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Modelo do Plano de Negócios do Aquaparque de Inhassunge 
Província da Zambézia 

Justificação/Background 

O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
(MIMAIP), recebeu do Fundo Nórdico para o Desenvolvimento (NDF), através do Banco Mundial, 
um financiamento para o desenvolvimento de um projecto-piloto de aquacultura no contexto das 
mudanças climáticas denominado AquaCC-project.  

O referido projecto visa apoiar Moçambique no desenvolvimento de um modelo piloto de 

aquacultura comercial e sustentável para a construção de resiliência social, econômica e ambiental, 

bem como melhorar a coordenação intersectorial e divulgar as melhores práticas em Moçambique 

através da participação do sector privado, permitindo adicionar valor, colocando ênfase na 

sustentabilidade, meio ambiente, gênero e aspectos sociais, diversificando a utilização de espécies 

nativas, a fim de melhorar os meios de subsistência locais da biodiversidade e da vegetação, 

incidindo sobre alternativas económicas com base na abordagem das alterações climáticas. 

Um aquaparque precisa de ser gerido e controlado com conhecimento especializado para 

responder efectivamente pelos objectivos para os quais será estabelecido. Uma produção 

inadequada pode resultar em erros que podem ser antecipados e resolvidos num plano de negócios 

bem estruturado, prevendo os riscos e formas de mitigação bem como os recursos necessários para 

o seu estabelecimento. 

No contexto da comercialização dos produtos provenientes do aquaparque, há necessidade da 
existência de um plano para a gestão da componente comercial, sendo assim, dever-se-á conceber 
um plano de negócios como forma de minimizar os riscos de falha do investimento e maximizar os 
benefícios financeiros e técnicos do aquaparque.  

É neste contexto que o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA), 

solicitou um serviço de consultoria, com vista ao desenho do plano de negócios a ser implementado 

num aquaparque que será construído no distrito de Inhassunge, província da Zambézia. 

O Plano de Negócios que resultar do estudo deverá ser a base (modelo) para implementar um 

aquaparque, devendo este, alinhar-se com as políticas e demais documentos orientadores de 

desenvolvimento da aquacultura nos próximos 5 a 10 anos do sector das pescas.  
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Introdução 

A aquacultura, ou seja, cultura organismos aquáticos em sistemas protegidos de cativeiro, é uma 
das actividades de crescimento rápido no Mundo. A procura de produtos pesqueiros de cultivo tem 
estado a crescer na região a uma taxa média anual de 3% do que o consumo das carnes vermelhas. 

O desenvolvimento da produção aquícola é vital pois as previsões de estudos do sector das pescas 
mostram que nos próximos 10-20 anos o declínio das espécies do mar irão acelerar o seu declínio 
devido à sobrepesca e sobretudo da acção humana que nos últimos 50 anos têm reduzido as 
espécies marinhas de muita procura mundial para a alimentação humana, com as práticas nocivas 
de pesca nos aceanos. 

No período 1992-2000 a aquacultura contribuiu com aproximadamente 39 milhões de toneladas de 
pescado no mundo, cerca de US$ 51 mil milhões, o que representou um crescimento de 14,5% para 
o sector. Esta contribuição consolidou a posição do sub-sector para uma visão de ser uma indústria 
que muito contribui para a economia dos países, levando a que os produtores reavaliassem os 
mercados de oferta e procura, no sentido de ser uma actividade que gera emprego, segurança 
alimentar para os mais necessitados e uso sustentável dos recursos naturais e obviamente o 
crecimento da economia nacional. A produção aquícola, tem sido considerado a melhor opção para 
obter as espécies mais preferidas para o consumo humano. 2014 a aquacultura contribuiu no sector 
das pescas com 73.8 milhões de toneladas e uma receita de US$ 160.2 mil milhões. Os maiores 
produtores mundiais das espécies aquícolas são a China, Índia, Indonésia, Vietname, Bangladesh, 
Noruenga, Chile, Egipto, Myenmar,  Tailândia, FilipinasJapão, Brasil e Coreia, , sendo os líderes desta 
lista a China e Índia. 

As actividades nocivas sobre o mar, levadas a cabo pela acção humana, bem como o 
reconhecimento de que a prática da aquacultura sustentável, levou as nações a adoptar as seguintes 
medidas responsáveis: 

(a) Todos os governos e sectores ligados à promoção da produção aquícola devem criar um 
ambiente favorável para desenvolver procedimentos e práticas tendentes a faciliatar a 
produção aquícola nas comunidades; 

(b) Todas as barreiras tendentes a limitar a produção aquícola, tanto para o desenvolvimento 
de uma indústria com altos níveis de standards devem ser removidas; 

(c) Os governos devem faciliar e promover um maior acesso de recursos financeiros, tanto pela 
banca comercial quanto por agências de desenvolvimento financeiro na promoção da 
aquacultura responsável; 

(d) As actividades de pesquisa no sector pesqueiro devem centrar-se em acções que promovam 
uma produção a custos comportáveis e acessíveis para uma maior divulgação de espécies 
aquícolas com maiores rendimentos a baixos custos. 

Estas acções irão levar as economias a desenvolverem-se com aplicação de recursos (financeiros, 
mão-de-obra e materiais) facilmente disponíveis no mercado nacional e promover a segurança 
alimentar e nutricional, reduzir o deficit alimentar das comunidades e aumentar as receitas para 
promover a economia nacional. 
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Objectivos Gerais do Trabalho 

Produzir um Modelo/Plano de Negócios que descreva de forma detalhada todo o processo de 

implementação e desenvolvimento de um aquaparque para a produção aquícola no distrito de 

Inhassunge na Zambézia para os próximos 5 anos. 

Desenhar um modelo do plano de negócios, contendo uma componente estratégica do aquaparque, 

com os seguintes planos específicos: (i) de marketing e comercialização; (ii) organizacional; (iii) 

financeiro e de viabilidade económica e financeiro; e (iv) recomendações na base de boas práticas 

internacionais e com opções de implementacão do aquaparque, incluíndo modelos com 

apresentação das vantagens e desvantagens de cada opção/modelo. 

Organização do Documento 

O presente trabalho do plano de negócios “business plan” está estruturado por áreas temáticas 

solicitadas nos Termos de Referência do cliente e em termos de metodologia procuramos organizar 

nas seguintes secções básicas: 

(a) Revisão de documentos normativos de referência para avaliar o sector das pescas no 

quadro institcional em que está inserido, incluindo a uma breve apresentação do quadro 

institucional do sector do mar, águas interiores e pescas, no qual se insere o sub-sector da 

aquacultura; 

(b) Abordagem metodológica da análise da cadeia de valor da produção aquícola a nível geral e 

em particular para Moçambique; 

(c) Estratégia a estabelecer para o aquparque da província da Zambézia, distrito de Inhassunge, 

que inclui a análise SWOT para o desenho do plano estratégico do aquaparque; 

(d) Modelo estrutural e de negócio a adoptar para garantir uma produção aquícola eficiente 

com custos e rendimentos adequados. 

Documentos Normativos e de Referência da Actividade Pesqueira e Aquícola  

Para o desenho do Plano Estratégico e de Negócios do Aquaparque de Inhassunge, socorremo-nos 
de algum acervo documental do qual em primeiro lugar seleccionamos alguns documentos 
normativos e legais de referência para o sector pesqueiro que incluem leis, normas, regulamentos e 
planos de desenvolvimento existentes em vigor na República de Moçambique. A tabela 1 a seguir 
apresenta alguns destes documentos1. Para o exercício de actividades económicas, relacionadas à 
actividade pesqueira e áreas similares, existem mais documentos de referência que poderão ser 
acedidos nas instituições que lidam com as matérias de interesse.  

 

 

                                                           
1
 Os documentosrecolhidos alguns são de instituições relacionadas ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, que 

possuem legislação sobre o mar, como é o caso da INAHINA e INAMAR, que são entidades sob tutela do Ministério dos 
Transportes e Comunicações 
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Tabela 1: Documentos de Referência Fundamentais 
Leis Planos e 

Regulamentos 
Tipo de Normação ou Regulamentação Referência Institucional 

Lei das Pescas Estabelece o regime jurídico das actividades pesqueiras 
e das actividades complementares da pesca 

Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pesca 

Lei do Mar Estabelece o quadro legal para o exercício das 
actividades marítimas  

Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pesca2 

Plano Director das Pescas 
(2010-2019) 

 Instrumento orientador de políticas so sector do mar, 
águas interiores e pescas 

Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pesca  

Plano Estratégico da Pesca 
Artesanal 

 Instrumento orientador de políticas do sobsector da 
pesca artesanal 

IDEPA 

Plano de Desenvolvimento 
da Aquacultura de Pequena 
Escala 

 Instrumento orientador do subsector da aquacultura IDEPA 

PADA – Plano de Acção de 
Desenvolvimento da 
Aquacultura (2018-2022) 

Detalha as acções estratégicas a serem realizadas no 
subsector da aquacultura e desenvolvimento aquícola 

MIMAIP - IDEPA 

PQG – Plano Quinquenal do 
Governo (2015-2019) 

Apresenta as linhas mestras de orientação para as 
actividades do Governo 

GdM – Governo de 
Moçambique 

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da 
Província da Zambézia 
(2011-2020) 

Documento orientador das acções a serem 
desenvolvidas na província da Zambézia 

Governo da Província da 
Zambézia 

Plano Estratégico da Co-
Gestão das Pescarias 
Artesenais 

Documento orientador das acções de Co-Gestão IDEPA 

Fonte: Recolha do Autor diversos documentos 

Quadro Institucional do Sector de Pescas 

A administração das Pescas de Moçambique é constituída pelo conjunto do Ministério das Pescas 
(MdP), hoje MIMAIP (Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas) e respectivos órgãos provinciais 
das Pescas e, ainda, pelas instituições centrais tuteladas. A estrutura administrativa das pescas em 
Moçambique está organizada em três subsistemas, nomeadamente o político; o subsistema de 
gestão das pescas e o subsistema de promoção e desenvolvimento do sector.  

O subsistema político é constituído pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) e 
pelas respectivas Direcções Provinciais (DPMAIPs). O MIMAIP é o órgão político coordenador do 
sistema geral da administração das Pescas. Ao nível provincial, os órgãos responsáveis pelas pescas 
são as DPMAIPs, em dupla subordinação com os Governos Provinciais. As principais 
responsabilidades do MIMAIP atinente ao subsector das pescas, dizem respeito ao estabelecimento 
de políticas de desenvolvimento das Pescas, à sua tradução em planos de desenvolvimento, assim 
como à coordenação da sua execução, mediante um controle do desempenho dos subsistemas de 
gestão das pescarias e de promoção do desenvolvimento.  

O subsistema de gestão das pescas é formado pelo Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 
(IIP), tendo como função a investigação e a gestão dos recursos pesqueiros; pela Administração 
Nacional de Administração das Pescas (ADNAP) que define as condições e administra as actividades 
da pesca; e pelo Instituto Nacional de Inspecção do Pescado (INIP), autoridade responsável por 

                                                           
2
 Na nova orgânica do MIMAIP esta competência está no MTC (Ministério dos Transportes e Comunicações) 
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assegurar a qualidade dos produtos da pesca e administrar o subsector de processamento dos 
produtos da pesca.  

O subsistema de promoção e desenvolvimento das pescas é composto pelas seguintes instituições: 
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA) que tem a responsabilidade 
de promover e assistir o desenvolvimento da pesca de pequena escala e da aquacultura, centrada na 
redução da pobreza e no melhoramento do nível de vida dos pescadores e aquacultores; Fundo de 
Fomento Pesqueiro (FFP), uma instituição financeira com a função de gestão dos fundos de 
investimento público, e provisão de crédito para desenvolvimento das pescas; e Escola de Pescas 
(EP) que providencia formação de nível básico e médio em diferentes áreas da pesca.  

Plano Estratégico da Pesca Artesanal  

De acordo com o Plano Estratégico da Pesca Artesanal (PESPA): “Os problemas a resolver no 
subsector da pesca artesanal de Moçambique são, em grande medida, comuns às diferentes províncias 
do país. A questão focal em todas as províncias consiste, indiscutivelmente, nas difíceis condições de 
vida prevalecentes nas comunidades de pescadores artesanais, nas quais existem ainda grandes bolsas 
de pobreza”. O PESPA considera que esta situação resulta: 

a) Das condições sociais desfavoráveis prevalecentes nas comunidades dependentes da pesca 
artesanal;  

b) Dos baixos resultados proporcionados pelas actividades de pesca artesanal;  

c) Das deficientes condições de comercialização na pesca artesanal;  

d) De um complexo e limitado acesso aos serviços financeiros por parte dos pescadores artesanais e;  

e) De um fraco desempenho por parte das instituições públicas com responsabilidades na promoção 
do desenvolvimento e na gestão da pesca artesanal.  

O PESPA considera ainda que “Sob determinadas condições, a actividade de pesca deixa de assumir 
um carácter eminentemente de subsistência para começar a ligar-se crescentemente ao mercado 
consumidor e a atingir níveis de maior produção. A sua ocorrência é o resultado de as falhas de 
mercado se encontrarem a ser superadas ou estarem mesmo já superadas. Em qualquer das situações, 
acredita-se que o mercado tenha assumido um papel dinamizador, tornando possível que as 
intervenções de desenvolvimento sejam mais focalizadas em aspectos tecnológicos, tanto de pesca 
como de processamento, manuseamento e conservação do pescado. “  

Principais Objectivos do Sector de Pescas  

O Plano Director das Pescas (2010-2019) estabelece como objectivos da área os seguintes3:  

a) Reforço da contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em 
pescado para a população;  

b) Melhoria das condições de vida das comunidades de pescadores artesanais e aquacultores 
de pequena escala;  

                                                           
3
 MPESCAS (2009) – Ministério das Pescas – Plano Director ainda em vigor 
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c) Aumento da contribuição das pescarias e da aquacultura industriais e de pequena escala 
para a realização dos objectivos nacionais de desenvolvimento económico e social, e;  

d) Aumento da contribuição líquida do sector para um maior equilíbrio da balança de 
pagamentos do país.  

Produção Pesqueira e Aquícola Nacional  

De acordo com o balanço do Plano Económico e Social de 2017 do Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, a produção pesqueira e aquícola no exercício económico de 2017 atingiu cerca 
de 340.210 toneladas, sendo cerca de 23.905 toneladas provenientes da pesca industrial e semi-
industrial1, 314.470 toneladas da pesca artesanal e 1.835 toneladas da aquacultura (Tabela 2). Esta 
produção representa um crescimento de 16% comparativamente ao ano de 2016. Em termos de 
valor de produção, registou um crescimento na ordem de 16% (23.300.479 mil meticais).  

O maior potencial por explorar é o sub-sector aquícola, que apresenta diversas espécies cultiváveis 
em cativeiro, como o camarão tigre, a tilápia e diversos produtos de água doce e marinhos. 

Tabela 2: Produção Pesqueira e Aquícola (2015-2016) 
 

Fonte: MIMAIP, 2017 

Produção Aquícola  

A produção da aquacultura tem vindo a melhorar de ano para ano. No período 2012 a 2015 a 

produção aquícola cresceu 110% em quantidade e em valor produzido 136%, graças aos esforços 

realizados para a promoção deste sistema de cultivo do pescado. O gráfico 1 abaixo apresenta o 

resumo desse crescimento exponencial. 

 

 

                                                           
4 É aquela que é efectuada com carácter meramente comercial e com utilização de meios mecânicos de culturas. 
5 Aquela que é efectuada com carácter local pelas comunidades locais ou pessoas singulares nacionais de boa fê com aplicação 

de sistemas extensivos de produção e podendo produzir excedentes para comercialização. 

DESCRIÇÃO 

PRODUÇÃO DA PESCA E 
AQUACULTURA (ton) 

PRODUÇÃO DA PESCA E 

AQUACULTURA (103 Mt) 

2016 2017 2016 2017 

PESCA 302 205 338 375 20 056 650 23 178 002 
Industrial e Semi-Industrial 25 841 23 905 1 784 497 2 035 467 

Artesanal 276 364 314 470 18 272 153 21 142 535 

AQUACULTURA 1 180 1 835 78 759 122 476 

Industrial4 241 408 16 067 27 229 

Pequena Escala5 939 1 427 62 692 95 248 

TOTAL 303 385 340 210 20 135 409 23 300 479 
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Tabela 3: Produção Pesqueira e Aquicola 

 
2012 2013 2014 2015 

 

Qty 
(tons) 

Valor 
(10³ MT) 

Qty 
(tons) 

Valor (10³ 
MT) 

Qty 
(tons) 

Valor 
(10³ MT) 

Qty 
(tons) 

Valor (10³ 
MT) 

Aquacultura            603    38.853       721   43.478    1.179    511.862     1.133     75.565  

Industrial            194    14.722       207   13.152       387      22.996        276     18.390  

Camarao Marinho              39  
 

       10  
 

        -    
 

        -    
 Peixe Marinho              70  

 
     130  

 
     150        8.850  

  Peixe de Agua-doce              85  
 

       67  
 

     237      14.146        276     18.390  

Pequena Escala            409    24.131       514   30.326       792    488.866        857     57.175  

Peixe de Agua-doce            409    24.131       514   30.326       792    488.866        857     57.175  

Fonte: Relatórios do PES, 2012 a 2015, MIMAIP 

A contribuição para as exportações, com o objectivo de melhorar a balança de pagamentos, apesar 

de pouco expressivo tem vindo a elevar-se, necessitando de intervenções no campo da 

fitossanidade para a redução das pragas e doenças, bem como do melhor maneio dos produtos 

pesqueiros em cativeiro. O gráfico 1 abaixo, indica uma evolução das quantidades exportadas no 

período 2012-2014, de acordo com os relatórios do PES do MIMAIP. A evolução modesta indica um 

crescimento de 62% do aumento das quantidades exportadas e 9% em valor. Estes dados não 

incluem o valor exportado em 2015, uma vez que para este ano não tivemos acesso aos dados das 

exportações realizadas6. 

 
Fonte: Relatórios do PES, 2012-2015, MIMAIP 

                                                           
6
 A limitação de dados pelas fontes e a sua disparidade é uma factor constrangedor para um tratamento correcto da 

informação disponível. 
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Nos anos subsequentes, a produção proveniente da aquacultura registou um crescimento de 4% em 

2016, quando comparada a 2015 (Tabela 3 abaixo). O destaque vai para as Províncias de 

Inhambane com 453 toneladas, Manica com 208 toneladas e Niassa com 135 toneladas, que 

contribuíram com maiores volumes de produção. Para se incrementar a produção proveniente da 

aquacultura são propostas algumas medidas, nomeadamente: 

a) Aumento da disponibilidade de alevinos melhorados para o peixe;  

b) Isenção de direitos aduaneiros e remoção do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) na 
importação da ração de qualidade de outros mercados fora da SADC, para uma maior 
diversificação de produtos aquícolas para o mercado interna e externo;  

c) Apostar no cultivo de espécies marinhas, destacando-se os bivalves visto que estes não 
necessitam de ração nem assistência técnica especializada. 
 
Tabela 4: Produção Aquícola Nacional (2016-2017) 

Fonte: MIMAIP, 2017 

Os dados disponíveis (tabela 4 acima) indicam a produção do sub-sector aquícola, estando ausente 
a produção das outras componentes dado ser de insumos importados, como seja: (i) os alevinos 
melhorados de espécies competitivas no mercado de exportação; e (ii) a ração de qualidade para 
uma produção aquícola adequada. Em 2017 a produção de alevinos alcançou 3,846,317 em todo o 
país, o que é indicativo da melhoria da quantidade a produzir de peixe para os ciclos seguintes. 

A produção do sub-sector da piscicultura a nível nacional por província apresentamos na tabela 5 
abaixo, onde em 2016, as províncias de Inhambane, Manica, Niassa e Zambézia são as 4 maiores 
contribuintes da produção aquícola, com 38%, 18%, 13% e 9% respectivamente na contribuição da 
balança de produção nacional. 

 

 

 

                                                           
7 É aquela que é efectuada com carácter meramente comercial e com utilização de meios mecânicos de culturas. 
8 Aquela que é efectuada com carácter local pelas comunidades locais ou pessoas singulares nacionais de boa fê com aplicação de sistemas 

extensivos de produção e podendo produzir excedentes para comercialização. 

DESCRIÇÃO 
PRODUÇÃO DA AQUACULTURA (ton) PRODUÇÃO AQUACULTURA (103 Mt) 

2016 
 

2017 
  

2016 
 

2017 
  

AQUACULTURA 
1 180  1 835   78 759  122 476   

Industrial7 241 
 

408   16 067  27 229   

Pequena Escala8 939 
 

1 427   62 692  95 248   
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Tabela 5: Produção Aquícola por Província (Tons)  

Província  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Cabo Delgado           73          183         176         184              28             33  61 

Niassa            53            54           58         151            154           153  202 

Nampula               8            10           26           41              51             69  72 

Zambézia           12            29           88         156              71           101  123 

Tete           26            62         110         109            131             37  212 

Manica           49            63           90         122            171           208  191 

Sofala         541          104           21           34              40             33  69 

Inhambane           18               9           63         247            330           453  668 

Gaza              4            12           28           53              75             64  178 

Maputo           12            78           67           80              81             28  59 

Total          796          604         727      1,177        1,132        1,179  1,835 
Fonte: MIMAIP, 2017 

Consumo Nacional do Pescado 

Estima-se que o consumo nacional do pescado varia entre 200 a 300 mil toneladas (o mercado do 

moçambicano importou mais de 770.000 toneladas de peixe em 2017). por ano dos quais 1,200 

toneladas provêm do sub-sector da produção aquícola, com um rendimento de 82 milhões de 

Dólares Americanos, o equivalente a 4,9 milhões de meticais ao câmbio de 60 MT/USD. 

As estimativas realizadas na safra 2015, de acordo com o relatório de desempenho do PES, 2015 e 

publicado no no site do Governo (MIMAIP, Março de 2016), indicam que o País produziu 243,000 

Tons de pescado, dos quais exportou 20 mil tons, tendo ficado para o consumo nacional 222 mil 

toneladas. Enquanto em 2016 produziu 303,4 mil toneladas e exportou 10% da produção. 

Pelos dados acima, pode-se inferiri que o País consome cerca 92% da sua producão e exporta entre 

8% a 10% do total produzido. Os desafios do sector de pescas continuam os mesmos de aumento da 

produtividade e da produção para a melhoria da segurança alimentar e nutricional, bem como de 

uma maior contribuição na balança de pagamentos com o aumento das exportações. 

Segurança Alimentar vs Consumo do Pescado 

A nível mundial está provado que a maior contribuição para a dienta alimentar e fonte de proteína 

animal para as camadas pobres são os produtos pesqueiros, quer dizer os produtos provenientes 

do mar e do do cultivo em regime fechado (piscicultura) contribuem em 60% a 70% de proteína no 

organismo humano. 

Os dados nacionais de consumo per capita de produtos provenientes do pescado dão uma imagem 

de insufiência deste nutriente animal no consumo humano. A tabela 6 abaixo dá uma imagem nos 

últimos anos de um crescimento de 12.3 Kgs/pessoa/ano (2014) para um valor de 14 

kgs/pessoa/ano em 2017, um valor nutritivo aproximado ao estabelcido pela OMS que deve situar-
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se entre 13 a 15 kgs/pessoa/ano, como valores mínimos em especial nos países de carências de 

nutrientes provenientes de outras fontes.  

Tabela 6 - Consumo Per Capita Aparente de Pescado por Ano 

Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produção (ton) 102 490 99 666 131 632 156 562 170 039 197 213 211 512 225 831 258 260 290 913 303 385 340 210

Importação (ton) 7 070 9 357 16 553 26 687 37 268 43 595 44 493 52 872 71 628 72 014 71 403 79 087

Exportação (ton) 16 992 13 249 11 022 11 220 12 058 13 143 12 361 12 073 11 800 12 877 14 415 14 853

Disponibilidade alimentar (ton) 92 568 95 774 137 163 172 029 195 249 227 665 243 644 266 630 318 088 350 050 360 373 404 444

População (mil hab) 
(1) 19 914 20 632 21 208 21 803 22 417 23 050 23 701 24 366 25 042 25 728 26 424 28 862

Consumo per Capita (Kg/ano) 4,6 4,6 6,5 7,9 8,7 9,9 10,4 10,9 12,7 13,6 13,6 14,0

Fonte: MIMAIP  

O gráfico 2 abaixo apresenta uma linha de tendência do aumento do consumo per capita de 

produtos pesqueiros de acordo com os dados nacionais do período 2006 a 2017.  

 

Caracterização Geral da Província da Zambézia 

A Província da Zambézia tem uma superfície de 105,008 Km², com cerca de 1,881 Km² de águas 

interiores (entre rios e lagos) e 8,640 Km² de águas marinhas. Fica situada na região centro do país 

e tem os seguintes limites geográficos: 

a) A norte, os rios Ligonha e Lúrio separam-na das Províncias de Nampula e de Niassa, 

respectivamente; 

b) A Sul, o rio Zambeze serve de limite natural com a Província de Sofala;  

c) A Oeste com a República do Malawi e a Província de Tete através do rio Chire; 

d) A Este é banhada pelo Oceano Índico numa extensão de cerca de 400 kms de linha do litoral.  
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Zambézia é a segunda província mais densamente povoada do país, com uma taxa de crescimento 

natural anual de cerca de 1.8%, e segundo estimativas do INE, conta com uma população total de 

cerca de 4.2 milhões de habitantes em 2010. A projecção estimada a taxa média de crescimento 

anual, indica uma população em 2017 de aproximadamente 5 (4.55) milhões de habitantes. 

Tabela 7: População da Provincia da Zambezia (Actual e Projectada - 2010-2017) 

Distrito 
População Superficie Densidade 

Pop. 2010 Proj. 2017 (Km²) Pop/Km² (2017) 

Alto Molocue           307,690         332,305               6,386                          52  

Chinde           125,797         135,861               4,403                          31  

Gile           181,733         196,272               8,875                          22  

Gurue           337,917         364,950               5,606                          65  

Ile           308,455         333,131               5,589                          60  

Inhassunge              95,339         102,966                  745                       138  

Lugela           143,676         155,170               6,178                          25  

Maganja da Costa           293,015         316,456               7,597                          42  

Milange           553,897         598,209               9,794                          61  

Mocuba           334,384         361,135               8,867                          41  

Mopeia           130,782         141,245               7,614                          19  

Morrumbala           397,785         429,608            12,972                          33  

Namacurra           209,187         225,922               1,798                       126  

Namarroi           135,271         146,093               3,019                          48  

Nicoadala           243,750         263,250               3,582                          73  

Pebane           201,313         217,418               9,985                          22  

Cidade Quelimane     213,142.00         230,193  117                   1,967  

TOTAL       4,213,133      4,550,184          103,127                       166  
Fonte: INE (2011) e Projecção Estimada do Autor 

Com os dados da tabela 6 acima, sobre a população da província, observamos que o distrito de 
Inhassunge, depois da cidade de Quelimane, apresenta a maior densidade da população por área 
ocupada (138 hab./km²), um indicador importante sobre a disponibilidade de mão-de-obra para 
actividades novas a serem investidas no distrito. 

Recursos Marinhos da Província da Zambézia 

A linha costeira da Província é extensa com cerca de 400 km. Nas suas águas marinhas encontram-

se uma diversidade de espécies de peixe de grande valor comercial, sendo por isso, a actividade 

pesqueira, uma das principais fontes de rendimento das comunidades locais.  

De notar que é na costa marítima da Zambézia onde se situa a maior porção do banco de Sofala, 

constituindo assim a zona onde ocorre a maior captura de camarão, lagosta, caranguejo entre 

outros crustáceos e lulas. Este elemento é fundamental porquanto é indicador de ser a zona com 

melhor potencial para a produção de produtos pesqueiros para o abastecimento nacional e regional 

oriundos do mar e em cativeiro nas condições salgadas. 

Os projectos em carteira relacioados com o sector pesqueiro podem ser observados na tabela 

abaixo: 
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Tabela 8: Sector das Pescas Projectos em Curso 
 Nome do Projecto  Descrição Sumária  Local de Implementação  Valor de 

Investimento  
 Aquacultura de Carangueijo 

(AQUAPESCA)  
Produção e processamento de 
carangueijo de aquacultura com 
pequenos produtores. Fase piloto de 
implementação  

Inhassunge  EUR 1,2 milhões 

Projectos em Carteira  
Unidade de Processamento de 
mariscos 

Construção de uma 
unidade de 
processamento de 
Mariscos 

            Quelimane  

Fonte: Plano Estratégico da Província da Zambézia, 2011 

Os dados de produção da província da Zambézia em quantidades não valorada, de acordo com os 

relatórios da província apresenta um crecimento de 5% da pesca indistrial e 21% da pesca 

artesanal no período 2016 – 2017. A tabela 9 e o gráfico 2 é representativo dos níveis de 

crescimento do sector pesqueiro na província. 

Tabela 9: Produção Pesqueira na Província da Zambézia – últimos 2 anos (2016-2017) 

Fonte: DPMAIP, Zambézia – relatórios de avaliação do PES provincial (informação não valorada) 

 
A província apresenta um balanço da exportação do pescado considerável de quantidade exportada 
nos últimos 3 anos (2015-2017). O gráfico 4 abaixo apresenta os dados da exportação da Zambézia, 
que complementa a tabela 7 de produção do pescado acima. 

Fonte do Recurso 
2016 2017 

Qty 
(Tons) 

Valor (10³ Mzn) 
Qty 

(Tons) 
Valor (10³ Mzn) 

Pesca Industrial 2,504  2,895  

Pesca Semi-industrial 428  510  

Pesca Artesanal 61,656  64,552  

Aquacultura Industrial 64,588  67,957  

Aquacultura Artesanal 102  123  
TOTAL 129,278  136,037  

Produção Exportada 1,399  1,503  
Consumo Nacional 

(Província) 
127,879  134,534  
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Fonte: Dados de Exportação da província, IPE, Zambézia, 2018 

 

Estrutura Produtiva da Província da Zambézia 

A informação abaixo, ilustra a estrutura produtiva da província da Zambézia que aponta, ao longo 

do período considerado (1996 a 2012) para a forte predominância do sector agrícola no total da 

actividade económica total, seguido de serviços e comércio. O peso dos restantes sectores é ainda 

bastante baixo e por isso com forte potencial para o seu desenvolvimento.  

 
Tabela 10: Estrutura Produtiva da Província da Zambézia 

 
Fonte: INE, 2013 

Caracterização Geral do Distrito de Inhassunge 
Caracterização e localização do distrito O distrito de Inhassunge enquadra-se na região Sul da 

província da Zambézia, tem uma superfície de 745 km2, o distrito de Inhassunge encontra-se 

localizado na parte sul da província da Zambézia, sendo uma ilha do Delta do Rio Zambeze, com os 

seguintes limites: (a) Norte-Distrito de Nicoadala e pela Cidade de Quelimane através do Rio Cuácuà 
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Grafico 3: Exportações de Pescado na Zambézia 
Camarão (Sup.+Prof.) Peixe Congelado Outros Produtos 

DESIGNAÇÃO 1996 2000 2005 2009 2010 2011 2012

Agricultura, Pecuária e Pescas 50.1 39.5 43.6 46.9 48.8 51.3 51.6

Industria Extractiva 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Indústria Transformadora 4.8 4.4 3.4 4.6 4.2 3.3 3.2

Electricidade e agua 0.4 2.8 5.0 4.3 4.1 4.0 3.6

Construção 2.7 2.9 2.0 1.4 1.4 1.7 1.7

Comercio, Alojamento e Restauração 14.2 14.7 9.9 10.8 11.2 11.3 10.7

Transporte e Comunicações 2.9 3.9 4.1 3.8 3.7 3.6 3.6

Outros Serviços 13.0 16.9 22.1 19.0 17.9 15.5 16.4

Impostos 11.8 14.6 9.9 9.2 8.8 9.4 9.1

Produto Interno Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estrutura Percentual (%)
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(Bons Sinais); (b) Sul- Distrito de Chinde, através do Rio dos Abreus; (c) Este- Canal de Moçambique 

(Oceano Índico); e (d) Oeste-Distritos de Mopeia e Nicoadala.  

A divisão política e administrativa de Inhassunge é constituída por dois postos administrativos e 

quatro localidades, nomeadamente, posto administrativo de Mocupia, com as localidades de 

Mocupia-Sede, Chirimane e Ilova; e posto administrativo de Gonhane com a localidade de Gonhane-

Sede.  

População 
Segundo o censo populacional realizado em 1997, Inhassunge apresenta 87.396 habitantes, dos 

quais 53% é população do sexo femenino. 

A distribuição territorial da população é irregular verificando-se maior concentração no posto 

administrativo-sede, em particular na localidade de Inhassunge-sede, que concentra 49% do total 

da população do distrito.  

Educação e Saúde 
Com cerca de 76% da população analfabeta, a taxa de escolarização é baixa, constatando-se que 

36% dos habitantes frequentam ou já frequentaram a escola.  

Na área da saúde da população, o distrito de Inhassunge é servido por uma rede sanitária composta 

por 7 unidades sanitárias  

Transportes e comunicações  
O distrito possui uma rede viária não asfaltada com 460 Km de extensão, que no entanto não 

oferece boas condições de circulação em todo o ano. As principais vias existentes são: Recamba-

Abreus (45 Km); Gonhane-Bigangira (20 Km); Mucupia-Chirimane (22 Km) e Mucupia-Bingagira 

(18 Km).  

O distrito é atravessado pela estrada regional em terra batida, que liga Quelimane ao distrito e 

deste ao de Chinde com 135 Km, que outrora possuia um transporte colectivo de passageiros. A 

ligação com a cidade de Quelimane é feita por meio de barcos de pequena capacidade, não havendo 

capacidade para o transporte de grandes volumes de cargas ou travessia de viaturas.  

Abastecimento de Água e Energia  
Não existe, em todo o distrito, o sistema de água canalizada. Assim, para o abastecimento, as 

popula- ções do distrito recorrem a poços e furos de água, A energia eléctrica é fornecida pela rede 

de Cahora Bassa (HCB), 24 horas/dia na sede do distrito e ao Posto Administrativo de Gonhane.  

Economia do Distrito  

Agricultura e Pecuária 

A agricultura é a principal actividade económica, absorvendo cerca de 49% da população activa do 

distrito.  
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Pesca  

A pesca é uma das principais actividades do distrito. Mais de 60% da população pratica a pesca para 

sua sobrevivência. Esta é feita de forma artesanal, constituindo uma importante fonte de 

rendimento e suplementar da dieta alimentar para as famílias do distrito. Existem no distrito 5 

centros de pesca. Dados de 2007 apontavam para capturas totais de cerca de 15.098 toneladas. O 

produto pesqueiro é comercializado nos mercados locais e na cidade de Quelimane. Neste distrito 

encontra-se uma das unidades importantes de aquacultura de camarão do país, a AQUAPESCA, 

ocupando uma área de 320 hectares. Esta unidade é produtora de alevinos de tilapia e tem 

capacidade de fornecer aos piscicultores locais.  

Turismo, Indústria e Comércio 

As enormes potencialidades nas suas paisagens naturais e praias junto ao litoral, constituem um 

potencial para o desenvolvimento do turismo. Contudo, o turismo constitui uma das actividades 

pouco estruturadas devido ao estado precário das estradas de acesso aos locais turísticos. A sede do 

distrito não reúne condições de alojamento tendo apenas uma casa com a capacidade de albergar 

10 pessoas.  

No distrito de Inhassunge existem 3 unidades industriais, nomeadamente, AQUAPESCA que se 

dedica a produção e ao processamento de camarão, empregando mais de 700 trabalhadores; Grupo 

Hibraimo Hassane e MADAL vocacionados no processamento de copra. A rede comercial é 

composta por 38 estabelecimentos e 3 mercados rurais com a capacidade de 20 bancas.  

Características Biofísicas  

Clima, Relevo e Solos 

O distrito de Inhassunge localiza-se na faixa do clima tropical húmido, onde a humidade relativa 

varia ao longo do ano, sendo mais alta na época das chuvas que atinge os 90 a 100% e na época seca 

atinge os 60%. As temperaturas médias anuais variam cerca de 20-22°C.  

O clima possui duas estações, nomeadamente, estação quente e chuvosa, de Novembro a Abril 

(período em que os ventos sopram do Índico para a faixa do litoral) e estação seca de Julho a 

Outubro. As maiores precipitações registam-se nos meses de Janeiro e Fevereiro.  

A topografia do distrito de Inhassunge é de planície por excelência, que é o prolongamento da 

planície litoral que se estende pelo continente adentro nas bacias hidrográficas, cuja altitude é, em 

certas zonas, negativa e não ultrapassa os 50 metros.  

Flora e Fauna  

A cobertura vegetal costeira do distrito de Inhassunge possui uma vasta área rica em mangal, que 

tem sido utilizada para a construção e combustível lenhoso. Esta cobertura vegetal tem um papel 

preponderante para reprodução ou desenvolvimento de juvenis de certas espécies de peixes e 

crustáceos bem como na proteção da orla costeira contra vários factores naturais, tais como 

ciclones e erosão.  
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A riqueza faunística está distribuída em quase todo o distrito, principalmente nas margens dos rios, 

onde se concentram maiores e diferentes tipos de espécies de animais provenientes da reserva do 

Posto Campo no Distrito de Mopeia.  

Potencialidades para o desenvolvimento da Aquacultura  
O distrito possui grandes extensões de terra com solos areno-argilosos com condições adequadas 

para aquacultura em tanques de terra, para além de possuir temperaturas relativamente altas e 

ideais para cultivo de espécies tropicais com destaque para o camarão e caranguejo. O potencial 

total do distrito em termos de área é de 743 hectares para aquacultura em tanques de terra, 

localizados entre os seguintes paralelos:  

a) Latitude: 17º 55’45’’ e 17º o 53’34’’ Sul e Longitude: 36º 52’40’’ e 36º 53’20’’ Este;  

b) Latitude: 17º 57’31’’ e 17º 56’39’’ Sul e Longitude: 36º 52’23’’ e 36º 53’37’’ Este;  

c) Latitude: 17º 59’43’’ e 17º 58’36’’ Sul e Longitude: 36º 53’01’’ e 36º 54’11’’ Este.  

Grande extensão de terra da zona costeira deste distrito é ocupada pela Compahia Madal (embora 

sem uma exploração efectiva), limitando o seu uso por outros operadores. A empresa de 

aquacultura de camarão, AQUAPESCA, encontra-se instalada neste distrito. A exploração de alguma 

área deste distrito para fins aquícolas, principalmente ao longo do rio dos Bons Sinais deverá ter em 

conta a existência desta unidade industrial na área pesqueira. A figura 1 – apresenta o mapa 

demonstrativo das zonas potenciais para o desenvolviemnto da aquacultura. 

 

Fig. 1: Mapa das zonas potenciais para a aquacultura no distrito de Inhassunge 

 
Fonte: Relatório Final – Actualização das zonas potenciais de desenvolvimento da Aquacultura, INAQUA, 2011 
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Plano Estratégico do Aquaparque de Inhassunge 

O Plano Estratégico do Aquaparque do distrito de Inhassunge, província da Zambézia, assenta na 

Prioridade 1.4 do PQG -Dinamizar a construção de infra-estruturas de apoio à produção – 

Aquaparques. É um instrumento orientador das acções estratégicas para um plano de negócios que 

assenta nas políticas sectoriais e as condições locais da zona. 

Pressupostos 

Os pressupostos básicos do Plano Estratégico do Aquaparque de Inhassunge assentam no Plano 

Estratégico do sector de Aquacultura nacional (PADA), que prevê entre outros: 

a) A construção de mais tanques piscícolas para aumentar a capacidade existente e deste 

modo o número de piscicultores para a indústria aquícola; 

b) Aumento da produção da piscicultura passando da subsistência para a comercial, que possa 

melhorar a capacidade de oferta no mercado, substituindo o carapau em peixe produzido 

no sector piscícula a preços competitivos. A importação nacional do peixe em 2017 foi de 

770 mil toneladas, das quais 99% foi de carapau. Este indicador é revelador da necessidade 

de um produto nacional substituto ao produto importado mais consumido; 

c) Melhoramento do maneio na produção do peixe em cativeiro aumentando o peso médio do 

peixe no final do ciclo de produção; 

Os pressupostos acima resumidos do PADA, servem de base para construir a visão do Aquaparque 

de Inhassunge que será o pôlo para num futuro breve impulsionar a aquacultura comercial no país. 

A avaliação dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameças, ajuda-nos a construir a visão e 

missão do futuro do Aquaparque de Inhassunge. 

                                                           
9
 Os fornecedores de alevinos mapeados são 3 (Chokwé (CEPAQ), Inhambane (Xibaha, Lda) e Qualimane (AQUAPESCA), 

enquanto os da ração foram identificados 2 (Qualimane e Nampula) 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Inhassunge tem potencial para a instalação de um 
centro de treinamento e engorda de produtos 
pesqueiros da água salgada 

Fraco domínio das artes de criação de peixe em 
cativeiro com qualidade desejada para o 
mercado internacional, sobretudo na área de 
biossegurança 

A população residente em Inhassunge é acertiva à 
recepção de uma unidade de geração de emprego 
adaptada às condições e capacidades locais 

Fraco poder de compra das comunidades locais 
e circunvizinhas para produtos de 1ª qualidade 

Existem piscicultores locais na zona de Inhassunge 
disponíveis para receberem serviços do 
Aquaparque e com tanques para serem povoados 

Fornecedores de inputs (alevinos e ração) com 
a qualidade requerida reduzidos no mercado 
nacional9 

Zambézia possui técnicos qualificados para 
garantir a gestão do Aquaparque, disponibilizados 
pelo Governo 

Fraco domínio do mercado internacional de 
produtos de origem pesqueira, sobretudo em 
cativeiro. 

Quelimane e áreas adjacentes existem pescadores e 
piscicultores que podem ser treinados para a 

Incapacidade de recursos próprios para 
investir em negócios de aquacultura de alta 
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Missão 

Ser um centro de excelência e servir de uma escola de aprendizagem do processo produtivo da 

piscicultura a nível regional e nacional sobre as boas práticas de produção aquícola. 

Visão 

Ser modelo de referência nacional e regional da África Austral sobre a produção piscícula da tilápia 

e outras espécies aquícolas e na área de treinamento e capacitação sobre as técnicas e boas práticas 

de biosegurança na aquacultura. 

Objectivos Estratégicos 

Os objectivos estratégicos baseados no Plano do sub-sector da Aquacultura são os seguintes: 

a) Promover a transição da aquacultura de subsistência para aquacultura comercial, assim 

pretende-se construir um centro de excelência do negócio da aquacultura, contendo 

todos os requisitos básicos para que o negócio seja sustentável e constitua a espinha 

dorsal da região; 

b) Atrair investimento privado para a área da aquacultura, pelo que o Aquaparque de 

Inhassusnge deverá ser a escola de aprendizagem das boas práticas regionais sobre o 

negócio do pescado em sistema de cativeiro; 

c) Aumentar os níveis actuais de produção anual da aquacultura e garantir o acesso dos 

produtos aquícolas ao mercado a preços acessíveis para garantir a segurança alimentar 

e nutricional; 

d) Promover a produção do pescado em cativeiro, produtos aquícolas, para constituir uma 

alternativa de consumo de proteína animal às populações de baixa renda. 

gestão do Aquaparque de Inhassunge qualidade. 
Oportunidades Ameaças 

Está instalada a Escola Superior de Ciências 
Marinhas e Costeiras na cidade de Quelimane com 
capacidade técnica e ciêntífica para prestar 
Assistência Técnica na área de produtos pesqueiros 

Doenças e pragas que podem afectar a 
produção pesqueira em cativeiro 

A política nacional, leis e regulamentos são 
favoráveis à expansão do sector aquícola para 
aumentar a disponibilidade alimentar às 
comunidades rurais e urbanas 

Mercado nacional, regional e internacional 
instável devido ao fornecimento de produtos 
substitutos de baixo custo – concorrência de 
produtos similares e substitutos 

Disponibilidade de mercado nacional e regional 
ainda por explorar, incluíndo o mercado 
internacional de produtos aquícolas  

Não disponibilidade financeira para investir no 
negócio da aquacultura 
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Pilares Estratégicos do Aquaparque de Inhassunge 

O Plano Estratégico do Aquaparte de Inhassunge, assenta nos pilares estratégicos do Plano de 

Acção do Desenvolvimento da Aquacultura (PADA) que se inspira no PQG (Plano Quinquenal do 

Governo), principal documento orientador das politicas do Governo para o quinquénio. Assim o 

PEAI (Plano Estratégico do Aquaparque de Inhassunge) assenta nas prioridades do PQG, a saber: 

a) Prioridade ii) Desenvolvimento do capital humano e social (Implementar programas e 

acções de formação profissional alinhadas às necessidades do sector produtivo, 

estimulando a participação massiva dos jovens; reforçar os mecanismos de formação 

profissional com envolvimento do sector privado); 

 

b) Prioridade iii) Promoção do emprego, aumento da produtividade e competitividade 

(Promover a transferência de tecnologias aquícolas e de pesca; promover a capacitação de 

pescadores, processadores, comerciantes e aquacultores de pequena escala em técnicas de 

manuseamento e processamento e conservação de pescado); 

 

c) Prioridade iv) Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais (Dinamizar a 

implantação de parques industriais, aquaparques, centros zonais de produção de alevinos e 

outras facilidades de apoio ao desenvolvimento do sector produtivo); e 

 

d) Prioridade v) Gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente 

(Introduzir o controlo de resíduos de drogas veterinárias, contaminantes ambientais e 

sanidade dos organismos aquáticos; promover a pesquisa sobre o ambiente aquático, 

recursos pesqueiros e aquícolas). 

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), são de capital importância, especialmente 

nos objectivos combinados [ii] (Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável) e [xiv] (Conservar e usar sustentavelmente os 

oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável). 

Para que os objectivos sejam alcançados a médio e longo prazo, o Plano Estratégico do Aquaparque 

de Inhassunge (PEAI) assenta em 3 pilares: 

 

 

 

 

 

Pilares Estratégicos do Aquaparque 

de Inhassunge (PEAI) 

Pilar1 

Aumento da produção, 
produtividade 
e competitividade  
e adopção de boas práticas 
de biosegurança 

 

Pilar 2 

Melhoramento do 
acesso as tecnologias de 
produção e processamento dos 
produtos aquícolas- centro de 
incubação de negócios 
aquícolas 

 

Pilar 3 

Desenvolvimento do 

Capital Humano e 

Social 
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Pilar 1: Aumento da produção, produtividade e competitividade na aquacultura e adopção de boas 
práticas de biosegurança 

Neste pilar as acções irão se concentrar no desenvolvimento de competências de alto nível sobre a 

produção aquícola com altos padrões de biosegurança na área da piscicultura, providenciando a 

Assistência Técnica e insumos de alta qualidade, de forma a assegurar uma produção que sirva de 

modelo aos pequenos e médios produtores na área da piscicultura. 

Na base das actividades produtivas irá se ligar à pesquisa e investigação sobre a produção virada ao 

negócio de produtos aquícolas e a biosegurança da aquacultura no País, tanto dos produtos do mar 

quanto dos que resultarem da água doce, usando as competências do conhecimento ciêntífico da 

Escola Superior de Ciências Marinhas da Universidade Eduardo Mondlane. 

Este é o pilar em que o Aquaparque irá se basear para a componente de formação e pesquisa para o 

o melhoramento dos materiais de treinamento dos piscicultores locais e outros, que irão solicitar os 

serviços de capacitação disponíveis no centro de treinamento do Aquaparque. A 

complementaridade com a UEM – Universidade Eduardo Mondlane – através Escola Superior de 

Ciências Marinhas e Costeiras baseada em Quelimane será uma grande oportunidade para 

investigação e extensão, nas seguintes componentes: 

(a) Produção de microalgas para ração de peixe – objectivo: melhoarar a área de pesquisa e 

de suplementação alimentar da tilápia e reduzir os custos de produção do Aquaparque 

com fontes alternativas de origem marinha– continuidade da pesquisa da UEM; 

(b) Estudo do desempenho zootécnico do peixe Tilápia Oreochromis mossambicus 

alimentado com ração alternativa. O Objectivo principal é de produzir uma ração 

alternativa contendo concentrado proteico como suplemento adicional de proteína; 

(c) Produção de alevinos monossexo de Oreochromis mossambicus por termossensibilidade. 

A produção experimental de populações monossexo (machos) da tilápia será ensaiada na 

prática nos tanques do Aquaparque para resultados práticos a serem utilizados. 

Pilar 2: Melhoramento do acesso as tecnologias de produção e processamento dos produtos 
aquícolas – centro de incubação de negócios aquícolas 

Como um centro de incubação para transformar a piscicultura como um negócio rentável que gera 

renda para as famílias rurais, dotando de capacidade de engorda do peixe e seu processamento com 

altos padrões internacionais. 
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Pretende-se que após um período de aprendizagem os participantes desenvolvam os seus negócios 

independentes, com altos padrões de biosegurança e produtividade para o mercado nacional e aos 

mais ousados para o mercado de exportação. 

Pilar 3: Desenvolvimento do Capital Humano e Social 

Baseado neste pilar o centro – aquaparque – irá desenvolver altos padrões de assistência técnica 

para que o desenvolvimento do capital humano no sub-sector da aquacultura. Será assim dotado de 

especialistas para a capacitação de formadores de formadores (extensionistas rurais), que terão a 

missão de capacitar os pequenos criadores no negócio da piscicultura para o mercado. É a 

componente de difusores do negócio da aquacultura. 

Na componente de desenvolvimento social equilibrado a aposta é a integração dos jovens e 

mulheres, no negócio da aquacultura, de forma a gerar renda às camadas mais desfavorecidas no 

meio semi-urbano e rural nos distritos. 

Princípios Orientadores de Operacionalização do PEAI 

Na operacionalização do PEAI, aplicam-se os seguintes princípios: 

  (a) Gestão sustentável: Gestão responsável de recursos naturais, de acordo com 

objectivos de desenvolvimento económico, social e ambiental, com base em planos de 

maneio que equilibrem os interesses comunitários, públicos e privados. 

  (b) Equilíbrio regional: Para o qual a aquacultura contribui através da criação de 

oportunidades de desenvolvimento das potencialidades de cada local. Neste caso a zona 

rural de Inhassunge – Zambézia – terá os seus recursos melhor aproveitados tendo em 

conta o seu potencial. 

  (c) Assuntos transversais – desenvolvimento humano e social: Promoção do papel da 

mulher, jovens e dos grupos vulneráveis  nas actividades aquícolas, contribuindo para 

um desenvolvimento social e rural integrado e equitativo. 

  (d) Inovações tecnológicas: Difusão de novas tecnologias para o aumento da produção e 

produtividade, apoiadas por sistemas de formação dos produtores para aumentar as 

suas capacidades de escolha, absorção e adaptação de tecnologias. 

Opções organizativas do Aquaparque 

O aquaparque como um centro de desenvolvimento de negócios aquícolas, explorando uma 

área de aproximadamente 70 has é espaço privilegiado para: 

Opção 1: Centro de promoção de negócios sob gestão do Estado  

Trata-se de um modelo em que o Estado constrói com fundos públicos e chama a si a gestão 

corrente, sendo por isso uma unidade orgânica dependente do IDEPA, que delega competências 
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a um gestor público para administrar as seguintes Actividades do centro: 

(1) Gerir uma unidade de treinamento e produção de produtos aquícolas, os treinandos serão 

os piscultores locais com potencial de serem comerciais, e, através de um pacote de 1 ciclo 

produtivo da tilápia (6 a 8 meses) serem capacitados o para o mercado. O pagamento da 

capacitação será através da produção que irão realizar no processo de treinamento, sendo 

80% da produção para o centro que irá colocar no mercado e com o resultado ressarcir as 

despesas de cada formando e os restantes 20% como receita do formando.  

Critérios de selecção dos piscicultores: 

a. Piscicultores locais – de Inhassunge e áreas circunvizinhas com tanques em 

exploração, que necessitam de melhores habilidades de reprodução da tilápia; 

b. Antigos trabalhadores da Aquapesca, desvinculados e que tenham aprendido as 

técnicas básicas de piscicultura; 

c. Outros potenciais candidatos ao negócio da piscultura, desde que declarem não 

desistirem da actividade aquícola durante a aprendizagem e no pós-formação. 

 

(2) Neste modelo o gestor público terá que garantir que o centro crie recursos próprios para 

os custos fixos e variáveis de produção, sendo as despesas de funcionamento do centro 

uma contribuição do Estado, através de fontes a serem orçamentadas e canalizados pelo 

Tesouro. 

 

Avaliação do Modelo – Análise das Vantagens e Desvantagens da opção 

Vantagens Desvantagens Mitigação dos efeitos 
negativos (desvantagens) 

O Estado como investidor e 
dono do empreendimento 
presta um serviço público a 
custos sociais que beneficiam 
as comunidades locais 

Fraca capacidade de gestores 
públicos para administrar  
negócios públicos (Estado) e 
rentabilizar para ser auto-
sustentável 

Treinamento de técnicos 
capacitados com uma 
prestação de contas 
rigorosa (períodica) 

Trata-se de capital-semente 
“seed capital”, que tem a função 
de promover negócios às 
camadas de baixa renda 

Fundos públicos limitados para 
pagar despesas de 
funcionamento através do 
tesouro. 

Canalização de recursos que 
sejam destinados ao 
desenvolvimento do sector 
das pescas (ex.: Fundo de 
Fomento Pesqueiro) 

O centro como patrimánio do 
Estado tem a possibilidade de 
mobilizar parcerias públicas, 
incluindo em áreas de 
investigação e pesquisa na área 
da piscicultura 

A janela de fundos de 
desenvolvimento para o sector 
público é limitada e não é 
orientada ao desenvolvimento 
de negócios 

Na procura de fundos pode-
se criar parceirias com as 
Universidades e Agências de 
Desenvolvimento como 
FAO, PNUD, BAD, USAID, 
entre outros 
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Opção 2: Parceria Público-Privada – Gestão Privada (cessão de exploração) 

O centro é uma entidade do Estado com fundos disponibilizados pelo Governo para a sua 

construção e instalação e a gestão é garantida pelo sector privado, considerando as seguintes 

componentes: 

(1) A unidade produtiva de reprodução, tanques, laboratórios, edifícios de processamento e 

habitacionais, são património do Estado – as regras de registo e avaliação são detidas 

pelo Estado, que as aloca para a sua exploração ao sector privado em forma de cessão 

de exploração; 

(2) O gestor privado tem um contrato de gestão por um período pré-determinado, pelo 

menos 10 anos, durante os quais faz a exploração do negócio, obedecendo às regras 

pré-determinadas pelo dono da unidade a saber: 

a. Comprometer-se a fazer o treinamento dos piscicultores na base dos critérios 

acordados entre o Estado e o Privado gestor do empreendimento; 

b. Pagar uma quota anual ou outra modalidade a ser acordada de acordo com o 

plano de exploração para o aproveitamento das instalações para o negócio; 

c. Seguir os regulamentos atinentes à exploração do sector pesqueiro, garantindo 

a manutenção das instalações e dedicar-se ao negócio para o qual é seu objecto. 

(3) Findo o período de 10 anos, que de acordo com as condições de exploração poderão ser 

negociadas para a sua renovação e/ou cedência total, mediante o pagamento da 

unidade pela venda ao preço do mercado, tendo em conta as amortizações e 

regularizações devidas. 

Avaliação das Vantagens e Desvantagens do modelo (opção) 

Vantagens Desvantagens Mitigação dos efeitos 
negativos (Desvantagens) 

Fortes interesses no mercado 
de empresários para explorar o 
sector pesqueiro – em especial 
na área de aquacultura 

Negociação para 
explorar o negócio 
(Aquaparque) com preço 
abaixo do seu valor real 
com argumento de se 
localizar numa zona de 
difícil acesso – 
Inhassunge 

Investir nas facilidades de 
acesso para o escoamento da 
produção ao mercado. 
Neogociar recursos 
complementares de outros 
actores públicos para investir 
na melhoria dos acessos 

Melhor aproveitamento e 
rentabilização das infra-
estruturas a serem construídas 
para o negócio da piscicultura 

Não direcionar o 
empreendimento para os 
fins a que se destinam – 
centro produtivo de 
formação em serviço na 
área da piscultura 

Um contrato fechado 
“blindado” em que são 
impostas cláusulas 
direccionadas para o negócio e 
penalizações em caso de 
incumprimento 
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Fonte adicional no Orçamento 
do Estado com a renda da 
cessão de exploração e 
impostos pagos pela entidade 
exploradora 

Potencial fonte de 
litígios em casos de 
incumprimento das 
cláusulas pela empresa 

Estabelecer sistemas de 
contratos fechados e com 
cláusulas visadas pelos 
tribunais para dirimir conflitos 

Alta probabilidade de 
encontrar profissionais com 
experiência requerida para 
melhor reantabilidade do 
investimento a ser realizado 

Probalidade de ter 
investidores com foco no 
mercado externo, 
desviando o foco da 
segurança alimentar 
interna 

Estabelecer contrato de quotas 
de produção para fornecer o 
mercado nacional de 
substituição, em especial do 
carapau importado 

Capacidade de investir com 
meios próprios para as 
operações correntes de 
produção e operacionalizar as 
infra-estruturas instaladas 

Não considerar a 
necessidade de investir 
na componente 
formativa aos 
piscicultores por não ser 
negócio rentável 

Negociar hipóteses de 
comparticipações com 
entidades públicas e privadas 
para a componente formativa 
dos piscicultores 

Capacidade adicional para 
maior oferta de produtos 
pesqueiros da aquacultura no 
mercado nacional e de 
exportação 

Não se dedicar a 
programas de 
capacitação dos 
pequenos piscicultores e 
ter a visão do grande 
negócio de produção da 
tilápia e outros produtos 
para abastecer o 
mercado. 

Disponibilizar pessoal técnico 
disponível no sector público 
para ser colaborador na área 
formativa – extensionistas 
treinados na área da 
piscicultura. 

Opção 3: Parceria Público-Privada com Gestão Partilhada 
Trata-se de uma opção a ser estudada e discutida com as entidades devidas, em especial a área 

que compreende o Património do Estado. Pretende-se sugerir neste modelo uma opção em que 

a parte da sub-unidade de formação/capacitação dos piscicultores é completamente gerida 

pelo sector público – Estado, enquanto as sub-unidades de engorda (produção dos alevinos, 

peixe e da ração) são directamente geridas pelo sector privado a ser-lhe concessioda a gestão e 

administração do negócio. Assim o Aquaparque teria duas unidades inter-dependentes, mas de 

gestão partilhada a saber: 

(a) Unidade de formação, pesquisa e desenvolvimento – à responsabilidade do IDEPA – que 

teria um gestor para a componente de extensão e formação dos piscicultores, com o 

seguinte escopo de actividades: 

(i) Desenhar programas de formação dos piscicultores, usando parte do 

espaço devidamente direcionado no Aquaparque; 

(ii) Selecionar e mobilizar piscicultores para serem treinados/formados no 

Aquaparque, em parceria com a unidade de produção – para a garantia 

da formação em serviço; 
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(iii) Estabelecer parcerias na área da pesquisa aplicada com a UEM – Escola 

Superior de Ciências Marinhas e Costeiras baseada em Quelimane, 

para actividades formativas dos treinandos.  

(b) Unidade de produção e mercados – a ser explorada pelo sector privado – que será uma 

entidade com um contrato de exploração para a unidade de produção de alevinos, 

engorda da tilápia e da produção da ração, incluindo a sua comercialização. Esta sub-

unidade deverá: 

(i) Cooperar com a unidade de formação e pesquisa nas componentes formativas e 

de pesquisa aplicada em práticas aquícolas e de biossegurança; 

(ii) Desenhar o seu plano de negócios para a exploração da unidade produtiva da 

tilápia, de acordo com o mercado e a sua capacidade de invetir no negócio; 

(iii) Fazer a pesquisa do mercado de bens e serviços para viabilizar o seu negócio. 

Avaliação das Vantagens e Desvantagens do modelo 

Estrutura Organânica do Aquaparque 

Organograma do Aquaparque de Inhassunge 
A estrutura orgânica do Aquaparque que assenta nos três pilares identificados deve responder 

aos seguintes elementos fundamentais: 

(1) Interesse do Estado e Governo para as políticas macro-económicas de responsabilidade 

do sector público como provedor de bens e serviços a ser rentabilizados pelo sector 

Vantagens Desvantagens Mitigação dos efeitos 

negativos  (Desvantagens) 

Plena separação do interesse 

público e privado na 

exploração do Aquaparque – 

sector público dedica-se à 

capacitação dos piscicultores e 

o sector privado ao negócio da 

piscicultura 

Bicefalia na gestão do 

mesmo empreendimento 

por duas entidades que 

devem ter autonomia na 

sua actuação 

Um único comando na 

prestação de contas das 

actividades do Aquaparque – 

cada entidade no seu escopo de 

actividades. 

Maior ganho aos piscultores 

locais por terem uma entidade 

do sector público para a 

componente de formação a 

custos subsidiados –a 

capacitação dos piscicultores 

será a custos subsidiados pelo 

sector público 

O negócio de capacitação 

a médio/longo prazo pode 

não ser sustentável e não 

garantir que mais 

piscicultores tenham 

acesso à capacitação – 

falência do negócio de 

formação 

Firmar (negociar) parcerias 

com agências de 

desenvolvimento, centros de 

formação e pesquisa, escolas 

técnicas na área piscícula para 

garantir financiamentos de 

longo prazo e garantir uma 

comparticipação do tesouro 

público no Aquaparque 
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privado para a dinâmica da economia nacional; 

(2) Ao sector privado para o seu crescimento e geração de uma maior renda e emprego 

para o benefício das comunidades; 

(3) Às comunidades – cidadão comum como beneficiário último de bens e serviços criados 

pelos sectores público e privado para o seu bem-estar e melhoria das condições de vida. 

 

 
 

Para a gestão corrente do Aquaparque sugere-se uma estrutura simplificada com duas 

unidades orgânicas, sendo uma administrativa e outra técnica. Estas unidades 

orgânicas estão sob a gestão do Director Geral que responde a um Conselho de 

Administração, sendo este um órgão colegial que tem a participação do sector privado 

devidamenete representado pelos seus órgãos. 
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Para operacionalizar esta estrutura é funadamental a produção de um regulamento interno de 

funcionamento para reger: 

(a) A regularidade e funcionamento do comité de gestão e o conselho de direcção, que deve 

incluir a participação do sector privado, no âmbito da perceria público-privado e seu 

relacionamento com o sector público – Governo na área de gestão pesqueira; e 

(b) A administração geral do Aquaparque, que inclui as duas unidades orgânicas e centros 

produtivos, tais como: 

(i) centro de engorda e treinamento de piscicultores – inclui a unidade de 

produção de alevinos;  

(ii) centro de produção de ração;  

(iii) centro de processamento da produção final e mercados; 
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Plano de Negócios do Aquaparque de Inhassunge (PNAI) 

Objectivos do Aquaparque 

Os objectivos centrais do aquaparque de Inhassunge são os seguintes: 

a) Desenvolver o sistema de produção da tilápia “mossambicus” em moldes comerciais para 

fornecer ao mercado nacional e regional de exportação para o crescimento da renda da 

economia local e nacional; 

b) Gerar mais postos de emprego no distrito de Inhassunge, província da Zambézia, 

melhorando as condições das comunidades rurais locais e da cidade de Quelimane – área 

contígua; 

c) Contribuir para uma melhor dieta alimentar das comunidades locais e áreas contíguas, bem 

como das populações de outras províncias com o fornecimento regular de produtos de 

pescado de proteína animal de alta qualidade que é a tilápia, em condições de maior acesso 

aquisitivo, pelo seu preço competitivo com os outros produtos pesqueiros; 

d) Aproveitamento sustentável dos recursos locais, água salobre da zona de Inhassunge 

adaptável aos seguintes produtos: Tilápia mossambicus, tainha e alevinos a serem 

reproduzidas no centro de engorda em moldes semi-industriais; 

e) Contrução de um centro de processamento das espécies de pescado produzidas, para 

adicionar valor ao produto e dar-lhe alto valor comercial no mercado internacional; 

f) Acesso ao mercado facilitado, com a disponibilização de sistemas de escoamento para os 

locais de venda tanto nacionais quanto de exportação; 

g) O aquaparque será dotado de salas de processamento e de treinamento dos piscicultores 

que pretenderem realizar o negócio de aquacultura em moldes comercias, pelo que será um 

centro-escola de aprendizagem do negócio aquícola. 

Trata-se de uma zona franca com toda a cadeia de valor relacionada à aquacultura e actividades 

conexas, que inclui: produção, processamento e mercado final do produto. 

Cadeia de Valor do Aquaparque de Inhassunge 

O modelo da Cadeia de Valor de Michael Porter ajuda a analisar actividades específicas através das 

quais as empresas/instituições criam valor e vantagem competitiva. O modelo define-se como um 

conjunto de actividades que uma organização realiza para criar valor para os seus clientes. A 

maneira como as actividades dessa cadeia são realizadas determina os custos e afecta os 

resultados/lucros. O modelo Porter define como uma cadeia de actividades comuns a todos os 

negócios e decide sobre as em primárias e de suporte de acordo com o diagrama 1 abaixo: 
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Diagrama 1: Cadeia de Valor de Michael Porter 

 
 
Aplicando a ferramenta de Porter à da cadeia de valor da actividade pesqueira em ligação com o 
processamento (industrial), teríamos o diagrama demonstrativo abaixo: 
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O diagrama acima mostra como a uma cadeia de valor pode funcionar. Os rectângulos ilustram a 

cadeia primária que é o conjunto de actividades e processos técnicos desde a matéria-prima ao 

produto final. A cadeia secundária inclui todas as actividades complementares que fazem com que a 

cadeia secundária funcione. Esta separação é meramente metodológica, na prática tanto os 

elementos da cadeia primária como secundária são indispensáveis.  

A aplicação prática da cadeia de valor acima referida o processo de implementação deve considerar 

as seguintes etapas de instalação do negócio: 

 

Caracterização do Local da Implantação 
Inhassunge é um distrito com uma área de 745 km², com vegetação adequada para a montagem do 

Aquaparque. A zona onde serão erguidas as instalações, tanques e salas de processamento possui 

72 hectares, onde serão construídos 70 tanques com 1,000 m² cada. 

Lay Out da Zona de Implantação do Aquaparque em Inhassunge – esboço preliminar: 
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O clima do distrito é de tipo tropical chuvoso de savana, com uma precipitação média anual 

próxima dos 1400 mm e a temperatura média anual próximo dos 25°C. Os solos predominantes são 

argilosos de textura fina que cobrem as extensas planícies enquanto o material mais grosseiro se 

acumula nas áreas mais altas ou nos leitos dos rios. O Distrito de Inhassunge tem características de 

um arquipélago formado por 4 llhas sendo atravessado por vários afluentes do rio dos Bons Sinais 

(Cuacua, Abreus, Massesse, Nhatinde, Caocha, Olinda, Malifate e Mirondone), com águas salgadas. 

Devido a sua posição geográfica, o acesso ao distrito é feito por via fluvial, através de embarcações a 

motor ou a remo os meios de transporte mais utilizados para o transporte de passageiros e carga, 

na ligação com a Cidade de Quelimane.  

Aspectos sócio-económicos do distrito 

A população local é essencialmente pescadora 60% dos residentes, com uma parte significativa de 

produtores agrários e criadores de gado de pequeno porte, com áreas médias de 0,5 a 1,00 hectar 

por AF (Agregado Familiar), cultivando basicamente tubérculos, arroz e hortícolas 

Produtos para o Mercado 
O Aquapaque de Inhassunge, no seu processo formativo dos piscicultores, tanto da região do Vale 

do Zambeze, como das outras áreas adjacentes, dedicar-se-à  ao processo de recria e engorda da 

tilápia, que pertence ao grupo de ciclídios nativos de África, que na língua local é comumente 

designado de “pende” ou “macacana”. A “tilápia Mossambicus” é uma espécie que predomina na 

região, nos rios e lagoas, desde o rio Zambeze até aos seus afluentes e outros rios adjacentes, sendo 

por isso de domínio dos pescadores e piscicultores locais. Outros produtos complementares serão o 

milk fish, tainha, caranguejo para o mercado nacional e internacional e camarão para fornrcer à 

empresa AQUAPESCA baseada no mesmo distrito. 

Em Moçambique, são poucos os que tem noções básicas e fundamentos de cultivo de piscicultura. 

Para a maioria a piscicultura não é a sua única actividade, mas pode ser uma parte principal ou 

significativa de suas operações comerciais, estando no momento o sector a desenhar politicas para 

impulsionar a actividade piscícola comercial, para que haja produtores comerciais dedicados 
exclusivamente à produção piscícola.  

Espécies Tecnicamente Recomendáveis em Inhassunge 
Considerando o ambiente estuarino da região dos Bons Sinais, entre as espécies com potencial para 

serem criadas no Aquaparque de Inhassunge encontram-se as seguintes: Tilápia de Moçambique 

(Oreochromis mossambicus); Caranguejo de mangal (Scylla serrata); Tainha (Mugilidae sp.); 

Mexilhão (Perna perna) Amêjoa, entre os outros que podem ser investigados e agregados a 

médio/longo prazo. 

Para todas espécies mencionadas deve haver maternidades que possam garantir o fornecimento de 

semente (pós-larvas, alevinos, etc.). A nível nacional só uma empresa (Aquapesca) produz larvas de 

camarão, no entanto, o cultivo de camarão está neste momento condicionado pela doença da 

mancha branca, devendo-se trabalhar com fortes medidas de biossegurança. Trata-se de uma 

limitante que torna o projecto não viável para a produção do camarão pelo Aquaparque. 
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Existem no país empresas que podem fornecer alevinos de tilápia Oreochromis mossambicus, no 

entanto, esta espécie não tem grande potencial de crescimento, levando muito tempo para atingir o 

tamanho comercial ceca de 8 meses (quer dizer superior a 6 meses período ideal). Enquanto o país 

está a realizar o melhoramento genético desta espécie, a nível internacional existem espécies 

híbridas de tilápia capazes de ter melhor performance em água salgada que poderão ser importadas 

para o seu uso no mercado nacional. 

Para as outras espécies de peixes, crustáceos e moluscos, embora a nível internacional exista 
tecnologia para produção de semente, a nível nacional ainda não existem estabelecimentos para a 

sua multiplicaçao e desenvolvimento. 

a espécie de tilápia mossambicus comercialmente aceite apresenta as seguintes características de 

acordo com a literatura disponível, vide tabela 9 que se segue: 

Tabela 9: Características da tilápia comercialmete recomendável – “Mossumbicus” 

Tilápia de Moçambique (Mossambicus) 
Barbatana caudal com barras mas não verticais 
Pontas das barbatans dorsais e caudais avermelhadas 
Cabeça escura e o corpo prateado, castanho, amarelo ou azul escuro 
3 pontinhos na linha horizontal, 6 a 7 fitas no corpo 
Barbatanas caudais e anais bem desenvolvidas mas fracas 
Barbatanas dorsais e anais não proeminentes, longas como a tilápia do Nilo 
Olhos amarelos ou castanhos escuros, nunca vermelhos 
Machos com boca larga e a cabeça encovada 
16 a 20 guelras 
Fonte: Projecto Comunitário de Criação de Tilápia no rio Govuro, Vilankulo, 2010 

A opção pela Tilápia e espécies adaptáveis à salobridade 
Moçambique possui várias linhagens nativas de tilápia das quais a tilápia de Moçambique 

(Oreochromis mossambicus) é uma linhagem potencialmente importante. Esta linhagem é 

importante para o desenvolvimento da piscicultura em água salobre e até mesmo na água do mar 

numa perspectiva de longo prazo. Esta linhagem é originária de Moçambique, Malawi, Suazilândia, 

Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul. 

A principal diferença entre as linhagens Mossambicus e Niloticus é que a linhagem Niloticus não é 

muito tolerante ao sal, contrariamente a linhagem Mossambicus que é tolerante. Mossambicus tem 

um grande potencial económico em áreas de água salobre10 e até mesmo em ambiente marinho 

puro tanto que o potencial para a linhagem nativa deve ser explorada. No entanto, esta linhagem 

não tem sido objecto de melhoramento genético e terá que ser recolhido da natureza.  Serão 

necessarios vários anos para desenvolver uma linhagem de crescimento rápido.  

O ciclo de reprodução da Mossambicus é muito semelhante à tilápia do Nilo e o trabalho de 

melhoramento genético da linhagem Mossambicus está sendo desenvolvido pelo Centro de 

Pesquisa de Chokwé, porquanto até agora não é comercialmente viável. Em geral, há uma falta de 

espécies marinhas omnívoras e herbívoras utilizadas na piscicultura actualmente. A maior parte 

                                                           
10

 Inhassunge é uma zona de água salobre, mais adoapatado às espécies marinhas como é o caso da tilapia mossambicus. 
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das espécies marinhas desenvolvidas hoje são de alimentação formulada à base de farinha e óleo de 

peixe. Assim, um crescimento rápido e robusto da Tilápia de Moçambique pode contribuir muito 

para a piscicultura marinha sustentável, numa perspectiva de médio prazo, já que a tilápia pode 

crescer sem muita farinha de peixe na dieta. 

No país já existem centros de produção de alevinos de tilápia (Xibaha, Lda em Inhambane, 

AQUAPESCA em Inhassunge na Zambézia) e Centro de Chokwé em Gaza que está em processo a de 

melhoria da qualidade dos alevinos, formulação e distribuição da ração, o que motiva a criação de 

empresas de pequena, média e grande escala para a produção aquícola. 

Dados actualizados pelo INAQUA, indicam um crescente número de tanques, mais de 9,000 em todo 

o país com uma média 300m2. 

Para determinar a capacidade total para povoamento dos tanques foi estimada e multiplicada pela 

densidade de povoamento em alevinos de 5/m² (Tabela 10)11. Essa estimativa indica que a 

necessidade total de alevinos para o país ronda em torno de 13.500.000. A estimativa é apresentada 

na tabela abaixo. 

Tabela 10: Capacidade estimada de alevinos de Tilápia em tanques para Moçambique 

Descrição 

Número de 

Tanques 

Densidade de 

Povoamento (m2) 

Tamanho do 

Tanque (m2) 

Área Total 

(m2) 

Necessidades 

em alevinos12 

Tilápia Nilótica 7,000 5 300 2,100,000 10,500,000 

Tilápia Mossambicus 2,000 5 300 600,000 3,000,000 

Fonte: Plano de Negócios para o Centro de Pesquisa em Aquacultura – CEPAQ, MIMAIP, 2015 

O interesse pela tilápia como negócio primário, reside no facto de ser uma espécie adequada e de 

crescimento rápido, que é fundamental na disponibilização eficiente ao mercado, que já fez a sua 

reconversão alimentar à procura deste produto. O local de implantação do projecto é adequado e 

espera-se que para esta espécie o seu crescimento terá condições climáticas para o seu rápido 

desenvolvimento. A talápia mossambicus em particular, apesar de ser uma espécie ainda em 

desenvolvimento é a mais adpatada para as condições de Inhassunge por ser a que mais fácilmente 

de ajusta às condições de salidade. 

O negócio da piscicultura da tilápia, para ser rentável, deve seguir normas e procedimentos muito 

rigorosos, para poder alcançar os “standards” , qualidade exigida pelos mercados de alta procura, 

com preços que pagam os custos de produção e gera renda compensatória ao esforço que o negócio 

exige. Trata-se de uma actividade que deve seguir procedimentos muito miticulosos para ser 

rentável e ser negócio. É negócio altamente lucrativo se todas as regras de maneio forem 

observadas. 

O clima da região, temperado, com variações entre 25° C e 35° C, apresenta condições propícias 

para engorda da tilápia e estar disponível ao mercado local, regional e de exportação. O distrito de 

                                                           
11

 Alguns autores sobre a matéria da produção aquícola em cativeiro, apresentam indicadores de 7 alevinos por m² (7/m²), 
sendo o peso ideal para o seu processamento de 250 gramas por unidade de tilapia, podendo ser possível produzir em 2 ciclos 
por ano. 
12

 Estas necessidades estimadas são na base do actual inventário dos tanques existentes e piscicultores registados em 2016, 
dados do relatório do IDEPA, 2016 
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Inhassunge possui infra-estruturas de aquacultura já instaladas, como, laboratório para a produção 

de alevinos de tilápia, larvas de camarão e tanques em terra para a engorda destas espécies.  

Apresentamos abaixo alguns dos procedimentos, que durante o processo produtivo de exploração 

do Aquaparque para a tilápia, deverão ser objecto de um maior detalhe em manuais técnicos 

específicos, seguindo todas as recomendações exigidas para corresponder aos níveis internacionais 

desejados. O sumário resumido é apenas parte de recomendações básicos, sem os quais o negócio 

da produção do pescado em cativeiro da tilápia não se verifica13. 

Matriz 1:. Os procedimentos básicos produtivos e manuseamentos a serem seguidos no Aquaparque: 

Procedimento Actividade a Realizar 

Alimentação Conhecer com exactidão as quantidades necessárias para alimentar os alevinos e os 

peixes em fase de engorda (crescimento), de acordo com o seu tamanho 

Conversão 

alimentar 

Esta é a fase em que o peixe converte a alimentação em massa corporal, o rátio de 

conversão deve ser controlo dado que a conversão adequada é de 1 kg de alimentação 

para 0,75 kgs de massa corporal do peixe 

Limpeza dos 

Tanque 

O controlo da água é fundamental, a sua qualidade em termos de limpeza reduz as 

doenças e parasitas, garantindo um crescimento óptimo do peixe em cativeiro 

Oxigenação e 

período de 

produção adequado 

1) A tilápia pode viver com um nível de oxigénio abaixo de 0,5ppm, deve ser garantir 
este nível mínimo que dissolve facilmente na água. 

2) O período óptimo de produção da tilápia são os meses quentes, que tem um grau de 
crescimento entre 0,4% a 0,5% por dia, com nível de sobrevivência de 98% 

Controlo das 

doenças 

O controlo do stress do peixe em cativeiro é fundamental. Para reduzir o stress deve se 

manusear com cuidado os tanques e o tratamento da água durante a fase das limpezas. 

Movimentação dos 

peixes – separação 

por sexo 

1) Movimentar os peixes quando a água está ainda fresca durante as manhãs ou nas 
tardes (final do dia); 

2) Verificar se a água está totalmente limpa para realizar a operação requerida; 
3) Conserve o peixe em espaços mais largos possíveis para que continue nadando de 

forma livre; 
4) Evite deixar cair (escorregar) o peixe para que não entre em pânico e esteja em 

stress; 
5) Separe os paixes fêmeas dos machos para reduzir o sobrepovoamento que pode 

limitar o espaço. 

Colheita – pescado 

para processamento 

1) Capture os peixes com ½ a 1 kgs de peso ideal, com cerca de 250 gramas a 350 

gramas, faz a medição e pesagem. 

2) Os peixes com menor peso devolve-os imediatamente para reduzir o nível de stress e 

contaminação de doenças externas ao seu meio; 

3) A limpeza regular dos equipamentos (balanças, luvas e outros utensílios) deve ser 

                                                           
13

 Recomenda-se que seja desenvolvido um manual específico para a produção da tilapia a ser seguido pelos instrutores e 

gestores do Aquaparque, que servirá de guião para o treinamento dos instruendos e de orientação aos técnicos que irão fazer a 
recria em tanques do Aquaparque de Inhassunge. 
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Procedimento Actividade a Realizar 

uma importante medida de biosegurança. 
Fonte: Freshwate Aquaculture and Aquaponics Systems and Principles, by Ken Konschel, Handbook notes (adaptado) 

Mercado dos Produtos Aquícolas 
O mercado mundial do pescado da aquacultura tem crescido na ordem de 20% ao ano no comércio 

internacional. Nos Estados Unidos o consumo dos produtos pesqueiros, 80% são importados, sendo 

as espécies mais consumidas os produtos da piscicultura.  Outros países importadores dos produtos 

aquícolas são o Japão, Espanha, França e a Grã-Bretanha, que no seu conjunto com os EUA 

consomem 600 mil toneladas de produtos importados por ano. 

As preferências do consumo modermo mais saudável tende a deslocar os consumidores para 

produtos processados e mais leves de fácil preparação, mais nutritivos e com alto poder protéico. O 

peixe produzido em sistema aquícola produzido em condições ambientalmente mais 

recomendáveis e que garanta uma sustentabilidade dos recursos naturais, tem mobilizado os 

grandes consumidores, tornando esta actividade numa indústria de ponta no presente século. 

A produção aquícola contribuiu no PIB de 2000 em 65% dos países produtores e fornecedores dos 

mercados de exportação, sendo os grandes fornecedores e consumidores de peixe da aquacultura 

no mercado mundial a China (45.5 milhões tons) e Índia (4.9 milhões tons). Outros países que 

colocam no mercado espécies aquícolas muito apreciadas são a Indonésia (4.3 milhões tons), o 

Vietname (3.4 mihões tons) e a Bangladesh (2 milhões tons). São os famosos “big five”14 da Ásia, 

que comandam o mercado do pescado em cativeiro a nível mundial. 

Segundo os estudos da FAO em 2014 a produção mundial dos produtos aquícolas apresenta os 

seguintes dados, de acordo com o gráfico 5 abaixo da produção em águas interiores: (i) 43 milhões 

de ton de peixe; (ii) 278 mil tons de moluscos; (iii) 2,7 milhões de tons de crustaceos e 520 mil tons 

de outros animais. 

                                                           
14

 Big Five – Cinco Maiores produtores de referência de um determinado produto, no caso, de produtores pequeiros em 
cativeiro. 
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Fonte: The State of World fissheries and Aquaculture, contributing to food security and nutrition for all, FAO, Rome, 2016 

 

O consumo per capita dos produtos pesqueiros nos últimos 40 anos duplicou, sendo que o consumo 

humano da proteína animal proveniente do pescado cresceu, embora com variações e de forma 

lenta de 13.7% (1961) para 15.8% (1999). A tendência actual do consumo per capita anual mostra 

um crescimento exponencial que indica entre 19kgs a 21 kgs até 2030. A tabela 11, apresenta por 

grupos económicos de países, o consumo per capita estimado – grupo de países seleccionados15. 

Tabela 11: Pescado Colocado no Mercado e Consumo per Capita (por blocos económicos) 
Grupo Económico Oferta do pescado (mil tons) Consumo per capita (kgs) 

Mundo 95.5 16.1 
Mundo (excluíndo a China) 64.3 13.6 
África 6.2 8.0 
América do Norte e Central 8,1 16.8 
Estados Unidos ----- 21.3 
América do Sul 2.9 8.3 
China 31.2 25.1 
Ásia (excluindo China) 32.5 13.7 
Europa 13.9 19.1 
Países Industrializados 25.4 28.3 
Países de Economias em Transição 3.7 12.7 
Fonte: FAO, State of World Fisheries and Aquaculture, vol. 95 – citado por V. Venugopal, Seafood Processing 

Estimativas da OECD e FAO para 2025 apresenta que a curva de consumo será para os produtos 

pesqueros produzidos em Sistema de cativeiro. Os dados mostram que 57% será de produtos da 

aquacultura e 43% de captura, seja no mar ou em águas interiores. De igual modo até 2025 as 

percentagens de consumo por continente indicam que a Ásia continuará a ser o maior produtor, 

fornecedor e consumidor de produtos pesqueiros no mundo com uma quota de 73%, seguido da 

África com 12% da quota mundial.  

                                                           
15 Os grupos económicos (países ou grupo de países) foram seleccionados na base dos que representam os maiores 
produtores e consumidores per capita a nível mundial. 
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Fonte: The State of World fissheries and Aquaculture, contributing to food security and nutrition for all, FAO, Rome, 2016 

Os dados do gráfico 6 são indicadores importantes para impulsionar a produção aquícola para o 

mercado nacional e mundial.  

Segmentação do Mercado do Aquaparque 
Os produtos produzidos em froma de cativeiro, em especial os produtos de origem animal, como os 

peixes e camarão, necessitam de condições especiais de biosegurança para um mercado cada vez 

mais exigente em termos de higiene. Para o Aquaparque aquícola de Inhassunge, uma vez que o seu 

negócio principal “core business”, será a formação de piscicultores para produzirem produtos 

aquícolas com altos padrões usando as boas práticas internacionais, o seu mercado será dividido 

em: 

1) Formação de piscicultores médios e pequenos, sendo os médios os que se dedicam já ao 

negócio e pretendem estabelecer como piscicultores comerciais para um mercado nacional 

e regional, enquanto os pequenos são na sua maioria iniciantes no negócio, que residem em 

áreas potenciais e fornecedores do mercado local, distritos e vilas na província; 

2) Mercado dos Peixes, o Aquaparque deverá criar parceriais com empresas e outros 

compradores nacionais e regionais para abastecer o produto no País e para a exportação 

para mercados mais exigentes de produtos pesqueiros com standards internacionais. O 

mercado da tilápia subdivide-se em:  

a. tilápia nolótica – que já é produzida no País e com mercado regional e 

internacional – RSA, Europa, Estado Unidos e Ásia; 

b. tilápia mossambicus, mais adaptada para as condições de produção em água 

salgada, mas que ainda está em processo de reprodução e expansão para o mercado 

nacional e regional (Malwi e Zâmbia). O mercado nacional tem condições de 

absorver mais de 500 mil toneladas de pescado desta espécie; 

c. bagre, espécie de peixe muito procurado no mercado internacional (Europa e Ásia) 

e com alto potencial reprodutivo na região de Inhassunge e de fácil maneio nas 

condições de água salgada do local. 
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Segmento de Formação/Capacitação dos Piscicultores: 
Na área de formação o aquaparque irá treinar pequenos piscicultores nas componentes de: 

(i) Maneio das larvas de alevinos do peixe (tilápia mossambicus); 

(ii) Alimentação do peixe e suas componentes (ração e materiais adicionais para 

alimentação do peixe nas diferentes fases); 

(iii) Recria dos peixes e moluscos– gestão dos tanques e seu maneio, redução de custos, etc.; 

(iv) Manuseamento do peixe após engorda, período e peso adequado para a sua captura e 

colocação no mercado; 

(v) Gestão da produção pós-captura e processamento; 

(vi) Mercado dos produtos pesqueiros – tamanho e qualidade para os diferentes mercados 
(peso adequado, preço e segmento do mercado para diferentes produtos do pescado). 

A experiência nacional e internacional em relação à formação em serviço para auto-emprego, indica  

uma taxa de aproveitamento de 20% a 30% do total dos formandos. Podemos assim inferir que na 

mesma ordem de grandeza os piscicultores formados no aquaparque, terão capacidade de investir 

no negócio para um nível médio, abastecendo os mercados locais em produtos pesqueiros nas 

comunidades a preços concorrenciais. 

Segmento de Produção da Tilápia para o Fornecimento ao Mercado 
Na produção da tilápia dedicar-se-à aos seguintes mercados: 

[i] Mercado Nacional 

Este mercado sub-divide-se em mercado local (provincial e distrital) e mercado inter-provincial. 

Para o caso da província da Zambézia, a partir de Inhassunge via Quelimane como porta de saída, o 

maior mercado da produção será para fornecer uma parte para Gaza e a maior quantidade para 

Maputo, porquanto as províncias vizinhas de Nampula, Tete e Sofala, uma vez estabelecidos 

piscicultores e uma rede de pescadores com produção local que responde aos mesmos padrões que 

serão instalados no Aquaparque de Inhassunge. 

O mercado local será para os distritos deficitários de Morrumbala, Mocuba, Ile e Namacurra e 

Quelimane. Os produtos a fornecer a nível local, áreas rurais e semi-urbanas, são de qualidade 

menos exigente, sobretudo na componente de processamento e tamanho, dado o poder de compra 

das populações ser reduzido, pelo que podemos considerar produtos de 2ª e 3ª categoria de peixes 

(tilápia e bagre)16. 

A nível inter-provincial as províncias de Sofala, Manica e Nampula, a produção do Aquaparque de 

Inhassunge deve merecer uma qualidade concorrencial com as espécies que são extraídos 

localmente, a saber: tilápia, carangueijo e diversos moluscos tais como ameijoeas e mexilhão. 

[ii] Mercado de Exportação 

Este mercado pode ser sub-dividido em regional (países vizinhos: Malawi, Zâmbia e RSA), e, 

mercado internacional, como seja o mercado asiático e europeu, de acordo com a qualidade 

produzida e as parcerias a serem estabelecidas entre o Aquaparte e as empresas exportadoras 

estabelecidas no País. 

 

                                                           
16

 Nas áreas rurais e semi-urbanas da Zambézia, Tete, Manica e Sofala, a qualidade preferida é de tamanho pequeno, fumado ou seco salgado. 
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Para o mercado regional – SADC, incluíndo a África-do-Sul:  

a) Malawi e uma parte significativa da Zâmbia, abastece-se de uma parte do pescado 

moçambicano, com a tilápia do rio Zambeze, via Tete e uma parte fornecida pelos 

pescadores do distrito de Mopeia e do rio Chire, em especial no baixo chire, através de um 

sistema informal, sendo o produto transportado por bicicletas com regularidade todas as 

semanas. Pode-se estimar que cerca de ¼ da produção de tilápia do Aquaparque, poder-se-à 

direccionar para este mercado para adicionar aos volumes das zonas tradicionalmente 

fornecedoras do pescado. Uma avaliação dos níveis de consumo no Malawi apresenta 

indicadores da necessidade de pescado naquele País. O gráfico 7, abaixo dá uma indicação 

dos déficies de consumo per capita/ano de produtos pesqueiros apesar da evolução de 

produção nacional nos seus lagos e rios. 

 

 
Fonte: Malawi Economic Report, 2017 

 

Nos últimos 10 anos, Malawi tem crecido em termos de oferta de produtos pesqueiros à sua 

população, tendo aumentado as quantidades de pescado de 6 kgs/pessoa/ano para cerca de 

11 kgs/pessoa/ano (consumo per capita), ver gráfico 8 abaixo. Apesar deste aumento o 

mercado Malawiano ainda necessita de satisfazer suas necessidades de défice alimentar 

como se demonstra no gráfico 7 acima. Os pequenos produtores das regiões de Tete, 

Zambézia e Niassa em Moçambique tem explorado, para preencher o diferencial de cerca de 

4 kgs/pessoa/ano. 
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Fonte: Malawi Economic Report, 2017 

 

b)  Mercado Sul-Africano (RSA) – trata-se de um mercado exigente, que necessita de parceriais 

para nele penetrar, em termos de empresas de exportação certificada para o mercado 

internacional de produtos pesqueiros. Uma parceria com a AQUAPESCA ou outras empresas 

certificadas para o processamento adequado e fornecer o produto de alta qualidade naquele 

mercado, onde a procura da tilápia atinge volumes acima de 150,000 toneladas/ano; 

c) Mercado europeu e asiático – este é dos mercados mais exigente, que em parceria com a(s) 

empresa(s) exportadora(s) para a RSA deve ser uma aposta do Aquaparque para ombrear 

no mercado internacional da produção aquícola. A visão de alcançar mercados além-

fronteiras deve ser uma meta de médio/longo prazo, uma vez que pretende-se um centro de 

promoção de boas práticas de produção de peixe e produtos complementares em sistema 

de cativeiro a custos concorrenciais. 

Concorrência de Produtos do Aquaparque  

Área de Formação 
O sector das pescas possui a nível nacional o Centro de Pesquisa em Aquacultura do Chokwé 

(CEPAQ) em Gaza, que foi criado para realizar as seguintes acções formativas: 

(a) Treinamento dos piscicultores na produção de alevinos e seu melhoramento adaptado às 

condições locais da sua reprodução; 

(b) Trinamento dos piscultores na produção de tanques de terra, bem como o seu 

manuseamento para a produção do peixe em cativeiro com alta produtividade e produção 

em condições de biossegurança ajustadas ao ambiente local. 

O CEPAQ para além destas componentes formativas tem como missão fundamental fornecer 

alevinos de qualidade ao mercado para atrair investimentos no sector da aquacultura de tilápia em 

Moçambique. A demanda por alevinos ainda é pequena e principalmente impulsionado pelo apoio 

do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura que adquire para subsidiar os 

piscicultores de subsistência de tilápia. 
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É assim, uma plataforma mais atraente para investimentos de escala comercial, seja para a 

componente de pequena escala como industrial em Moçambique, bem como melhorar a produção 

em tanques de peixes já existentes. 

De forma específica, o centro é o produtor de alevinos de tilápia de alta qualidade para 

comercialização, assim como, peixe resultante de trabalhos de experiências. Igualmente, o CEPAQ 

elabora protocolos, descrevendo as tecnologias adequadas para a produção de alta qualidade de 

alevinos que serão comercializadas para instituições de fomento e extensão, centros de recria 
públicos e privadas em outras províncias do país.  

O CEPAQ é o produtor de reprodutores de qualidade para divulgação através das instituições acima 

indicadas e lidera a formação de formadores, técnicos, pós-graduados, piscicultores e extensionistas 

no domínio da piscicultura. 

Produção Pesqueira Mundial 
O grande concorrente de produtos pesqueiros cultivados é a Ásia, sendo a China e Tailândia os 

líderes mundiais por produzem produtos aquícolas a preços mais baixos com altos rendimentos 

produtivos. A nível da África o líder é o Egipto com uma produção anual de 1,137.1 mil tons, 

seguido da Nigéria com 313.2 mil tons anuais, numa produção total de 1,710.9 mil tons em toda a 

África.  Na região Austral os países vizinhos produtores e fornecedores no mercado do pescado são 

a África-do-Sul, o Malawi, a Zâmbia, a Namíbia e a Tanzânia com produtos criados em cativeiro, 

como a tilápia, o bagre, a tainha e o milk fish – peixe leite. 

O gráfico 9, abaixo, apresenta a produção mundial de produtos pesqueiros e quota do mercado por 

continente, cabendo ao continente africano a quota de 2%, apesar de ser o segundo maior 

consumidor de produtos pesqueiros, enquanto a Ásia coloca no mercado 89% do seu produto 

pesqueiro. 

 
Fonte: The State of World fissheries and Aquaculture, contributing to food security and nutrition for all, FAO, Rome, 2016 
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A participação de Moçambique no mercado de exportação é contribuir para elevar a quota de 

produtos pesqueiros do continente, para níveis acima de 2%, pelo menos que se alcance entre 8% a 

10% da quota de África no mercado mundial do pescado. 

Concorrência Nacional 
A nível nacional a produção pesqueira em cativeiro está no seu estágio inicial, sendo de destacar as 

unidades de produção de tilápia (Chicoa) nas imediações da barragem de Cobora Bassa, ao longo do 

rio Zambeze, as pequenas unidades artesanais ao longo do rio Chire e zonas adjacentes, a unidade 

de produção e processamento de tilápia em Inhambane (Xibaha, Lda) e pequenos piscicultores em 

Inhambane, Gaza e Maputo nas margens dos rios Limpopo e Massingir. 

Embora os dados de produção nacional indiquem uma capacidade produtiva, que tende a satisfazer 

o consumo nacional, o deficit de produtos pesqueiros de baixo custo (preço concorrencial com o 

carapau) é ainda muito alto. A informação recente de 2017 indica que das 770,000 toneladas de 

pescado importado para o mercado nacional 99% é carapau, cujo o seu preço é abaixo do preço do 

peixe de produção nacional. Preço do peixe de produção naiconal varia de 250 a 360 MT/kg, 

enquanto o carapau varia de 100 a 144MT/Kg, isto é menos de metade do preço do pescado 

nacional. 

Como se pode depreender no gráfico … abaixo, as importações tendem a crescer no período 2006 a 

2017, sendo o produto de maior importação o carapau. A linha de tendência média mostra um 

crecimento exponencial deste produto, testemunhado pelo nível de tendência dos preços ao 

consumidor que apresentam igualmente uma variação descrescente do carapau, ver preços de 

Junho/2018 (gráfico… abaixo) 

 
Fonte: MIMAIP, 2018 

 

O estudo sobre a avaliação dos preços do pescado dá-nos uma imagem (gráficos… abaixo) dos 

desafios de redução dos custos para concorrer com o carapau importado.  
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Grafico10: Disponibilidade Alimentar do Pescado (2006-2017) 
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Fonte: Elaboração do Autor na base dos preços recolhidos no OMR17 – Abril, 2018 – preços médios do carapau 
observados, peixe nacional mercado central (Maputo, Municipal Nampula e Maquinino, Beira) 
 
 

 
Fonte: OMR – bolentim nr. 6, Julho, 2018 e preços do peixe nacional recolhidos por cell mercados central (Maputo), 
Municipal (Nampula) e Maquinino (Beira). 

 
O desafio das unidades produtoras do pescado a nível nacional é de colocar o produto a preço 
competitivo, de modo a concorrer com o produto importado de baixo custo. Isto pressupõe: 

(a) Reduzir os custos de produção, através do uso de insumos nacionais de alto valor nutritivo e 
de custos baixos; 

(b) Aplicar tecnologias produtivas de alto rendimento, reduzir o tempo de engorda e reduzir os 
custos de processamento; 

(c) Aumentar os índices de produtividade do sector pesqueiro com a melhoria da eficienência 
produtiva da indústria pequeira nacional; 

(d) Melhorar e regular a actividade pesqueira artesanal e em particular o sub-sector aquícola; e 
(e) Implementar uma política de preços, com margens lucros compatíveis com o mercado de 

bens de consumo. 

                                                           
17

 OMR – Observatório do Meio Rural, publicação períoda disponível em www.omrmz/omrweb/publicacoes/or-64. 

Maputo, 107 Beira, 113 Nampula, 144 
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Grafico 11: Variação dos Preços Médios de Abril 2018  
(Peixe Nacional vs Carapau Importado) 
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Viabilidade Técnica do Projecto 
Para a viabilidade do projecto uma das medidas a ser tomada é a melhor localização da fonte de 

inputs produtivos, tais como alevinos, ração e mercado para completar a cadeia de valor dos 

produtos aquícolas. 

Unidade de produção de Alevinos 
O estabelecimento de centros de produção de alevinos devem ser estabelecidos em todo o país, pelo 

menos nas províncias com maior potencial para garantir a eficácia do sistema. A Infra-estrutura 

deve incluir: 

a) Tanques totalmente equipados para a reprodução e armazenamento de reprodutores   

b) Maternidades equipadas internamente para a criação de alevinos;  

c) Tanques para crias em crescimento;  

A produção de alevinos será gerida pelo Aquaparque que de acordo com o seu modelo de 

exploração, poderá vender às empresas de pequenos produtores de aquacultura. Assim funcionará 

como um centro de apoio aos pequenos piscicultores de modo a promover o negócio e a segurança 

alimentar em simultâneo. 

A infra-estrutura irá permitir a produção de alevinos de qualidade e servir de centro de formação, 

de demonstração, de transferência de tecnologia e prestação de servicos aos produtores da 

aquacultura. A tabela 12 abaixo apresenta o resumo da infra-estrutura da unidade de criação de 

alevinos e de reprodução de tilápia. 

Tabela: 12 Mapa de Investimentos- AQUAPARQUE de Inhassunge 

  
Activo Fixo 

  
Qtd 

Valores em USD 

Preço Unit.  Total   

Custo de obras e equipamentos            2,829,960    
Espaço Maternidade (Bidons Plásticos 20 Lit/cada) - Sala (4X4m)      1          6,500                 6,500    

Tanques de Reprodução da Tilápia    40         30,000         1,200,000    

Tanques Reprodução de Tainha e bagre    30         30,000             900,000    

Laboratório completo - construção e equipamentos 1     121,500             121,500    

Edificio de processamento 1    159,310             159,310    

Salas de Formação 2      30,000               60,000    

Escritórios + habitação 2      75,000             150,000    

KIT Vestuario/trabalhador 51 150              7,650    

Pt M. Tensão 1      50,000               50,000    

Estação tratamento aguas residuais 1      10,000               10,000    

Saneamento e esgotos 1      15,000               15,000    

Instalacao electrica 1      15,000               15,000    

Equipamento de escritório e mobiliario 1      15,000               15,000    

Gerador 600 KVA 1      70,000               70,000    

Camaras de segurança 1      30,000               30,000    

Sistema electrico alarme 1      20,000               20,000    

Contigências (5%)              141,498    

TOTAL           2,971,458    
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O valor total a investir na produção e reprodução de alevinos é de 2,97 milhões de dólares 

americanos, ou seja 178,3 milhões de meticais ao câmbio de 1US$=60MT de Abril, 2018, para 

realizar os seguintes investimentos: 

(a) Implantar 70 tanques, de forma faseada, sendo 1 para a criação dos alevinos, 2 para a 

reprodução da tilápia e 57 tanques de engorda da tilápia mossambicus e 10 para outras 

espécies; 

(b) Construir 2 armazéns, sendo um para hapas, 1 (um) para a produção processada para o 

mercado; 

(c) Construir 1 complexo administrativo e habitacional, com espaços suficientes para a gestão 

do complexo produtivo e habitatções para os técnicos e trabalhadores insprescindíveis para 

a gestão corrente do Aquaparque. 

Procura de Alevinos no Mercado 

A nível nacional estão sendo criados centros de produção de alevinos para os piscicultores 

nacionais, a empresa Xibaha, Lda em Inhambene e o CEPQ no Chokwé, bem como a empresa 

Aquapesca em Queelinane, são alguns exemplos de produtores de material para promover o sector 

da aquacultura nacional. 

Entretanto, a procura na província da Zambézia continua alta, actualmente é cerca de 2 milhões de 

alevinos, havendo uma previsão conservadora para os próximos 5 anos a unidade poder alcançar 

cerca de 3,3 milhões de alevinos só na província, pelo que a sua capacidade deve ser capaz de 

fornecer no mínimo para si e para os pequenos e médios piscicultores da província (acima de 6 

milhões de alevinos). 

Tabela 13: Situação da Piscicultura na Zambézia 

Localização 
Nº de Tanques 

Nº Alevinos 
Necessarios  

Produção 
(Tons) 

Nº Piscicultores 
(2018)  

Procura de Alevinos 
(Previsão 2023) 

Existentes Povoados (2018)   Indiv. Grupos Indiv. Grupos 

Inhassunge 
                

24  
               

24  
              

48,620                13             3             -    
             

52,510  
              

1,620  
Total 
Província 

          
2,312  

         
1,701  

       
1,850,931             489        837         171  

       
3,331,676  

           
76,950  

Total das Necessidades em Alevinos (Previsão conservadora para 2013) 
       
3,331,676    

Fonte: Dados da DPMAIP, Zambézia, 2018 

O Aquaparque terá à sua disponibilidade uma unidade de produção de ração, que irá adoptar uma 

política de produção combinando diferentes ingredientes para colocar no mercado nacional um 

produto a custos baixos, de modo a permitir, que os usuários tenham ração de alta qualidade a 

preços concorrenciais com o mercado internacional. 

O abastecimento ao Aquaparque será realizado através das unidades móveis a serem adquridas 

pela unidade de produção da ração, e, para a travessia no rio dos bons sinais através de 

embarcações disponíveis na zona.  
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Análise Económica-Financeira do Aquaparque 
Para a viabilidade económica-financeira do Aquaparque foram consideradas as seguintes assumpções: 

(a) Que o empreendimento será instalado numa zona de água salobre (água salgada), propícia para 
a produção da tilápia mossambicus, adaptada às condições de Inhassunge; 

(b) A área disponível é de 72 hectares, onde poderão ser instalados 70 tanques de 1,000 m² de 
capacidade cada; 

(c) Desenvolver a produção da tilápia “mossambicus” em moldes comerciais para fornecer ao 

mercado nacional e regional de exportação para o crescimento da renda da economia local e 

nacional; 

(d) Gerar mais postos de emprego no distrito de Inhassunge, província da Zambézia, 
melhorando as condições das comunidades rurais locais e da cidade de Quelimane – área 
contígua – serão criados 51 postos permanentes; 

(e) O mercado preferencial da tilápia será o nacional a preços concorrenciais com o carapau 
importado (preço médio estimado no mercado 108 MT/Kg ao consumidor) com custos de 
processamento incluídos; 

(f) A produção de alevinos será própria, com uma margem significativa para a venda ao 
mercado de piscicultores espalhados na região centro e norte do país; 

(g) Os custos de investimentos com todas as infra-estruturas estimam-se em 2,9 milhões de dólares 
americanos, adicionado à pequena unidade de produção da ração na ordem de 500 (459) mil 
dálores americanos ao câmbio de abril, 2018. O total a ser investido nas duas unidades é de 3,4 
milhões de dólares americanos (cerca de 206 milhões de meticais). 
 

Custo de Investimento resumo da unidade de engorda: 

 
Activo Fixo 

  
Qtd 

Valores em USD 

Preço 
Unit.  Total   

Custo de obras e equipamentos             2,829,960    

Espaço Maternidade (Bidons Plásticos 20 Lit/cada) - Sala 
(4X4m)        1          6,500                 6,500    

Tanques de Reprodução da Tilápia       40         30,000           1,200,000    

Tanques Reprodução de Tainha e bagre       30         30,000             900,000    

Laboratório completo - construção e equipamentos 1     121,500             121,500    

Edificio de processamento 1    159,310             159,310    

Salas de Formação 2      30,000               60,000    

Escritórios + habitação 2      75,000             150,000    

KIT Vestuario/trabalhador 51 150              7,650    

Pt M. Tensão 1      50,000               50,000    

Estação tratamento aguas residuais 1      10,000               10,000    

Saneamento e esgotos 1      15,000               15,000    

Instalacao electrica 1      15,000               15,000    

Equipamento de escritório e mobiliario 1      15,000               15,000    

Gerador 600 KVA 1      70,000               70,000    

Camaras de segurança 1      30,000               30,000    

Sistema electrico alarme 1      20,000               20,000    

Contigências (5%)              141,498    

TOTAL            2,971,458    

 
Investimentos na unidade de ração está detalhado no anexo 1 do projecto. 
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A mão-de-obra especializada deverá ser recrutada e/ou treinada na província, sendo que a maior 
parte dos trabalhadores requeridos é ambundante no distrito e zona vizinha de Quelimane, devido 
à experiência recente de unidades de pesca na província. O quadro da mão-de-obra abaixo espelha 
as necessidades: 
Pessoal Nr. Salário

Pessoal permanente Mensal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

51 (USD)

Director Geral 1 4,500   54,000       59,400    65,340    71,874  79,061  86,968  95,664  105,231  115,754   127,329  

Gerente dos Tanques 2 3,500   84,000 92,400 101,640 111,804 122,984 135,283 148,811 163,692 180,061 198,068

Encarregados dos Tanques 6 400      28,800 31,680 34,848 38,333 42,166 46,383 51,021 56,123 61,735 67,909

Formadores 3 600      43,200 47,520 52,272 57,499 63,249 69,574 76,531 84,185 92,603 101,863

Motoristas polivalentes 2 500      12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,259 23,385 25,723 28,295

Cuidadores dos Tanques 8 100      9,600 10,560 11,616 12,778 14,055 15,461 17,007 18,708 20,578 22,636

Captura e Processamento 10 100      12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,259 23,385 25,723 28,295

Escritorio 5 200      12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,259 23,385 25,723 28,295

Processadores 4 120      5,760 6,336 6,970 7,667 8,433 9,277 10,204 11,225 12,347 13,582

Carregadores/Arrumadores 10 100      12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,259 23,385 25,723 28,295
Total 51 219,360 228,096 250,906 275,996 303,596 333,955 367,351 404,086 444,495 488,944
Salário médio mensal (USD) 358 373 410 451 496 546 600 660 726 799

Salário Anual (USD)

 
A evolução das receitas e custos operacionais será gradual ao longo da vida do projecto, no 

horizonte temporal de 10 anos, devendo aos gestores manterem uma taxa de evolução dos custos 

em pelo menos 10% a 15% ao ano, para permitir manter equilibrado o preço de venda ao público e 

no mercado externo, quando estiver em condições de concorrência do preço internacional 

praticado para produtos aquícolas. Os gráficos abaixo são o resumo dos cálculos das receitas e 

custos: 
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Grafico 13: Evolução das Receitas Operacionais 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

U
S

D
 

Anos 

Grafico 14: Evolução dos Custos Operacionais 
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O VAL (Valor Actual Líquido) do projecto é de 5,4 milhões de dólares (5,399,885) com uma (TIR) 

Taxa Interna de Retorno de 22%, num horizonte temporal calculado em 10 anos do projecto. 

Os cálculos abaixo dos resultados são demonstrativos das assumpções assumidas: 

Resultados (usd) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Demonstração de Resultados

Proveitos 0 1,112,738 1,346,412 1,629,159 1,971,282 2,385,252 2,623,777 2,886,155 3,174,770 3,492,247 3,841,472

Custos Operacionais 0 418,670 462,810 527,718 616,613 724,449 843,195 987,707 1,164,728 1,382,925 1,653,460

Amortização do Exercício 0 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146

EBIT 0 396,922 586,457 804,295 1,057,524 1,363,657 1,483,436 1,601,302 1,712,897 1,812,176 1,890,866

Juros ou Custos Financeiros 0 0 306,395 242,341 178,287 118,858 59,429 0 0 0 0

RAI 0 396,922 280,062 561,954 879,236 1,244,799 1,424,007 1,601,302 1,712,897 1,812,176 1,890,866

imposto sobre RAI 0 19,846 14,003 28,098 43,962 62,240 71,200 80,065 85,645 90,609 94,543

Resultado Líquido 0 377,076 266,059 533,857 835,275 1,182,559 1,352,806 1,521,237 1,627,252 1,721,567 1,796,323

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

taxa variavel (10%/proveitos) - USD 111,274 134,641 162,916 197,128 238,525 262,378 288,615 317,477 349,225 384,147

taxa fixa (0.05%/CAPEX) - USD 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573 148,573

TOTAL (USD) 259,847 283,214 311,489 345,701 387,098 410,951

Cash Flow Livre

Ebit Liquido de Imposto 0 117,229 -17,155 222,368 489,573 795,461 941,856 1,084,048 1,161,202 1,223,770 1,263,603

Amortizações do Exercício 0 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146 297,146

GCF 0 414,375 279,990 519,514 786,719 1,092,607 1,239,001 1,381,194 1,458,348 1,520,915 1,560,748

CAPEX 2,971,458 0 0 0 0 0

Investimento e FM 0 92,491 -15,123 9,744 12,700 15,250 15,956 18,633 22,155 26,528 31,985
FCF -2,971,458 321,883 295,113 509,770 774,019 1,077,356 1,223,045 1,362,561 1,436,192 1,494,388 1,528,764

VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FCF -2,971,458 321,883 295,113 509,770 774,019 1,077,356 1,223,045 1,362,561 1,436,192 1,494,388 1,528,764

Factor de Desconto 100% 91% 83% 75% 68% 62% 56% 51% 47% 42% 39%

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

CF Descontado -2,971,458 292,621 243,895 382,998 528,665 668,953 690,377 699,209 669,994 633,766 589,405

VAL (USD) 5,399,885

Taxa Interna de Retorno (TIR) 22%

ORÇAMENTO DE TESOURARIA (usd) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

FLUXOS DE EXPLORAÇÃO

Recebimentos 1,112,738 1,346,412 1,629,159 1,971,282 2,385,252 2,623,777 2,886,155 3,174,770 3,492,247 3,841,472

Receivables in t

Receivables in t-1 0

Recebimentos de Exploração 0 1,112,738 1,346,412 1,629,159 1,971,282 2,385,252 2,623,777 2,886,155 3,174,770 3,492,247 3,841,472

Estrutura de Capitais (USD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comparticipação do consórcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Empréstimo Bancario (Estado) 2,971,458 92,491

    TOTAL (1) 2,971,458 1,205,229 1,346,412 1,629,159 1,971,282 2,385,252 2,623,777 2,886,155 3,174,770 3,492,247 3,841,472

Pagamentos

Compras 220,731 77,557 149,469 195,179 252,246 323,797 419,040 542,666 703,172 911,600

Creditos Obtidos t 33,110 11,634 14,372 18,767 24,254 31,134 40,292 52,179 67,613 87,654

Creditos Obtidos t-1

FST 92,491 -15,123 9,744 12,700 15,250 15,956 18,633 22,155 26,528 31,985

Custos operacionais 0 418,670 462,810 527,718 616,613 724,449 843,195 987,707 1,164,728 1,382,925 1,653,460

Taxas 19,846 14,003 28,098 43,962 62,240 71,200 80,065 85,645 90,609 94,543

Pagamentos de Exploração 0 718,629 527,613 700,657 849,686 1,029,931 1,223,014 1,465,152 1,763,015 2,135,621 2,603,934

Aquisição de imobilizado 2,971,458 0 0 0 0 0 0

Amortização Financeira 0 0 640,537 640,537 594,292 594,292 594,292 0 0 0 0

Juro 0 0 306,395 242,341 178,287 118,858 59,429 0 0 0 0

TOTAL (2) 2,971,458 718,629 1,474,545 1,583,535 1,622,265 1,743,081 1,876,735 1,465,152 1,763,015 2,135,621 2,603,934

SALDO = (1)-(2) 0 486,600 -128,133 45,624 349,017 642,171 747,042 1,421,002 1,411,755 1,356,626 1,237,537

SALDO ACUMULADO 0 486,600 358,467 404,091 753,108 1,395,279 2,142,321 3,563,323 4,975,079 6,331,704 7,569,242
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Para o arranque do projecto é fundamental mobilizar capitais próprios na ordem de 346 mil dólares 

no ano 1, de modo a garantir as operações iniciais e garantir um acumulado de 377 mil dólares com 

outras fontes de recursos, considerando que poderá obter empréstimos para o investimento na 

ordem de 3 milhões de dólares americanos para a operação. 

Balanço (usd) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

ACTIVO

disponibilidades: 

minimun (reserves)

Aplicacoes de capital proprio 0 486,600 358,467 404,091 753,108 1,395,279 2,142,321 3,563,323 4,975,079 6,331,704 7,569,242

Clients 533,187 1,089,540 1,640,694 2,246,964 2,913,860 3,647,446 4,454,391 5,342,030 6,318,433 7,392,476

Stock 125,601 89,002 101,484 118,579 139,317 162,153 189,944 223,986 265,947 317,973

Imobilizado 

Bruto 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458 2,971,458

Amortização Acumulada 297,146 594,292 891,437 1,188,583 1,485,729 1,782,875 2,080,021 2,377,166 2,674,312 2,971,458

Imobilizado líquido 2,971,458 2,674,312 2,377,166 2,080,021 1,782,875 1,485,729 1,188,583 891,437 594,292 297,146 0

TOTAL DO ACTIVO 2,971,458 3,819,700 3,914,175 4,226,290 4,901,526 5,934,185 7,140,503 9,099,095 11,135,386 13,213,230 15,279,691

PASSIVO

Fornecedores 33,110 11,634 14,372 18,767 24,254 31,134 40,292 52,179 67,613 87,654

exigível a medio/longo prazo:

empréstimos 2,971,458 3,063,949 2,423,412 1,782,875 1,188,583 594,292 0

capital próprio:

inicial 0 345,566 835,995 1,252,052 1,681,910 2,120,815 2,561,738 2,989,936 3,387,088 3,727,932 3,978,028

acumulado 377,076 643,134 1,176,991 2,012,265 3,194,824 4,547,630 6,068,867 7,696,119 9,417,686 11,214,009
PASSIVO+SITUAÇÃO LÍQUIDA 2,971,458 3,819,701 3,914,175 4,226,290 4,901,526 5,934,185 7,140,503 9,099,095 11,135,386 13,213,231 15,279,691

 

A análise de sensibilidade do projecto apresenta um rácio positivo de uma TIR de 22% e VAL de 

5,399,885. Estes dados atestam a viabilidade do negócio e sua sustentabilidade actuando a valores 

mínimos. 

ANALISE DE SENSIBILIDADE

Redução do Preço Taxa Interna de Retorno

IRR NPV Redução do Preco

5% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

5.0% 22% 5,399,885 Redução 5% 22% 22% 22% 22% 22%

10.0% 22% 5,399,885 da taxa 10% 21% 21% 21% 21% 21%

15.0% 22% 5,399,885 de exploração 15% 21% 21% 21% 21% 21%

20.0% 22% 5,399,885 20% 21% 21% 21% 21% 21%

25.0% 22% 5,399,885 25% 21% 21% 21% 21% 21%

30.0% 22% 5,399,885 30% 21% 21% 21% 21% 21%

35.0% 22% 5,399,885 35% 20% 20% 20% 20% 20%

Redução da Taxa de Exploração Valor Actual Liquido

TIR VAL Redução do Preço

5% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

5.0% 22% 5,357,023 Redução 5% 5,357,023 5,357,023 5,357,023 5,357,023 5,357,023

10.0% 21% 5,314,160 da taxa 10% 5,314,160 5,314,160 5,314,160 5,314,160 5,314,160

15.0% 21% 5,271,298 de exploração 15% 5,271,298 5,271,298 5,271,298 5,271,298 5,271,298

20.0% 21% 5,228,436 20% 5,228,436 5,228,436 5,228,436 5,228,436 5,228,436

25.0% 21% 5,185,574 25% 5,185,574 5,185,574 5,185,574 5,185,574 5,185,574

30.0% 21% 5,142,712 30% 5,142,712 5,142,712 5,142,712 5,142,712 5,142,712

35.0% 20% 5,099,849 35% 5,099,849 5,099,849 5,099,849 5,099,849 5,099,849

Aumento do salario medio

TIR VAL

5.0% 22% 5,399,885

10.0% 22% 5,399,885

15.0% 22% 5,399,885

20.0% 22% 5,399,885

25.0% 22% 5,399,885

30.0% 22% 5,399,885
35.0% 22% 5,399,885
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Anexo 1: UNIDADE DE PRODUÇÃO DA RAÇÃO PARA O PEIXE 

Unidade de Produção de Ração 
A fábrica de rações, caso não seja desenhada somente para o Aquaparque pode estar localizada do 

outro lado da margem (Nicoadala ou Quelimane). A fábrica de ração é uma unidade completamente 

independente do estabelecimento de criação e por questões logísticas a sua localização deve tomar 

em conta aspectos tais como a disponibilidade de matéria-prima, existência de energia, vias de 

acesso, entre outros. 

Este plano de negócios é preparado com vista a aferir a viabilidade de instalar uma Fábrica de ração 
para peixe no distrito do Nocoadala ou Quelimane18, província da Zambézia, com vista a suprir as 
necessidades de desenvolvimento do Aquaparque de Inhassunge e outras unidades produtivas da 
região. 

A ração para peixe é importada a custos elevados devido ao pagamento das taxas aduaneiras (IVA 
de 17%) e custos de transporte. O actual custo da ração situa-se em 48 MT/kg (cerca de 0,8US$/kg) 
em Quelimane, sendo os fornecedores as empresas AQUAPESCA e Pro-Alimentar esta baseada em 
Nampula. 

O projecto no valor total de USD 459.672 dos quais USD 257.850 para CAPEX e USD 201.822 para 
meios circulantes,  pretende utilizar matérias-primas disponíveis localmente, como o Milho, Soja, e 
Farelo de Girassol, produtos fundamentais para a alimentação do peixe e numa linha adicional com 
a mistura da semente do algodão para outros animais. 

Com base nas necessidades  do mercado, prevê-se uma produção de 1.600 Toneladas no ano 1 até 
2.500 toneladas no ano 10. 

O Projecto Integrado de Nutrição para Peixes representa para a região a criação de 17 novos 
empregos directos e um número elevado de empregos indirectos em toda a cadeia produtiva, em 
especial a cadeia agrícola, principal fornecedor da matéria-prima principal. 

       
O Valor Actual Líquido (VAL) do projecto é de USD 519.441 (quinhentos e dezanove mil e 

quatrocentos e quarenta e um dólares) a uma taxa de redesconto de 10%. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é de 55%.  Estes indicadores atestam a viabilidade e a 

sustentabilidade do projecto. 

 

 

 

                                                           
18

 A sugestão do distrito de Gurué, baseia-se na melhor localização da fonte de matéria-prima básica necessária para a 

produção de ração de qualidade para peixe e melhor aproveitamento da unidade fabril para produzir outros produtos de 
rações para diferentes fins de alimentação animal. 
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Negócio da Ração para o Peixe 

O negócio da piscicultura da tilápia, para ser rentável, deve seguir normas e procedimentos muito 

rigorosos, para poder alcançar os “standards” de qualidade exigida pelos mercados de alta procura, 

com preços que pagam os custos de produção e gera renda compensatória ao esforço que o negócio 

exige. Trata-se de uma actividade que deve seguir procedimentos muito meticulosos para ser 

rentável e ser negócio. Aliás trata-se de um negócio altamente lucrativo se todas as regras de 

maneio forem observadas, uma vez ser uma actividade de ciclo curto e de alta rotação durante o 

ano civil. 

O clima da região, temperado, com variações entre 25° C e 35° C, apresenta condições propícias 

para engorda da tilápia e estar disponível ao mercado local, regional e de exportação.  

O distrito de Inhassunge possui infra-estruturas de aquacultura já instaladas, como, laboratório 

para a produção de alevinos de tilápia, larvas de camarão e tanques em terra para a engorda destas 

espécies.  

A região da Alta Zambézia possui excelentes condições para produção de grãos (milho e soja), 

matérias-primas essenciais para produção de rações para peixe. O distrito de Gurué em particular, 

tem registado aumentos progressivos na produção de soja e milho, que representam entre 65 e 

85% da matéria prima para a produção de ração para peixes. 

A fábrica de rações será instalada no distrito de Nicoadala e opcionalmente para tirar partido da 

grande disponibilidade local de soja e milho. 

Investimento em Activos Fixos (USD) 
O investimento necessário em activos fixos totalizará USD 257.850 

 

Objectivo do projecto 
Produzir ração com qualidade a menor custo e de acordo com as necessidades do projecto de 

desenvolvimento da produção aquícola e da integração dentro de uma estratégica que agrega valor 

e qualidade aos grãos oferecidos na região, permitindo a garantia da origem do alimento produzido 

aliado à possibilidade de verticalização da produção de grãos – como a milho (principalmente) soja, 

algodão e girassol. 

Operação 

A fábrica de ração será instalada num edifício de alvenaria com dimensões e condições de 

funcionalidade adequadas à rentabilização das actividades. 
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Capacidade de processamento 

 A unidade fabril prevista para produzir ração foi dimensionada para uma capacidade instalada de 

500 a 600 Kg por hora.  

Processamento de Rações pela Técnica de Misturadores de Rações e Produção dos 
Suplementos da Alimentação para peixes 
 
Projetada para processar milho e outros cereais, desativando os fatores anti nutricionais, deixando-
a como alimento saudável, disponibilizando a proteína para pronta absorção dos animais. 
 
Processo 

• Processo de produção compreende a pré-moagem, onde os ingredientes são moídos 
individualmente e posteriormente são pesados e concervados em cilos, a fase de mistura que 
inclui uma balança, uma doseadora e um misturador; a fase de moagem final onde os 
ingrediente misturados (incluindo, os conservantes e pré-mixes) são preparados e 
seleccionados com recursos peneiras ajustadas para o tamenho desejado; a fase de peletização, 
que inclui o condicionador, a extrusora e a cortadora, também com peneiras ajuastadas ao 
tamanho pretendido do produto final; a fase de arrefecimento e no fim a fase de ensacagem  
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Plano de investimento 
O Investimento total previsto é de USD 459.672 abaixo discriminado: 

 

 

 

 

Etapas para Instalação da Unidade Fabril 

Para efeitos de apresentar os passos do projeto temos as seguintes etapas previstas: 

Etapa Descrição Objetivos 

Etapa 1 Construção das instalações fabris - Trabalho de construção civil do edificio fabril. 

Etapa  2 Montagem dos equipamentos 

Industriais para Fabrica de Rações 

no Gurue19 

Capacitar o pessoal treinado para produção de 

grãos de milho e soja, matérias primas principais. 

Etapa 3 Startup da FABRICA DE RAÇÕES 

apoiada por especialistas de 

balenceamento de rações com vista a 

produzir e oferecer as soluções 

complementares nutricionais 

Fornecer ao Aquaparque de Inhassungee a outros 

produtores  a perspectiva de sucesso com a 

Genética adequada e as Rações Balanceadas 

destinadas a cada grupo de criadores. 

Etapa 4 Iniciar o Programa de Produção de 

Rações para Peixe na Zambézia 

Disponibilizar as Rações destinadas a nutrição 

piscicola em especial tilápia com vista a criar as 

bases para o desenvolvimento da aquacultura na 

região. 

                                                           
19

 A localização da fábrica em Nicoadala ou Quelimane tem a vantagem de reduzir consideravalmente os custos de 
produção, tendo em conta que é um local de produção da matéria- prima principal (milho e soja, moringa, girasol). 
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Observar que os financiamentos adicionais necessários a complementação do projeto serão 
acionados a partir de contatos próprios da Administração do Aquaparque com as instituições de 
suporte e fomento disponíveis em Moçambique e no exterior. 

Assistência Técnica 

A Assistência Técnica proposta pelo projeto compreenderá 3 etapas durante a implantação e 
operação do projeto conforme explicado no diagrama seguinte: 

  

Análise do Mercado da Ração para o Peixe 
Um dos grandes impedimentos ao crescimento da produção aquícola é a dificuldade encontrada 
pelos produtores ao nível da região de encontrar rações que permitam, uma oferta alimentar 
balanceada numa base nutricional sustentável dos produtos aquícolas, demonstrando ser um factor 
restritivo a estas actividades.  

A ração para produção comercial de peixes é importada dos países vizinhos, nomedamente 
Maurícias, Zambia, Zimbabwe e África do Sul, com custos elevados devido ao pagamento das taxas 
aduaneiras (IVA de 17%) e onerosos custos de transporte. De uma maneira geral, as pequenas 
unidades produtoras de peixe em regime de cativeiro são tão diminutas para cobrir os custos de 
aquisição de ração importada e consequentemente utilizam ração caseira. É óbvio que logo que 
estiver disponível ração adequada produzida localmente, esses pequenos produtores deixarão de 
consumir a ração caseira. 

Os produtores de ração para peixe na região são a Livestock Feed Ltd nas Maurícias, a Tiger Animal 
Feeds e a Farm Feed Limited na Zambia, a Montego na África do Sul e uma empresa Zimbabweana. 
Nenhuma das fábricas de ração animal moçambicanas tem uma linha de fabrico de ração para 
peixes. 
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Está em curso a instalação no distrito do Gurué de uma fábrica de ração avícola (SBS) que poderá 
potencialmente ser produtora de ração para peixes. Outras fábricas com o mesmo potencial são a 
Frangos de Manica, a DECA, Novos Horizontes e a Pintainhos Steward (Nampula), aproveitando a 
vantagem de possuirem expertise no balanceamento ou formulação de rações. Entretanto, as 
grandes fábricas de produção de ração para aves não estão a introduzir linhas de produção para 
peixe porque o mercado para ração de peixe ainda é pequeno não justificando avultados 
investimentos em equipamentos 

A implementação do plano estratégico de desenvolvimento da aquacultura vai provocar um grande 
crescimento da procura de ração para peixes, pelo que haverá mercado assegurado para colocar os 
produtos da fábrica de ração de peixes que será instalada no distrito do Gurué, ou na cidade de 
Quelimane. A vantagem do Gurue é a sua proximidade com os locais de produção da metéria-prima. 

Mercado para ração de peixes 
Como referência utilizamos os custos e preços a partir de Cahora Bassa, local onde já existe uma 

produção comercial da tilapia com recurso a ração importada.  

Os custos da ração importada para peixe variam entre 0.70 USD/kg (Zambia) e 1.02 USD/Kg 

(Maurícias)20. Apesar de ser mais cara a ração das Maurícias é a mais procurada devido ao facto de 

ser de melhor qualidade. O custo da ração para peixe importada das Maurícias para um produtor 

baseado na Albufeira de Cahora Bassa, será composto por:  

 custo médio da ração de 0.74 USD/Kg (variando entre 0.67 USD/Kg para paletes de 

crescimento de 4 a 5 mm para 1.09 USD/Kg para os fry feed e “crumbled starter feeds”). 

 transporte, taxas FOB, seguros para contentor de 40 pés de 0.13 USD/Kg no porto da Beira 

acrecidos das despesas de desalfandegamento no porto da Beira e do transporte para Tete à 

razão de 0.15 USD/Kg. 

 

(estes preços não incluem os 17% do IVA sobre importações) 

                                                           
20

 Dados obtidos na Chicoa Fish Farm, Albufeira de Cahora Bassa 
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Mercado de matéria-prima para produção de ração para peixe 
A proposta de implantar um módulo de produção de rações para peixes é uma iniciativa importante 
oferecida à região e compartilhada com as lideranças de governo, para viabilizar a instalação da 
cadeia produtiva piscícola, importante para o desenvolvimento da região com produção 
padronizada e monitorada através de uma equipa técnica em nutrição que facilitará a continuidade 
do processo com as famílias em seu desenvolvimento considerando:  

 Produção de peixes em escala comercial com maneio técnico adequado. 
 Conhecerem a produção de peixes (em regime de cativeiro) com produção 

sistematizadas e os elos de uma cadeia produtiva piscícola para mercado, 
 Conhecer, adequar, otimizar programas nutricionais, distinguir e implementar a 

nutrição, controlar e gerir as alterações climáticas que influenciam no crescimento 
dos peixes em regime de cativeiro.  

 Diagnosticar as deficiências nutricionais nos peixes, preparar rações, gerir as 
distintas fases de produção,  

Oferta de Bens e Serviços e Concorrência 

A produção Moçambicana de Rações deverá passar por um forte desenvolvimento considerando os 
fatores de melhora de qualidade de vida das populações bem como o aumento da produção nos 
setores de proteínas de origem animal, de leite e derivados. No caso vertente pretende-se 
introduzir a oferta de ração destinada a peixes em regime de cativeiro. 

As áreas de produção e consumo em Moçambique apresentam um perfil conforme demonstrado 
pelo quadro abaixo:  

 
Fonte Technoserve – Programa Agricola 

Áreas de PRODUÇÃO 

DE CEREAIS / Rações e 

Animais 

Áreas de PRODUÇÃO 

DE CEREAIS / Animais 

Áreas de PRODUÇÃO 

DE RAÇÕES e Animais 
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Estratégia de Negócio 

Será implementado um processo de crescimento baseado no desenvolvimento no setor da 
Aquacultura com especial enfoque para a região centro e norte do país em observancia dos 
pressupostos básicos do Plano Estratégico do Aquaparque de Inhassunge que assentam no Plano 
Estratégico do sector de Aquacultura nacional (PADA). 

Para fazer frente aos desafios será necessário o investimento no setor de nutrição para peixes 
criando uma base sustentada de desenvolvimento regional e auxiliando na consolidação do 
desenvolvimento da base produtiva.  

VISÃO E MISSÃO 

VISÃO 

Ser uma unidade de produção e distribuição de rações para peixes reconhecida pela qualidade dos 
seus produtos 

MISSÃO 

 Garantir satisfação total e completa dos clientes; 
 Potenciar a produção de ração para peixes; 
 Produzir, crescer comprometida com cuidados de saúde e higiene no trabalho. 

Vendas e Marketing 

Os produtos englobarão a formulação de ração para peixes: Serão criados vários postos de 
vendas e de distribuição nas principais cidades da região centro e norte envolvendo agro 
dealers chave. O consumidor principal será o Aquaparque de Inhassunge. 

Modelo Operacional 

A formulação base será a seguinte: 
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Recursos Humanos 

Para operacionalizar o projecto a unidade fabril necessitará no projeto de 17 funcionários fixos na 
Produção, marketing e distribuição e de eventuais por determinar para tarefas especificas criando 
postos de trabalhos indiretos na região de aproximadamente 50 postos nos vários setores de 
produção e consumo de Rações Integradas. 

 
 

Gestão chave: 

Técnico Superior – Gestor Técnico Fabril Especialista em formulação de ração para peixes 

Gestor da Empresa Administrador de Empresas  

Estratégias do Sistema de Integração Produtiva 
A estratégia a ser aplicada no sistema de integração de Produção de Rações no distrito do Gurué, 
está focada nos seguintes processos: 

 Construir uma nova matriz produtiva e econômica incorporada por um grupo de empresas 
e clientes com experiencia em nutrição, genética píscicola, assistência técnica, agro- 
industrial e comercialização. 

  Trabalhar com as diretrizes do programa de responsabilidade social de desenvolvimento 
humano e econômico, 

 Implementar programa de Treinamento e Capacitação na Área de Produção de Rações 
integrada para Nutrição de peixes aplicada às características regionais e genéticas das 
variedades de peixe a serem criadas. 

 Garantia de empregos, renda, segurança alimentar, comercialização e escoamento da 
produção com remuneração justa, 

 Instalar um complexo agroindustrial e comercial para viabilizar a produção com: um 
núcleo de rações e seus componentes com misturadores extrusora farelo, central de 
distribuição e comercialização 
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Profissionais envolvidos no Projeto 

Função Responsabilidades Nível de Escolaridade 
Chefe Técnico 
de Produção 

Responsável pela Operação Geral de todos 
os aspectos produtivos da empresa em 
perfeita consonância com as exigências do 
mercado 

Técnico  de Produção 

Técnico 
Auxiliar 

Responsável pela especificação técnica de 
cada lote de ração 

Curso Técnico em Piscicultura 

Auxiliares de 
Operação 

Empregado responsável pelo apoio dos 
processos produtivos 

Escolaridade básica com devido 
treinamento a ser oferecido 
para a praticas e tarefas 
especificas 

Vantagens competitivas 

Forças Fraquezas 

Oportunidade em um mercado crescente de 
RAÇÕES e fortemente demandante de fontes 
nutricionais 

Falta de Estruturação Sectorial para 
organização adequada de dados de mercado 

Projecto com forte apoio das instituições de 
desenvolvimento socio-económico e governo 

Legislação inadequada aos desafios de 
crescimento e procura 

Bom relacionamento com os principais 
consumidores e bom nível de informação aos 
futuros clientes 

Falta de uma logística adequada aos 
diferentes consumidores e regiões  

Boa rede de fornecedores de materiais primas 
básicas como farelo dos grãos para o 
desenvolvimento do projeto 

Parte dos componentes ainda importados 
com dependência externa 

Boas margens para o gerenciamento financeiro 
Baixa qualidade gerencial dos técnicos 
nacionais no sector de rações para o peixe 

 

Oportunidades Ameaças 

Sector ainda em desenvolvimento com grandes 
oportunidades para os primeiros produtores 

Falta de segurança na perspectiva de dados de 
demanda  

Estimulo governamental ao sector 
Riscos políticos com repercussões no sector 
produtivo 

Novos investimentos na indústria de 
alimentação aumentando a demanda por 
produtos de origem animal 

Falta de um bom esquema de financiamentos 
para o fomento sectorial 

Políticas públicas promocionais para a 
produção nacional do sector agro-industrial 

Instabilidade politica e baixa qualidade na 
politica económica do pais 
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Plano Financeiros Análise de Viabilidade da Unidade de Ração 

Pressupostos de Viabilidade  

 Em termos macroeconómicos foi considerada uma taxa de inflação de 10% ao ano. O câmbio foi 

fixado em 1 USD = 60 meticais.  

A tabela seguinte detalha os pressupostos macroeconómicos, operacionais, fiscais e financeiros 

considerados nas projeções económico-financeiras do presente plano de negócios:  

 

Dados Financeiros (ver em anexo projecções financeiras)  

Estrutura do Capital (USD):  

 

Investimento em imobilizado: 

 O investimento em imobilizado corpóreo totalizará USD 257.850 assim discriminado:   
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Investimento em Meios Circulantes Materiais  

 O investimento em meios circulantes materiais totalizará USD 201.822  

Proveitos e custos projectados  

 Os proveitos e os custos foram calculados com base nos pressupostos operacionais constantes do 

estudo de viabilidade (ver anexo).  

Proveitos  

 
 

Custos  
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Encargos financeiros   

 

O crédito para os activos fixos será totalmente amortizado no fim do quinto ano, sendo que o 

crédito para meios circulantes materiais será amortizado no fim do segundo ano.  

Cash Flows Descontados  

 O cash flow descontado (MT) evoluirá do seguinte modo:   

 
 

Valor Actual Líquido (VAL)  

O Valor Actual Líquido (VAL) do projecto é de USD 519.441 (Quinhentos e dezanove mil e 

quatrocentos e quarenta e um dólares).) a uma taxa de redesconto de 10%. 

 Taxa Interna de Retorno (TIR)  

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) é de 55.  Estes indicadores atestam a viabilidade do projecto. 

Conclusão  
As projeções financeiras em anexo, atestam a viabilidade do plano de negócios de produção de 

rações para peixes (tilápia) tendo em conta os valores da Taxa Interna de Retorno e o Valor Actual 

Líquido, esperados com base na validade dos pressupostos macroeconómicos, operacionais e fiscais 

considerados, com a ressalva dos ajustes específicos que se revelarem pertinentes.   

Impacto Ambiental e de Desenvolvimento 
A actividades do processamento obedecerão os procedimentos do programa de  Saúde e Segurança 

no Trabalho com o objectivo de:  

 Controlar os riscos no local de trabalho – sempre que possível, na origem; 
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 Informar os trabalhadores e os empregadores sobre os riscos de saúde e de segurança no 

local de trabalho; 

 Manter todos os registos de qualquer exposição, durante muitos anos; 

 Estabelecer uma comissão para a saúde e segurança, activa e eficaz, que inclua os 

trabalhadores e os órgãos de gestão; 

 Ter planos de formação contínuos para a melhoria da saúde e a segurança do trabalhador. 

 Importa referir que sera feito um estudo da Avaliação de Impacto Ambiental do projecto 

O projecto pretende implementar um Código de Responsabilidade Socio Ambiental considerando os 
seguintes fatores de desenvolvimento esperado e seus reflexos no meio ambiente e na comunidade 

1. Aumento das taxas de empregos diretos e indiretos na região pela criação de novos postos e 
introdução de inovações tecnológicas 

2. Possibilidades de pesquisas e desenvolvimentos de novos recursos técnicos a serem 
disponibilizados na região no setor de Piscicultura. 

3. Introdução tecnológica de cuidados com meio ambiente. 
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Projecções Financeiras da Fábrica de Ração 
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CAPITAL DE TRABALHO 

 

ENCARGOS FINANCEIROS 

 

MAPA DE AMORTIZAÇÃO 
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