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Especial REPORTAGEM

No âmbito do “Due 
deligence”, uma das 

etapas de avaliação dos 
sub-projectos candidatos, 
uma equipa do Fundo 
Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID) 
trabalhou entre os dias 17-20 
de Novembro, nos distritos 
de Bárue em Manica e 
Nhamatanda em Sofala. 

FCID visita produtores em Bárue e Nhamatanda

José Cassamo - Gestor do FCID e uma equipa da ECA na companhia da esposa de Araújo Madjone um produtor da região de 
Mademo - em Bárue.
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No distrito de Bárue a equipa do 
FCID visitou dois grupos de pequenos 
produtores de milho que trabalham 
em parceria com a Empresa de 
Comercialização Agrícola (ECA), nos 
povoados de Mademo e Chidengue.

Em Mademo, o FCID visitou um 
campo de produção de Araújo 
Madjone que cultiva uma área de um 
(1) hectar, para a produção de milho no 
âmbito do programa de fomento e um 
apoio e assistência técnica oferecida 
pela equipa de extensão da ECA. 

Em Chidengue, a equipa do FCID 

encontrou Vasco Jorge Chapanga, em 
mais uma actividade de sementeira, 
para a campanha agrícola 2017-2018. 

Chapanga é mais um dos pequenos 
produtores em parceria com 
a ECA. Existe em Chidenge 
um grupo de 30 pequenos 
produtores assistidos pela ECA.

“A minha vida mudou desde que comecei a 
trabalhar com a ECA”, contou Chapanga 
enquanto apresentava sua machamba 
à equipa do FCID, para de seguida 
acrescentar que “construi minha casa e 
todos os meus filhos estão na escola. Um 
deles está a fazer a 8ª classe”, concluiu.

Para melhor gestão, os pequenos 
produtores no distrito de Bárue estão 
organizados em pequenos grupos com 
um  mínimo de o 20 elementos. Através 
dos quais a ECA faz a distribuição 
da semente de milho e adubos.   

Com a subvenção solicitada ao  
FCID, a ECA pretende construir 
dois centros de recolha da produção 
dos pequenos produtores do distrito 
de Bárue, sendo um para o extremo 
norte e outro para sul do distrito. 

Vasco Chapanga

Produtor da região de Chidengue

A minha vida mudou
desde que comecei a
trabalhar com a ECA 

“
”

(CONTINUA...página 3)
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BM e UCP Monitoram actividades do FCID no 
Vale do Zambeze
Entre os dias 30 de Outubro 

à 02 de Novembro de 
2017, uma equipa conjunta 
do Banco Mundial (BM) e 
da Unidade de Coordenação 
do Projecto Pólos (UCP), 
trabalhou nas províncias de 
Tete e Manica em monitoria 
das actividades realizadas 
pelo Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração 
(FCID). 

A missão visitou quatro (04) projectos 
em fase de preparação das Propostas 
Completas de candidaturas ao FCID, 
as quais poderão ser submetidas para 
validação nas próximas  reuniões dos 

comités de investimento.

As visitas foram realizadas nos distritos 
de Bárue em Manica e Angónia, Moatize 
e Cidade de Tete, na província de Tete.

Para além das visitas, a missão reuniu-se 
com a equipa do Gestor do Fundo e a 
Unidade de Facilitação, para avaliar o 
cumprimento das orientações da última 
missão realizada entre os dias 28-31 de 

(CONTINUA...página 4)
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Interacção com um dos requerentes ao FCID-na Vila de Moatize

E cada centro terá serviços de assistência 
técnica aos pequenos produtores, 
e serão construídas moradias para 
os extensionistas, como forma de 
aproximá-los aos pequenos produtores. 
A ECA está a trabalhar no distrito de 
Báue com mais de 3000 pequenos 
produtores.

Produtores de Micuzi 

expectantes
Em Nhamantada, o gestor do FCID 
trabalhou com pequenos produtores 
de girassol em Micuzi, que estão em 
parceria com a Maeva (fábrica de 
processamento de girassol).

Segundo Fernando Chico João – 
extensionista da Maeva, no distrito de 
Nhamatanda, a empresa naquele distrito 
tem uma experiência de trabalho com 
produtores das regiões de Mutabarico 1 
e 2, regiões que fazem fronteira com o 
distrito do Búzi.

Na província de Sofala, a MAEVA 
trabalha com muitos produtores, 
nos distritos de Nhamatanda, Búzi e 
Gorongosa.

Ainda no distrito de Nhamatanda, 
a equipa do FCID visitou as futuras 
instalações da fábrica de  processamento 

de polpa de tomate, tomate pelado, 
pickles, chips de batata reno, batata 
doce e de banana, concentrado e outros  
no posto administrativo de Tica, cuja 
Nota Conceptual acaba de ser aprovada 
pelo gestor do FCID e o requerente 
está neste momento a preparar a sua 
Proposta Completa do sub-e projecto.

“Nós já produzimos girassol aqui, mas na altura 
faltaram compradores. Agora Estamos esperançados com a 
vinda da Maeva ”- dizem produtores de Micuzi (Nhamatanda)

José Cassamo - FCID interagindo com pequenos produtores de Micuzi- Nhamatanda
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Equipa do FCID 
trabalha com 
a ECOFARM e 
cooperativas de 
produtores

Depois de terem sidos feitos o 
primeiros desembolsos do 

Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID) a ECOFARM 
Moçambique, uma equipa dos gestores 
do FCID, trabalhou entre os dias 21 à 24 
de Novembro no distrito de Chemba, ( 
norte da Província de Sofala).

A visita a Chemba, onde está sedeada a 
ECOFARM Moçambique, tinha como 
objectivo verificar o nível de execução 
das actividades da empresa, no âmbito 
do financiamento do FCID. 

O trabalho esteve focado em duas 
componentes, Gestão financeira e de 
Monitoria e Avaliação, esta última crucial 
para que os próximos desembolsos 
aconteçam sem sobressaltos.

Na componente de Gestão Financeira, 

segundo Graciano Mahumane-gestor 
Financeiro do FCID, “o trabalho na 
ECOFARM visou transmitir as normas ou 
politicas e procedimentos financeiros para a 
correcta gestão de fundos do FCID e respetiva 
prestação de contas”, disse. 

Por outro lado, a equipa do FCID 
manteve um encontro com a responsável 
pelas operações programáticas da 
ECOFARM com as cooperativas, a qual 
apresentou o modelo de trabalho que a 
ECOFARM está a desenvolver com os 
pequenos produtores das cooperativas 
de Lambane e Tchapo, no distrito 
de Chemba, com um total de 509 

membros.

Ainda no distrito de Chemba, o FCID 
reuniu-se com os representantes das 
cooperativas, e a empresa responsável 
pela formação e treinamento 
das cooperativas em matérias de 
associativismo e produção de cana-de-
açúcar.

Refira-se que a ECOFARM é uma 
das primeiras empresas a se beneficiar 
do financiamento do FCID, cujos 
desembolsos já iniciaram. A empresa 
está a desenvolver um complexo 
açucareiro, que inclui um núcleo de 
plantação de cana sacarina, uma fábrica 
de açúcar orgânico e uma unidade de 
geração de bio-energia. 

A ECOFARM beneficiou de uma 
subvenção do Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração (FCID), 
no valor de 1.402.500 dólares (cerca 
de 25%) do total do projecto,  para 
estabelecimento de um sistema de rega e 
serviços de assistência técnica adequada 
aos pequenos produtores, membros de 
duas (2) cooperativas locais, num total 
de 509 beneficiários.

Março do corrente ano.

O Gestor do FCID fez a apresentação 
do relatório das actividades feitas e dos 
sub-projectos em pipeline e candidatos 
às próximas reuniões dos comités de 
investimentos. 

 


