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Comités de Investimento 
aprovam mais seis (6)
projectos 

Banco Mundial, PPIC e FCID
visitam pequenos produtores 

no Corredor de Nacala
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Telefone: (+258) 82 74 17 237

“Fundo Catalítico, nós 
contamos com o vosso 
apoio”- administradora de Namuno - Cabo 
Delgado

Produtores abrangidos pelos 
projectos do FCID perspectivam 
futoro promissor (especial Reportagem)

“Sonho 
melhorar a 

minha vida e da 
minha família 
nesta parceria 
com Amarula 
Farms”- Catija Víctor, 
camponesa em Namialo
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Comités de Investimento aprovam mais seis (6) 
projectos para financiamento FCID
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Quatro (4) projectos são do Vale do Zambeze e dois (2) do Corredor de Nacala

Reunidos nas suas 
sessões ordinárias 
entre os dias 14-19 de 

Dezembro de 2017, membros 
dos comités de Investimento 
do Vale do Zambeze e Corredor 
de Nacala aprovaram mais 
seis (6) projectos que serão 
financiados pelo Fundo 
Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID).

Destes projectos,  quatro (4) são da 
região do Vale do Zambeze, cujo 
destaque vai para a província de 
Manica com três (3), submetidos pelas 
empresas, Agromaco, Companhia 
de Vanduzi e ECA. E a província de 
Tete que conta com um (1) projecto 
aprovado, submetido pela Canelfood.

Os outros dois projectos são 
do corredor de Nacala, sendo 
um (1) em Cabo Delgado 
(Plexus) e o outro em Nampula 

– submetido pela Miruku Coop.

Com aprovação destes projectos, 
passa para 10 o número de projectos 
a beneficiarem do financiamento 
do FCID, totalizando um 
compromisso financeiro de mais de 
12 milhoes de dólares americanos.

“Estes projectos são importantes, nós queremos 
desenvolver o país”, destacou Víctor 

Faustino – presidente do Comité de 
Investimento do Vale do Zambeze, 
falando no encerramento da reunião 
dos dias 14-15 de Dezembro-2017, 
que analisou e aprovou quatro (4) 
projectos para o Vale do Zambeze.

Faustino considera ser ainda importante 
criar-se um desenvolvimento 
acelerado e rápido para o país.

“FCID coração do projecto Pólos”

Para o coordenador do 
projecto Pólos Integrados de 
Crescimento (PPIC), Danilo 

Nalá não resta dúvidas de que “o 
FCID é o coração do projecto Pólos. É 
um modelo novo pelo menos nos moldes 
em que está ser implementado”, referiu.

O FCID é uma das componentes 
do Projecto Pólos. De acordo com 
Danilo Nalá o FCID representa uma 
aprendizagem mútua entre o sector 
privado e o Governo moçambicano, 
na componente de negócio inclusivo.

Falando aos membros do Comité 
de Investimento do Vale do 
Zambeze, na Beira, Nalá avançou 

que “esperamos alcançar os objectivos 
traçados pelo Governo de Moçambique”.

Produção de alimentos e melhoria 
da cadeia de valor do agro-negócio 
são as principais actividades 
destes projectos aprovados 
para o financiamento do FCID. 

Aprovação dos mesmos representa 
por um lado o compromisso 
do governo moçambicano 
com o aumento da produção e 
produtividade agrícolas, e por outro, 
o compromisso do sector privado no 
negócio inclusivo, onde o pequeno 
produtor passa a ser um parceiro 
chave, para o desenvolvimento.

Danilo Nalá

Coordenador do projecto Pólos

Foto de família após a reunião de Comité de Investimento em Pemba

“ Esperamos alcançar os 
objectivos traçados pelo 

Governo de Moçambique”, 
Danilo Nalá
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Abrangidos pelos projectos financiados pelo FCID
Mais de 19 mil pequenos produtores perspectivam 
um futuro promissor

Um dos objectivos do Fundo 
Catalítico é melhorar a capacidade 

de acesso aos mercados, dos pequenos 
agricultores e MPMEs no Vale do 
Zambeze e no Corredor de Nacala, 
através de investimentos privados e 
investimentos públicos complementares, 
orientados para o mercado.

Os 10 projectos até aqui aprovados 
vão beneficiar directamente mais 

de 19 mil pequenos produtores, 
no Vale do Zambeze e Corredor 
de Nacala, os quais, perspectivam 
bons resultados nos próximos anos.

“Teremos três (3) ganhos com este projecto 
– o primeiro vai para o distrito que 
passará a ter uma economia sustentável – 
o segundo vai para nós pequenos produtores 
que depois da colheita passaremos a ter 
algum dinheiro para sustentar as nossas 
famílias”,  considera  Víctor  das 
Neves – presidente da cooperativa 
de canaveiros orgânicos de Lambane 
(COCO LAMBANE), uma das 
duas cooperativas em parceria com 
a ECOFARM Moçambique, no 
distrito de Chemba. Das  Neves 
destaca como terceiro ganho a 
colocação do distrito de  Chemba 
em altos patamares na produção de 
cana-de-açúcar orgânico no país. 

A ECOFARM está a construir um 
complexo fabril para a produção 

diária de 45-50 toneladas de açúcar 
orgânico, correspondentes a 400 
toneladas de cana sacarina orgânica 
certificada, a ser produzida numa 
área de 550 hectares, em parceria 
com duas cooperativas de canavieiros, 
envolvendo mais de 500 membros.

Com o apoio do FCID, os mais de 
500 membros das cooperativas 
estão benefiarem de capacitação 
e treinamento em matérias de 
produção de cana-de-açúcar orgânica. 

Por outro lado, os cooperativistas terão 
uma área de mais de 100 hectares para 
produção de comida, devidamente 
equipados com sistema de irrigação.

“ O terceiro ganho é 
colocação do distrito de 

Chemba em altos patamares 
na produção de cana-de-
açúcar orgânico no país”-

Víctor das Neves

Víctor das Neves
Presidente de  Coco Lambane

Juntar-se às empresas para ter acesso às tecnologias

Catija Víctor é uma das 30 mulheres 
que trabalham em parceria 

com Amarula Farms, em Namialo. 
Pertece a COCRANA – Cooperativa 

Agrícola de Namialo, criada com 
apoio do Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração (FCID).

A cooperativa tem 60 membros, 
dos quais 30 mulheres e 30 homens, 
envolvidos na produção de hortícolas.

“Sonho melhorar a minha vida e da 
minha família com a parceria que 
estamos a ter com Amarula Farms”, 
revela Catija Víctor, para quem 
juntou-se à Amarula Farm para ter 
acesso às tecnologias de produção.

“Onde eu produzia não tinha água, aqui 
a empresa tem água, maquinaria agrícola 
(...), aqui espero melhorar a minha 
produção”, realçou Catija.

Agostinho Mateus- residente em 
Murameia-2, posto administrativo 

“ Sonho melhorar a minha 
vida e da minha família 

nesta parceria com Amarula 
Farms”- Catija Víctor

de Hucula, distrito de Namuno, é 
membro de uma associação também 
formada com ajuda do FCID, e 
trabalha com a Plexus Moçambique, 
na produção de algodão.

Conta que se juntou à Plexus para 
se beneficiar de insumos agrícolas. 
Está ansioso e esperançoso em ter 
bons resultados com o projecto 
de Agricultura de conservação 
mecanizada, a ser implementa 
pela Plexus naquele distrito.

Agostinho Mateus
Residente em Murameia-2
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“Ajudar a desenvolver minha comunidade” – Anselmo Pereira

Membro fundador e secretário da cooperativa 
COOP-CANA, em Chiúre, Anselmo Pereira 
é um jovem de 24 anos de idade. Com mais 

cinco (5) colegas fundaram a COOP-CANA para trabalhar 
em parceria com a OURO VERDE- na produção de cana-
de-açúcar orgânica, numa área de cerca de 80 hectares.

A cooperativa será composta por 80 membros.
Anselmo Pereira já faz as contas para futuro, “meu  
sonho é ajudar a desenvolver a minha comunidade”, disse.

Sensibilizados com as dificuldades que a sua comunidade 
passa, Pereira diz que junto com os seus colegas estão 
a idealizar algumas acções para aliviar o sofrimento da 
comunidade, como responsabilidade social da cooperativa.

“Todos os membros fundadores da cooperativa somos da mesma 
comunidade, estamos pensar que com os redimentos que virão 
da cooperativa, faremos poupanças para depois abrirmos 
um furo de água na nossa comunidade”, contou Pereira.

O jovem mostra-se agradecido pelo apoio prestado pelo 
FCID, na criação e legalização da sua cooperativa. “Se não 
fosse este apoio, não teríamos esta oportunidade de nos organizarmos 

e podermos trabalhar juntos com a Ouro Verde”, avança Pereira. 

“...com os redimentos que virão da 
cooperativa, faremos poupanças para 

depois abrirmos um furo de água na nossa 
comunidade”, Anselmo Pereira

Maria Felisbela Lázaro – administradora de Namuno

“Fundo Catalítico contamos com o vosso apoio”

O distrito de Namuno fica no 
extremo sul da província 
de Cabo Delgado e é rico 

em terras aráveis para a produção 
agrícola, no entanto, segundo Maria 
Felisbela Lázaro – administradora 
distrital, o distrito enfrenta problemas 
de falta de equipamentos agrícolas.

Milho, mandioca, feijões, gergelim 
e algodão são as principais culturas 
daquele ponto da província nortenha 
de Cabo Delgado, sendo que o 
algodão tem estado no centro das 
atenções graças ao apoio dado pela 
Plexus Moçambique, que este ano 
está a trabalhar naquela região com 
mais de 39 mil pequenos produtores.

“Só com o apoio dado pela Plexus os 
nossos produtores até que conseguem 

produzir, mas em pequenas áreas porque 
não temos maquinarias agrícolas”, 
lamentou Maria Felisbela Lázaro, para 
quem o projecto de Agricultura de 
Conservação Mecanizada, submetido 
pela Plexus ao financiamento FCID, 
será um alívio para o distrito, “a nossa 
produção vai aumentar”, salientou.

Missão do Banco Mundial num encontro de cortesia com administradora de Namuno

Maria Felisbela Lázaro
Administradora de Namuno

(CONTINUA...página 5)
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Falando num encontro que 
manteve com uma equipa do Banco 
Mundial, Projecto Pólos e FCID, 
administradora de Namuno, deixou 
garantias de que o seu executivo vai 
ajudar no que for necessário para 
que o projecto seja um sucesso.

“Fundo Catalítico nós contamos com o 
vosso apoio. Namuno não tem parque 
de máquinas agrícolas”, afirmou 
acrescentando que “ainda não temos 

aqui empresas fortes, mas queremos 
que nasçam aqui iniciativas para isso”. 

De salientar que a Plexus submeteu 
ao FCID um projecto de Agricultura 
de Conservação Mecanizada, a ser 
implementado no distrito de Namuno, 
sendo que uma das componentes 
deste projecto é aquisição de 
parques de máquinas e sistemas de 
armazenamentos aos produtores.

“  Fundo Catalítico nós    
contamos com o vosso 
apoio. Namuno não 

tem parque de máquinas 
agrícolas”- Maria Felisbela Lázaro 

adminstradora de Nampuno

Banco Mundial, PPIC e FCID visitam pequenos 
produtores no Corredor de Nacala

Uma equipa composta pelo 
Banco Mundial, Projecto 
Pólos e Fundo Catalítico 

para Inovação e Demonstração 
(FCID), trabalhou na primeira 
semana de Dezembro, nas província 
de Cabo Delgado e Nampula, 
em missão de Due Deligence.

Nas duas províncias a missão visitou e 
reuniu-se com pequenos produtores 
em parceria com a Ouro Verde e 
Plexus, nos distritos de Chiúre e 
Namuno, em Cabo Delgado e Amarula 
Farms – Namialo em Nampula, 
e um encontro a Miruku Coop. 

Nos encontros a missão interagiu com 
os pequenos produtores e as empresas 

em alusão, sobre os mecanismos 
de parcerias existentes. Para além 
dos encontros com os pequenos 
produtores, a equipa composta pelo 
Banco Mundial, PPIC e FCID os 

campos de produção das empresas 
e também conheceu por exemplo 
em Chiúre e Namuno as áreas onde 
serão abertos campos de produção 
para os pequenos produtores. 

Encontro da Missão do Banco Mundial com pequenos produtores de Murameia-2, no distrito de Namuno (Cabo Delgado)

Interacção com produtores de Namialo, parceiros da Amarula Farms



Ouro Verde e FCID discutem últimos detalhes 
do contrato de financiamento

O Fundo Catalítico para Inovação 
e Demonstração (FCID) reuniu-
se no dia 18 de Janeiro, na cidade 
de Tete, com os representante da 
ECOENERGIA MOÇAMBIQUE, 
executora do projecto Ouro Verde 
em Chiúre – sul de Cabo Delgado, 
para discutir os últimos detalhes 
do contrato de financiamento, 
ao projecto de Produção de 
açúcar orgânico não-refinado.

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

Também participaram da 
discussão, o Gestor regional do 
Projecto Pólos Integrados de 
Crescimento (PPIC), Abdul Gafur 
e o Hermes Sueia - responsável 
da Unidade de Facilitação (UF).

O projecto de Produção de açúcar 
orgânico não-refinado, está a ser 
desenvolvido pela ECOENERGIA 
MOÇAMBIQUE, no distrito de 
Chiúre – na província de Cabo 
Delgado, em parceria com um 
cooperativa de pequenos produtores.

Para este projecto, o FCID vai financiar 
mais de 1.4 milhões de dólares, 
para o estabelecimento da parceira 
com os produtores locais, e para o 
desenvolvimento da cooperativa, 
capacitação dos cooperativistas em 
matérias de produção de cana de açúcar 
orgânica e expansão dos campos.

Mais informações em: 
www.fundocatalitico.co.mz

apoio@fundocatalitico.co.mz

“1. 497,081 USD
serão desembolsados pelo 
FCID à Ouro Verde”
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Equipa do FCID, UF, PPIC e representantes da Ouro Verde 


