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Os Fundos de Garantia Disponíveis2



O Fundo de Garantia do Subsector do Caju
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O que é?

O Fundo de Garantia do Subsector do Caju constitui uma iniciativa do

Instituto de Fomento do Caju (INCAJU) em parceria com o Banco Nacional

de Investimento (BNI) para promover o acesso ao financiamento e aos

serviços financeiros pelas Micro, Pequenas e Médias explorações do

subsector do caju.

Objectivos

Concessão de Garantias de Crédito aos potenciais beneficiários para o

estímulo à produção, processamento, comercialização e toda cadeia de

valor do subsector do caju

Montante do 

Fundo 
O capital inicial é de 60.000.000,00 MZN

Grau de 

Cobertura de 

Crédito 

O grau de cobertura de crédito será no máximo de 80.00% (oitenta por

cento) do financiamento concedido pelo BNI ou outras Instituições

Financeiras aos beneficiários, a determinar em função, de entre outros,

do financiamento concedido, prazo de reembolso, risco da operação e

garantias adicionais apresentadas pelos beneficiários.



O Fundo de Garantia do Sector Agrícola 
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O que é?

O Fundo de Garantia do Sector Agrário constitui uma iniciativa do Fundo

de Desenvolvimento Agrário (FDA) em parceria com o Banco Nacional de

Investimento (BNI) para promover o acesso ao financiamento e aos

serviços financeiros pelas Micro, Pequenas e Médias explorações agrárias.

Objectivos
Concessão de Garantias de Crédito aos potenciais beneficiários para o

estímulo à produção, processamento, comercialização e toda cadeia de

valor do sector agrário

Montante do 

Fundo 
O capital inicial é de 190.000.000,00 MZN

Cadeias de Valor 

Prioritárias 

Produção, processamento, conservação e comercialização de Arroz,

Leguminosas (Feijões e Soja) Hortícolas, Raízes, Tubérculos, Fruticultura,

Aves e Carnes Vermelhas.

Corredores do 

Desenvolvimento 

Agrário

• Pemba-Lichinga

• Zambeze

• Nacala

• Beira

• Limpopo

• Maputo



Considerações Gerais
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Tipos de 

Financiamentos 

abrangidos 

• Curto prazo, para apoio de tesouraria aos produtores, empresas e

comerciantes de produtos agrários.

• Médio e Longo prazo, para investimentos de expansão ou introdução de

novas culturas na produção agrícola dos proponentes.

Limites de Taxa de 

Juro 

Os projectos candidatos a concessão de garantia deverão estar sujeitos às

seguintes taxas:

• Inferior a 27.00%

• Superior a 10.00%

Execução da 

Garantia 

• Incumprimento ou atraso de 3 prestações consecutivas por parte dos

mutuários à Instituição Financeira;

• Falência declarada pelos mutuários previamente chancelada pelas

autoridades judiciais;

• Impossibilidade de o mutuário continuar a sua actividade por ocorrência

de externalidades locais incontornáveis: guerras, calamidades naturais,

instabilidades sociais, etc. Nesse caso, a execução da garantia deverá

ser em 50%, cabendo outra metade ao financiador
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Requisitos

• Projecto de exploração (com o Plano de Negócios)

• Carta de solicitação de financiamento dirigida ao BNI/agentes

implementadores

• Carta abonatória do Governo Local

• Documentos de Identificação autenticados

• DUAT (onde é aplicável)

• Carta de solicitação de Garantia Bancária ao BNI

• Fotocópia autenticada da escritura pública da constituição da

sociedade (aplicável às entidades colectivas)

Procedimentos 

de Candidatura 

• Os potenciais beneficiários deverão preparar os planos de negócios e

toda informação legal e financeira da empresa

• Os planos de negócios deverão ser submetidos ao INCAJU ou BNI para

avaliação

• O BNI e o INCAJU levarão o máximo de 60 dias para comunicar ao

proponente a decisão

• Em caso aprovação da garantia o Fundo irá emitir uma carta de

garantia a favor do mutuário

• Em caso de reprovação, o Fundo irá emitir um parecer com o conjunto

de informação a ser melhoradas no plano de negócio ou processo de

candidatura.

Locais de 

submissão de 

candidatura 

• Delegações provinciais do INCAJU/FDA

• Sede do Banco Nacional de Investimentos (Maputo)

• Representações Regionais do Banco Nacional de Investimentos

• Agentes Implementadores
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Outras alternativas de financiamento no BNI3



O objectivo do FAE é melhorar a cadeia

de valor dos produtos agrícolas e

promoção do empreendedorismo no

âmbito do projecto, desenvolvimento de

competências técnico profissionais na

região do Vale do Zambeze;

Recém graduados das

escolas de Agronegócio,

pequenos e médios

produtores.

EUR 6 M

Trata-se de uma iniciativa de nível

nacional e materializa os objectivos e

metas do Programa Nacional de

Desenvolvimento Sustentável.

Numa primeira fase, o projecto abrange

os seguintes província: Província da

Zambézia (Gurué, Alto Molocue, Mocuba,

Ile e Gilé); Nampula (Malema, Lalaua,

Riaue e Mecubúri).

Agricultores familiares, 

pequenos produtores 

comerciais emergentes e 

pequenas e médias empresas.

USD 13,5 M
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Linhas de Crédito disponíveis 

LINHA DE CRÉDITO DESCRIÇÃO BENEFICIÁRIOS MONTANTE



O objetivo do projeto é contribuir para a

melhoria dos meios de subsistência das

famílias rurais. O Objetivo Específico de

Desenvolvimento do Projeto é de

aumentar a disponibilidade, o acesso e o

uso de serviços financeiros sustentáveis

inclusivos adaptados (adequados,

acessíveis e inovadores) e serviços de

apoio técnico em áreas rurais.

Agricultores familiares

(zonas rurais),

pequenas e médias

empresas.

USD 62.1 M

LINHA DE CRÉDITO DESCRIÇÃO BENEFICIÁRIOS MONTANTE
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Linhas de Crédito disponíveis 



Av. Julius Nyerere 3504 Bloco A2

4468 Maputo – Mozambique 

Tel: 21 498 581

Cel.: 84 365 8277

fundos@bni.co.mz

POR UM MOÇAMBIQUE 

MAIOR E MELHOR PARA 

TODOS

Muito obrigado.

•


