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                        APC - MOÇAMBIQUE 

         ASSOCIAÇĂO PROJETO CIDADĂO 

               Fazendo Jesus Conhecido Através da Convivência e Serviço 

            

            RELATÓRIO DO PROGRAMA ÁFRICA SORRINDO - APC 

A APC - Associação Projeto Cidadão Moçambique organização de cunho 
cristão, internacional, interdenominacional, prestadora de serviço social, 
humanitário e filantrópica,  Registrada n° 1004545505 do Conservatório de 
Registro das Entidades Legais em Maputo, localizada na Rua dos Pinheiros, Q 
45 T 246 B, Belo Horizonte – Boane. Registrada no Ministério da Educação e 
Cultura sob o número 00007/18/09/2014/ Livro N° 01/DECC/DC. Registrada 
também no Ministério da Juventude e Desporto com o n° 135.  

Nossos objetivos: 

Promover a educação através da criação,  manutenção e administração de 
escolas em todos os níveis, mobilização nacional e internacional de profissionais 
em educação de todas as áreas e níveis para trabalhos voluntários; 

Promover a cultura, desporto, arte e lazer; envolvendo teatro, dança, produções 
fonográficas, cinematográficas, fotográficas e literárias, apresentações artísticas 
culturais, web TV e web rádio e afins; 

Promover a ética,  da paz, da cidadania, dos direitos humanos da democracia e 
outros valores; 

Organizar, manter e administrar clínicas médicas, odontológicas, laboratórios de 
análise químicos,  físico e biológica,  maternidades,  trabalhos e actividades em 
saúde no geral geridas pela associação;  

Mobilizar a nível nacional e internacional, profissionais em saúde de todas as 
áreas para trabalhos voluntários. 

O Programa África Sorrindo, surgiu da necessidade de colaborarmos com  as 

crianças,  adolescentes  e jovens no cuidado e prevenção contra os problemas 
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bucais,  temos como principal objetivo,  palestras educativas,  prevenção e 
promoção de  saúde  bucal e métodos alternativos  de higiene bucal. Também 
com a distribuição de  kits  ( escova, creme dental e fio dental ).   

Para este processo contamos com o Médico Dentista Diego Henrique De 
Godoi, brassileiro, possui Registro no Conselho Federal e Regional de 

Odontologia n° GO-CD- 10307. O mesmo está servindo como  voluntário, no 
projeto.  

Na última sexta- feira dia 31/10/2014 atendeu no   Quarterão 06 no  Picoco,   as 
10 horas da manhã, para um publico de 500 pessoas, realizou – se a palestra, 
após distribuiu-se os kits (higiene bucal ) para  350 crianças . Tivemos a 
participação da Médica Dentista Edma Merunissa Abdul Rename Suleimane 
do setor Estomatologia do Serviço Distrital de Saúde, Mulher Ação Social de 
Boane. 

Sem mais no momento. 

 

                      

Marlene  F.  de Tarabillo Cavalheiro 

Presidente da Associação Projeto Cidadão -  APC  

 

Aos 08 de novembrobro de 2014. 


