazer mapeamento de mulheres de
negócios/empresárias;
2. Realizar encontro de lançamento da rede
das mulheres de negócio/empresárias no
continente;
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1. Relatório do estudo de base
2. Relatório da sessão de lançamento
da rede
3. Número de mulheres rurais
capacitadas sobre liderança e

Responsável
(sector)
DP

3. Desenvolver acções de capacitação para
fortalecer a mulher rural na liderança dos
processos de desenvolvimento;
4. Organizar visitas de troca de experiências
entre grupos ou associações de mulheres
rurais;
5. Registo da Associação das Bordadeira de
Xai-Xai

processos de desenvolvimento
4. Relatórios dos eventos de troca de
experiência
5. Estatuto e certidão da Associação
das Bordadeiras de Xai-Xai

Objectivo 1.4: POTENCIAR O CONHECIMENTO LOCAL e CIENTÍFICO para a criação de habilidades nas pessoas para gerar riqueza,
transformando os recursos em benefício próprio, da família e da comunidade
Objectivo Específico
Estabelecer espaços multifuncionais
para partilha de conhecimento e
habilidades nas comunidades

Facilitar a criação de associações
económicas de desenvolvimento
local
Documentar e disseminar boas
práticas nas comunidades

Actividades

Indicadores

1. Concluir a construção das instalações do
centro de demonstração agro-industrial de
chókwe;
2. Construção do Centro Comunitário de
Recursos de Xai-Xai;
3. Montagem de campos de multiplicação e
demonstração de resultados em Ancuabe

1. Centros de recursos e de
demonstração construídos e
equipados

1. Identificar artesãos em Caia e Ancuabe e
facilitar o processo de registo

1. Associações de artesãos
identificadas, registadas e
capacitadas
1. Guião desenhado e divulgado
entre os colaboradores e parceiros
da FDC

1. Produzir um guião que orienta o processo
de criação, disseminação e implantação da
rede das mulheres empresárias nos vários
países
2. Documentar e disseminar histórias de
sucesso de mulheres de negócio em África
3. Estabelecer modelos de partilha e fluxo de
informação entre os GEPROS e PI
4. Desenvolver um estudo de Base sobre a
Percepção e Problemática do HIV e SIDA
nas comunidades
5. Documentação de experiências e boas
práticas do projecto de Ancuabe
6. Disseminação dos resultados do estudo
sobre “Dinâmicas de Pobreza Urbana”
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2. Boas práticas e histórias de
sucesso documentadas e
partilhadas entre os colaboradores
e parceiros da FDC
3. Fluxo grama desenhado, aprovado
4. Relatório do estudo de base
5. Relatório de boas práticas de
Ancuabe documentadas e
disseminadas
6. Número de seminários e acções de
divulgação realizadas

Responsável
(sector)
DP

DP
DP

DP

Direcção Estratégica 2: REFORÇAR O PAPEL DA FDC PARA ASSEGURAR MAIOR EFECTIVIDADE
ORGANIZACIONAL E RELEVÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Objectivo 2.1: Fortalecer a capacidade da FDC de ser uma organização provedora de recursos para Sociedade Civil (Grant Maker)
Objectivo Específico
Fortalecer a capacidade de
mobilização de recursos por
forma a estimular as iniciativas
locais e a cadeia de provisão de
serviços de modo eficiente e
eficaz
Desenvolver abordagens e
mecanismos de intervenção da
FDC para servir de guia aos
Parceiros de implementação e
parceiros provedores de serviços
na acção da comunidade

Actividades

Indicadores

1. Mobilizar recursos para subvenções
(programas/projectos que permitam o
financiamento, através de subvenções
geridas pela FDC, de iniciativas locais
2. Promover parcerias
público/privadas/comunitárias (PPC) que
garantam a comercialização dos produtores
nas comunidades onde a FDC opera
1. Desenho de um modelo de monitoria e
avaliação;
2. Documentar e partilhar experiências e boas
práticas das abordagens de intervenção da
FDC

1. % de recursos mobilizados para
programas de subvenções
2. Nr. de parcerias PPC estabelecidas

1. Modelos de monitoria e
avaliação desenhados e
divulgados entre os
colaboradores e parceiros da
FDC

Responsável

MRCI/IDC/DP

DP

Objectivo 2.2: Reforçar a capacidade institucional da FDC e desenvolver competência necessárias para o “novo” posicionamento estratégico
Objectivo Específico
Gendarizar os programas da FDC
e dos seus parceiros

Actividades

Indicadores

1. Capacitação dos GEPROS sobre abordagens
de planificação e orçamentação na óptica
do género

1. GEPROS desenhando projectos
que observam aspectos de género

Responsável
DP

Objectivo 2.3: Reforçar a capacidade institucional da FDC e desenvolver competência necessárias para o “novo” posicionamento estratégico
Objectivo Específico
Organizar as principais
actividades de Planificação e
Governação da FDC

Actividades

Indicadores

1. Realização do estudo de base para o
PE09/14
2. Estabelecer um sistema de monitoria e
avaliação institucional
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1. Relatório do estudo de base
2. Número de acções implementadas
e nível execução
1. Número de relatórios

Responsável
DP/DI

(funcionamento dos órgãos
sociais e planificação interna)

2. Monitorar das acções da instituição
3. Elaborar relatórios institucionais
4. Capacitar gestores sobre planificação na
óptica do género
5. Desenhar um programa de bolsas com
critérios e responsabilidades definidas
6. Estabelecer um mecanismo de terceirização
dos programas
7. Avaliação das capacidades da FDC e seus
Sub Recipientes, no âmbito do Fundo Global
(HIV e Malária)
8. Assinatura de acordo de início de
financiamento

2. Número de gestores
capacitados
3. Número de acções de género
integradas nos projectos
4. Relatório de avaliação das
capacidades;
5. % de recursos financeiros
desembolsados

Desenvolver e implementar uma
política e plano de
desenvolvimento de
competências centrais para
implementação do PE

1. Mapeamento de competências
2. Definição de competências necessárias
3. Alocação/pessoal de competências segundo
áreas afins
4. Capacitação dos gestores

1. Relatório do mapeamento

Potenciar a capacidade de
registo, documentação e
divulgação de boas práticas

1. Reforço das capacidades da Unidade de
Gestão de Conhecimento

1. Unidade de Gestão de
Conhecimento funcionando
efectivamente

Reforçar sistemas e mecanismos
de administração e gestão
financeira da FDC

1.
2.
3.
4.
5.

Implementação da fase final do processo
de reestruturação
Administração geral do escritório e
suporte administrativo e financeiro às
Direcções da FDC
Aquisição de equipamentos p/ escritório
Inventariação geral dos bens da FDC
(próprios e dos projectos)
Realização da Auditoria intsitucional e das
contas de 2009
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DI/DP

1. Nova estrutura da FDC
funcionando em pleno
2. Escritório da FDC sendo
administrado eficazmente
3. Escritório apetrechado
com equipamento
adequado
4. Relatório do inventário dos
bens da FDC
5. Relatórios de auditorias
externas

DI/DP

DAF

Reforçar sistemas, políticas,
práticas, normas e
procedimentos internos

1. Reforço do sistema de gestão de RH
(padronização das normas de controlo de
assiduidade, avaliação de desempenho,
realocação/recrutamento e capacitação do
pessoal)
2. Melhoria da gestão das tecnologias de
informação e comunicação (IT): aquisição
de equipamento e melhoramento da rede
de intra-net

1. Controle de assiduidade
padronizado, avaliações de
desempenho realizadas,
pessoal alocado aos
cargos de acordo com as
suas reais competências
2. Sistema de IT funcionado
satisfatoriamente

Direcção Estratégica 3: REFORÇAR AS BASES DE SUSTENTABILIDADE DA FDC
Objectivo 3.1: Reforçar a capacidade da FDC de mobilizar recursos
Objectivo Específico
Definir directrizes e normas
institucionais de orientação
para a mobilizacao de
recursos

Capacitar a FDC (a diferentes
níveis) em temáticas
relacionadas com a
mobilização recursos

Actividades

Indicadores

1. Definir a política de sustentabilidade financeira
da FDC
2. Desenhar a estratégia de mobilização de
recursos da FDC
1. Capacitar:
- os gestores de programas/projectos, em
conhecimentos e habilidades específicas para a
mobilização de recursos (elaboração de projectos,
desenho de relatórios p/ doadores, documentação
de evidências dos programas)
- os directores, em técnicas actualizadas de
mobilização de recursos (negociação de parcerias,
comunicação com parceiros, reforço e
maximização do “branding” da FDC
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Documento da política
submetido, para aprovação, na
última sessão do CA em 2010
2. Documento da estratégia de
mobilização de recursos,
elaborado e aprovado
1. Nr. de gestores e directores
capacitados; nr. de projectos
submetidos e elaborados com
qualidade; % de propostas de
projectos aprovados; mapa de
envio, dentro dos prazos e de
acordo com as norms
acordadas, de relatórios aos
parceiros de cooperação

Responsável

1.

MRCI

MRCI

1.

Criação de uma “pool de recursos” para a
mobilização de recursos (profissionais, dentro
e fora do País, veiculados a FDC para suporte
das acções de “fundraising”)
2. Aumento das parcerias estratégicas para a
mobilização de recursos (acordos com
organizações e indivíduos capazes de apoiar a
FDC na mobilização de recursos)
3. Criação de mecanismos para uma maior
participação do CA na mob. de recursos
4. Actualização da base de dados de potenciais
doares para a FDC

1. Nr. de pessoas veiculadas à
FDC pela “pool de recursos”
dando suporte as acções de
“fundraising”
2. Nr. e tipo de novos parceiros
estratégicos da FDC, e % de
financiamentos conseguidos
com o suporte destes parceiros
3. relatórios de participação dos
membros do CA nas acções de
mobilização de recursos
4. Base de dados actualizada e
funcional
Objectivo 3.2: Mobilizar recursos para os 3D da FDC (recursos para programas, funcionamento e património)
Aumentar a capacidade da
FDC para responder a
potenciais oportunidades de
financiamentos

Objectivo Específico

Actividades

Indicadores

1. Manutenção das actuais parcerias de
cooperação da FDC
Manter e reforçar as fontes de
2. Re-activação de relações com parceiros que
financiamento da FDC,
já contribuíram, em grande medida, para os
garantindo o seu funcionamento
programas e património da FDC, mas
e as suas intervenções na
actualmente não apoiam a Fundação
comunidade
3. Estabelecimento de parcerias com sector
privado nacional (no âmbito dos programas
Responsabilidade Social Corporativa)
4. Estabelecimento de parcerias com
diferentes tipos de parceiros de cooperação
internacionais, explorando a diversificação
das fontes de financiamento
5. Implementação da iniciativa de promoção
da filantropia local (mobilização de recursos
junto de indivíduos interessados em apoiar
a Fundação)
Objectivo 3.3: Reforçar o Património da FDC

1. Fundos mobilizados para o
património

Operacionalizar a IDC, SA

1. Nível de execução do plano

1. Execução do plano de actividades da IDC
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2. Fundos mobilizados para
programas e funcionamento

MRCI

Responsável

MRCI

3. Nr. e tipo de parcerias
estabelecidas e reactivadas
4. Nr. de pessoas e volume de
recursos angariados com a
promoção da filantropia local

IDC

III. ORÇAMENTO PARA O ANO 2010

Introdução ao orçamento
O Orçamento institucional para 2010 totaliza 8.081.565 US$, valor mobilizado na íntegra. De
referir que 95% (6.554.604 US$) destina-se à implementação das actividades sendo que 15%
(1.148.448 US$) irá suportar os custos administrativos.
De seguida, apresenta-se as tabelas resumo e detalhadas do orçamento assim como os
respectivos anexos:
Tabelas:
Tabela 1 – Resumo do orçamento por Direcção Estratégica.
Tabela 2 – Orçamento detalhado por Direcção Estratégica.
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Tabela 1

RESUMO DO ORÇAMENTO POR DIRECÇÃO ESTRATÉGICA
N.º de
Ordem

VALOR

DESCRIÇÃO
ALOCAÇÃO DOS FUNDOS MOBILIZADOS

1

6,554,605
1,386,635
140,325

Direcção Estratégica 1
1.2 Direcção Estratégica 2 (Admin. & Fin.+ DI+ Divid.)
1.3 Direcção Estratégica 3
1.1

8,081,565

Total 1
ESTIMATIVA DE DESPESAS

2

Direcção Estratégica 1
2.2 Direcção Estratégica 2 [Admin. & Fin. $1.277.198 (Anexo 1) + DI $109.437]
2.3 Direcção Estratégica 3
2.1

6,554,605
1,386,635
140,325
8,081,565

Total 2

-

DÉFICE (Total 1- Total 2)
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Tabela 2

FDC- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010
(valores expressos em Dólares Americanos)

N.º de
Ordem

DESCRIÇÃO

VALOR

FUNDOS MOBILIZADOS
1.1.1 GOVERNO NORUEGUÊS
1.1.2 YME
1.1.3 USB OPTIMUS FOUNDATION
1.1.4 FCEAR
1.1.5 USAID
1.1.6 UNICEF
1.1.7 CRESIB
1.1.8 KELLOGG FOUNDATION
1.1.9 NEPAD
1.1.10 EDCTP
1.1.11 PNUD
1.1.12 FUNDOS PRÓPRIOS (DIVIDENDOS)

2,201,060
184,830
461,040
561,778
1,128,814
863,442
75,917
1,180,777
228,854
842,014
210,541
142,500

Total Geral 1

8,081,565

ESTIMATIVA DE DESPESAS
DIRECÇÃO ESTRATÉGICA 1 - Fortalecer e facilitar a capacidade das comunidades
para a condução do seu processo de desenvolvimento
1.1.1

PROJECTO INTEGRADO DE MESA - ANCUABE

533,376

1.1.2

184,830

1.1.3

PROJECTO COMUNITÁRIO DE VILANCULOS
PROJECTO DE APOIO AO PAV-ZAMBÉZIA

1.1.4

STREIGHTHENING RURAL PRIMARY SCHOOLS

340,498

1.1.5

PROJECTO DE HABITABILIDADE INTEGRADA DE MATUTUINE

561,778

1,387,984
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1.1.6

MAPUTO DEVELOPMENT CORRIDOR PROJECT

630,554

1.1.7

APOIO BASEADO NA COMUNIDADE E CUIDADOS PARA AS CRIANÇAS ORFAS
E VULNERAVEIS

647,461

1.1.8

BOLSAS DE ESTUDOS

1.1.9

PROJECTO ESTABLISHMENT OF VULNERABLE CHILDRN'S TRUST

156,944

1.1.10

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

142,173

57,384

PROJECTO DAS MULHERES LÍDERES
1.1.12 PROJECTO FORUM MOÇAMBICANO DA MULHER RURAL
1.1.13 PROJECTO GENDER IS MY AGENDA
1.1.11

20,000
49,000
31,000

1.1.14

PROJECTO EMPODERAMENTO DA MULHER AFRICANA

222,354

1.1.15

ESTUDO DE VIABILIDADE DE MICROBICIDAS

788,236

PROGRAMA DE FACILITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
1.1.17 PROGRAMA DE EMPODERAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL
1.1.16

Total Direcção Estratégica 1

637,821
163,212
6,554,605

DIRECÇÃO ESTRATÉGICA 2 - Reforçar a FDC para assegurar maior efectividade
organizacional e relevância para o desenvolvimento Comunitário
2.1
2.2

PLANIFICAÇÃO E GOVERNAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

109,437
1,277,198

Total Direcção Estratégica 2

1,386,635

DIRECÇÃO ESTRATÉGICA 3 - Reforçar as bases de sustentabilidade da FDC
3.1

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E IMAGEM

140,325

Total Direcção Estratégica 3

140,325

Total Geral 2

8,081,565

DÉFICE (Total Geral 1-2)

-
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