
Portfólio dos Projectos do Fundo Inovador 

Item Implementador Título do projecto Localização Orçamento 
aprovado 

Objectivos Total de 
beneficiários 

Aspecto Inovador 

Projectos aprovados em 2011 

1 ECA 
Provisão de serviços de 
extensão, introdução do uso 
de semente melhorada e 
fertilizantes 

Manica (Barué) 50.000 Melhorar o rendimento da cultura de milho 
nas machambas dos pequenos produtores  3.000 Provisão de insumos melhorados para 

melhorar a produção e produtividade 

Projectos aprovados em 2012 

2 So Soja  
Esquema de produção de 
soja por contracto  

Manica 10.000 Fomentar a produção de Soja 
10 

Disponibilização de insumos e garantia 
de mercado, aumentando assim a renda 
para os produtores. 

3 RDI 
Projecto de produção de 
frutas (pera- abacate), que 
recebeu um financiamento 
de 

Manica 
(Sussundenga) 32.000 Desenvolver um esquema de produção de 

16 ha de pera-abacate por contrato 12 
Disponibilização de insumos e garantia 
de mercado, aumentando assim a renda 
para os produtores 

4 Phatani Construção de um armazém  Manica 
(Nhamatanda) 20.000 Facilitar a ligação dos produtores com o 

mercado 1.500 

Criação de facilidades para 
comercialização dos produtos dos 
camponeses através de mercados 
estruturados, incentivando o aumento da 
produção e produtividade 

5 Mozfoods/Ca. Vanduzi Treinamento e Certificação 
das associações 

Manica (Vanduzi e 
Rotanda) 40.000 

Satisfazer requisitos exigidos pelo Mercado 
internacional para exportação da produção 
dos pequenos produtores  

1.000 
Dotar os produtores de condições para 
participar na comercialização 
internacional 

6 Centro Internacional de 
Batata (CIP) 

Estabelecimento de um 
sistema de semente 
melhorada de batata reno 
fiável  

Manica (Chimoio; 
Rotanda) 460.000 

Criar capacidade interna de disponibilidade 
de semente de batata melhorada, baseado 
em práticas acessíveis para pequenos 
produtores. 

  Melhoramento da investigação agrária 
no sector de batata reno.  



7 ISPM 
Estabelecimento de Centro 
de Formação em 
mecanização Agrícola 

Manica (Chimoio) 170.000 Criar facilidades do ISPM para capacitar os 
seus educandos e não só.    

Criação de facilidades para garantir a 
capacitação técnica dos estudantes 
daquela instituição 

8 Clean Star 
Multiplicação de estacas de 
mandioqueiras para os 
pequenos produtores 

Sofala   
O objectivo era de produzir estacas 
suficientes para 100 ha em 2013 e 1,000 ha 
em 2014 

    

  Projectos aprovados em 2013 

9  Escola Profissional 
Agrárias Gorongosa  

Estabelecimento de infra-
estrutura de irrigação para 
produção de estacas de 
Mandioca 

Sofala (Gorongosa) 45.000 Criar facilidades para EPG melhorar a 
capacitação técnica prática dos produtores    

Criação de facilidades para garantir a 
capacitação técnica dos estudantes 
daquela instituição.  

10  OLAM  Esquema de produção de 
arroz 

Baixa de Zambézia 
(Mopeia) 80.000,00 

Estabelecimento de um sistema de rega 
para apoiar os pequenos produtores na 
produção de arroz  

102 

Estabelecimento de uma  infra-estrutura 
de irrigação para melhorar a produção e 
produtividade tornar o projecto 
competitivo  e melhorar a renda das 
famílias envolvidas 

11  ADPP  Construção de 5 armazéns 
para os produtores  

Sofala (Maringue e 
Gorongosa) 100.000 

Facilitar a comercialização dos produtos 
produzidos pelos produtores associados 
para milho, algodão, feijões, soja e outras,  

3.250 

Criação de facilidades para 
comercialização dos produtos dos 
camponeses através de mercados 
estruturados, incentivando o aumento da 
produção e produtividade 

12  Terra Nova  Produção de fertilizantes 
através de resíduos sólidos 

Sofala (Beira e 
Dondo) 20.000 Disseminação do uso de fertilizante natural 

pelos pequenos agricultores 1600 
Promoção de novas tecnologias para 
melhoramento da produção e 
produtividade 

13  ETG/SNV  Esquema de outgrowing de 
produção de Gergelim  Sofala (Caia e Buzi) 400.000 

Promover um esquema de produção por 
contrato de gergelim em parceria com a 
Export Trading Group (ETG) como 
comprador do produto final. 

1812 
Disponibilidade de insumos para os 
produtores e assegurar e ligação dos 
produtores com o mercado 



14  Tsetsera  Esquema de produção de 
suínos por contrato   Manica (Chimoio) 30.000 

Apoiar a associação de produtores na 
produção de suínos através de 
disponibilização de insumos e assistência 
técnica 

10 
Disponibilização de insumos e garantia 
de mercado, aumentando assim a renda 
para os produtores. 

15  Grupo Meava 
Promoção de produção de 
matéria-prima (girassol) local 
para abastecer a fábrica da 
Maeva 

Sofala (Buzi e 
Gorongosa) 21.158 Disponibilizar serviços e insumos para 

produção de girassol 129 
Disponibilização de insumos e garantia 
de mercado, aumentando assim a renda 
para os produtores. 

  Projectos aprovados em 2014 

16 ADEM 
Construção e 
Apetrechamento de um 
Armazém para 
Comercialização Colectiva  

Tete (Macanga) 33.840,00 
Contribuir para o aumento da renda do 
produtor filiado a Associação de 
Namadende através de vendas colectivas e 
por contrato.  

148 

Disponibilidade de infra-estruturas e 
equipamento para apoiar a 
comercialização colectiva dos produtos 
dos pequenos produtores numa escala 
que lhes permite atrair grandes 
compradores, negociar o preço, 
incentivando ao aumento da produção. 

17 EPG II 
Estabelecimento do sistema 
de rega para produção de 
vegetais e cereais. 

Sofala (Gorongosa) 46.680,00 
Aumentar a eficiência das práticas agrícolas 
dos alunos através de introdução de um 
sistema de irrigação em 12 hectares. 

120 

Criação de uma geração de jovens 
recém-formados com capacidades para 
integrarem-se no ambiente do 
agronegócio ou incentivados para o auto 
emprego no sector agrário.  

18 Fundação MICAIA Reforço e Melhoria da 
Comercialização Agrária  Manica (Barué) 37.000,00 

Contribuir para o aumento da renda dos 
produtores filiados as Associações e 

integrá-los no mercado 
2.200 

Disponibilização de armazéns na região 
para venda de produtos dos membros 
associados a grandes comerciantes. 

19 IAC  

Fortalecimento das 
capacidades técnico-
profissionais dos estudantes 
do IAC através de estágio e 
produção de pintos. 

Manica (Chimoio) 56.364,00 
Melhorar a qualidade dos graduados 
Estudantes graduados do IAC através da 
introdução de trabalhos práticos. 

250 

Fortalecimento da capacitação técnica 
de estudantes. Formação de jovens com 
capacidades para integrarem-se no 
ambiente do Agronegócio ou 
incentivados para o auto emprego no 
sector agrário. 



20 ISPM II 

Fortalecimento das 
capacidades técnico-
profissionais dos estudantes 
do ISPM na área de 
agronegócio 

Manica (Chimoio) 96.323,00 
Desenvolvimento das capacidades técnicas 
dos estudantes recém-formados do ISPM 
através da sua ligação com o sector privado 
(estágios profissionais).  

110 

Criação de uma geração de jovens 
recem graduados com capacidades para 
integrarem-se no ambiente do 
Agronegócio ou incentivados para o auto 
emprego no sector agrário. 

21 UDAC GONDOLA 
Capacitação de produtores 
para uma Produção avícola 
Intensiva e sua integração no 
Mercado. 

Manica (Gondola) 25.075,00 
Capacitar e apoiar os produtores na cadeia 
de valor avícola e integrá-los de forma 
organizada no mercado com vista ao 
aumento da sua renda e estado nutricional. 

350 

Desenvolvimento de actividades para 
capacitar os avicultores, por forma a 
permitir que sejam integrados no 
mercado de comercialização dos seus 
produtos.  

22 UPCT 
Apoio a produção hortícola 
intensiva dos pequenos 
Produtores  

Tete (Tsangano) 60.512,00 
Aumentar a capacidade produtiva e 
produtividade dos produtores alvos e 
facilitar sua ligação com os mercados. 

40 
Introdução de um modelo organizativo 
sustentável para a produção de 
hortícolas. 

  Projectos aprovados em 2015 

23 CIP 
Difusão e adopção de novas 
variedades moçambicanas 
de batata no Corredor da 
Beira. 

Manica e Tete 88.000,00 
Impulsionar a adopção e uso de variedades 
de batata de alto rendimento e adaptadas 
ao ambiente local.  

3.000 
Introdução de 7 variedades de semente 
de batata, contra a espécie que era 
tradicionalmente utilizada pelos 
camponeses locais  

24 DANMOZ 
Apoio as Cooperativas de 
produção de leite e fortalecer 
sua ligação com os 
mercados. 

Manica (Vanduzi, 
Gondola, Matsinho, 
Zembe) 

77.420,00 
Estimular a produtividade e o rendimento 
leiteiro dos pequenos produtores e 
fortalecer a sua ligação com os mercados. 

300 

Capacitação das Associações de 
produtores de leite sobre melhores 
práticas de produção de foragem para 
alimentação do Gado. A comercialização 
colectiva do leite também e uma 
inovação na Província de Manica. 



25 DNSV 
Controlo da Tuberculose 
Bovina na Província de 
Sofala.  

Sofala (Búzi, 
Nhamatanda, 
Dondo e Beira) 

90.000,00 

Diminuir o impacto negativo da tuberculose 
bovina na produção de bovinos na Província 
de Sofala, melhorando os rendimentos dos 
criadores e reduzindo o potencial risco para 
a saúde pública.  

300 
Combinação do sector público e privado 
(parceria pública privada) para combate 
da tuberculose 

26 Land O’Lakes 
Estabelecimento de Centros 
de Recolhas de Leite das 
Cooperativas Leiteiras 

Sofala (Dondo, 
Inhamízua e 
Nhangau) 

75.000 

Fortalecimento das microempresas 
cooperativas vocacionadas na produção e 
comercialização de leite puro, prestação de 
insumos, serviços, formação e informação 
aos seus membros. 

200 
Estabelecimento de Centros de recolha 
de Leite nas zonas de produção para uso 
por parte dos pequenos produtores. 

27 UPCS 
Apoio Institucional com vista 
ao fortalecimento das 
capacidades organizacionais 
da UPCS. 

Sofala (Buzi, 
Marringue e Caia) 200.000 

Desenvolver capacidades de forma a 
responder positivamente aos desafios da 
base, nomeadamente as Uniões Distritais e 
Associações. 

6.000 
Organização e fortalecimento do 
movimento associativo na Província de 
Sofala.  

28 
Escola Professional 
Agropecuária de Caia 
(EPAC) 

Fortalecimento de 
Capacidades Técnicas 
Profissionais dos Estudantes 
da EPAC 

Sofala (Caia) 65.000 Criar facilidades para capacitação técnica 
prática na EPAC   

Criação de facilidades na organização 
que vai permitir uma capacitação técnica 
profissional efectiva. 

  Projectos aprovados em 2016 

29 Export Trading Group 
Fomento de Feijão Boer Sofala 

(Nhamatanda) 
116.672 Disponibilizar serviços e insumos para 

produção de feijão boer 2.000 
Provisão de insumos, promoção de boas 
práticas e sua ligação com o mercado. 

 


