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§Ano de Inicio de Actividades: 2014

§Localização: Distrito de Macate, posto administrativo de Zembe

§Tipo de Empresa: Sociedade por quotas (Limitada)

§Área de actividade: Agrícola

§Produtos : Pera abacate

§Produtos adquiridos de pequenos produtores: Litchi (110 tons/ano)

§Área potencial: 250 hectares

§Área explorada: 141 hectares (pera abacate)

§Fonte de Financiamento: Investimento directo estrageiro

§Empregos Criados: 155

§Fonte de aquisição da matéria prima: Moçambique e Africa do sul

§Tecnologia de produção: Agricultura mecanizada

§Volumes de produção: 200 toneladas de pera abacate esperado

§Capacidade de Processamento: 30 tons/dia de litchi

§Processamento actual : 2 tons/dia de litchi

§Mercados da Produção: Holanda, Franca

1. WESTFALIA FRUTO MOÇAMBIQUE
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§Ano de Inicio de Actividades: 2009

§Localização: Distrito de Sussundenga, posto administrativo de Mutica

§Tipo de Empresa: Sociedade por quotas (Limitada)

§Área de actividade: Agrícola

§Produtos : Macadâmia, litchi, e pera abacate

§Área potencial: 892 hectares

§Área explorada: 380 há (macadâmia) , 160 ha (pera abacate ), 70 ha (litchi)

§Fonte de Financiamento: Investimento directo estrageiro

§Empregos Criados: 300

§Fonte de aquisição da matéria prima: Moçambique e Africa do sul

§Tecnologia de produção: Agricultura mecanizada

§Volumes de produção: 90 tons de macadâmia (apenas 90 há em fase produtiva)

§Capacidade de Processamento: 800tons/ano de macadâmia

§Processamento actual : 90tons/ano de macadâmia

§Mercados da Produção: Africa do Sul

2. MACS IN MOZ
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§Ano de Inicio de Actividades: 2004

§Localização: Província de Manica, Distrito de Vanduzi, Posto administrativo de Vanduzi

§Tipo de Empresa: Sociedade Anônima (SA)

§Área de actividade: Produção, empacotamento e comercialização

§Produtos : Milho miúdo, piri-piri, brócolos, soja de vagem e feijão verde

§Produtos adquiridos de pequenos produtores: Milho miúdo, piri-piri, brócolos, soja de
vagem e feijão verde

§Área potencial: 2450 ha

§Área explorada: 1353 ha

§Fonte de Financiamento: IDE – Capital próprio

§Empregos Criados: 1997

§Fonte de aquisição da matéria prima: nacional ou importada (embalagens)

§Tecnologia de produção: Mecanização

§Volumes de produção: 800 tons

§Capacidade de Processamento: 100 ton/semana

§Processamento actual : 35 ton/semana

§Mercados da Produção: Europa, RSA e Reino Unido

3. COMPANHIA DE VANDÚZI 
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§Ano de Inicio de Actividades: 2009

§Localização: Cidade de Chimoio (Fabrica); Distritos de Vandúzi, Sussundenga e Manica
(reprodução, criação e engorda)

§Tipo de Empresa: Sociedade por quotas (Limitada)

§Área de actividade: Pecuária

§Produtos : Carne de bovino

§Quantidade adquirida de pequenos produtores: 250 a 300 bovinos por semana
§Área potencial: 19500 ha

§Área explorada: 19500 ha

§Fonte de Financiamento: Investimento directo estrageiro

§Empregos Criados: 327

§Fonte de aquisição da matéria prima: Africa do Sul, Manica, Tete, Sofala

§Sistema de produção: Produção intensiva

§Capacidade de Processamento: 200 bovinos e 600 caprino diário

§Processamento actual: 250 bovino por semana

§Mercados da Produção: Chimoio, Beira, Tete, Nampula, Maputo e China (pele)

4. MOZBIFE
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§Ano de Inicio de Actividades: 1973
§Localização: Distrito de Vandúzi (Produção de pintos de um dia, frango de corte e
produção de ração) e Gondola (produção de ovos);

§Tipo de Empresa: Individual
§Área de actividade: Agropecuária
§Produtos: Produção de ovos de consumo e incubação, pintos de um dia, frangos de
corte e processos ração.
§Fonte de Financiamento: IDN - Capital próprio
§Empregos Criados: 1.200
§Fonte de aquisição da matéria prima: Pequenos produtores locais, empresas
(Cargil, D.E.C.A, Export marketing)
§Frangos de Corte: 35 pavilhões inteligente, com capacidade de 42000 pintos por
ciclo,
§Ovos de Consumo: 30 pavilhões , com capacidade 15000 poedeira
§Ovos de incubação: 10 pavilhões, com capacidade para 13000 poedeiras

5. AGROPECUÁRIA ABÍLIO ANTUNES (1/2) 
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§Produção Ovos de consumo: 150.000 ovos por dia

§Produção de Pintos de um dia: 70.000 a 90.000 pintos por dia

§Produção de Frangos de corte: em media 60.000 por semana

§Produção de Ração: 240 toneladas por mês

Capacidade de Processamento:

§Frangos de corte: 30.000 frangos por dia

§Ração: 80.000 toneladas por dia

Processamento actual

§Frangos de corte: 15.000 frangos por dia

§Ração: 60.000 toneladas por dia

§Mercados da Produção: Região centro e norte

I. PERFIL DAS EMPRESAS A SER VISITADAS 
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§Ano de Inicio de Actividades: Novembro de 2014

§Localização: Província de Manica; Distrito de Macate; Posto administrativo de Macate

§Tipo de Empresa: Individual - unipessoal

§Área de actividade: Agropecuária

§Produtos : Leite

§Área potencial: 265 ha

§Área explorada: 160 ha

§Fonte de Financiamento: IDN - Capital próprio

§Empregos Criados: 59

§Fonte de aquisição: Africa do Sul (bovino), Manica, Sofala e Zambézia (matéria prima)

§Sistema de produção: produção intensiva

§Numero de vacas leiteiras: 116 vacas

§Volumes de produção: 1480 Litros por dia

§Mercados da Produção: Chimoio, venda a empresa DanMoz

6. CLIFTON MEADOWS
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§Ano de Inicio de Actividades: 2012

§Localização: Província de Manica; Distrito de Gondola; Posto administrativo de Cafumpe

§Tipo de Empresa: Associação

§Área de actividade: Piscultura

§Produtos : Peixe

§Área potencial: 50 gaiolas de 7.5 metros cúbicos

§Área explorada: 12 gaiolas de 7.5 metros Cúbicos

§Fonte de Financiamento: Parceria público-privado

§Empregos Criados: 20

§Fonte de aquisição: Alevinos e ração de Inhambane

§Sistema de produção: Intensivo (cativeiro)

§Volume de produção potencial: 31,3 toneladas/ano

§Volume de produção actual: 7.5 toneldas/ano

§Mercados da Produção: Chimoio e Gondola

7. Associação 16 de Junho
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8. Associação de Piscicultores de Gondola – Tanques do 
Senhor Tomé Zacarias

§Ano de Inicio de Actividades: 2010

§Localização: Província de Manica; Distrito de Gondola; Posto administrativo de Cafumpe

§Tipo de Empresa: Privada

§Área de actividade: Piscultura

§Produtos : Peixe

§Área potencial: 7 tanques de 20x15 metros

§Área explorada: 5 gaiolas de 20x15 metros

§Fonte de Financiamento: Parceria público-privado

§Empregos Criados: 8

§Fonte de aquisição da materia prima: Alevinos e ração de Inhambane

§Sistema de produção: Intensivo (cativeiro)

§Volume de produção potencial: 4,2 toneladas/ano

§Volume de produção actual: 3.0 toneldas/ano

§Mercados da Produção: Chimoio e Gondola


