
 
 

A APC - Associação Projeto Cidadão Moçambique é uma 
organização de cunho cristão, internacional, 
interdenominacional, prestadora de serviço social, 
humanitário. Filantrópica e promotora do serviço voluntário.  

 

 
Aqui vai um pouco de nossas atividades como associação.  
 

1) Assoc. Projeto Cidadão – APC -.Solução Assessoria e Consultoria Jurídica. 
 

2) Apoio as detentas. Projeto Cidadão na Promoção e Valorização do ser Humano. Cadeia feminina 
de Maputo. 

 
3) Trabalhos com Crianças órfãs e com HIV e SIDA. Orfanato. 

 
4) Trabalhos na UDM - Universidade de Moçambique onde (Nilto) cursa Mestrado em Direitos 

Humanos, Desenvolvimento Econômica e Boa Governação, entre outras ex. Universidade Eduardo 
Mondlane. 

 
5) Trabalhos na Zona Quente da Baixa da Cidade de Maputo. ( apoio psicológico, espiritual , social as 

senhoras, meninas que vivem da noite e na noite ). 
 

6) Trabalhos Evangelísticos, de treinamentos, discipulados, 
 

7) Trabalhos com igrejas locais, 
 

8) Trabalhos com aldeias e comunidades periféricas, etc... 
 

9) Cultura em Foco 
 

10) África Sorrindo 
 

11) Escola Comunitária El Shaddai para Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade. 
 

12) Centro Comunitário. 
 

13) Trabalhos em conjunto com os editores GBV da Alemanha (o calendário devocional "A Boa 
Semente") e DLC (Depósito de Literatura Cristã) no Brasil. Disponibilizando e entregando literatura 
cristã adaptada à população de Moçambique. 

 
14) Mobilização Nacional e Internacional de equipes para trabalhos voluntários no país, diferentes 

regiões e províncias. 
 

15) Construção reforma e ampliação da nossa Base Missionária em Boane. (prédio próprio). 
 

16) EDN - Escola de Discipulado Noturno. 
 

17) APC - Associação Projeto Cidadão - Psicologia. 
 

18) Abertura de Furo, Poço Artesiano, Água. 
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Fique também a vontade para visitar a nossa página no facebook, curtir, promover, divulgar, comentar, 
compartilhar ou simplesmente visitar e ficar no anonimato, etc....  
 
Com ela você vai ter uma melhor idéia das nossas atividades e trabalhos e da estrutura física que 
possuímos no Picoco em Boane. A nossa base missionária.  
 
https://www.facebook.com/pages/Projeto-Cidadão/175095205878244  
 
Novamente muito obrigado. 
 
APC - Associação Projeto Cidadão  
 
Whatsapp 00 258 8233 38 100 
Telefone 00 258 8264 46 233 
contatos@projetocidadao.org  
www.projetocidadao.org  
niltocorreacavalheiro - SKYPE 
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