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Plano Plurianual 2021-2024 
 

Preâmbulo 
 

O período 2021-2024 de quatro anos define o horizonte temporal para o plano plurianual de objectivos, representando a primeira fase 

de desenvolvimento do Centro e Missão. O Plano estrutura-se em quatro componentes e pilares de princípios orientadores definidos 

pelo Modelo de Acção do Centro, nomeadamente: 

(I) Capacitação e liderança 

(II) Orientação estratégica e programática 

(III) Cooperação e trabalho conjunto 

(IV) Participação das comunidades locais 

 

Objectivos do Plano 

 

(I) Capacitação e liderança 

(1) Criar o quadro nuclear de membros e colaboradores e nomear os coordenadores das unidades de serviço, os directores de 

programas e os coordenadores de projectos e campanhas. 

(2) Constituir Embaixadores de Boa Vontade, Jovens Embaixadores de Boa Vontade, e dinamizar as suas actividades. 

(3) Desenhar os equipamentos logísticos necessários para a Missão Majajane, promover a elaboração dos respectivos projectos 

de arquitectura e de engenharia, quantificar os materiais necessários às suas construções, obter os licenciamentos 

necessários, elaborar os orçamentos correspondentes, e planificar e realizar a execução das obras. 

(4) Elaborar o quadro de meios e recursos necessários para equipar e infraestruturar os equipamentos logísticos, nomeadamente 

os materiais, instrumentos e ferramentas, entre outros. 

(5) Desenhar e organizar campanhas de angariação de receita, inclusive com recurso ao apoio dos órgãos de comunicação social. 

(6) Celebrar acordos e protocolos de cooperação com entidades públicas, governamentais e não-governamentais, visando obter 

os apoios institucionais preliminares e necessários na facilitação dos procedimentos administrativos, na condução de 

materiais e na mobilidade de pessoas. 

(7) Constituir e dinamizar a presença junto das plataformas das redes sociais, visando difundir publicamente o nome, a imagem, 

as informações institucionais e as actividades do Centro e Missão Majajane, assim como promover um fórum de partilha e 

discussão de ideias. 

(I) Orientação estratégica e programática 

(1) Realizar estudos e análises para a fundamentação e fixação das orientações estratégicas e programáticas, possibilitando uma 

visão geral, num horizonte a médio e longo prazo sobre as necessidades e carências havidas e sentidas em cada sector, e 

definir os correspondentes objectivos gerais a integrarem as áreas de intervenção. 

(2) Elaborar os programas definidores das linhas de desenvolvimento para se realizarem e alcançarem os objectivos inscritos 

em cada uma das áreas de intervenção. 

(3) Elaborar os planos de acção, formulados na tipologias de projectos operacionais e campanhas, a serem integrados em cada 

um dos programas, assim como definir as actividades a serem realizadas de forma contínua ou pontual e não inseridas 

naquelas tipologias. 

(II) Cooperação e trabalho conjunto 

(1) Constituir a Plataforma de Cooperação, angariando os Parceiros Estratégicos para o Desenvolvimento através da celebração 

dos respectivos Acordos de Parceria, dinamizar sinergias e definir orientações estratégicas e programáticas com e entre eles. 

(2) Constituir Fornecedores Oficiais e Patrocinadores Oficiais e determinar os respectivos regimes de fornecimento de bens e 

serviços. 

(3) Constituir Mecenas e promover a obtenção de Apoios Institucionais e Altos Patrocínios. 

(III) Participação das comunidades locais 

(1) Constituir e dinamizar a Plataforma Social em Majajane, angariando localmente os membros simpatizantes. 

(2) Constituir e dinamizar em Majajane a bolsa de voluntariado. 

(3) Constituir membros cooperantes em Majajane. 

(4) Constituir Jovens Embaixadores de Boa Vontade em Majajane, e dinamizar as suas actividades. 

(5) Realizar acções de informação e sensibilização das pessoas e das famílias sobre os programas, projectos e campanhas da 

Missão Majajane, e promover a sua participação. 


