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Missão do Banco Mundial 
visita projectos em Tete

Jornalistas visitam 
projectos financiados 

pelo FCID

Assinado acordo 
com a Escolha 
do Povo

O acordo prevê 
a construção de 
três armazéns 

de agregação no 
distrito de Angónia. 

O mesmo vai 
beneficiar mais de 
13 mil pequenos 

produtores. 



  Primeiro Plano

Aprovados mais cinco sub-projectos no Vale do 
Zambeze e Corredor de Nacala
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Três (3) são do Vale do Zambeze e dois (2) do Corredor de Nacala

As cidades de Chimoio e Nampula acolheram 
entre os dias 20-21 e 26 de Setembro último 
respectivamente, a 4ª sessão dos Comités de 

Investimento (CIs) para as regiões do Vale do Zambeze e 
Corredor de Nacala. 

Nas sessões foram aprovados cinco (5) subprojectos de 
agronegócio e pecuária a serem financiados pelo Fundo 
Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID). 

Os sub-projectos serão implementados nas províncias de 
Sofala, Manica, Zambézia e Nampula. 

Desde o seu lançamento em 2016, o FCID já aprovou 
21 subprojectos (2 desistiram), dos quais, 11 na região 
do Vale do Zambeze e 10 no Corredor de Nacala, 
orçados em mais de 21 milhões de dólares americanos, 
correspondentes a 96% do valor total do projecto – cerca 
de 22 milhões de dólares.

No final da sessão do Comité de Investimento do 
Corredor de Nacala, realizada na cidade de Nampula, 
Abdul Cauio – presidente do órgão destacou o papel do 
FCID para o país, assegurando que “fizemos a análise dos 
subprojectos imbuídos pelo espírito patriótico e pelo 
interesse nacional”.

Cauio fez notar que os subprojectos aprovados pelo FCID, 
são uma alavanca para o desenvolvimento do país.

Por seu turno, Mohan Nair – chefe da equipa do FCID 

agradeceu o papel dos membros dos CIs destacando que 
“vocês nos ajudaram a chegarmos onde hoje estamos. 
Viemos de barcos diferentes, mas chegamos ao fim no 
mesmo barco”.

Víctor Faustino, presidente do Comité de Investimento 
do Vale do Zambeze, intervindo na última sessão fez 
notar que os sub-projectos ora aprovados devem ter um 
impacto na economia nacional e na vida das populações. 

Nas duas regiões, mais de 40 mil pequenos produtores 
poderão ter suas vidas melhoradas com a implementação 
dos sub-projectos do FCID, contribuindo para reduzir a 
pobreza, e abrir espaço para o fortalecimento das ligações 
dos pequenos produtores aos mercados.

“  Os sub-projectos ora 
aprovados devem 
ter um impacto na 

economia nacional e na 
vida das populações”, 

Víctor Faustino

“Viemos  em direcções 
diferentes, navios 

diferentes, mas hoje estamos 
todos no mesmo barco”, 

Mohan Nair
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“Esperamos melhorar a nossa produção e os 
nossos rendimentos”- Zacarias Mucussete

Jornalistas visitam projectos financiados pelo 
FCID

Uma equipa de cinco jornalistas representando quatro 
órgãos de comunicação nacional, nomeadamente, 

Televisão de Moçambique, Rádio Moçambique, Jornal 
Notícias e Diário de Moçambique, esteve recentemente 
a visitar subprojectos financiados pelo Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração (FCID), no Corredor de 
Nacala.

Trata-se da Amarula Farms, Miruku Coop (em Nampula), 
EcoEnergia e Plexus (Cabo Delgado). Aqui, os jornalistas 
interagiram com os pequenos produtores, representantes 
dos sub-projectos e os governos distritais. Na sequência 
das visitas foram produzidas várias reportagens 
destacando o andamento das actividades no terreno 
e auscultando os pontos de vista e o sentimento dos 
beneficiários sobre o FCID.

No distrito de Monapo em Nampula, os jornalistas 
visitaram as obras de construção do Centro de Prestação 
de Serviços Agrários (CEPSA), com capacidade para 400 
toneladas de diversos produtos agrícolas. A infra-estrutura 
beneficiará mais de 800 pequenos produtores, membros 
da cooperativa Morreno, no posto Administrativo de 
Netia.

Zacarias Mucussete é o presidente da cooperativa. Disse 
à jornalistas que “esperamos melhorar a nossa produção 
e os nossos rendimentos”.  A cooperativa Morreno tem 
mais de 550 mulheres. Agira Paulo é uma delas, garante 
que “assim que apareceu Fundo Catalítico vamos avançar 
com as nossas actividades”, afirmou.

Com  27 anos  e  filhos, Agira Paulo está na cooperativa 
Morreno há três anos. Diz-se feliz pelo facto da sua 
cooperativa ser beneficiária do Fundo Catalítico, “por 
isso temos que saber aproveitar esta oportunidade e fazer 

melhor uso do centro”. 

A cooperativa Morreno vai iniciar na próxima época 
agrícola 2018-2019, com a produção de Soja.

Ainda em Monapo, está a Amarula Farms, uma das 
empresas cujo sub-projecto de produção de hortícolas 
em estufas está a ser financiado pelo FCID. A empresa 
trabalha em parceria com a Cooperativa Agrária de 
Namialo (COGRANA).

Zacarias Mucussete, Pres. da Coop. 
Morreno

Agira Paulo, Membro da  Morreno
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A cooperativa tem hoje 80 membros, mas ainda está em 
fase de admissão de mais membros. A meta é conseguir 
200, dos quais, 60 por cento serão mulheres, de acordo 
com Hussein Bay – presidente da cooperativa. “Neste 
momento estamos a dar mais prioridade às mulheres 
desfavorecidas”.

Vânia Cossa é uma jovem recém-graduada em Engenharia 
Agronómica. Faz parte das 60 mulheres que compõem 
hoje a COGRANA. Tem sonhos. Um deles é ver a sua 
cooperativa bem fortalecida. “Queremos fazer a diferença. 
E tornarmo-nos em um grupo forte”, disse Vânia.  

A COGRANA através do financiamento do FCID vai 
produzir hortícolas numa área de 5 hectares irrigados, e 
em estufas, para além de que o projecto contempla um 
armazém, uma área de pré-processamento das hortícolas, 
incluindo capacitação técnica dos cooperativistas. 

Hussein Bay diz esperar deste projecto que Namialo seja 
uma referência na produção de hortícolas na província de 
Nampula. 

“Realmente estávamos a precisar de um empurrão deste 
género para melhorar a nossa produção de hortícolas 

que é um dos grandes problemas na zona norte do país”, 
assinalou.

“Uma mais-valia na ligação dos pequenos produtores ao 
mercado”, Carlos Ramos 

(CONTINUA...página 5)

“Queremos fazer a diferença. E tornarmo-nos em 
um grupo forte”, Vânia Cossa

“Estávamos a 
precisar de 
um empurrão 

deste género 
para melhorar a 
nossa produção de 
hortícolas”, Hussein 
Bay

É assim, como o administrador de Monapo, Carlos 
Ramos classifica o Projecto Pólos Integrados 

de Crescimento, através do Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração (FCID).

“Queremos ser uma grande referência para a produção 
de hortícolas, ao nível nacional”, realça Ramos, para 
quem o seu distrito tem terras aráveis para a produção 
de hortícolas.

Para o governante, os financiamentos que estão a ser 
agora realizados no seu distrito vão aumentar os postos 
de trabalho e garantir o crescimento da cadeia de 
comercialização agrícola ao nível do distrito.

“Estes fundos trazem muitos ganhos para o nosso 
distrito, pelo que dizemos que é uma mais-valia na 
ligação entre os pequenos produtores e o mercado”, 
concluiu.

“Queremos ser uma grande 
referência para a produção de 
hortícolas, ao nível nacional”.

Carlos Ramos - Administrador de Monapo
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Namuno na rota da mecanização agrícola

Mais de 500 pequenos produtores, organizados em 
11 associações, no distrito de Namuno a sul de 

Cabo Delgado, entram em contacto pela primeira vez na 
história com a mecanização agrícola, com aquisição de 11 
tractores pela Plexus Moçambique.

Os tractores serão distribuídos por igual número 
de associações, para lavrar os campos dos pequenos 
produtores. Para o governo distrital de Namuno, este é 
um facto histórico para o distrito. 

“Não tenho dúvidas que vamos melhorar a nossa 
produção de algodão no distrito”, garante Rita de Jesus 
João – directora distrital das Actividades Económicas 
de Namuno, asseverando que “Namuno nunca teve 
maquinaria agrícola”.

Natércia Maurício é uma jovem produtora de algodão no 
distrito de Namuno. Diz que com a mecanização agrícola 
os seus rendimentos vão melhorar. “Vamos aumentar as 
nossas machambas”, disse.

“O FCID é um grande farol para o nosso distrito, porque 
não temos outros financiamentos para agricultura”, quem 
assim o diz é administradora de Namuno, Maria Felisbela 

Lázaro.

A governante avança que a mecanização agrícola 
poderá revolucionar a economia do distrito. “Agora 
sem equipamentos agrários produzimos assim, com as 
maquinarias faremos mais, para  catapultar a economia do 
nosso distrito”, considera.

Namuno é o maior produtor de algodão ao nível da 
província de Cabo Delgado, sendo a Plexus Moçambique 
o maior fomentador da cultura naquele distrito.

“Namuno nunca teve maquinaria 
agrícola”, Rita de Jesus

Banco Mundial visita projectos em Tete
Uma missão do Banco Mundial, encabeçada 

pelo gestor da área de práticas financeiras, 
competitividade e inovação, para a região sul e o 
oeste africano, Douglas Pierce, esteve recentemente 
de visita aos sub-projectos financiados pelo Governo 



moçambicano, através do projecto 
Pólos Integrados de Crescimento, 
na província de Tete.

São eles, o projecto das estradas 
R 604 e R 605, nos distritos de 
Tsangano e Angónia,  as empresas 
Escolha do Povo e Canelfood, 
financiadas através do Fundo 
Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID).

Em Angónia, onde está a funcionar 
o projecto da Escolha do Povo, a 

missão interagiu com mais de 10 
representantes de associações de 
pequenos produtores beneficiários 
directos do financiamento do 
FCID. 

Através dos fundos do FCID, serão 
construídos em Angónia dois (2) 
armazéns de agregação para os 
pequenos produtores e montado 
equipamento de limpeza de grãos e 
de extrusão mecânica para bagaço 
de soja e extracção de óleos. 

Na ocasião, os produtores 
mostraram-se satisfeitos com 
a iniciativa. Esminia Mussa 
que participou do encontro 
disse “a ideia de armazéns está 
bem pensada e é bem-vinda”, 
acrescentado que “com este 
projecto pelo menos temos um 

sítio onde podemos colocar os 
nossos produtos”.

Por seu turno, Raul Colarinho, 
presidente da União Distrital de 
Camponeses de Angónia – também 
beneficiário do projecto, fala dos 
impactos do projecto para as 
famílias “com este projecto vamos 
conseguir adquirir alguma coisa 
para as nossas famílias”, revelou.

Na Canelfood, a missão foi ver 
o local onde será construído o 
matadouro de caprinos e bovinos 
na cidade de Tete, e visitou dois 
dos cinco (5) Centros de Apoio ao 
Produtor (CAPs), nomeadamente os 
futuros CAPs dos distritos de Marara 
e Cahora Bassa, tendo se inteirado 
do estágio das obras de construção 
destas infraestruturas.

Esminia Mussa, produtora em Angónia

Raul Colarinho - Pres. União distrital de 
Campones de Angónia

“com este projecto 
pelo menos temos um 
sítio onde podemos 

colocar os nossos produtos”, 
Esminia Mussa
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Representantes do Banco Mundial dialogando com a direcção da Escolha do Povo

A missão do Banco Mundial visitando os CAPs construídos pela Canelfood em Marara e Chitima
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EcoEnergia (Ouro Verde)

Arrancam obras de montagem de pivots e construção 
de barragem

Chiúre é outro distrito de Cabo Delgado, onde os 
impactos do Fundo Catalítico para Inovação e 

Demonstração (FCID), se fazem sentir, através de apoio 
de uma cooperativa de canavieiros locais, designada por 
COOP-CANA, composta por 80 membros.

A cooperativa está a trabalhar em parceria com a 
EcoEnergia Moçambique, na produção de cana-de-
açúcar orgânica, para alimentar a fábrica de açúcar 
orgânico em montagem naquele ponto de Cabo 
Delgado.

Neste momento, decorre a montagem dos dois pivots, 
para a irrigação de 80 hectares de cana de açúcar 

orgânica, área reservada para pequenos produtores.
Decorre a construção a barragem de captação de água, 
que será usada para irrigação dos campos de produção. 

Obras de Construção de Barragem - da EcoEnergia

Amarula Farms inicia processo de 
montagem de Estufas

Está em fase inicial o processo de montagem das 
cinco estufas, para o projecto de produção de 

hortícolas em estufas, uma iniciativa da Amarula Farms 
financiada pelo Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID).

Neste momento, decorrem os trabalhos de construção 
das bases da estrutura e do armazém de frio, uma das 
componentes do projecto. 

Sabe-se que a Amarula Farms está neste projecto em 
parceria com a Cooperativa de Produtores Agrários 
de Namialo – COGRANA. A cooperativa conta 
actualmente com cerca de 80 membros, dos quais 60 
por cento são mulheres.

O Projecto Pólos Integrados de Crescimento, através do 
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID), 

acaba de rubricar um acordo de financiamento, com a Escolha 
do Povo, uma empresa cujas operações decorrem no distrito de 
Angónia a norte da província de Tete.

O acordo vai viabilizar o projecto de construção de dois (2) 
armazéns de agregação para os pequenos produtores e montagem 
de equipamento de limpeza de grãos e de extrusão mecânica para 
bagaço de soja e extracção de óleos. 

Será também construído um armazém para a empresa Escolha do 
Povo, que estará nas instalações da empresa. O FCID desembolsará 
neste projecto um milhão e quinhentos mil dólares, e beneficiará 
mais de 13 mil pequenos produtores no distrito de Angónia. 

Assinado acordo com a Escolha 
do Povo



 
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 
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O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 
esteve presente na 54ª edição da Feira 
Internacional de Maputo, que decorreu em 

Ricatla - Marracuene entre os dias 27 de Agosto à 02 de 
Setembro.

Pela segunda vez consecutiva o FCID participou da Feira 
Internacional de Maputo, na qualidade de convidado da 
Agência do Vale do Zambeze, como um dos projectos de 
maior impacto para os pequenos produtores na região do 
Vale do Zambeze.

FCID participa da FACIM - 2018
Para este ano, o FCID levou à Ricatla, os resultados da 
sua implementação no Vale do Zambeze e Corredor de 
Nacala.

Durante sete (7) dias, o Stand do FCID recebeu mais de 
mil visitas, com destaque para empresas do Agronegócio, 
empresas de consultoria, entre nacionais e internacionais 
e curiosos.

Representante do FCID (Amós Fernando) interagindo com alguns visitantes da feira

Em fase conclusiva as obras do CEPSA em Netia
Estão em conclusão das obras de construção do Centro 
de Prestação de Serviços Agrários (CEPSA), no posto 
administrativo de Netia em Monapo. 

A infra-estrutura está a ser erguida com fundos do Fundo 
Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID) e vai 
beneficiar mais de 800 pequenos produtores membros da 
Cooperativa Morreno.

O centro tem capacidade de armazenamento para mais de 
400 toneladas de produtos diversos e terá equipamento 

para pré-processamento

Mais informações em: 
www.fundocatalitico.co.mz

apoio@fundocatalitico.co.mz


