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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao processo de monitoria ambiental e social do programa de Matching
Grant – Mais Peixe Sustentável levada a cabo pela equipa da Unidade de Matching Grant e os técnicos
de salvaguardas ambientais e sociais do Projecto Swiofish 1, ao longo do ano de 2020 realizou-se duas
visitas no terreno no mês de Março e Outubro de 2020, nas provinciais de Zambézia, Sofala e Nampula.
A missão de monitoria tinha como finalidade medir o nível de cumprimento das directrizes e
instrumentos de salvaguardas ambientais e sociais dos financiamentos cobertos pelo programa e o
impacto do mesmo, levantar evidencias para ajustes e aperfeiçoamentos nas futuras convocatórias do
programa.

2. OBJECTIVOS


Monitorar os beneficiários do Programa Mais Peixe Sustentável;



Verificar o estágio de conservação e armazenamento dos bens substituídos no âmbito do
Programa Mais Peixe Sustentável nas províncias de Zambézia (armazém da SPAE em
Quelimane), Sofala (armazéns do AMA Equipamentos na Beira) e Nampula (escritórios do antigo
IDPPE em Angoche);



Levantar evidencias para analisar o impacto dos investimentos na renda dos beneficiários;



Analisar as dificuldades e desenhar respostas construindo lições aprendidas.

3. RESULTADOS DO PROGRAMA
O programa Mais Peixe Sustentável no âmbito da Janela 1, até os finais de 2020 financiou um total de
1,213 beneficiários (299 Nampula, 400 Zambézia e 514 Sofala) sendo que destes 308 são mulheres e
905 são homens.
Com base no anexo 1, pode se visualizar os desembolsos, áreas financiadas e número de beneficiários
por sexo.
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Importa destacar que a meta total de 400 beneficiários para o Programa Mais Peixe Sustentável na
janela 1, foi alcançada no primeiro ano de actividade em 2019. O programa financiou um total de 308
mulheres alcançando-se o objectivo do 25% estabelecido no manual operativo do Matching Grant.
Importa destacar que toda a meta do programa foi alcançada no primeiro ano, evidenciando que o
processo de planificação considerou variáveis tímidas. Importante destacar que alguns factores, que
contribuíram de forma substancial para esse resultado:
1. Estratégia de comunicação com um plano de comunicação e produtos de comunicação específicos
para o programa:
(i) Envolvimento dos Governos provinciais e locais nas comunicações públicas;
(ii) Treinamento da totalidade dos extensionistas na área coberta pelo programa e estabelecimento
de um ponto focal;
(iii) Envolvimento dos provedores de serviços de PCRs com planos de trabalho e objectivos
conjuntos para alinhar suas actividades com o programa de Matching Grant;
(iv) Actividades de divulgação nas rádios comunitárias em línguas locais;
(v) Roadshow da equipa da unidade do Matching Grant nos Distritos chaves e com maior número
de pescadores.
2. Simplificação da operacionalização do programa:
(i) Desenho de um workflow flexível que permitia adaptações. O programa adaptou o workflow
para Sofala adiantando a formação em gestão sustentável de recursos naturais para um momento
prévio a aprovação pelo Comité. Desta forma o programa conseguia realizar formações no mesmo
momento do preenchimento das candidaturas, poupando uma fase do programa e formando um
maior número de pessoas versus beneficiários finais. Neste sentido das 853 pessoas formadas em
Sofala foram financiadas um 60% (514);
(i) Formulário de candidatura simplificado e com código para sua rastreabilidade;
(iv) Desenho de um diagrama de responsabilidades desagregado por interveniente e formações
com os participantes;
(v) Formação e compromisso de colaboração com os fornecedores do programa;
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4. MONITORIA AOS BENEFICIÁRIOS DO MPS
Foram realizadas duas missões de monitoria ao longo do ano 2020. Uma primeira no mês de Março e
uma segunda em Outubro. As duas missões somam 20 dias de monitoria no terreno. Tem sido
monitorados no terreno um total de 246 de um universo de 1,213 beneficiários do programa, somando
um 20%. Destacar que dos 246 para além da monitoria foram individualmente entrevistados pela
Unidade de Matching Grant um total de 55 beneficiários. No processo de monitoria a partir de Maputo
com o apoio dos pontos focais das províncias e distritos tem sido monitorados um total de 257 dos quais
foram inspeccionados os financiamentos de 191 beneficiários.
Quadro resumo das monitorias:
Actividade
Monitoria a partir de Maputo
Monitoria a partir de Maputo com inspecção do financiamento
Monitoria presenciais com inspecção do financiamento
Monitoria de bens de substituição
SubTotal
Dupla monitoria
Total beneficiários monitorados

Beneficiários
257
191
55
136
639
258
381

Como consequência do sistema de MDR a equipa monitorou duplamente um total de 258 beneficiários.
Assim foram contactados ou inspeccionados um total de 381 beneficiários.
A equipa tem desenhada uma estratégia de monitoria que podemos classificar em três actividades:
Actividade 1: Monitoria a partir de Maputo em contacto com os pontos focais das províncias e
distritos. Esta actividade de monitoria centra-se principalmente nos beneficiários de câmaras frigoríficas
e viaturas. Conforme o anexo 2.
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Quadro resumo dos Bens monitorados
Financiamento
Beneficiários
Câmaras Frigoríficas
4
Viaturas
4
Bens de Substituição
241
Processos inseridos no MDR (o
programa recebeu 269 entradas no
269
MDR: 206 reclamações; 34 consultas; 4
sugestões; 25 ocorrências gerais)
Total
Inspeccionados pelos pontos focais

Monitoria
4
2
136

Homens
3
1
136

Mulheres
1
1
0

115

98

17

257
191

238 (92%)
172

19 (92%)
19

Destacar que a baixa representatividade da mulher na monitoria a partir de Maputo é consequência da
baixa participação delas no uso do MDR.
Actividade 2: Monitorias presenciais nas visitas de campo com entrevistas individuais e grupos focais.
No percurso das visitas ao terreno pela Unidade de Matching Grant, foram realizadas visitas em seis
distritos, dois por cada uma das províncias cobertas pelo programa. A metodologia seguida:
(i) Contacto com os pontos focais do programa para localizar os beneficiários pescadores e organizar a
logística junto com os CCPs para um grupo focal;
(ii) Contacto com o provedor de serviços de dinamização de PCRs para convidar aos membros do grupo;
(iii) Contacto com SDAE para visitar os locais de armazenamento de bens de substituição;
(iv) Alertar as necessidades da representatividade das mulheres nos encontros;
(v) Escolher do universo dos beneficiários quais financiamentos serão monitorados e entrevistados
individualmente.
As entrevistas individuais com os beneficiários do programa privilegiaram pescadores (artes de pesca,
embarcações e motores), mulheres e membros dos grupos de PCRs.
Descrição
Entrevistas individuais e
financiamento
Grupos Focais
Total

monitoria

de

Beneficiários

Mulheres

Homens

55

19

36

137
192

52
71 (37%)

85
121 (63%)
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Na monitoria no terreno teve uma participação considerável de mulheres (37%). Normalmente
vinculadas aos grupos de PCR.
Actividade 3: Monitoria dos bens de substituição (motores, embarcações e artes de pesca)
Financiamento
Motores
Embarcações
Artes de pesca
Total

Universo
136
24
81
241

Monitorados
100
4
32
136

O programa tem vários pontos de armazenamento dos bens nas três províncias nomeadamente: Sofala
(armazéns da empresa AMA Equipamentos, centro de Pesca da Praia Nova na Cidade da Beira e Praia
nova de Dondo); Nampula (escritórios do antigo IDPPE na Cidade de Angoche e escritórios do SDAE no
Distrito de Moma) e Zambézia (armazéns do SPAE na Cidade de Quelimane). Cada um dos bens tem a
sua ficha de verificação para sua monitoria desde a entrega do novo, recolha do antigo pelo provedor de
serviços de tratamento de bens e reciclagem até deposição no aterro pelo provedor de serviços para
reporte a unidade de Matching Grant.
Foram monitorados um total de 136 bens de substituição de um universo de 241 bens, somando um
56%. Destacar que a maior monitoria se correspondeu aos motores com um 73%.

4.1. SUMÁRIO DAS CONSTAÇÕES
Como reportado no ponto anterior, os encontros com os beneficiários do Programa Mais Peixe
Sustentável (MPS) privilegiaram pescadores (artes de pesca, embarcações e motores), mulheres,
comerciantes, CCPs e PCRs. Da monitoria efectuada aos beneficiários, verifica-se de forma sumária que:
(i) Os beneficiários estão muito satisfeitos pelo apoio do programa e pelos bens recebidos, pois deu
grande incremento as suas actividades.
(ii) Muitos beneficiários conseguiram replicar o benefício através de investimentos na melhoria das
condições de vida (melhorias da casa e dieta alimentar) e outros na melhoria do negócio. Poucos
investiram em outras áreas alternativas, agricultura e pequena indústria.
(iii) Nos últimos três (3) anos, e principalmente no actual, há um declínio significativo da pesca, que tem
afectado negativamente aos beneficiários. Aquando da missão muitos congeladores andavam
desligados e os pecadores e comerciantes sem actividade devido a escassez do pescado. A
continuidade da crise está a afectar a sustentabilidade do negócio dos pequenos comerciantes,
principalmente mulheres beneficiárias de congeladores.
(iv) As reclamações recorrentes dos beneficiários estão relacionadas a:
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Troca da marca de motores (de Yamaha para outras marcas menos confiadas) pelo fornecedor
AMA Equipamentos Lda.
 Atraso de cerca de 12 meses no fornecimento de motores pelo fornecedor Belmoz Marine Lda.
Os beneficiários dos grandes financiamentos (câmaras, viatura e unidade de pesca completa) não
têm noções básicas de contabilidade. Apenas um beneficiário tem contabilista, os outros gerem por
conta própria como comum nas microempresas.
A substituição das redes e motores pelo programa (ao invés de atribuição de bem adicional), revelase uma boa estratégia para não aumentar o esforço da pesca. A captura e apreensão das redes de
pequeno diâmetro pela Inspecção pesqueira tem complementado o impacto positivo.
Apesar da medida acima, a melhoria de condições pelo programa permite que os pescadores
continuem a investir na aquisições de outros motores fora do âmbito do programa (através dos
lucros acrescidos pelos benefícios do Projecto) - o que aumenta as capturas como impacto indirecto
do Projecto.
No geral, os pescadores e processadores do pescado operam sem observância de riquitos de higiene
e segurança no trabalho. Sendo constatado a necessidade de aumentar o tempo virado para
melhoria nas técnicas de manuseamento, processamento e armazenamento de pescado nas
formações obrigatórias de MaisPeixe.
Os beneficiários de motores não dispõem de estratégia de contenção de pequenos derrames de
combustível (gotas de diesel) no processo de abastecimento dos motores. Por outro lado não
dispõem de sistema de controlo de possíveis incêndios (extintor).

Os encontros com os beneficiários serviram também para divulgação do mecanismo de diálogo e
reclamações (MDR) do Projecto SwioFish, onde até ao final do ano registamos 269 ocorrências
subdivididos: 206 reclamações, 4 sugestões, 46 consultas e 13 petições. Destas ocorrências 234 foram
resolvidas e 35 estão em andamento.
(x) Altos níveis de satisfação com o projecto por parte das mulheres beneficiárias dos bens financiados
ter contribuído para o incremento na renda (ex.: no Distrito de Mongicual a Sra. Alde Saide com a
renda adicional está a construir uma nova casa de alvenaria);
(xi) Número reduzido de mulheres a registar ocorrências na plataforma MDR derivado da:
 Número reduzido de mulheres que participarem nos encontros de divulgação do MDR;
 Maior parte de ocorrências registadas no MDR relacionadas com bens não solicitados para o
financiamento por parte das mulheres (ex.: motores, atraso na recepção destes ou recepção do
motor não solicitado);
 Maior parte das mulheres financiadas pelo programa recebeu os bens dentro do período prédefinido pelo projecto;
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5.1 MATRIZ DE MONITORIA AOS BENEFICIÁRIOS DE MPS
A. Segunda Missão de Monitoria 19-31 Outubro 2020
Locais: Dondo e Beira (Sofala); Pebane e Quelimane (Zambézia); Mogincual (Nampula)

Nome do Beneficiário

Província

Distrito

Localidade

Género

Ben/bens
financiados

Valor
financiado
(80%)

Oliveira Mandje

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motor (15HP)

178308

Moisés Paulo

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motor (15HP),
Motorizada e
Congelador

474824

Constatações
O beneficiário concorreu para recepção de 2 bens,
nomeadamente, um motor e um carro (caixa aberta),
porém, a sua candidatura só foi aprovada em um bem
(motor).
O beneficiário não recebeu do fornecedor (AMA
Equipamentos Lda) o motor na qual concorreu
(YAMAHA 15 cavalos), tendo recebido outra marca de
igual potência.
O beneficiário está satisfeito com a modalidade de
financiamento do projecto Mais Peixe Sustentável
(MPS).
O beneficiário alega que o processo de acesso ao
financiamento foi muito lento (demora na entrega de
bens).
O beneficiário alega que o fornecedor COGEBA está a
cumprir com a garantia de um ano do bem fornecido
O beneficiário alega que a AMA Equipamentos Lda não
está a reparar os motores em caso de avarias

Zacarias Luis

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motor (15HP)

152400

O beneficiário alega que o projecto MPS veio para
apoiar os pescadores, uma vez que o acesso ao crédito
bancário para este grupo é difícil
O beneficiário alega que o fornecedor AMA
Equipamentos forneceu motores diferentes dos
solicitados e sem etiquetas de origem. Sendo que estes
não levam muito tempo em operação contínua sem
abastecimento.
O beneficiário solicita que o MPS apoie nos próximos
ciclos em equipamentos para navegação.
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Maria Marques

Sofala

Beira

Beira

Feminino

Congelador

Manuel António

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motor

João Castigo Mario

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motorizada

Bento João Tomas

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motorizada e
Congelador

Evaristo Domingos

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Jorge Miguel

Sofala

Dondo

Chinamacondo

Masculino

Material de
Pesca e
Embarcação

Sofala

Dondo

Chinamacondo

Masculino

Zita Escrivão

Sofala

Dondo

Chinamacondo

Feminino

Alde Saide

Nampula

Mongicual

Namige

Feminino

38392

A beneficiaria informa que no presente ano não houve
muita captura de pescado por parte dos pescadores..
O beneficiário reclamou do atraso na recepção do bem
e da troca da marca do motor por parte do fornecedor
AMA Equipamentos Lda.
O beneficiário reclamou do atraso na recepção dos
bens por parte das AMA Equipamentos
O beneficiário agradece ao projecto MPS pelo
financiamento dado, que considera ser baste útil para
ele.
O beneficiário recomenda que sejam controlados os
fornecedores para que estes não especulem os preços.

Material de
Pesca.
Motorizada,
Embarcação e
Motor

Francisco Munhamala

10392

A beneficiaria agradeceu o apoio que o projecto MPS
deu as mulheres comerciantes

Congelador e
Motorizada

518978.8

O beneficiário agradece a ajuda dada pelo projecto,
pois conseguiu empregar mais duas pessoas e consegue
pescar em locais onde antes não chegava devido as
limitações dos equipamentos que usava.

239166.4

O beneficiário agradece pelo financiamento.
Actualmente tem 16 trabalhadores que apoiam na
actividade, este recomenda que o projecto apoie mais
pessoas dentro da sua comunidade.

99800

A beneficiária agradeceu o apoio dado pelo programa
MPS.
A beneficiária agradeceu o apoio que o projecto MPS
deu, pois conseguiu aumentar o seu rendimento.
Informou que está a construir uma casa de alvenaria a
partir dos lucros acrescidos.
A beneficiaria vende o pescado no distrito de
Mongicual e na cidade de Nampula.
A beneficiaria ainda não recebeu o motor.

Benvisa Abacar

Nampula

Mongicual

Namige

Feminino

Congelador,
Motorizada e
Motor

336200

A beneficiaria agradeceu o financiamento do programa
MPS, lamenta que nos últimos dias têm se registrado
baixa captura do pescado por parte dos pescadores o
que torna o seu negócio difícil e pouco rentável
(produção de gelo, conservação e comercialização do
pescado).
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Anifa Ali

Nampula

Mongicual

Namige

Feminino

Colmam

Emília Ossufo

Nampula

Mongicual

Namige

Feminino

Colmam

10392

A beneficiaria agradeceu o apoio dado pelo programa
MPS e lamenta os baixos índices de captura de pescado
que tem afectado o seu negócio.
A beneficiaria agradeceu o apoio dado pelo programa
MPS e lamenta os baixos índices de pescado que tem
afectado o seu negócio.
A beneficiaria agradeceu o apoio dado pelo programa
MPS e lamenta os baixos índice de captura de pescado
que tem prejudicado o seu negócio.

Mariana Chalula

Nampula

Mongicual

Namige

Feminino

Congelador e
Colmam

43840

Nome do Beneficiário

Província

Distrito

Localidade

Género

Ben/bens
financiados

Valor
financiado
(80%)

Arca frigorifica

34,000.00

A beneficiaria conseguiu abrir mais um negócio com os
lucros obtidos com a venda do pescado. Nesta
actividade alternativa, de fabrico e venda de fogões a
carvão, actualmente emprega 4 trabalhadores.
Constatações

Recomendações

Masculino

QuelimaneLucas Alexandre Tome

Zambézia

sede

Masculino

Camara
frigorifica
(congelador)
2,4X2,4

895,600.00

frigorifica, pelo programa, o
beneficiário armazena peixe,
lulas e polvo até 4
toneladas/mês sem risco de
perder os produtos, contra
200Kg/mês que conseguia
armazenar antes do
financiamento. Graças a
camara, congelador e motor
houve incremento no seu
negócio e consegue obter
um lucro médio de
170,000.00MTS/mês.

1.1 Beneficiário deve fazer
limpeza na camara
constantemente, embrulhar
o peixe antes de meter na
camara e contratar um
técnico permanente para
manutenção da camara;

1.2 A camara necessita de
Prateleiras de Aço para
guardar os produtos, uma vez
que o beneficiário deixa o
peixe no chão da camara, o
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Motor de
Pesca 40HP

264,400.00

2. Com os rendimentos da
nova camara, o beneficiário
comprou uma camioneta
caixa aberta ao valor de
600,000.00MTS, aumentou o
número de trabalhadores
para 13 (10 antes
do
financiamento), com salários
mensais que variam de 3,000
a 5,000 MTS e um barco de
pesca. O beneficiário tem
como perspectivas futuras
aumentar mais 2 motores de
pesca e comprar um camião
frigorifico. O mercado alvo
dos seus produtos são
províncias da Zambézia e
Sofala.

que reduz a capacidade de
armazenamento e dificulta a
gestão do espaço.
1.3 O beneficiário deve
pavimentar o chão do
armazém de motores e
combustíveis por forma a
evitar
derrame
de
combustível para o estuário.
1.4 Logo que possível, o
beneficiário poderá optar por
paredes de alvenaria e não
em caniço, para prevenir
rápida propagação de fogo
para camara frigorífica em
caso de incêndio externo - do
mercado onde se insere.
2.1 Todos trabalhadores são
de sexo Masculino, mais
poderia contratar 2 ou 3
mulheres para processar os
produtos antes de armazenar
na Camara.
2.2 O beneficiário deve
estabelecer contrato de
trabalho
com
os
trabalhadores.
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Momad Atibo Iala

Zambézia/
Quelimane

Zalala

Masculino

Maculino

Motor de
pesca 25HP

240,400.00

3. O beneficiário não faz
parte do grupo de PCRs e
nem tem noções básicas de
contabilidade.

3.1 Os técnicos da DPMAIP
devem
garantir
uma
formação
básica
de
contabilidade, porque ele
tem dificuldade em apurar os
custos, receita e lucro.

1. O beneficiário encontra-se
muito satisfeito e grato ao
Programa porque os motores
que tinha encontram-se
estragados, mas com o
financiamento do motor de
Pesca
pelo
programa
consegue pescar com menos
tempo, em média consegue
200-500Kg/mês, vende o
peixe a 120-150 MTS/Kg e
obtém um lucro médio de
20,000.00MTS/mês. Até ao
momento
não
tem
problemas de avaria do bem.
2. Com os rendimentos do
novo motor foi possível
comprar 1 rede de pesca
(arrasto), 2 barcos de pesca e
aumentar o número de
trabalhadores para 6 (3 antes
do financiamento e 3 após
financiamento) sem nenhum
vínculo contratual.
3. O beneficiário tem feito
poupanças mensais no valor
que varia de 2,500-5,000MTS
na sua conta bancária, não
está em grupos PCRs e não
tem
noções
de
contabilidades.

O
beneficiário
poderia
acrescentar 1 mulher nos
seus trabalhadores e garantir
que todos trabalhadores
tenham
contractos
de
trabalho. A DPMAIP junto dos
extensionistas deve dar uma
formação
básica
em
contabilidade ao beneficiário,
visto
que
este
tem
dificuldades em apurar os
custos, rendimentos e lucros.
E, por último, mostrar as
vantagens de estar em um
grupo de PCRs.
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Chabane Raquibo
Otela

Mariamo Momad

Zambézia/
Quelimane

Zambézia/
Pebane

Zalala

Pebanesede

Masculino

Feminino

Motor de
pesca 40HP

Camara
frigorifica
2,4X2,4

264,400.00

653,100.00

1. O financiamento do motor
de pesca pelo programa,
permite-lhe
chegar
um
pouco mais distante da costa
e obter mais recursos. Com o
novo motor consegue pescar
em média 200Kg/mês, vende
a um preço médio de
150MTS/Kg e obtém um
lucro médio de 20,000MTS
2. Com os lucros que ganha
com o novo motor o
beneficiário comprou um
novo terreno ao preço de
80,000.00MT e conta com 5
novos trabalhadores que
lhes ajudam a transportar o
peixe
até
cidade
de
Quelimane para vender.
3. O beneficiário não faz
poupanças, não está em
grupos de PCRs e não tem
noções
básicas
de
contabilidade.

Aconselha-se ao beneficiário
a contratar 1 ou 2 mulheres
na sua equipe de trabalho
para potenciar mais o
negócio. E a DPMAIP deve
devolver uma formação
básica em contabilidade.

1. O financiamento da
camara frigorifica mudou a
vida da beneficiaria por
completo,
ela
agora
consegue
processar
e
armazenar pouco mais de 4
toneladas/mês de peixe
(corvina) e camarão tigre
principalmente, para os
períodos de veda, o que não
era possível antes do
financiamento, visto que ela
só trabalhava com 2
congeladores. Com a nova
camara consegue obter lucro
médio
de
25,000
35,000MTS/mês. O seu

1.1 A beneficiária deve
adquirir prateleiras de aço
para conservar o pescado,
uma vez que é jogado no
chão da camara.

1.2 A beneficiaria deve
melhorar as condições de
higiene e segurança do: os
trabalhadores entram na
camara de sapatos e sem
luvas de protecção.
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mercado alvo é província da
Zambézia e Zona norte do
país.
2. Até então com os lucros
da camara, a beneficiaria
conseguiu
comprar
um
terreno e construir uma casa
tipo 3 ao custo de
200,000.00MTS, aumentar o
número de trabalhadores
para 20 (18 antes do
financiamento) e duas redes
de pesca tipo emalha.
3. A beneficiária realiza
poupanças mensais de 1,500
- 2,000MTS/mês e não faz
parte de grupo de PCRs.
4. A camara conta com um
técnico
que
realiza
manutenção mensal ao custo
de 5,000.00MTS.

2.1 A beneficiária deve
estabelecer um contrato de
trabalho com os trabalhos e
contratar pelo menos 3 ou 4
mulheres para lhe ajudar a
processar o peixe.

3.1 Deveria fazer parte do
grupo de PCRs para obter
mais dinheiro e expandir o
seu negócio.
4.1 Deve estabelecer um
contrato com um técnico de
assistência técnico a camara
frigorifica.
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B. Primeira Missão de Monitoria 16-22 Março 2021
Locais: Búzi e Beira (Sofala) e Angoche (Nampula)

Nome do Beneficiário

Província

Distrito

Localidade

Género

Ben/bens
financiados

Valor
financiado
(80%)

Constatações

José Magumisse

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Coleman

10720

O beneficiário recebeu o coleman e está a fazer uso dele
para o transporte de pescado da Praia Nova até a cidade da
Beira onde já tem compradores permanentes.

Ana Mapoissa

Sofala

Beira

Beira

Feminino

Coleman
e Arca Frigorifica

123959

A beneficiária alega que o processo de acesso ao
financiamento foi muito lento (demora na entrega de
bens). A beneficiária adquiriu em dois fornecedores
diferentes dificultando o processo administrativo. O
Coleman com COGEBE e a Arca Frigorífica com Arsol.
A beneficiária alega que o fornecedor COGEBA está a
cumprir com a garantia de um ano do bem fornecido
A beneficiária recebeu formação de outros beneficiários
para a operacionalização da arca frigorífica.

Joao Daviro

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motor (15HP)

152400

Hortencia Vilanculo

Sofala

Beira

Beira

Feminino

3 Arcas
Frigorificas

132200

O beneficiário alega que o projecto MPS veio para apoiar
os pescadores, uma vez que o acesso ao crédito bancário
para este grupo é difícil
O beneficiário alega que o fornecedor AMA Equipamentos
forneceu motores diferentes dos solicitados e sem
etiquetas de origem. Sendo que estes não levam muito
tempo em operação contínua sem abastecimento.
O beneficiário solicita que o MPS apoie nos próximos ciclos
em adquisição de embarcações de fibra.
A beneficiaria agradeceu o apoio que o projecto MPS deu
as mulheres comerciantes. A beneficiária integra-se num
grupo de PCR.
A beneficiaria informa que no presente ano não houve
muita captura de pescado por parte dos pescadores. Tendo
que ter desligado umas das arcas frigoríficas e só estar a
operacionalizar duas delas.

14

Evaristo Capece

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motorizada

38392

Jose Sitol

Sofala

Beira

Beira

Masculino

Motorizada

38392

João Chicamisse

Sofala

Buzi

Buzi

Masculino

Motor

268000

Chico Miguel Semente

Sofala

Buzi

Buzi

Masculino

Motor e
Embarcação

257868

311590

Mariana Muhilole

Sofala

Buzi

Buzi

Feminino

Gerador, Arca
Frigorifica,
Coleman e
material básico
de venda

Antonio Sonane

Sofala

Buzi

Buzi

Masculino

Coleman, Arca
Frigorifica e
Motorizada

115446

Antonio Saide
Movahiua

Nampula

Angoche

Angoche

Masculino

Colmam

4760

Mucussete Ussene

Nampula

Angoche

Angoche

Masculino

Motorizada

31800

O beneficiário reclamou do atraso na recepção dos bens
por parte das AMA Equipamentos. O Beneficiário é parte
de um grupo de PCR e transporta pescado da Praia Nova a
restaurantes ou revendedores.
O beneficiário reclamou do atraso na recepção dos bens
por parte das AMA Equipamentos. No momento da
entrevista o beneficiário só levava 1 semana com a
motorizada mas estava a fazer 4 viagens no dia
transportando peixe e voltando com produtos para
revender no mercado da Praia Nova.
O beneficiário agradece a ajuda dada pelo projecto, pois
conseguiu empregar mais quatro pessoas e consegue
pescar em locais onde antes não chegava devido as
limitações dos equipamentos que usava. O anterior motor
tinha sérios problemas de funcionamento e em vários
momentos ficou no alto mar sem capacidade para voltar a
terra.
O beneficiário agradece pelo financiamento. Actualmente
tem 5 trabalhadores para alem dele na embarcação. A
embarcação tipo moma melhorada tem capacidade para
dois colemam o que tem ajudado na conservação das
capturas.
A beneficiária agradeceu o apoio dado pelo programa MPS.
Tem acondicionado um espaço no seu quintal para o
processamento e venda de peixe que compra aos
pescadores da sua comunidade. Está pensar explorar a
produção de gelo em barra para a sua comercialização.
O beneficiário consegue substituir a antiga arca frigorifica
pela nova financiada pelo projecto. A sua mulher fica
gerindo a compra e armazenamento do pescado e ele
transporta para as comunidades vizinhas.
A beneficiário tem começado a desenvolver a actividade de
transporte até o momento só armazenava as capturas de
seus familiares.
A beneficiário agradeceu o apoio dado pelo programa MPS
e lamenta os baixos índices de captura de pescado que tem
afectado o seu negócio.
A beneficiário sofreu um atraso na entrega da sua
motorizada devido a não ter o carta de condução. Está a
transportar peixe e pescadores.
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Sara Eurico Fiquir

Nome do
Beneficiário

Faizal Abdul Satar
Daudo

Ossifo Manuel
Mucuaniua

Nampula

Província/
Distrito

Nampula

Zambézia/
Quelimane

Angoche

Localidade

Angoche

Zalala

Angoche

Género

Masculino

Masculino

Feminino

Ben/bens
financiados

Camara
frigorifica
(congelador)
2,4X2,4

Motor de pesca
25HP

Congelador ,
Colmam e
motorizada

132720

A beneficiaria agradeceu o apoio dado pelo programa MPS
e lamenta os baixos índice de captura de pescado que tem
prejudicado o seu negócio.
A beneficiária não está a fazer uso da motorizada e seu
marido quem realiza as actividades de transporte de gelo
em barra e pescado.

Valor
financiado
(80%)

Constações

Recomendações dadas ao
beneficiário / DPMAIP

895,600.00

1. Com o financiamento da camara frigorifica,
pelo programa, o beneficiário armazena peixe
e lulas.
2. O beneficiário está conservar outros
produtos não piscatórios
3. O beneficiário não faz parte do grupo de
PCRs e nem tem noções básicas de
contabilidade.

1.2 O extensionista irá
monitorar que o beneficiário
faça um uso equilibrado da
camara .
1.3 O beneficiário deve
pavimentar o chão do
armazém de motores e
combustíveis por forma a
evitar derrame de
combustível.

264,000.00

1. Com o financiamento do motor de Pesca
pelo programa consegue pescar em menos
tempo e com menores custos de combustível,
em média consegue 300-400Kg/mês, vende o
peixe a 120-150 MTS/Kg e obtém um lucro
médio de 16,000.00MTS/mês. Até ao
momento não tem problemas de avaria do
bem.
2. Com os rendimentos do novo motor foi
possível comprar 1 rede de pesca (arrasto).

A DPMAIP junto dos
extensionistas deve dar uma
formação básica em
contabilidade ao beneficiário,
visto que este tem
dificuldades em apurar os
custos, rendimentos e lucros.
E, por último, mostrar as
vantagens de estar em um
grupo de PCRs.

3. O beneficiário não está em grupos PCRs e
não tem noções de contabilidades.
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1. O financiamento do motor de pesca pelo
programa, permite-lhe chegar um pouco mais
distante da costa e obter mais recursos. Com o
novo motor consegue pescar em média
200Kg/mês, vende a um preço médio de
150MTS/Kg e obtém um lucro médio de
20,000MTS
Lucas Alexandre
Tome

Zambézia/
Quelimane

Zalala

Masculino

Motor de pesca
40HP

264,400.00

2. Com os lucros que ganha esta melhorando a
sua casa e dois filhos estudam na
universidades.

DPMAIP deve devolver uma
formação básica em
contabilidade.

3. O beneficiário não faz poupanças, não está
em grupos de PCRs e não tem noções básicas
de contabilidade.
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5. MONITORIA DOS BENS SUBSTÍTUIDOS
Durante a monitoria, foram realizadas visitas aos locais de armazenamento dos bens de
substituição nas províncias da Zambézia e Sofala, na qual foi possível constatar:
Província de Sofala:


Nem todos bens substituídos encontram-se armazenados no local identificado pela
AMA Equipamentos, devido ao tamanho, as embarcações estão de momento nos
centros de pesca.

Figura 1 Embarcações armazenadas no centro de pesca da Praia Nova, Beira (algumas a sofrerem furto
de madeira para uso como combustível lenhoso -imagem a direita)



A embarcações estão a ser vandalizadas pela população, retira-se alguns pedaços de
madeira para uso como lenha;



Parte dos motores que se encontram no local de armazenamento da AMA
Equipamentos Lda, encontram-se obsoletos;

Figura 2 Motores substituídos, Sofala
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Figura 3 Motores substituídos, Zambézia



O motores e redes de pesca armazenados pela AMA Equipamentos não estão
devidamente identificados, isto, é difícil identificar os beneficiários que detinham a
posse dos mesmos;

Figura 4 - Artes de pesca substituídas, respectivamente em Sofala e Zambézia

Sugestões da monitoria aos bens substituídos:


Notificação urgente da EnviroServ para a recolha dos bens nas 3 províncias, segundo o
contrato estabelecido com o ProAzul;



Analise da possibilidade de destruição de alguns bens a nível local como é o caso das
embarcações, desde que o processo não crie impactos significativos ao meio
ambiente. Deve se avaliar a possibilidade de doação controlada do resíduo (madeira)
para uso como combustível lenhoso (lenha) pela comunidade.
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6. REPORTE FOTOGRÁFICO

Beneficiaria que se dedica a produção de gelo

Beneficiaria teve acesso ao colmam e dedica-se a venda
do pescado no distrito de Mongicual e na cidade de
Nampula

Encontro de monitoria com os beneficiários do Mais

Divulgação do MDR aos beneficiário do Programa Mais

Peixe Sustentável na Praia Nova Cidade da Beira

Peixe Sustentável na Praia Nova Cidade da Beira

Reunião com Administrador do distrito de

Focus Group, distrito de Pebane

Pebane
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Comercialização de peixe importado (carapau) devido a

Arca frigorifica sem pescado, devido a crise de capturas,

escassez de capturas locais, Mongicual

Mongicual

Pescado processado, Quelimane

Pescado processado, Pebane

Local de acondicionamento de motores e combustível

Local de acondicionamento de motor
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Motor obtido através da subvenção. Ainda não está em

A partir do financiamento do negócio de venda de

uso pois o beneficiário tem outro em uso.

pescado, a beneficiária está a construir uma nova casa

Camioneta adquirida pelos lucros acrescidos, que o

Residência em construção através lucros acrescidos, que

beneficiário teve em função do apoio do Projecto

o beneficiário tem tido em função do apoio do Projecto

Beneficiaria do Programa Mais Peixe Sustentável que a

Machamba aberta pelo beneficiário como actividade

partir do negócio de venda de pescado criou um novo

alternativa a pesca

negócio de venda de fogões

Processamento de peixe pelos beneficiarios Mural de MDR, informação por actualizar
de MaisPeixe
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS
A. Segunda missão de monitoria 19-31 Outubro 2021
A missão compreendeu visita as obras, aos beneficiários e aos bens substituídos, tendo se
realizado diferentes reuniões estratégicas. A tabela que se segue ilustra as actividades
realizadas e a sequência de concretização.
Data

Descrição da Actividade

18.10.2020

Viagem Maputo – Quelimane

19.10.2020

Monitoria a beneficiários do Programa Mais Peixe Sustentável (MPS) na cidade
de Quelimane

20.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Zalala
Viagem Quelimane – Pebane

21.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Cuassiane

22.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Pebane - David

23.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Pebane
Viagem Pebane – Quelimane

24.10.2020

Monitoria dos bens de substituição nos armazéns dos Serviços Provinciais de
Actividades Económicas (SPAE) da Zambézia
Viagem Quelimane – Maputo (David)

25.10.2020

Viagem Quelimane – Maputo (Infulo)

26.10.2020

Viagem Maputo – Beira
Encontro com SPAE Sofala
Monitoria aos beneficiários do MPS Beira

27.10.2020

Visita aos locais onde estão armazenadas embarcações substituídas na Praia
Nova
Monitoria dos bens de substituição nos armazéns do fornecedor AMA
Equipamentos Lda

28.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Dondo

29.10.2020

Monitoria aos beneficiários do MPS Mogincual

31.10.2020

Visita de verificação ao local para implantação do projecto submetido pela
Agrobusiness, para Financiamento no âmbito do programa Mais Peixe
Sustentável

31.10.2020

Viagem Nampula – Maputo
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Importa referir que alteração de voos afectou a agenda, que foi prontamente ajustada, porem,
o tempo disponível foi compacto que não permitiu explorar alguns locais ou detalhes
desejados (por exemplo, não se visitou os equipamentos substituídos em armazenamento nos
escritórios do ex. IDPPE-Angoche). Por outro lado, a ocupação da embarcação fez com que não
se planificasse chegar a Chinde.
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Anexo1: Infografia do Programa Mais Peixe Sustentável- Janela 1

Anexo 2: Ficha de Monitoria das Câmaras Frigoríficas

Anexo 2: Ficha de Monitoria das Viaturas

