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“Mais de 2 mil pequenos produtores em 
Netia (Monapo) em Nampula e Mugema 
(Alto Molócue), na Zambézia, membros das 
cooperativas Morreno e Opuanha beneficiaram 
de treinamentos sobre elaboração de planos 
individuais de produção, numa iniciativa 
financiada pelo Governo através do Fundo 
Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID) e 
implementada pela Miruku Coop.

Mais de 2 mil produtores 
capacitados em Netia e 

Mugema



  Primeiro Plano

Capacitados gestores dos 
CAPs de Chitima, Marara 

e Changara
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Cinco gestores de Centros de Apoio aos Produtores 
(CAPs), para os distritos de Cahora Bassa, 
Marara, Changara, Moatize e Chiúta acabam 

de ser formados em matérias de gestão dos centros.

Este grupo vai ajudar na explicação dos pequenos produtores 
sobre as técnicas de conservação dos animais nos CAPs. 

Igualmente estão em curso trabalhos de mobilização 
e capacitação de pequenos produtores, nos distritos 
de Cahora Bassa, Changara e Marara, uma actividade 
que está a ser desenvolvida pela AC Agrários, uma 
empresa de consultoria contratada para o efeito.

De salientar que já foram construídos os CAPs de Cahora 
Bassa (Chitima) e Marara e decorrem as obras do CAP 
de Changara, de um total  de cinco CAPs previstos, 
sendo que os restantes serão construídos nos distritos 
de Chiúta e Moatize através de um financiamento do 
governo moçambicano, via Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID), no âmbito do Projcto Pólos 
Integrados de Crescimento e implementado pela Canelfood.  

Em Chiúta iniciou o trabalho de mobilização de 
criadores para se filiarem a Associação dos Criadores 
de Caprinos e Ovinos da Província de Tete (ACCOPT). 

Nesta primeira fase já foram identificados 
mais de 40 criadores que já começaram a ser 
explicados das vantagens de se juntar a Associação.

Num encontro havido há dias no povoado de Camono, 
em Chiúta,  Ginho Bulande - presidente da ACCOPT 
falou da importância da  Associação que dirige, como 
“aglutinador dos esforços individuais dos criadores 
para melhorar a sua organização e a ligação destes 
com outros sectores da economia e da sociedade.”

Por outro lado, Bulande considera que “através da 
associação, os criadores terão diversas formas de 
assistência técnica para melhorar a geração de renda.”

Por seu turno, Paulo Toalha, técnico dos Serviços 
distritais de Actividades Económicas de Chiúta 

realçou a necessidade dos criadores controlarem a 
alimentação e a saúde dos saúde dos seus animais.

Os criadores enalteceram o apoio do governo 
através do FCID na construção do Centro de Apoio 
do Produtor (CAP) naquele distrito e esperam que 
este impulsione o desenvolvimento do distrito. 

“
O CAP vai fortalecer e 

incrementar a produção 
e produtividade pecuária 

no distrito para além 
de impulsionar e renda 
familiar dos criadores”.
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Mais de dois mil produtores 
capacitados em Netia e Mugema

Mais de 2000 pequenos produtores nas regiões 
de Netia (Monapo) em Nampula e Mugema 
(Alto Molócue), na Zambézia, membros 

das cooperativas Morreno e Opuanha respectivamente, 
beneficiaram de treinamentos sobre elaboração de planos 
individuais de produção, numa iniciativa financiada pelo 
Governo através do Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID) e implementada pela Miruku Coop.

Este grupo de produtores foi também capacitado 
em matérias de gestão de equipamentos agrícolas, 
tecnologias de produção e agricultura como 
negócio – este último pacote visando sensibilizar os 
produtores para olharem a agricultura como negócio.

Em Netia, com o financiamento do governo, através 
do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração 
(FCID), no âmbito do Projecto Pólos Integrados de 
Crescimento, acaba de ser aberto um furo de água, 
com capacidade para abastecer cerca de 3000 pessoas. 
Enquanto isso está também em construção um furo 
de água em Mugema, cuja entrega está para breve.

Nas duas regiões foram construídos Centros de 
Prestação de Serviços Agrários (CEPSAs), com fundos 
do governo moçambicano, através dum crédito 
do Banco Mundial , que estão sendo equipados 
com maquinarias de processamento de grãos.  

Parte de dos produtores capacitados em Netia

Este sistema vai abastecer água para mais de 
2 mil pessoas em Netia.
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Capacitados membros da ASIREBA 
em Licuari

Mais de 120 pequenos produtores membros 
da Associação ASIREBA em Licuari - 
distrito de Nicoadala na província da 

Zambézia acabam de receber sementes de feijão 
guar para ensaios da cultura nas suas machambas.

Trata-se de produtores abrangidos pelo sub-projecto 
- “Pequenos Produtores, Mecanização e Novas 
Culturas: Novas Abordagens para Revitalizar uma 
Plantação Antiga”, que está a ser implementado 
pela Madal Moçambique naquela região, com 
o financiamento do Governo, através do Fundo 
Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

Os produtores estão ainda a receber treinamentos 
sobre as técnicas de produção feijão guar, para além 
desenvolvimento de conhecimentos sobre a legislação, 
referente ao associativismo e legislação laboral. 

Salientar que no âmbito deste sub-projecto, os  
produtores vão beneficiar-se de um sistema de rega 
(pivots) para a produção de feijão guar, rícino e culturas 
alimentares, numa área de 150 hectares irrigados. 

“
O sub-projecto contempla a 
montagem de um sistema de 
rega para uma área de 150 
hectares, para a produção 

de culturas de rendimento de 
alimentares”.
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Produtores de Cuamba 
terão casas agrárias

Mais de 4000 pequenos produtores parceiros 
da SAN/JFS, no distrito de Cuamba no 
Niassa vão beneficiar-se de 21 casas agrárias. 

As casas vão funcionar como a loja de venda de insumos 
agrícolas e capacitação aos pequenos produtores, 
financiamento do governo moçambicano, através do 
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID), 
no âmbito do Projecto Pólos Integrados de Crescimento.. 

Prevê-se que as primeiras 4 casas 
estejam concluídas até finais de Maio.   

Enquanto isso, os pequenos produtores estão 
já a serem formados e capacitados no uso das 
novas tecnologias de produção e produtividade, 
para além de matérias ligadas ao associativismo, 
empreendedorismo e gestão das unidades agrícolas. 

Os produtores terão a disponibilidade de 30 
tractores  e os respectivos implementos agrários 
para aumentarem as suas áreas de produção. Estes 
tractores serão propriedade dos pequenos produtores, 
após a transferência de activos prevista pelo FCID.

Neste memento, já se encontram em Cuamba 
12 tractores, sendo que outra parte tem a sua 
chegada prevista para o próximo mês de Maio. 

Sessão de formação de produtores em Cuamba em matérias de monitorização da sua produção



Cruzamento de Macossa e 
Chiwala já têm armazéns 
para produtos agrícolas

Já estão finalizadas as obras de 
construção de um armazém e 
casa para um técnico agrário, 

na região do cruzamento de Macossa 
em Bárue, no âmbito do sub-projecto 
de extensão e formação Agrária, 
implementado pela Empresa de 
Comercialização Agrícola (ECA).

Neste momento, decorrem as obras 
de electrificação das infra-estruturas 
através da energia da rede nacional.

As mesmas obras (armazém e casa para 
um técnico) foram também concluídas 
em Chiwala. Isso significa que mais 
de 12 mil pequenos produtores já 
têm onde armazenar a sua produção.

As obras foram construídas no 
âmbito do sub-projecto de extensão 
e formação Agrária, implementado 
pela Empresa de Comercialização 

Agrícola (ECA), financiadas pelos 
Governo através do FCID, no âmbito 
do Projecto Pólos Integrados de 
Crescimento A ECA e os pequenos 
produtores estão em processo de 
negociação de preços de compra 
de milho para a presente época 
agrícola, sendo que está previsto 
o arranque da comercialização 
para o dia 08 de Maio próximo.

As negociações estão a decorrer nas 

Um dos armazéns para os pequenos produtores em Bárue, construído através do 
financiamento do FCID

comunidades, sendo que já envolveu 
mais de 4000 pequenos produtores, dos 
quais, 2194 são produtores a crédito.

 O objectivo das negociações é 
encontrar consensos sobre o melhor 
preço de compra a ser praticado pela 
empresa por cada quilograma de milho. 

A decisão final do preço a praticar é 
tomada pelos produtores, sendo que 
a ECA como compradora faz a média 
do preço acordado nas comunidades.

Uma das duas casas para os técnicos agrários em Bárue


