
Com o apoio do FCID

20 mil 
pequenos 
produtores 
melhoram 
o acesso 
ao mercado



Reunião do comité de investimento no Corredor de Nacala
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Número de Projectos Aprovados
por Província

Aprovados 16 projectos em 
diversas áreas de actividade

Reunidos na sua terceira ses-
são ordinária, entre os dias 
24-25 e 28-29 de Maio do 

ano em curso, os membros dos 
Comités de Investimento em re-
presentação das regiões do Vale 
do Zambeze e Corredor de Nacala 
aprovaram mais seis projectos a 
serem financiados no âmbito do 
Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID).

Os projectos vão ser imple-
mentados nas províncias de Tete, 
Manica, Zambézia, Nampula e 
Niassa. 

São projectos que foram sub-
metidos ao FCID, pela Escolha do 
Povo – Angónia em Tete, Westfalia 
– Bárue em Manica, Sociedade 
de Beneficiamento de Sementes 
(SBS) e ManMart Moçambique, am-
bos no distrito de Gurué, na provín-
cia da Zambézia, Novos Horizontes 
Moçambique – em Nampula e SAN 
JFS – Cuamba, na província do 
Niassa.

Estes seis projectos benefi-
ciarão mais de 20 mil pequenos 
produtores. “Para nós este é um 
trabalho de grande responsabi-
lidade, porque estamos a contri-
buir para o desenvolvimento do 
país”, diz Abdul Cauio – presiden-
te do Comité de Investimento do 
Corredor de Nacala, no final da 
última sessão, que decorreu entre 
os dias 28-29 de Maio, na cidade 
da Ilha de Moçambique. 

Para Cauio, não restam dúvi-
das que os projectos aprovados 
no âmbito do Fundo Catalítico 
vão criar uma nova dinâmica, no 
seio dos pequenos produtores 
abrangidos. 

Lançado em Maio de 2016, o 
Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID) conta 
com 16 projectos aprovados, dos 
quais, oito no Vale do Zambeze 
e oito no corredor de Nacala, or-
çados em mais de 19 milhões de 
dólares americanos, cerca de 88 
por cento do valor total do projec-
to – 22 milhões de dólares. 

Destes 16 projectos, sete já es-
tão na sua fase de implementa-
ção, sendo dois na província de 
Nampula, um em Cabo Delgado, 
um na Zambézia, um em Sofala, 
um em Manica e um em Tete. 

$ 19 805 747
Cometidos

$ 2 657 253
Saldo

Disponível

88%

Valor do investimento do FCID
em USD 

Dos restantes, três estão em 
fase conclusiva da negociação 
dos respectivos contratos de fi-
nanciamento e os outros seis, 
acabam de ser aprovados. 

Em termos de distribuição dos 
projectos aprovados por provín-
cias, Sofala e Niassa são as que 
poucos projectos aprovados 

apresentam, um cada, sendo que 
Manica lidera a lista com quatro 
projectos aprovados, seguida da 
Zambézia e Nampula com três 
cada, e as províncias de Cabo 
Delgado e Tete com dois projectos 
aprovados cada.

Nos Comités de Investimentos desde a instituição do FCID



Uma ferramenta para melhorar  
o acesso aos mercados
O objectivo do Fundo Catalítico é de melhorar a capacidade de acesso 
aos mercados, dos pequenos agricultores e Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (MPMEs) no Vale do Zambeze e no Corredor de Nacala, 
através de investimentos privados, e investimentos públicos 
complementares, orientados para o mercado. 

Neste momento, com os 16 
projectos já aprovados, 
cerca de 40 mil pequenos 

produtores terão mercado ga-
rantido para a sua produção, nas 
províncias das regiões do Vale do 
Zambez e Corredor de Nacala. 
Através do FCID os pequenos 
produtores moçambicanos têm a 
possibilidade de entrar na cadeia 
de valor nacional e internacional.

“Temos três ganhos com este 

projecto – e primeiro benefício 
vai para o distrito que passará a 
ter uma economia sustentável – 
o segundo é para nós pequenos 
produtores que passaremos a 
ter algum poder económico para 
sustentar as nossas famílias”, con-
sidera Víctor das Neves – presi-
dente da cooperativa de cana-
vieiros orgânicos de Lambane 
(COCO LAMBANE), uma das duas 
cooperativas em parceria com a 

ECOFARM Moçambique, no distri-
to de Chemba, no norte da provín-
cia de Sofala.

A ECOFARM está a construir um 
complexo fabril para a produção 
diária de 45-50 toneladas de açú-
car orgânico, correspondentes a 
400 toneladas de cana sacarina 
orgânica certificada, a ser produ-
zida numa área de 550 hectares, 
em parceria com duas coopera-
tivas de canavieiros, envolvendo 

mais de 500 membros.
Projecto Pólos Integrados 

de Crescimento através do 
Fundo Catalítico de Inovação e 
Demostração, intervem neste pro-
jecto no estabelecimento de um 
sistema de rega, com capacidade 
para irrigar mais de 650 hectares, 
dos quais 550 para a produção 
de cana sacarina e 100 para a co-
mida, e também garantir a assis-
tência técnica dos membros das 

Fábrica de açúcar orgânico em Chemba



cooperativas. Juntar-se às empre-
sas para ter acesso às tecnologias. 

A Amarula Farms é uma das 
empresas cujo projecto de produ-
ção de hortícolas, em Namialo, na 
província de Nampula, está a ser 
financiado pelo Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração. 

Trabalha com uma 

cooperativa designada  COCRANA 
– Cooperativa Agrícola de 
Namialo, criada com o apoio do 
Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID). É composta 
por 60 membros, dos quais 30 mu-
lheres e 30 homens.

Catija Víctor é uma das mais de 
30 mulheres que estão a trabalhar 

em parceria com a Amarula Farms, 
em Namialo. A mulher, de 40 anos, 
diz-se esperançada com a ligação 
com a Amarula Farms.

“Sonho melhorar a minha vida e 
a da minha família com a parceria 
que estamos a ter com a Amarula 
Farms”, revela Catija Víctor, que 
diz ter se juntado à Amarula Farm 

para ter acesso às tecnologias de 
produção.

“Onde eu produzia não havia 
água, aqui a empresa tem água, 
acesso à mecanização agrícola e 
espero melhorar a minha produ-
ção”, conclui Catija.

À semelhança de Catija, está 
Agostinho Mateus – residente em 

“Sonho melhorar a minha vida e a da minha 
família com a parceria que estamos a ter 

com a Amarula Farms”, Catija Víctor.

“Nós pequenos produtores que passaremos 
a ter algum poder económico para sustentar 

as nossas famílias”, Víctor das Neves.

Novos silos, onde funciona a Escolha do Povo em Angónia



Murameia-2, posto administrativo 
de Hucula, distrito de Namuno. 
É membro de uma associação 
também formada com a ajuda 
do FCID, e trabalha com a Plexus 
Moçambique, na produção de 
algodão.

Agostinho Mateus conta que 
se juntou à Plexus para benefi-
ciar dos insumos agrícolas. Neste 
momento, está ansioso e espe-
rançado em ter bons resultados 
com o projecto de Agricultura 
de Conservação Mecanizada, a 
ser implementado pela Plexus 
Moçambique naquele distrito.

Para além dos insumos, ma-
quinarias e tecnologias agrícolas, 

as grandes empresas vão ga-
rantir mercado aos pequenos 
produtores.

“Ajudar a desenvolver a minha 
comunidade” – Anselmo Pereira 

Membro fundador e secretário 
da cooperativa COOP-CANA, em 
Chiúre, Anselmo Pereira é um jo-
vem de 24 anos de idade. Com 
mais cinco (5) colegas fundaram a 
COOP-CANA que está a trabalhar 
em parceria com a OURO VERDE 
na produção de cana-de-açúcar 
orgânica, numa área de cerca de 
80 hectares. 

A cooperativa é composta por 
80 membros, e Anselmo Pereira é 
o secretário da mesma. O jovem, 

já faz as contas sobre o futuro, 
“meu sonho futuramente é ajudar 
a desenvolver a minha comunida-
de”, disse.

Sensibilizados com as dificulda-
des que a sua comunidade passa, 
Pereira diz que junto com os seus 
colegas estão a idealizar algumas 
acções para aliviar o sofrimento 
da comunidade, como a respon-
sabilidade social da cooperativa.

“Todos os membros fundadores 
da cooperativa são da mesma co-
munidade, e já estamos a pensar 
que com os rendimentos delas 
faremos poupanças para depois 
abrirmos um furo de água para 
a comunidade”, contou Anselmo 

Pereira.
O nosso interlocutor conta que 

na sua comunidade muitas crian-
ças e mulheres são atacadas por 
crocodilos quando tentam tirar 
água no rio Lúrio, pelo que o seu 
sonho é tentar aliviar a sua comu-
nidades destes ataques.

O jovem mostra-se agradecido 
pelo apoio prestado pelo FCID, 
na criação e legalização da sua 
cooperativa. “Se não fosse este 
apoio, não teríamos esta opor-
tunidade de nos organizarmos e 
podermos trabalhar juntos com a 
Ouro Verde”, avança Pereira. 

“Neste momento, estou ansioso e 
esperançado em ter bons resultados 

com o projecto de Agricultura de 
Conservação Mecanizada”, Agostinho 

Mateus.

“O meu sonho futuramente é 
ajudar a desenvolver a minha 

comunidade”, Anselmo Pereira.

Comité de Investimento do Vale do Zambeze



Com este fundo o governo pretende 
impulsionar e incentivar o surgimento de 

parcerias comerciais formais e informais (...) 
e melhorar o ambiente de negócio”, Helena 

Taipo, governadora de Sofala.

Impulsionar  
parcerias comerciais
O Fundo Catalítico para 

Inovação e Demonstração 
foi lançado no dia 12 

de Maio de 2016, na cidade de 
Nacala, numa cerimónia orienta-
da pelo ministro da Economia e 
Finanças – Adriano Maleiane.

O Fundo Catalítico é parte inte-
gral do Projecto Pólos Integrados 
de Crescimento (PPIC), inseri-
do no Ministério da Economia e 
Finanças e opera nas regiões do  
Corredor de Nacala e do Vale do 
Zambeze.

Roberto Albino é director-geral 
da Agência do Vale do Zambeze. 
Este olha para o FCID como um 
instrumento importante de apoio 
ao sector empresarial nacional.

“É uma oportunidade de criar 
mais robustez ao sector privado 
para fazer face aos desafios da 
conjuntura nacional, no qual se 
almeja incrementar a produção 
nacional”, disse Roberto Albino, 
numa das cerimónias de promo-
ção do Fundo.

“Com este fundo o governo 

pretende impulsionar e incenti-
var o surgimento de parcerias co-
merciais formais e informais (...) e 
melhorar o ambiente de negócio”, 
considera Helena Taipo – gover-
nadora de Sofala.

A governante não tem dúvidas 
de que o FCID vai contribuir para 
a melhoria da capacidade das 
empresas e dos pequenos pro-
dutores no aproveitamento e ma-
ximização das oportunidades de 
negócio.

O governador de Tete,  Paulo 

Auade acredita que “com este im-
pulso os nossos produtores agrí-
colas, na província de Tete, vão 
sentir-se estimulados a comercia-
lizar mais e melhor os seus produ-
tos”, disse.

O chefe do executivo de Tete, 
chama a atenção ao sector empre-
sarial tetense, a apostar nas po-
tencialidades agrícolas que a pro-
víncia apresenta, principalemente 
nos seus distritos nortenhos. 

Foto de família pela ocasião do lançamento do Projecto 
Pólos Integrados de Crescimento e Fundo Catalítico



“FCID CORAÇÃO  
DO PROJECTO PÓLOS”

Para o coordenador do projecto Pólos Integrados de Crescimento 
(PPIC), Danilo Nalá não restam dúvidas de que o FCID é o coração 
do projecto pelo que “é um modelo novo pelo menos nos moldes 
em que está a ser implementado”, referiu. 

O FCID é uma das componentes do Projecto Pólos. De acordo 
com Danilo Nalá o Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 
é uma aprendizagem mútua entre o sector privado e o governo 
moçambicano, na perspectiva de promoção de negócio inclusi-
vo.Falando aos membros do Comité de Investimento do Vale do 
Zambeze, numas das sessões, Nalá avançou que “esperamos al-
cançar os objectivos traçados pelo governo de Moçambique”.

O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é financiamento 
através dos fundos do Banco Mundial e gerido pela Mott MacDonald.

Com este impulso os nossos produtores 
agrícolas, na província de Tete, vão sentir-se 
estimulados a comercializar mais e melhor 

os seus produtos”, Paulo Auade, governador 
de Tete.

Danilo Nalá, coordenador do projecto  
Pólos Integrados de Crescimento



Samuel Guizado é CEO da 
empresa. Está feliz por ver 
o seu projecto beneficiar-

-se do financiamento do FCID. 
“Sinto-me espiritualmente semi-
-realizado porque o processo até 
chegar à aprovação do projecto 
é longo, mas valeu a pena”, re-
vela Guizado, acrescentando que 
“sempre tive a confiança de que 
este projecto [FCID] veio para ficar 
e era benéfico”.

A AgroMaco, Lda é uma das 
quatro empresas cujos projectos 
foram aprovados para o financia-
mento do FCID na província cen-
tral de Manica. Opera no distrito 
de Sussundenga.

Solicitou ao FCID cerca de 
1.300,000 dólares para o fomen-
to, produção, processamento e 
comercialização de leite esterili-
zado (UHT), bem como o estabe-
lecimento de uma fábrica de ra-
ção animal na cidade de Chimoio, 

visando fornecer esses dois pro-
dutos aos mercados ao longo do 
Corredor da Beira. 

Mais de 1.200 pequenos pro-
dutores  vão beneficiar deste 
projecto, dos quais, 1.000 peque-
nos produtores de soja e 200 de 
leite. “Vamos aumentar os ren-
dimentos dos pequenos produ-
tores de soja, girassol e leite”, as-
segura Samuel Guizado, CEO da 
AgroMaco, Lda.

SERVIR DE BOM 

EXEMPLO
A AgroMaco, Lda à semelhança 

de outras empresas cujos projec-
tos foram aprovados no âmbito 
do Fundo Catalítico, perspectiva 
bons resultados com o financia-
mento do FCID e ser um caso de 
sucesso. “Queremos servir de 
exemplo, sendo que somos uma 
empresa genuinamente moçam-
bicana a beneficiar do Fundo”, ga-
rante Samuel Guizado.

.A produção de leite esterilizado 
é a primeira experiência no país. 
Samuel Guizado quer fazer des-
ta experiência uma oportunidade 
para envolver mais criadores de 
vacas leiteras “para ampliar e di-
versificar a produção de yogurtes 
e outros derivados de leite”.

O acordo de financiamento com 
a AgroMaco, Lda foi recentemen-
te rubricado, tendo as partes se 
comprometido a fazer tudo para 
que o projecto alcance os resulta-
dos previstos.

“Sinto-me semi-realizado” 

“Vamos aumentar 
os rendimentos 
dos pequenos 

produtores de soja, 
girassol e leite”, 
Samuel Guizado

Samuel Guizado, CEO da AgroMaco, com Danilo 
Nalá, Coordenador do projecto Polos

A AgroMaco, Lda 
é uma empresa 
moçambicana que 
opera na província 
de Manica, nas 
cadeias de leite 
e soja. É um dos 
beneficiários do 
Projecto Pólos 
Integrados de 
Crescimento, através 
do Fundo Catalítico 
para Inovação e 
Demonstração 
(FCID), cujo 
sub-projecto é 
de produção, 
processamento e 
comercialização de 
leite esterilizado e 
ração animal.

“Queremos servir de exemplo, sendo 
que somos uma empresa genuinamente 

moçambicana a beneficiar do Fundo”, 
Samuel Guizado




