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E 

POTENCIALIDADES AGRÁRIAS,             
PESQUEIRAS E TURÍSTICAS



PARÂMETRO Indicador

SUPERFÍCIE TOTAL 
(KM²)

75. 890

POPULAÇÃO TOTAL 
CENSO 2017

1.455.550

HOMENS 644.907

MULHERES 777.553

TOTAL DE DISTRITOS 14

90%  da população activa desenvolve 
a actividade agrária

LOCALIZAÇÃO E DEMOGRAFIA

A província de Gaza localiza-se na região
sul de Moçambique tendo Xai-Xai como
capital a 210 km a norte da capital do
País, Maputo.



COMUNICAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 A Província liga o País ao vizinho Zi
mbabwe através da via férrea bem
como RSA através de Massingir e
Chicualacuala, é atravessada pela
Estrada Nacional nº 1 que liga o Sul a
o Norte do País.

 Possui cerca de 3.318 km de rede
viária, sendo 2.711 km classificadas
e 607 km não classificadas.

 Todos os distritos estão cobertos
pela rede de telefonia móvel e rede
eléctrica.
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AEROPORTO FJN

• Localiza-se no Distrito de
Chongoene na localidade de Nhacutse
a 30 Km da Cidade de Xai-Xai.

• O Aeroporto contribui para o
desenvolvimento do sector do
turismo a nível regional e
internacional, servindo de atracção
para investimentos) reduzindo o
tempo de viagem e criando
comodidade aos investidores.

• Dimensão de passageiros – 220.000
por ano.

• Capacidade de manuseamento de
carga - 80 ton.



POTENCIALIDADES

• Limpopo com uma extensão de 8.350 Km² em território Nacional.

• Rio dos Elefantes

• Possui cerca de 260.000 ha com condições para regadio.
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BACIAS HIDROGRÁFICAS

 Gaza possui enormes reservas de areias pesadas de classe mundial no    

distrito de Chibuto e ao longo da faixa costeira;

 Depósitos de diatomites nos distritos de Mandlakazi e Bilene;

 Argila nos distritos de Mandlakazi, Bilene, Chókwè, Xai-Xai,  Mabalane

 Jazigos de diamante em Massangena 

RECURSOS MINERAIS 



POTENCIALIDADES

• Criada através do decreto nº 4/2021 de 12 de Fevereiro, integrando
os distritos de Chókwè e Xai-Xai e partes dos Distritos de Guijá,
Chibuto, Limpopo e Chongoene, com uma área territorial de
7.298 km², com um gabinete executivo em funcionamento.

Resumo dos Projectos Contemplados:

• Indústria de pesticidas;

• Fábrica de embalagens para grãos e produtos frescos;

• Serviço de reparação e manutenção de equipamentos agrícolas;

• Unidade de produção e processamento de gado suíno, e;

• Indústria de adubos inorgânicos e unidades de processamento.
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ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE AGRO-NEGÓCIO DO LIMPOPO



Agro-ecológicas

– Zona do Litoral (R2)

• Estende-se de Maputo a Inhambane;

• Tem uma estação quente e chuvosa entre Nov. e Mar;

• Principais culturas alimentares: milho, arroz, feijões, amendoim,
mandioca e batata-doce;

• Culturas de rendimento: caju, batata-reno, gergelim, e
cana-de-açúcar, fruteiras e banana.

– Zona do interior  (R3)

• Uma vasta área interior com baixa densidade populacional

• Potencial para a produção pecuária (gado bovino, caprino e
galináceos)

• Potencial para culturas de rendimento (ex: Caju, e cana-de-açúcar).
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POTENCIALIDADES 

APTIDÃO AGRÍCOLA 



POTENCIALIDADES
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R3

R2

ZONAS AGRO-ECOLÓGICAS



POTENCIALIDADES
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• Área total da produção agrícola: 1.500.000 ha

– Aproveitada: aproximadamente 810.000 ha

– Por aproveitar: cerca de 690.000 ha

– De referir que as zonas de produção conta c
om infraestruturas rodoviárias acessíveis na
época não chuvosa.

• Área Total de Pastagem: 2.000.000 ha

– Área de Pastagem aproveitada aproximada:
970.000 ha

– Área Disponível: cerca de 1.030.000 ha

– Com um efectivo de cerca de 522.135 cabeça
s de gado bovino - Gaza ocupa o 1º lugar no
país

SECTOR AGRÁRIO
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POTENCIALIDADES 

• Barragem de Massingir (2.844 milhões de m3)

• Açude de Macarretane

• Regadios ocupam cerca de 62.250 ha na sua maior
parte degradada
– Regadio do Chokwé: dimensionado para irrigar

33.848 ha, dos quais 23.848ha aptos para agricultura e
10.000ha possuem alto teor de salinização. Área
média usada por campanha é de 10.000 ha

– Regadio do Baixo Limpopo: potencial de 70.000ha,
dos quais 17.000ha infra-estruturados e aptos para
agricultura. Área média usada por campanha é de
12.000 ha

– Regadio do Bilene com 9.000 ha.

• Cerca de 50 pequenas unidades constituídas por      
represas e bacias de retenção de água.

Barragem de 

Massingir

Estação de bombagem
do regadio de Xai-Xai

ESTRUTURAS HIDRAULICAS E REGADIOS



POTENCIALIDADES
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• Praticam-se culturas de acordo com a
época de cultivo, e basicamente são
as seguintes culturas:

– Cereais (milho e arroz)

– Hortícolas (tomate, cebola, couve,
repolho, pimento, cenoura, batata
reno) e feijões.

• Maiores concentrações destas áreas,
pela ordem decrescente, estão nos distri
tos de Chòkwè, Xai-Xai, Bilene, Guijá,
Manjacaze e, Chibuto.

CULTURAS PRATICADAS NA ZONA DO REGADIO

Cultura de milho Distrito de Xai-Xai

Cultura de arroz Distrito de Chókwè



POTENCIALIDADES
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• Ocupada na sua maioria pelo sector
familiar para agricultura de subsistência;

• Principais culturas por ordem de
importância são o milho, mandioca,
amendoim, feijões, mapira e mexoeira;

• Caju é a principal cultura de rendimento;

• O ananaseiro é uma cultura que está
sendo fomentada como cultura de
rendimento .

CULTURAS PRATICADAS  NA  ZONA DO SEQUEIRO
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Tanques de Terra: 123.3 ha

• Potencial de Produção : 1.500 Ton/ano

Gaiolas Flutuantes : 13.4 ha

• Potencial de Produção : 800  Ton/ano

AQUACULTURA MARINHA

Tanques de Chongoene

Gaiolas da Praia de Bilene

POTENCIALIDADES
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Tanques de Terra: 508.726 ha 

Potencial de produção 

• 604.712 Ton/ano

Gaiolas Flutuantes : 83.364 ha

Potencial para produção  

• 125.460 Ton/ano

Tanques - Limpopo

Gaiolas - Chongoene

POTENCIALIDADES

AQUACULTURA DE ÁGUA DOCE
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• Plataforma genética;

• Produção de alevinos d
e qualidade;

• Protocolos de práticas
de produção; 

• Treinamento.

CENTRO DE PESQUISA EM AQUACULTURA (CEPAQ)

POTENCIALIDADES

INFRA - ESTRUTURAS DE APOIO
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PRINCIPAIS DISTRITOS  POTENCIAIS PARA AQUACULTURA

Bilene 

Mandlakazi

POTENCIALIDADES

Chókwè

Chongoene

Chibuto

Limpopo

Xai-Xai



DISTRITOS POTENCIAIS PARA  PESCA

17

MASSINGIR, CHIBUTO, LIMPOPO, XAI XAI, MANDLAKAZI, BILENE E 
CHONGOENE.

POTENCIALIDADES



POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 
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• Praias (Bilene, Zongoene, Xai-Xai, Chongoene, Chizavane,
Chidenguele e Denguine).

• Lagoas (Uembje na Praia de Bilene, Nhambavale em
Chidenguele);

• Parques Nacionais (Limpopo e Banhine).

• Locais Históricos (Nwadjahane, Chilembene, Chaimite, Coolela,
Magul, Mata sagrada de Chirrindzene).

• Danças Tradicionais (Chingomane, Makwai, Massesse, Xitende,
Xigovia).

• Gastronomia Típica (xiguinha de Cacana, galinha de
munhantsi, xibeeh, Tihove, peixe tilápia, mexilhão, molho de
quiabo, xicucumuca etc).

POTENCIALIDADES



PRAIAS E TURISMO DE SOL 
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POTENCIALIDADES

PRAIA DE BILENEPRAIA DE XAI-XAI

TURISMO DE SOLPRAIA DE CHIDENGUELE



PARQUES NACIONAIS
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• Parques Nacionais do Limpopo, 
Banhine e de Zinave.

• A província possui 24 fazendas  
de bravio. 

Avestruz

Elefante

Zebra



COBERTURA VEGETAL
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OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO
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CULTURAS DE BANDEIRA E PRINCIPAIS MERCADOS

Gado Bovino,
Milho e Cajú

Gado Bovino, Mil
ho, Hortícolas e
Cana-de-Açucar

Hortícolas, Gado Bo
vino, Cajú, Milho
, Feijões, Banana
e Peixe

Arroz, Hortícolas, Ga
do, Aves, Milho,
Mandioca, Feijões,
Banana, Cajú,
Cana e Peixe

Legenda



OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO
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• Principais áreas:
• Investigação
• Irrigação
• Transferência de 

Tecnologia
• Agro-Processamento

• Cadeias de Valor Prioritárias:
• Arroz, Hortícolas, Gado Bovino e

Frutas

• Culturas Estratégicas:
• Milho, Feijões, Mandioca, Banana,

Cajú, Cana, Avicultura, Peixe e
Ananás
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• Existência de potencial para a produção por irrigação cerca de
40.000ha, onde: Hicep 23.000ha e RBL com 17.000ha.

• Existência de Unidades de processamento de arroz, hortícolas
e castanha de cajú;

• Elevado potencial para criação de bovinos, caprinos, ovinos;

• Existência de 6 unidades para abate de gado bovino, 2
unidades para o abate e processamento de frangos e uma
para processamento de leite;

• Em processo o estabelecimento de um centro de inseminação
artificial, com vista ao melhoramento de raças e aumento da
produtividade pecuária;

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO



25

• Existência de áreas salinizadas que pode servir para produção
de peixe em cativeiro no regadio de Chókwè cerca de 10.000ha

• Existência de uma Unidade de produção de alevinos no Centro
de Pesquisa em Aquacultura (CEPAQ)- Chókwè;

• Existência de unidades de produção de alevinos e engorda de
peixe (Tilapia de Bilene);

• Existência de Barragem de Massingir para implantação de
gaiolas flutuantes.

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO
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Investimentos nas áreas de:

• Processamento da amêndoa da cajú e seus derivados;

• Processamento do falso fruto (do cajú);

• Processamento de hortícolas;

• Processamento de arroz;

• Investigação;

• Produção de mudas e estabelecimento de novas plantações
de fruteiras.

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO
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Investimentos nas áreas de:

• Produção de alevinos

• Engorda de peixe

• Produção de ração

• Rede de hotéis

• Agencias de viagens

• Transportes turísticos

• Transportes públicos inter-distritais

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO



Facilidades legais para investimentos 

Para garantir os actos de Promoção de Investimentos , foram

aprovadas leis e decretos que determinam os procedimentos

legais visando a celeridade na tramitação dos pedidos

manifestos para investimentos directo nacional e estrangeiro,

previstos na Lei 3/93 de 24 de Junho e seu Regulamento

aprovado pelo Decreto 20/2021 de 12 de Abril bem como a

garantia de incentivos fiscais através da redução e isenções

fiscais previstas no código dos benefícios fiscais aprovado

pela Lei 4/2009 de 12 de Janeiro.
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PERSPECTIVAS 

• Construção do Porto 
das Águas Profundas 
em Chongoene

• Construção da 
Barragem de Mapai

• Construção de 
Entreposto Comercial 
da Macia
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