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FCID visita empresas no 
Corredor de Nacala e 
Vale do Zambeze

FCID promove e 
divulga da 2ª ronda de 
candidaturas



Especial REPORTAGEM

O Fundo Catalítico 
para Inovação e 

Demonstração (FCID) 
realizou no dia 15 de Junho 
na cidade de Nampula- a 
primeira sessão ordinária 
dos membros do Comité 
de Investimento (CI) do 
Corredor de Nacala para 
análise e aprovação de 
projectos a serem financiados 
pelo fundo. 

FCID realiza primeiro Comité de Investimento 
do Corredor de Nacala

Parte dos presentes da sessão que aprovou os dois projectos do Corredor de Nacala
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João Sixpence
Presidente do 1º CI- Corredor de Nacala

FCID realiza  1º Comité de 
Investimento do Corredor de 
Nacala

FCID promove e 
divulga da 2ª ronda de 
candidaturas

Com esta sessão está assim encerrada 
a primeira ronda de candidaturas. 
Ao todo foram três projectos 
submetidos pela equipa do FCID, 
para análise e a aprovação do CI do 
Corredor de Nacala, tendo sido 
aprovados dois e um reprovado.

Para o presidente do primeiro CI do 

corredor de Nacala, João Sixpence o 
processo de avaliação e aprovação dos 
projectos  foi “um exercício interessante 
e desafiante, porque conseguimos 
perceber a questão da transparência na 
selecção e aprovação dos projectos”.

O negócio incluisivo e o 
melhoramento da capacidade de 
acesso aos mercados, dos pequenos 
agricultores e MPMEs no Vale do 
Zambeze e Corredor de Nacala, 
através de investimentos privados e 
públicos complementares é um dos 
grandes objectivos do FCID.

No entender de João Sixpence “isso 
vai alavancar não só a capacidade 
destes pequenos produtores, mas 
também vai trazer uma mais-valia para 
os grandes investimentos”, sublinhou. 

Participaram da sessão oito (8) dos 
nove (9) membros que compõem 
o comité de investimento do 
corredor de Nacala, sendo sete 
(7) efectivos e dois (2) suplentes. 

Nelson António – director dos 
serviços de Assistência Técnica e 
Financeira da Agência do Zambeze, 
que participou das sessões na qualidade 
de observador (sem direito) à voto – 
agradeceu o papel dos membros do CI.

“Este exercício é para nós muito 
importante, porque reforça a 
transparência de que se pretende 
deste processo”, disse Nelson António.



REPORTAGEM

FCID visita empresas no Corredor de Nacala e 
Vale do Zambeze

O Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID) está 

desde Maio a realizar trabalhos de 
campo, com o objectivo de interagir 
e discutir os critérios de elegibilidade 
para o acesso ao fundo com diversas 
empresas e potenciais candidatos.

Trata-se de empresas localizadas 
nas províncias de Nampula, Cabo 
Delgado, Niassa, Zambézia, Manica, 
Sofala e Tete, no corredor de Nacala 
e Vale do Zambeze. Ao todo foram 
visitadas mais de 30 empresas que 
operam em várias áreas de negócio, 
sendo que manifestaram interesse e 
demonstraram o seu potencial para 
acederem ao financiamento FCID. 

Nas visitas foram discutidas algumas 
notas conceptuais, ora reprovadas 
na primeira ronda de candidaturas, 
que tinha algum potencial, mas que 

FCID realiza eventos de promoção e divulgação 
da 2ª ronda de candidaturas
O Fundo Catalítico 

para Inovação e 
Demonstração realizou 
nos dias 05 à 20 de junho, 
as sessões de promoção 
e divulgação da segunda 
ronda de candidaturas ou 
manifestação de interesse.

As sessões decorreram nas cidades de 
Tete e Nampula (05.06), Chimoio 
e Pemba (07.06), Beira (09.06), 
Quelimane (12.06) e Lichinga (20.06).

Os eventos tinham como objectivo 
central apresentação do Manual de 
Procedimentos revisto, com enfoque 
em (i) modalidades de financiamento 
– Janela 1 e 2; (ii) condições de acesso 

e; (iii) critérios de elegibilidade. 

Ao contrário das sessões da primira 
ronda de candidaturas, do ano passado, 
desta vez o FCID enviou convites 
direccionados aos empresários, em 
coordenação com os Conselhos 

Empresariais Provinciais (CEPs).

“Na primeira sessão de promoção 
foi feita uma divulgação sem entrar 
muito em detalhes”, observou Jorge 
Fernandes – Presidente do Conselho 
Empresarial 

(CONTINUA...página 4)
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Antony va de Loo (FCID) dialogando 
com o director de Produçáo da Aquapesca 

- em Inhassunge - Zambézia

Participantes do evento de promoção e divulgação da segunda ronda de candidaturas 
FCID-Nampula

careciam de algumas correcções. Da 
interacção entre a equipe do FCID e 
os proponentes visitados, estes últimos 
mostram maior abertura para ajustarem 
os projectos face as correcções e 
recomendações  propostas pelo FCID.
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(CEP) de Sofala, quando discursava no 
encerramento do evento realizado na 
cidade da Beira.

Fernandes reafirmou que “saímos 
mais enriquecidos” porque segundo 
ele “houve muito aprofundamento 
dos critérios de elegibilidades do 
fundo. E nós os empresários temos 
que aproveitar estas oportunidades”- 
apelou.

As sessões de promoção e divulgação da 
segunda ronda de candidaturas tiveram 
duas abordagens, uma introdutória 
do fundo e seus instrumentos. O 
segundo momento foi reservado para o 
atendimento às questões apresentadas 
pelos empresários, com destaque para a 
discussão de ideias de projecto.

Na hora da avaliação do trabalho da 
equipa do FCID, Jorge Fernandes – 
presidente do CEP – Sofala disse “temos 
de agradecer esta disponibilidade do 
FCID para este seminário”.

Por sua vez, Célia Riberio- uma 
empresária e proprietária da 
empresa Lutuari -sedeada no 
distrito de Sussundenga – província 
de Manica, também mostrou-se 
grata pela oportunidade dada pelo 
FCID, “queremos agradecer esta 
oportunidade que nos deram” – 
concluiu.

Para o empresariado local é importante 
a junção de sinergias entre os sectores. 
“O FCID está aqui para fortalecer 
o conteúdo local”, assinala Jorge 
Fernandes. 

Banco Mundial 
supervisiona activi-
dades do Projecto 
Pólos e FCID

Uma equipa de especialistas do 
Banco Mundial trabalhou entre 

os dias 12 à 15 Junho, no corredor de 
Nacala, numa missão de supervisão do 
projecto Pólos Integrado de Crescimento 
e do Fundo Catalítico para Inovação e 

Demonstração (FCID).

No dia 14 de junho a equipa do Banco 
Mundial, acompanhada pelo director-
geral da Agência do Desenvolvimento do 
Vale do Zambeze, Roberto Albino e o 
coordenador do Projecto Pólos, Danilo 
Nalá reuniu-se na cidade de Nampula 
com a equipa de gestão do FCID. 

A reunião serviu para fazer o 
acompanhamento das orientações 
deixadas na última missão de Revisão 
de Meio Termo – realizada em Março, 
na cidade de Tete. Por outro lado, 

Jorge Fernandes
Presidente do CEP- Sofala

Célia Ribeiro
Empresária

www.fundocatalitico.co.mz
E-mail:apoio@fundocatalitico.co.mz

Para mais informações

o encontro serviu para preparar os 
projectos submetidos para análise e 
aprovação pelo Comité de Investimento 
no dia 15 de junho. 

Por outro lado, especialistas de 
salvaguardas sociais e ambientais  do 
Banco Mundial, acompanhados pela  
Unidade de Facilitação e especialistas 
do Projecto Pólos visitaram o projecto 
Amarula Farm em Namialo proposto 
para aprovação.


