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Aprovados primeiros dois projectos 
Serão desembolsados pelo FCID 2.300.000 dólares nos dois projectos

“Um  instrumento 
importante
para sector privado”

CTA e o Governo consideram FCID:

“Incentivo para criação 
de parcerias comerciais 
formais e informais”

Prakash Prehlad
Vice-Presidente da CTA

Helena Taipo
Governadora de Sofala
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CI aprova primeiros dois projectos
Serão desembolsados pelo FCID  2.300.000 dólares nos dois projectos

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração

Reunidos na cidade de Tete,  
no último mês de Dezem-

bro, os membros do Comité 
de Investimento (CI) do Vale 
do Zambeze aprovaram os 
primeiros dois projectos a 
serem financiados pelo Fun-
do Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID).

Trata-se do Projecto de Produção 
de Açúcar orgânico refinado, sub-
metido pela ECOFARM Moçam-
bique  Lda e o de Melhoramento 
genético de bovinos nas cadeias de 
leite e carne, submetido pela ZAP In 
Vitro Moçambique, a serem imple-
mentados no distrito de Chemba-
Sofala e Quelimane na Zambézia.

“Estes projectos são uma mais valia 
para o país”, disse Víctor Faus-
tino, presidente do Comité de In-
vestimento do Vale do Zambeze, 
destacando que “o mais impor-
tante nestes projectos é o impac-
to sócio-económico e social que 
vão criar na comunidade rural”.

Cerca de 700 pequenos produ-

tores serão beneficiados pelos dois 
projectos, nas duas províncias, dos 
quais, 536 para ECOFARM e 150 
pequenos criadores ou grupos 
de criadores para ZAP In Vitro.

Os projectos aprovados foram 
seleccionados de um total de 94 
Notas Conceptuais recebidas pelo 
FCID, no primeiro ciclo de candi-
daturas, lançado em Maio de 2016.

“Para estes dois projectos foi 
feita uma análise bem pro-
funda e realmente eles são 
bons”, analisou Víctor Faustino.

Anúncio públco dos 
projectos
O director- geral da Agência do 
Zambeze, Roberto Albino anun-
ciou publicamante no dia 14 de 
Dezembro na vila do Songo, 
aprovação dos dois projectos que 
serão financiados pelo FCID.

Roberto Albino garantiu que, 
“serão investidos pelo FCID cerca 
de 2.300.000 dólares, aproximada-
mente a 165 milhões de meticais, 
(1.402.500 USD para ECOFARM 
e 899.800 USD para ZAP In Vitro), 
financiamento do Governo com re-
curso ao crédito do Banco Mundial”.

Neste momento, o FCID 
tem mais três projec-
tos na fase final de avaliação.
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Eis os projectos aprovados
Produção de açúcar orgânico refinado

Este projecto será implemen-
tado no distrito de Chem-

ba, na província de Sofala, pela 
ECOFARM Moçambique Lda.

A empresa está a desenvolver um 
complexo açucareiro, que inclui 
um núcleo de plantação de cana 
sacarina, uma fábrica de açú-
car, uma unidade de geração de 
bio-energia e outra de produção 
pecuária para o fornecimento 
de carne vermelha ao mercado e 
produção de fertilizante orgânico.

Prevê-se com este complexo, 
uma produção diária de 45-50 
toneladas de açúcar, correspond-

entes a 400 toneladas  de cana 
sacarina certificada, a ser pro-
duzida numa área de 550 hectares. 

O projecto está orçado em mais 
de  5  milhões de dólares, dos 
quais, o Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração (FCID) 

Melhoramento genético nas cadeias de leite e carne

O projecto consiste na 
produção e transferência 

de embriões através da tecnolo-
gia de fertilização In Vitro, para 
o melhoramento genético do gado 
de corte (1050 cabeças) e de leite 
(250 cabeças), cujo grupo alvo, são 
pequenos criadores do sector fami-
lar. O projecto está ser implemen-
tado na província da Zambézia.

A ZAP In Vitro espera criar 
maior rentabilidade nos peque-
nos criadores, com base em 
raças melhoradas, promoven-
do a disponibilidade de leite e 
de carne de melhor qualidade.

comparticipará com 1.402.500 
dólares (cerca de 25%),  para es-
tabelecimento de um sistema de 
rega e garantir assistência técnica 
adequada aos pequenos produ-
tores, membros de 3 cooperativas lo-
cais, num total de 536 beneficiários. 

Obras de construção da fábrica de açúcar da ECOFARM

Serão criadas parcerias com 
os criadores individuais para a 
transferência de tecnologias, 
habilidades e conhecimentos 
através de formações, capaci-
tações e assistência veterinária.

O projecto vai beneficiar um grupo 

Processo de transferência de embriões

Sistema de rega por aspersão com pivot central, montado nos campos da ECOFARM

de 150 pequenos criadores do sector 
familiar na província da Zambézia.

Neste projecto o FCID desembol-
sará  899.800 dólares, cerca de 38% 
do investimento total do projecto, 
estimado em 2.369.400 dólares.

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
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FCID um mecanismo importante
Consideram CTA e Governos provinciais

“Incentivar parcerias comerciais”
“Com este fundo o governo 
pretende impulsionar e incen-
tivar o surgimento de parce-
rias comerciais formais e infor-
mais (...) e melhorar o ambiente 
de negócio”, considera Helena 
Taipo – governadora de Sofala.
A governante não tem dúvidas de 
que o FCID vai contribuir para a 
melhoria da capacidade das empre-
sas e dos pequenos produtores no 

“Estimular agricultores”

O governador de Tete,  Paulo 
Auade acredita que “com este 

impulso os nossos produtores agrí-
colas na província de Tete vão se sin-
tir estimulados a comercializar mais 
e melhor os seus produtos”, disse.
O chefe do executivo de Tete cha-
ma atenção ao sector empresarial 
local apostar nas potencialidades 
agrícolas que a província apresenta, 
principalemente nos distritos de 

Angónia, Tsangano, Macanga e Chi-
funde, no norte da província. 

aproveitamento e maximização 
das oportunidades de negócio.

“Um instrumento im-
portante para o sector 
privado”

O vice-presidente da Con-
federação das Associações 

Económicas de Moçambique (CTA), 
e membro dos Comité de Investi-
mentos, Prakash Prehlad considera 
o Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração “um instrumento 
importante para o sector privado”.
Para Prakash é a primeira vez 
que o país tem um fundo como 
este. “A CTA está na expecta-
tiva que muitas empresas ace-
dam ao fundo”, disse Prakash.
Uma das grandes lutas da CTA é faz-
er a ligação entre grandes empresas 
e o pequeno produtor. “Este fundo 
veio resolver este desiderato de 
forma inovadora”, garante Prakash .

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração

O Fundo Catalítico para 
Inovação e Demon-

stração (FCID) foi lançado 
no dia 12 de Maio de 2016, 
na cidade de Nacala, numa 
cerimónia orientada pelo 
ministro da Economia e Fi-
nanças –Adriano Maleiane.

O FCID é parte integral do Pro-
jecto Pólos Integrados de Cresci-
mento (PPIC), inserido no Minis-
tério da Economia e Finanças e 
opera nos distritos do Corredor 
de Nacala e do Vale do Zambeze, 
visando melhorar a capacidade 
dos pequenos agricultores e Mi-

cro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPMEs) para acederem aos mer-
cados, através de investimentos 
privados e públicos complemen-
tares, orientados para o mercado.

Estão disponíveis duas modalidades 
de financiamento: Janela 1: Li-
gação dos pequenos agricultores às 
cadeias de valor do Agro-negócio;

Janela 2: Ligação das MPMEs 
às cadeias de valor result-
antes de grandes investimentos.

“Com este fundo o pequeno produ-
tor aproveitará, a capacidade de 
gestão e inovação tecnológica 

ou mesmo os mercados, com as 
grandes empresas do agro-negó-
cio”- explica José Cassamo – gestor 
do portifólio de projectos do FCID.

Por seu turno, Roberto Albino, 
director-geral da Agência do Vale 
do Zambeze, considera FCID 
um instrumento importante de 
apoio ao empresariado nacional.

“É uma oportunidade de criar mais 
rubustez ao sector privado face aos 
desafios da conjuntura nacional, 
no qual se almeja incrementar a 
produção nacional”, vincou Albino. 


