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São eles: CanelFood (Tete), ECA e Agromaco (Manica)

Uma equipa de jornalistas trabalhou recentemente, 
nas província de Manica e Tete, onde viu de perto 
a implementação de alguns projectos financiados 

pelo Governo moçambicano através do Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração, no Vale do Zambeze.

O grupo era composto por jornalistas de quatro 
órgãos de informação nacionais, nomeadamente 
Televisão de Moçambique, Rádio Moçambique, 
Jornal Notícias e Diário de Moçambique.

Em Tete os jornalistas visitaram as obras de construção 
do Centro de Apoio ao Produtor de Cahora Bassa, 
propriedade da Associação de Criadores de Caprinos 
e Ovinos de Tete, erguido com os fundos do FCID.

É um dos cinco CAPs que estão a ser construídos, 
localizando-se os restantes quatro, em 
Marara, Moatize, Changara e Chiúta em Tete.

Os centros fazem parte do projecto Agro-Pecuário de 
Integração de Pequenos Produtores na Cadeia Produtiva 
de Carnes, implementado pela Canelfood com o apoio 
do FCID, visando a integração de pequenos produtores e 
produtores familiares (PPPF) na cadeia de valor de carne 
de cabrito na qualidade de fornecedores de animais.

O projecto envolve mais de 1.000 pequenos criadores 
que estão a ser organizados e capacitados nas áreas de 
associativismo, gestão de negócio, e tecnologias melhoradas 
de produção de gado caprino. Um milhão e quinhentos 
mil dólares é o valor financiado pelo FCID neste projecto.

 

Estado actual do CAP de Cahora Bassa

Em Manica a equipa visitou as obras de construção de um 
dos três armazéns que serão construídos no distrito de 
Bárue para apoiar cerca de 13 mil pequenos produtores 
em parceria com a Empresa de Comercialização Agrícola 
(ECA). 
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Duas das infra-estruturas estão a ser erguidas 
nos extremos norte e sul do distrito, e uma no 
espaço onde funciona actualmente a empresa.

No total os armazéns têm a capacidade 
para cerca de 500 toneladas de milho  cada, 
a principal cultura produzida no distrito. 

Para além dos armazéns o projecto contempla ainda a 
capacitação técnica dos pequenos produtores, construção 
de casas para os técnicos e aquisição de meios de 
transporte para os pequenos produtores e extencionistas. 

O FCID está a financiar este projecto 
com mais de 1.300.000 dólares.

Ainda em Manica, e com o apoio do FCID, já se iniciaram 
as obras de construção de seis centros de recolha de 
leite, através de um projecto desenhado pela Agromaco. 

O projecto visa revitalizar e potenciar a produção e 
comercialização de leite ao nível da província de Manica.

Os centros de recolha estão a ser construídos nos distritos 
de Macate (1), Vanduzi (2) e Sussundenga, tendo este último 
distrito com o maior número de centros num total de três 
(3). Os centros serão equipados com sistemas de frio.

Neste momento, a Agromaco através do FCID está 
a comprar vacas leiteiras que serão distribuídas a 
alguns produtores de leite, num total de 200 vacas 
que estão previstas no projecto, para o fomento. 

São mais de 1.300 mil dólares que o governo através 
do FCID  está a alocar neste projecto, o qual vai 
beneficiar mais de 1.200 pequenos produtores, 
sendo 1.000 de soja e 200 produtores de Leite.  

Obras de construção do centro de recoolha de leite de 
Vanduzi

“Um programa importante”, considera Nurja 
Norman
Nurja Norman é criadora de gado bovino há 
vários anos no distrito de Vanduzi – província 
de Manica, centro de Moçambique. Ela perdeu 
quase todo o seu gado devido a uma doença. 

Hoje, Nurja é beneficiária do Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração (FCID.

Ela faz parte de um grupo de pequenos criadores que 
irão receber vacas leiteiras, no âmbito do sub-projecto 

para a revitalização do sector pecuário em Manica e para 
a produção de leite submetido ao FCID pela Agromaco 
Lda. Nurja espera receber seis (6) vacas leiteiras. 

“Este programa é muito importante para nós. Vai 
ser muito valioso. Eu e o meu esposo não estamos 
empregados, então este projecto vai ser nossa ocupação”, 
disse Nurja, acrescentando que “devo agradecer ao 
Governo moçambicano, através do FCID, porque este 
projecto vai mudar a vida dos pequenos criadores”.

“ O FCID investe este 
projecto com mais de 
1.300.000 dólares”.
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Por outro lado Nurja Norman será gestora do 
centro de recolha de leite, que está a ser erguido 
no distrito de Vanduzi, no contexto do FCID.

“O centro vai ajudar muitos criadores e produtores de leite 
porque o mesmo está muito próximo”, sublinhou Nurja. 

A produtora de leite conta ainda que “antes vendíamos o 
leite à Vanduzi, mas era complicado, porque um criador 
com apenas cinco à 10 litros de leite tinha que apanhar 
transporte até lá para vender apenas cinco litros de leite”.

“devo agradecer ao 
Governo moçambicano, 
através do FCID, porque 

este projecto vai mudar a vida 
dos pequenos criadores”

Domingos Chambiri é o primeiro beneficiário do 
primeiro lote de vacas leiteiras adquiridas pela Agromaco, 
através do financiamento do FCID. Chambiri recebeu 
seis (6) vacas. Diariamente extrai uma média de 80 litros 

de leite por dia, que depois é colocado no mercado.

Para além do Domingos Chambiri, neste momento 
mais três criadores já receberam as vacas leiteiras. 

Construídos primeiros CAPs em Tete
Estão em obras na província de Tete os primeiros dois (2) 
Centros de Apoio aos criadores de caprino de um total 
de cinco que serão construídos com fundo do governo 
moçambicano, através do Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID), um crédito do Banco Mundial, 
designados por CAPs (Centro de Apoio ao Produtor).

É a primeira experiência ao nível da província, 
cujo objectivo é melhorar a qualidade da carne 
de cabrito produzida nesta região do país.

Os primeiros centros estão a ser erguidos nos 
distritos de Marara e Cahora Bassa, depois 
seguir-se-ão os de Chiúta, Moatize e Changara. 

É um projecto da Canelfood Moçambique em parceria 
com a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da 
Província de Tete (ACCOPT). O projecto está orçado em 
1.5 milhão de dólares, incluindo a 

Nurja Norman - Criadora de bovinos 
em Vanduzi
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construção de um matadouro moderno na cidade de Tete.

Com a conclusão dos centros espera-se que os criadores 
tenham mercado seguro para a comercialização 
do seu gado. Os criadores terão a oportunidade 
de vender o cabrito conforme o seu peso.

“Actualmente os compradores quando vêm ao nosso 
encontro acabam impondo o seu preço, e porque 
o mercado não é seguro para o criador este acaba 
cedendo”, diz Ginho Bulande – presidente da ACCPOT. 

De acordo com Bulande o sonho da sua agremiação é 
abranger maior número possível de criadores. Só na 
região de Cahora Bassa já estão identificados e inscritos 
na Associação mais de 1000 criadores de caprinos. 

Para além de servir de espaços de engorda dos 
animais, também serão providenciados serviços 
de treinamento aos criadores sobre as melhores 
técnicas de criação de gado caprino e ovino.

Alberto Jaime é criador de cabritos no distrito de 
Cahora Bassa e membro da ACCOPT, e diz “sofríamos 
muito  antes porque não tínhamos medicamentos para 
os animais”, acrescentando que “orientação que estamos 
tendo é quando o centro estiver pronto, caso um animal 
tenha uma doença temos que solicitar o apoio do centro”.

Jaime à semelhança de tantos outros criadores de caprinos 
em Cahora Bassa está satisfeito com a construção dos 

centros “agradecendo o governo por esta iniciativa”. 

A Canelfood mentora do projecto revela que a ideia dos 
centros visa organizar a produção de cabrito na província. 

“A província de Tete tem potencial para produção 
de cabrito. É preciso criar condições”, disse Manuel 
Nunes – director da empresa assegurando que em 
volta dos centros serão ainda criados centros satélites 
para se absorver o máximo da produção local.

Por outro lado, Nunes diz que a visão da sua 
empresa é criar uma cultura financeira nos criadores.

Espera-se que até meados do próximo ano todos os 
cinco centros estejam prontos. Neste momento, o 
centro de Cahora Bassa está na sua fase conclusiva.

“Actualmente os 
compradores quando vêem 
ao nosso encontro acabam 

impondo o seu preço, e porque 
o mercado não é seguro para 
o criador este acaba cedendo”

Ginho Bulande - Presidente da ACCOPT

Jornalistas conversam com Alberto Jaime -Criador de 
caprinos em Chitima
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“FCID está catapultar os objectivos do distrito” – 
Lucas Raice

 Lucas Raice - Director do SDAE de Bárue

Estão em curso as obras de construção de 
três armazéns de agregação no distrito 
de Bárue na província de Manica. 

Os armazéns estão a ser erguidos 
um no norte do distrito e o outro no 
extremo sul, sendo que o terceiro 
está localizado nas instalações 
da Empresa de Comercialização 
Agrícola (ECA), na vila de Catandica.

As infra-estruturas servirão de centros 
de recolha do milho produzido 
pelos pequenos produtores antes 
de este ser levado à fábrica da ECA. 
Nos pontos onde decorrem as 
obras de construção dos armazéns 
serão providenciados serviços de 
assistência técnica ao produtor, através 
de alocação de um extensionista.

O projecto inclui ainda a construção 
nos mesmos locais, de três (3) 
casas para os técnicos que irão 

assistir os pequenos produtores. O 
projecto está orçado em mais de 
1 milhão e duzentos mil dólares.

O governo distrital de Bárue 
através do director dos Serviços de 

Actividades Económicas, destaca 
o papel do FCID naquele distrito. 
Lucas Raice diz “o FCID veio para 
catapultar os objectivos do distrito”, 
afirmou Raice destacando que “com 
os armazéns, e com os meios de 
transporte que estão a ser adquiridos 
vai-se melhorar a presença dos 
extensionistas junto dos produtores”.

“Os produtores também receberão 
treinamentos em gestão integrada”, 
garantiu Moses Muchayaya – 
director Agronómico da ECA. 

Com o apoio do FCID, o projecto 
vai beneficiar directamente 
mais de 12.000 pequenos 
produtores no distrito de Bárue.

Marcelino Sousa é um dos 
beneficiários. É desempregado. Tem 
na produção e comercialização do 
milho a sua fonte de rendimento. Sabe 

que estão a ser construídos centros de 
Agregação com fundo do governo 
moçambicano, através do FCID.

Sousa espera com este financiamento 
melhorar a sua produção e aumentar os 
seus rendimentos. O jovem produtor 
diz ainda que “com estes armazéns e 
com os serviços de assistência técnica 
poderemos ter melhores resultados”.

 

    O estágio actual das obras do armazém de Choala - Bárue

     Obras de construção da casa do técnico em Choala- Bárue
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Missão do Banco Mundial e UCP trabalha nas 
províncias da Zambézia, Niassa e Nampula

Uma missão do Banco Mundial e 
da Unidade de Coordenação do 
projecto Pólos Integrados de 

Crescimento (UCP) trabalhou recentemente 
nas províncias da Zambézia, Niassa e 
Nampula, onde visitou alguns sub-projectos 
aprovados para o financiamento do governo 
moçambicano, através do Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração – FCID.

Ao todo a missão visitou nove (9) sub-projectos, sendo 
quatro (4) na província da Zambézia, nomeadamente, 
Madal, ManMart, Portucel e SBS, igual número 
em Nampula (Novos Horizonte, Miruku, Amarula 
Farms e Prapesca) e um (1) no Niassa – JFS.

As visitas foram marcadas por encontros com os 
responsáveis das empresas cujos sub-projectos foram 

aprovados para ao financiamento do FCID e com os 
pequenos produtores em parceria com estas empresas.

Estes sub-projectos estão e ou vão beneficiar mais de 
10 mil pequenos produtores nestas três províncias. 

Visita às obras 
A missão se inteirou também do decurso das obras de 
construção do Centro de Prestação de Serviços em Netia- 
Monapo, propriedade da Cooperativa Agrária de Morreno, 
projecto da Miruku, que estão na sua fase conclusiva. 

Ainda em Monapo está em andamento o processo 
de preparação de terreno para montagem das cinco 
(5) estufas que estão sendo adquiridas pela Amarula 
Farms para a Cooperativa Agrícola de Namialo 
(COGRANA), com o financiamento do FCID.

Alguns dos momentos dos encontros com os pequenos produtores e as representantes de empresas
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Boas Festas Feliz ano Novo

A Equipa do FCID deseja a todos


