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FCID  e  ECOFARM discutem contrato de financiamento

Governo lança projecto de melhoramento 
genético de bovinos nas cadeias de leite e carne

Missão do Banco Mundial em Tete

“ Adiram ao programa para brevemente, beneficiarmos 
de carne e leite produzidos localmente e a preços 
competitivos”, Abdul Razak - Governador da Zambézia

“    Moçambique tem todas as condições para criar 
gado leiteiro, em sistema de confinamento”, 
Maria Proença
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Especial REPORTAGEM

Serão desembolsados pelo FCID  cerca de 900.000 dólares neste projecto

O Governador da 
Zambézia, Abdul Razak 

lançou oficialmente, no dia 
08 de Março, na cidade de 
Quelimane, o projecto de 
melhoramento genético de 
bovinos, nas cadeias de leite 
e carne.

O projecto aprovado pelo 
Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID), será 
implementado pela ZAP In Vitro 
Moçambique nas quatro províncias 
abrangidas pelo Vale do Zambeze 
(Zambézia, Tete, Manica e Sofala).

O FCID vai desembolsar neste projecto 
perto de 900.000 dólares americanos, 
43% do valor total do projecto, 
estimado em 2.089.869,00 dólares. 

“Esta é uma das vias que garante a 
concretização dos programas do 
governo, para o sector da Agricultura 
e Segurança Alimentar”, defendeu o 
governador da Zambézia, apelando 
aos criadores abrangidos pelo 
projecto que “adiram ao programa 
para que brevemente, possamos 
beneficiar de carne e leite produzidos 

Nelson António - director dos 
serviços de Assistência Técnica e 
Financeira da Agência do Zambeze, 
acredita que, nos próximos cinco 
anos os criadores terão condições 
para aumentar a produção e 
produtividade de leite, estimada em 
2 milhões de litros anuais, “reduzindo 
assim a dependência externa de 
importação de produtos de origem 
animal”, concluiu Nelson António.

Governo lança projecto de melhoramento gené-
tico de bovinos nas cadeias de leite e carne

“adiram ao programa para 
que brevemente, possamos 
beneficiar de carne e 

leite produzidos localmente e a 
preços competitivos”- Abdul Razak

localmente e a preços competitivos”.  

Com este projecto prevê-se um 
crescimento nos próximos 10 anos 
de 20% da produção de carnes 
vermelhas e “um aumento do peso 
carcaça médio dos actuais 110 
quilogramas para 150 quilogramas”, 
segundo Susana Jamal, representante 
da Direcção Nacional de Pecuária.  

Presenciaram a cerimónia de 
lançamento do projecto, a 
representante da Direcção Nacional 
de Pecuária,  chefes provinciais 
de pecuária das quatro províncias 
abrangidas, uma equipa da Agência 
do Zambeze e da ZAP In Vitro, 
empresários, produtores e criadores 
locais.  (CONTINUA... pág. 3)

Nelson António
DSTF-ADVZ

Abdul Razak
Governador da Zambézia

Cerimónia de lançamento oficial do projecto da ZAP In Vitro em Quelimane
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Especial REPORTAGEM

 “Produzir gado de leite é uma oportunidade para Moçambique”

Sofala é uma das províncias 
moçambicanas com elevado 

potencial para actividade pecuária, e 
uma das maiores baciais leiteiras do país.

É olhando para estas potencialidades que 
a chefe provincial de pecuária de Sofala, 
Maria da Conceição Proença, apela 
para que o projecto de Melhoramento 
genético de bovinos nas cadeias de leite 
e carne – implementado pela ZAP In 
Vitro Moçambique e a ser financiado 
pelo FCID – seja acarinhado de modo 
que impulsione as potencialidades que a 
província e o país em geral apresentam.

“Produzir o gado de leite é uma grande 
oportunidade em Moçambique. O 
país tem todas as condições para 
criar gado leiteiro, em sistema de 
confinamento”, diz Maira Proença – 
adiantando que “temos muito pasto 
que não é aproveitado e na época seca a 
maior parte deste pasto é queimado”.
Aquele técnica aconselha aos governos 

“não tenham re-
ceio em apostar 
no gado de leite”.

provinciais que divulguem as 
oportunidades que o projecto da 
ZAP In Vitro trará para a economia 
nacional. Aos criadores Maria 
Proença diz “não tenham receio 
em apostar no gado de leite”.

Maria Proença
          Serviços de pecuária de Sofala

“     Moçambique tem 
condições para 

criar gado leiteiro”

Criadores de gado bovino na Zambézia esperançosos

A aprovação do projecto de 
Melhoramento genético 

de gado bovino, nas cadeias 
de leite e carne, pelo FCID 
aumenta as esperanças  dos 
criadores de gado bovino na 
província de Zambézia.

“Este gado pelo que nos foi 
apresentado pode ser melhor que as 
outras espécies, que tinham nos sido 
apresentadas por outros projectos”, 
observa Gil Fonseca – criador de gado 
bovino nos distritos de Nicoadala e 
Namacurra – na província da Zambézia.
A província da Zambézia já 
teve em tempos um projecto 
de produção de leite e seus 
derivados, em Chuabo Dembe. 

Acredita-se que o projecto de 

Gil Fonseca
 Criador de gado na Zambézia

melhoramento genético de bovinos, 
implementado pela ZAP In Vitro, vai 
tentar  repor  “a grande responsabilidade 
que a província da Zambézia 
tinha na população de bovinos e 
colocar-se-á Zambézia em grande 
destaque”, segundo Inusso Ismael – 
empresário e membro do Comité de 
Investimento do Vale do Zambeze.

A fonte espera que o projecto 

empondere o pequeno criador e 
crie oportunidades de negócio.  

Aumentar a produção de carne e leite 
são dois objectivos deste projecto,  
resultando em “enriqueceimento 
da dieta alimentar das populações 
através do consumo de leite e carne 
de qualidade”, entende Inusso Ismael.

Inusso Ismael
Empresário da Zambézia

(CONTINUA... pág. 4)
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Especial REPORTAGEM

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração

ZAP In Vitro convida criadores interessados a contactarem governos provinciais

Estão já criadas condições 
para o arranque do 

processo de transferência 
de embriões para as 
vacas nativas (locais), nas 
províncias da Zambézia, 
Sofala, Manica e Tete, 
abrangidas pelo projecto de 
melhoramento genético de 
bovinos nas cadeias de leite e 
carne.

Para este processo a ZAP In Vitro, 
implementadora do projecto convida 
os criadores interessados nesta nova 
tecnologia, a entrarem em contacto 
com os serviços provinciais de 
pecuária, nas quatro províncias.

“São 1550 prenhezes que serão 
disponibilizadas ao sector privado 
(médio e pequeno criador)”, diz 

Namíbia Teixeira – representante da 
In Vitro Brasil, sócia da ZAP In Vitro 
Moçambique.

1550 
prenhezes  serão disponi-

bilizadas ao sector privado 
(médio e pequeno criador)

“Beneficiar-se-ão da profissionalização 
veterinária e de todo apoio necessário 
para que o animal resultado da 
fertilização In vitro possa desenvolver 

Algumas vacas doadoras, presentes 
na fazenda da ZAP In Vitro, em Ni-

coadala na Zambézia

Namíbia Teixeira
Representante da In Vitro Brazil

Chefes provinciais de pecuária da região do Vale do Zambeze em reunião técnica na 
cidade de  Quelimane

Os chefes dos serviços 
provinciais de pecuária, 

das províncias de Manica, 
Tete, Sofala e Zambézia, 
estiveram em março último 
reunidos na cidade de 
Quelimane.

O encontro, organizado pela Agência 
do Zambeze, tinha como objectivo 
apresentar àquele grupo o projecto de 
Melhoramento genético de bovinos 
nas cadeias de leite e carne - aprovado 
pelo FCID e a ser implementado pela 
ZAP In Vitro Moçambique - nestas 
quatro províncias.

No encontro, a  ZAP In Vitro  
Moçambique falou das potencialidades 
do projecto para o crescimento da 
população pecuária no país.

“Da experiência que ouvimos da In Vitro 

Brasil, nós achamos que este projecto 
vai dar ”, informou Maria Proença, 
uma das participantes do encontro.

A dirigente acrescentou que “o clima 
de Sofala e Zambézia é propício para 
a criação de gado leiteiro, pelo que 
apostemos neste projecto”, concluiu.

O encontro de um dia, contou também 
com a participação da representante 

da Direcção Nacional de Pecuária, 
Susana Jamal, para além da equipa 
técnica da Agência do Zambeze, 

chefiada pelo Engenheiro Nelson 
António – Director dos serviços de 
Assistência Técnica e Financeira.

Os participantes visitaram o campo 
onde estão as vacas doadoras e 
onde também é feita a transferência 
de embriões da ZAP In Vitro 
Moçambique, no distrito de Nicoadala. 

Página 4

Namíbia garante que nos próximos 
dois anos os beneficiários vão receber 
assistência técnica veterinária. 

e que seja eficiente”, assegura Namíbia.
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NOTÍCIAS

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração  

Uma equipa do Banco 
Mundial, Projecto Pólos 

Integrados de Crescimento 
(Pólos),  Agência do 
Desenvolvimento do Vale do 
Zambeze (ADVZ),  e o Fundo 
Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID) 
estiveram reunidos entre 
os dias 28 – 31 de Março, na 
cidade de Tete. 

Banco Mundial, Pólos, ADVZ e FCID reúnem-se em Tete

A reunião de quatro dias passou 
em revista as actividades realizadas 
pelo FCID, nos últimos três meses 
e revisão de alguns instrumentos 
importantes na gestão do fundo 
para os próximos dois anos. 

Por outro lado, as partes renovaram 
o seu compromisso com o FCID.

“Foi bom momento para criarmos 

“Foi bom momento para criarmos uma visão 
comum do projecto”, Roberto Albino- 
director-geral da Agência do Zambeze.

uma visão comum do projecto”, 
disse Roberto Albino- director-
geral da Agência do Zambeze.

Para o director-geral do GAZEDA,  que 
chefiou a equipa do Pólos, Danilo Nalá, 
os objectivos do encontro foram 
alcançados com satisfação, “daqui 
para frente devemos implementar 
o que foi aqui discutido”.

O Banco Mundial representado por 
dois especialistas nomeadamente, 
Michelle Souto e Francisco Campos, 
mostrou-se satisfeito com o nível 
dos debates e apelou “vamos 
redobrar esforços conjuntos para dar 
seguimento as orientações vindas desta 
reunião”, segundo Michelle Souto.

FCID expende sua equipa no Corredor de Naca-

la e Vale do Zambeze

Para dar maior cobertura e 
melhor contacto directo 

com os potenciais candidatos, 
o Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração 
(FCID) conta desde o 
princípio de Março, com 
mais três (3) elementos na sua 
equipa.

Trata-se de três oficiais de portfólio 
de projectos, dos quais, dois (2) 
estão sedeados na região do Vale 
do Zambeze, cidades de Chimoio 
e de Tete e um (1) no corredor 
de Nacala, cidade de Nampula. 

Os novos elementos na equipa 
vão ajudar na “caça” de novos 
projectos potenciais para o FCID. 

“Estamos trazer para a equipa mais 
caçadores de projectos”, avança 
Mohan Nair- o chefe da equipa do 
FCID, acrescentando que “o mais 
importante é garantir que tenhamos 
mais projectos nos próximos tempos”.
Para esta nova estrutura, o destaque 
vai para a presença de um elemento 
do FCID, na cidade de Chimoio, 
com responsabilidades de atender 
os projectos no corredor da Beira.

Página 5

FCID reestrutura seu 
website

O Fundo Catalítico 
para Inovação e 

Demonstração (FCID) acaba 
de reestruturar a página 
inicial (homepage) do seu 
website.

Com esta restruturação o FCID 
pretende dar maior dinamismo 
e atracção à página com vista a 
responder a demanda da procura 
de informações dos internautas. 

A actual página inicial do website 
do FCID oferece duas novas sub-
páginas informativas (Fotos e 
Vídeos), para além de oferecer ao 
público a possibilidade de subscrever 
a Newsletter mensal do FCID. 

 www.fundocatalitico.co.mz

Boletim Informativo                    Março/Abril-2017



REPORTAGEM

FCID e ECOFARM discutem detalhes do contrato de financiamento
O FCID  vai desembolsar neste projecto cerca de 1.400 mil dólares

O Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração 

(FCID) esteve reunido no dia 
03 de Março, na cidade de 
Tete, com o representante 
da ECOFARM Moçambique 
LDA, para discutir os últimos 
detalhes do contrato de 
financiamento do projecto de 
Produção de açúcar orgânico 
refinado.

No encontro as partes harmonizaram 
o plano operacional, quadro de 
monitoria e plano de desembolso. 

O projecto de Produção de 
açúcar orgânico refinado está a 
ser desenvolvido pela ECOFARM 
Moçambique Lda, no distrito de 
Chemba – no norte da província de 
Sofala – numa área de 550 hectares. 

“Existem também 100 hectares 
para a produção de alimentos 
como actividade complementar 
da produção de açúcar orgânico” – 
declara Nelson António – director 
dos serviços de Assistência Técnica e 

Financeira da Agência do Zambeze. 

O FCID vai financiar neste projecto 
pouco mais de 1.400 mil dólares para 
o estabelecimento de um sistema de 
rega e garantir a assistência técnica 
adequada a mais de 500 pequenos 
produtores, membros de duas 
cooperativas, com 32% de mulheres. 
A ligação entre as grandes empresas 

e os pequenos produtores é um 
dos critérios de elegibilidade 
para aceder aos fundos do FCID.   

“Este financiamento é um 
contributo para o crescimento 

sócio-económico ao nível de Chemba 
e não só” - Nelson António 

 “Quando começar a operacionalização 
por via destas cooperativas não tenho 
dúvidas que o cenário de Chemba 
será muito diferente daqui a um ou 
dois anos”, avalia Nelson António.

O projecto está orçado em 5.6 
milhões de dólares, sendo que a 
ECOFARM investe cerca de 4  
milhões de dólares (68%) nas duas 
cooperativas, além do investimento 
na fábrica.   

A Agência do Zambeze também está 
apoiando o projecto, com  cerca de  
400 mil dólares.  

O director dos serviços de 
Assistência Técnica e Financeira da 
Agência do Zambeze, acredita que 
só com a junção de sinergias entre 
diferentes actores se pode criar 
uma dinâmica económica nas zonas 
rurais, como é o caso de Chemba.Nelson António

DASTF-ADVZ

Membros do FCID reunidos com o representnte da ECOFARM
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FCID lança versão online do MER no website
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O Fundo Catalítico 
para Inovação e 

Demonstração (FCID) acaba 
de lançar na sua página web, 
uma plataforma online de 
captação de reclamações, 
denominada por Mecanismo 
de Encaminhamento de 
Reclamações (MER).

O MER é um canal para apresentação 
de reclamações e solicitação de 
respostas sobre questões relacionadas 
com o FCID, e o projecto Pólos 
Integrados de Crescimento (PPIC) 
incluindo suspeitas de fraude e 
corrupção, a rejeição de propostas, a 
percepção de má gestão.

O instrumento disponível no menu 
principal do website do FCID visa 
dentre outros objectivos, dirimir os 
eventuais conflitos causados durante 
a execução do fundo, projecto Pólos. 
O instrumento permite captar as 
reclamaçõe e encaminhá-las aos 
sectores pertinentes para obtenção de  
soluções tempos pré-determinados 
de acordo com a sua sensibilidade. 

O MER estabelece que “todas as 
comunicações devem ser registadas 
no website do FCID, de forma que são 

remetidas às entidades intervenientes  
de acordo com a matéria e 
sensibilidade”.

A ferramenta 
considera dois tipos 
de reclamações:

•	 Reclamação 
sensível.

•	 Reclamação 
não-sensível;

O MER classifica a 
corrupção,  questões 
ambientais e sociais, 
como por exemplo  a 
exploração de mão-
de-obra infantil, 
como elementos 
que configuram uma 
reclamação sensível.

Para estas questões está estimado um 
período de 60 dias para a sua resolução.

“No contexto do FCID uma 
reclamação válida é uma 

preocupação, queixa ou denúncia, 
apresentada por um indivíduo ou 
grupo de pessoas, que pertence 
a, ou representa, uma entidade 
afectada pelas operações do FCID”

As demais questões são considaradas 
não-sensíveis, cuja sua resolução está 
estimada em 10 dias.

Ao tornar a plataforma online, o FCID 
pretende criar maior acessibilidade 
pública do instrumento, para submissão 
e tramitação de eventuais reclamações. 

Esta é a conclusão de um processo 
que iniciou no ano passado, com a 
elaboração do guião descritivo da 
plataforma. 

10 dias para resolver 
reclamação não-
sensível;

60      dias para resolver 
reclamação 
sensível

Para aceder ao formulário de registo 
de reclamação clique: 

www.fundocatalitico.co.mz/
forms/complaint  
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REPORTAGEM  fotográfica

Missão do Banco Mundial em Tete

Roberto Albino
 Director geral da ADVZ

Michelle Souto
Banco Mundial

Danilo Nalá
Director do GAZEDA

www.fundocatalitico.co.mz 
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