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Contextualização

85%
De acordo com o Centro de Promoção da 

Agricultura (CEPAGRI) 85% da terra de 

Moçambique é arrável.

Terra arrável

25%
O sector da agricultura é o que mais contribui

no PIB moçambicano, apresentando uma

contribuição de cerca de 25% em média.

Contribuição no PIB

66%
De acordo com o INE o sector da agricultura

absorve a maior parte da força de trabalho em

Moçambique , empregando cerca de 66% da 

população economicamente activa.

Contribuição no emprego

MOÇAMBIQUE POSSUI ELEVADO 

POTENCIAL AGRÍCOLA
Em Moçambqiue o agronegócio é um sector com grande potencial dada

a extensão das terras aráveis não utilizadas de Moçambique e as suas

condições agroecológicas, especialmente propícias a excedentes nas

províncias do norte e centro.

Pelo que, promover o bom desempenho das PMEs no agronegócio e no

agro-processamento é fundamental para desenvolver oportunidades de

crescimento endógeno que fortaleçam o tecido econômico do país.



Principais 

desafios

AS PME´S MOÇAMBICANAS ENFRENTAM 

DIVERSOS CONSTRAGIMENTOS

“A despeito do elevado potencial que existe no sector

agrário, as PME´s moçambicanas ainda não

conseguem explorar integralmente este potencial

devido ao fraco acesso a uma gama diversificada de

serviços que lhes permita se tornarem mais eficientes e

competitivas, aumentando sua capacidade e reduzindo

os custos unitários de produção”

Contextualização

Baixo nível de 

integração nas 

cadeias de valor

Baixo 

aproveitamento 

da capacidade 

produtiva

Falta de acesso a 

serviços financeiros

Falta de capacidade 

interna e forte 

competição

Redes e conexões 

fracas com grandes 

empresas

Falta de acesso a 

oportunidades de 

mercado



Confederação das 

Associações Económicas de 

Moçambique (CTA)

Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD)

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS 

PMEs DO SECTOR DO AGRONEGÓCIO

“GRANT AGREEMENT”



Componente 1

Melhorar a 

competitividade e a 

participação das 

PMEs no comércio 

regional e continental

Componente 2

Estudos de viabilidade 

e avaliação para 

melhorar o ambiente de 

negócios das PMEs

Componente 4

Implementação e 

Coordenação do 

Projecto

Componente 3

Desenvolvimento 

institucional e de 

capacidade de 

PMEs para o 

crescimento

OBJECTIVO GERAL DO 

PROJECTO

O principal objetivo deste 

projeto é fomentar a articulação 

de PMEs do agro-

processamento / agronegócio 

com empresas de maior porte 

para atingir o crescimento por 

meio do aumento das 

capacidades produtivas e 

construir as capacidades 

necessárias para produzir 

produtos que atendam aos 

padrões de qualidade e 

aproveitem a zona de comércio 

livre da África (AfCFTA).

Objectivos e componentes do projecto



Associações agrárias

Cooperativas agrícolas

Associações de agro-

processamento 

Pequenos agricultores com foco 

específico na inclusão de gênero

Beneficiários do projecto

O projecto irá 

beneficiar cerca 

de 300 PME´s



Aumento do número de PMEs de agro-

processamento que participam em cadeias 

de valor regionais e continentais

Aumento do número de PMEs de agro-

processamento que participam no comércio 

regional e continental através do AfCFTA

Aumento da contribuição das PMEs do agro-

processamento para o PIB de Moçambique

Relatório de estudo de viabilidade sobre o 

estabelecimento de fundo de sustentabilidade e 

desenvolvimento de PMEs produzido

Relatório de estudo de avaliação da implantação de 

centros de processamento produzidos, validados e 

aceitos

Resultados esperados do projecto



Impacto 

esperado

Maior acesso à 

tecnologia de agro-

processamento para 

eficiência e melhores 

capacidades produtivas

Melhor acesso aos 

mercados regionais e 

continentais por meio 

de conformidade e 

produtos padronizados

Criação de riqueza e 

geração de receita 

aprimorada para as 

PMEs

Criação de empregos 

para jovens, mulheres e 

populações rurais de 

Moçambique através do 

aumento das 

actividades das PME´s.

Melhor capacidade e 

cultura de 

empreendedorismo na 

gestão de PMEs

Maior contribuição 

das PMEs do agro-

processamento e do 

agronegócio para o PIB 

de Moçambique

Impacto esperado do projecto



IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

Parceiro de implementação

Este projecto será implementado pela 

Confederaçãod as Associações

Económicas de Moçambique - CTA

Prazo de implementação
Espera-se que este projeto seja 

implementado dentro de dois anos 

após a aprovação e desembolso dos 

recursos, a partir do 3º trimestre de 

2021 até o 4º trimestre de 2022

Implementação do projecto



OBRIGADO!!!


