
                                                                                                     
ESCOPO DA CONSULTORIA 

 

 

FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES PRODUTIVAS E EMPREENDEDORAS DAS 

ASSOCIAÇÕES DE PMES DE AGRO PROCESSAMENTO / AGRONEGÓCIO PARA 

INTEGRAÇÃO DE CADEIAS DE VALOR REGIONAIS E CONTINENTAIS 
 

1. Contexto 

 

Com a sua dotação de recursos naturais abundantes, Moçambique tem boas perspectivas para 

diversificar a produção, fazer avançar a industrialização e promover a transformação económica. 

Embora o produto interno bruto do país tenha crescido anualmente em 5-7% em termos reais na 

última década, isso não foi acompanhado por mudança estrutural ou criação de empregos suficiente. 

Moçambique necessita urgentemente de uma forte transformação económica para enfrentar os 

desafios macroeconómicos de curto prazo e criar empregos necessários para a população em 

crescimento. 

 

Embora existam muitos sectores económicos viáveis, a agricultura e o agro-processamento oferecem 

um grande potencial, visto que Moçambique tem excelentes condições agro-climáticas com apenas 

15% da terra arável a ser utilizada. Isso representa uma oportunidade para o desenvolvimento de 

PMEs em agro-processamento e agronegócio no país. O agro-processamento e o agronegócio têm 

sido severamente restringidos pela falta de acesso ao crédito e subinvestimento, o que tem dificultado 

o sector com a maior participação no PIB (mais de 28%) e o maior contribuinte para o emprego 

(42%). No entanto, o Agronegócio é um sector com grande potencial dada a extensão da terra arável 

não utilizada de Moçambique (85% de acordo com o Centro de Promoção da Agricultura, CEPAGRI) 

e as suas condições agroecológicas, especialmente propícias a excedentes nas províncias do norte e 

centro. 

 

Os jovens empresários e PMEs moçambicanos não conseguiram aproveitar as oportunidades 

apresentadas pelos investimentos internacionais durante a última década devido à baixa capacidade, 

campo de jogo desnivelado e prevalência de mercados não competitivos e incompletos. As PME 

precisam de acesso a uma gama diversificada de serviços que lhes permita se tornarem mais eficientes 

e competitivas, aumentando a sua capacidade e reduzindo os custos unitários de produção. Muitas 

vezes, são os serviços de negócios que permitem a uma empresa encontrar clientes, projetar produtos, 

melhorar a administração, comunicar-se com eficácia e acessar novas tecnologias. Os principais 

constrangimentos enfrentados pelas PME em Moçambique incluem (i) falta de acesso a serviços 

financeiros (ii) falta de capacidade interna e forte concorrência (iii) falta de mão-de-obra qualificada 

(iv) falta de acesso a oportunidades de mercado (v) capacidade limitada para desenvolver novos 

produtos (vi) falta de informação de mercado (vii) baixa qualidade dos produtos / serviços (viii) redes 

e conexões fracas com grandes empresas (ix) habilidades de gestão financeira e de negócios 

deficientes (x) falta de gestão de segurança, saúde e meio ambiente. 

 

Para que as PMEs moçambicanas possam desempenhar um papel significativo na criação de 

empregos na economia, integrando-se nas cadeias de valor nacionais, regionais e continentais e 

contribuindo com uma parcela maior para o PIB do país, elas precisam ser alimentadas e apoiadas 

técnica e financeiramente para construir suas capacidades internas, padronizar e diversificar seu mix 

de produtos, impulsionar a competitividade e estabelecer vínculos com empresas de maior porte. 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

2. Objetivos da Consultoria 

 

O principal objetivo desta consultoria é fomentar a articulação de PMEs agro-processamento / 

agroindustrial com grandes empresas para atingir o crescimento através do aumento das capacidades 

produtivas e construir as capacidades necessárias para produzir produtos que atendam aos padrões de 

qualidade e aproveitar a área de livre comércio nacional, regional e continental. 

 

3. Escopo dos serviços, componentes e resultados esperados 

 

A consultoria será implementada ao longo de um período de vinte e quatro (24) meses, e tem três (3) 

componentes, a saber: 

 

Componente 1: Melhorar a competitividade e a participação das PMEs no comércio regional e 

continental 

 

As atividades a serem realizadas no âmbito deste componente incluem: (i) capacitação em comércio 

transfronteiriço de agronegócios / alimentos agro-processados e produtos para 200 PMEs (ii) 

Treinamento de 200 PMEs sobre comércio na Área de Livre Comércio Continental (AfCFTA) - 

conhecimento das regras, documentação exigida para fomentar o desenvolvimento de vínculos entre 

PMEs do agro-processamento / agronegócio com empresas de maior porte; e (iii) partilha de 

informações com 200 PMEs sobre os requisitos e procedimentos de certificação da internacional 

(ISO). 

 

Componente 2: Estudos de Viabilidade e Avaliação para melhorar o Ambiente de Negócios das 

PMEs 

 

As atividades a serem realizadas no âmbito deste componente compreendem: (i) Realização de um 

estudo de viabilidade sobre o estabelecimento de um fundo de desenvolvimento sustentável para as 

PMEs do agro-processamento / agronegócio, (ii) Estudo sobre a situação, práticas, desafios e 

oportunidades do comércio eletrônico agroalimentar em Moçambique; o estudo incidirá 

particularmente sobre jovens empresários e PME, também incluirá uma avaliação da sua prontidão 

para o comércio eletrónico, (iii) Realização de uma avaliação da infraestrutura de qualidade existente 

e gestão para calibração e certificação de produtos de PME, incluindo código de barras, e (iv) Realizar 

avaliação para criação de uma plataforma de coordenação nacional para prestar suporte financeiro e 

não financeiro futuro as PMEs do agronegócio; 

 

Componente 3: Desenvolvimento Institucional e Capacitação de PMEs para o Crescimento 

 

No âmbito deste componente, as atividades envolvem: (i) Capacitação de 200 PMEs em embalagem e 

rotulagem de produtos agro-processados para comercialização, (ii) Desenvolvimento de Habilidades 

de Empreendedorismo em TIC e Tecnologias Digitais para Comércio Eletrônico em Produtos 

Agroalimentares para 200 PMEs, (iii) Desenvolvimento de habilidades de empreendedorismo em 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e tecnologias digitais para e-commerce em 

produtos agroalimentares para 200 PMEs, (iv) Subvenção através de seleção competitiva de 

Transformação Digital para 12 Agroindústrias / PMEs com 50% de liderança feminina, na base de 

acções de Capacitação, (v) Reforço da rede nacional de jovens empresários / PME que oferecem 

serviços digitais ao sector agroalimentar, a fim de fomentar parcerias na digitalização. 

 



                                                                                                     
3.1. Impacto Esperado 

 

A consultoria deve ser capaz de: 

 

 Fornecer ferramentas de negócios para a criação de empregos para jovens, mulheres e 

populações rurais de Moçambique através do aumento das atividades das PME; 

 Ajudar a criação de riqueza e geração de receita aprimorada para as PMEs; 

 Melhorar o acesso aos mercados regionais e continentais por meio de conformidade e 

produtos padronizados; 

 Maior contribuição das PMEs do agro-processamento e agronegócio para o PIB de 

Moçambique; 

 Acesso à tecnologia de agro-processamento para eficiência e melhoria das capacidades 

produtivas; 

 Produção e comercialização de produtos padronizados e certificados; 

 Melhorar a capacidade e a cultura empreendedora na gestão de PME; 

 Melhorar o acesso aos mercados regionais e continentais. 

 

3.2. Resultados Esperados 

 

Esperávamos que a consultoria entregue os seguintes resultados: 

 

 Aumento do número de PMEs de agro-processamento (incluindo PMEs lideradas por 

mulheres) 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 de agro-processamento para o PIB de Moçambique; 

 Aumento do número de PMEs de agro-processamento que produzem e comercializam 

produtos padronizados; 

 Aumento da produtividade, cortando desperdícios, implementando controles de qualidade e 

maximizando tempo de processamento com a disponibilidade de equipamentos de 

processamento modernizados; 

 Maior capacidade de PMEs do agronegócio de usar ferramentas digitais para se tornarem mais 

resilientes e expandir seus negócios; 

 Modalidades claras sobre o estabelecimento de um fundo de desenvolvimento sustentável para 

PMEs; 

 Melhor compreensão das infraestruturas de qualidade necessárias para padronização de 

produtos agroalimentares e agro-processamento; 

 

 

Attn: CTA - Confederação Das Associações Económicas De Moçambique  

Av. Patrice Lumumba, Nº 927, Room Nr. 

Maputo - Moçambique  

Tel: +258 21 321002 | Fax: +258 21 321001 |  

Cell: +258 82/84 31 91 300 | +258 82/84 31 11 820  

e-mail: JSitoe@cta.org.mz |  

web: www.cta.org.mz 
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