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Economia Azul

Termo utilizado para definir todo o 
potencial de riqueza contido nos oceanos, 
que tem como base, o uso inteligente e o 

aproveitamento total de recursos naturais, sem 

prejuízo aos ecossistemas, bem administrados 
de modo a gerar oportunidades de emprego 
e negócios, constituindo assim um caminho 
efectivo para desenvolvimento do país.

usa o transporte inteligente 
para  diminuir os impactos 

no meio ambiente

aproveita energia 
renovável

baseia-se na pesca 
sustentável

toma medidas contra 
a pesca ilegal

protege as comunidades  costeiras 
dos impactos  das mudanças climáticas

combate o lixo marinho 
e a poluição dos oceanos

conserva a vida marinha 
e os oceanos

é inclusiva e melhora 
a vida de todos

cria empregos, reduz a pobreza 
e acaba com a fome
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O ProAzul (Fundo do Desenvolvimento 
da Economia Azul, FP), é um Fundo 
Público que trabalha em parceria 

com os diferentes sectores do Estado, sector 
privado e a sociedade civil para que recursos 
estratégicos e financeiros sejam alinhados com 
iniciativas efectivas de exploração sustentável 
das águas interiores, mar e linha costeira criado 
pelo Decreto 91/2019 de 27 de Novembro.

A gestão financeira e 
estratégica de projectos

O desenho de mecanismos 
financeiros e estudos de novas 
fontes de recursos

A assistência técnica ao 
Governo de Moçambique no 
desenvolvimento da Economia Azul

O cumprimento dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em 
especial o Objectivo 14.

ProAzul
Sobre nós

Missão

Promover o desenvolvimento 
sustentável das actividades 
da Economia Azul por meio da 
alocação de recursos e apoio à 
gestão de programas, projectos 
e investimentos.

Visão

Ser referência nacional e 
internacional no desenho de 
soluções para o financiamento das 
actividades da Economia Azul

Valores

 Transparência
 Eficiência
 Excelência
 Ética
 Inovação

Principais actividades
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Entrevista MaisPeixe- Momad Infulo

O que é o Programa MaisPeixe Sustentável 
no ambito do Swiofish1?

Quando iniciou o programa MaisPeixe 
Sustentável e quais são os objectivos? 

R:Esta pergunta tem sido muito frequente,sendo 
imprescindível, para mim, responde-la. 
Bem é assim, o MaisPeixe Sustentável é um 
programa desenvolvido a partir da componente 
3 do projecto SWIOFish1. O Programa, 
visa estimular a diversificação dos meios de 
subsistência dos pescadores e demais actores, 
da cadeia de valor relacionada com a produção 
pesqueira, tendo em vista a redução da pobreza 
e a pressão sobre as pescarias e melhorar o clima 
de negócios, garantindo maior investimento e 
produtividade do sector privado.

R: Olha, digo sem receio que, o programa 
MaisPeixe Sustentável é muito interessante, pois, 
abrange sectores totalmente distintos e tem 
objectivos claros e bem alinhados. O programa 
tem duração de 3 anos, tendo iniciado em 2019, e 
já fez histórias e realizou sonhos. Um dos principais 
objectivos deste programa é o de melhorar o nível 
de renda dos pescadores tradicionais, de forma 
sustentável, com crescentes ligações com os 
mercados novos ou existentes. Outros objectivos 
também de grande importância são: promover as 
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e 
iniciativas estratégicas privadas e das organizações 
consideradas importantes para o desenvolvimento 
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Qual é público-alvo da Janela 1 (pesca Artesanal) 
e Janela 2 (pesca e Aquacultura comercial)?

qual é o impacto do MaisPeixe na vida dos beneficiados?

Quais são os principais bens financiados na Janela 1?

Qual é a abragência do programa?

R: Como bem referi, anteriorimente, um dos 
pontos interessantes deste programa, é a 
distinção do público. A Janela 1, tem como 
público-alvo os pescadores artesanais, 
comerciantes, processadores e transportadores 
de pescado, carpinteiros e mecânicos navais, 
entre outros intervenientes da cadeia de valor, 
que demostrem capacidade financeira para 
comparticipar no investimento. E a Janela 2 
lida com pessoas individuais ou colectivas 
(associações, cooperativas ou MPMEs) que 
demostrem capacidade para comparticipar 
financeiramente ou com activos.

R: O programa MaisPeixe mudou a vida de muitas 
famílias. Alguns pescadores que se beneficiaram 
desse programa, testemunham que as condições 
de vida melhoraram considerávelmente uma 
vez que a renda duplicou, outros criaram novos 
negócios, melhorias das casas e dieta alimentar. 
E olha que foi possível garantir a participação 
elevada de mulheres (25% do total dos 
beneficiários).

E para a janela 2, quais foram os bens financiados?

R: Na Janela 2, o proponente contribuiu com 
activos ou bens no valor de 30% do investimento 
e procedemos a  avaliação dos activos/bens pela 
unidade de Coordenação do Programa MaisPeixe 
(UCMP), através de uma consultoria, nos casos 
em que os valores dos bens (com depreciação) 
não fossem apresentados pelo proponente.

R: Na Janela 1, foram financiados congeladores, 
camaras frigoríficas, colemans, balanças, 
máquinas de produção de gelo e serras de peixe, 
bem como viaturas, motorizadas, txopelas e 
bicicletas, embarcações, redes e motores.

R: Primeiramente, é importante deixar claro que 
o programa MaisPeixe, está dividido em duas 
janelas (Janela 1 pesca Artesanal) e (Janela 2 
pesca e Aquacultura comercial) e esta sendo 
implementado em 3 Provincias. A janela 1 está 
sendo implementada nos Distritos da Beira, 
Dondo, Buzi, Manchanga e Muanza (Província de 
Sofala) e Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, 
Nicoadala, Mocubela, Ingassunge e Chinde 
(provincia da Zambezia) e Angoche, Larde, Moma 
e Luipo (Provincia de Nampula) e a Janela 2, 
estende-se em toda aréa de actuação do projecto 
nas províncias de Nampula, Zambézia e Sofala.

qual é o impacto do MaisPeixe na vida dos beneficiados?

R: O programa MaisPeixe mudou a vida de muitas 
famílias. Alguns pescadores que se beneficiaram 
desse programa, testemunham que as condições 
de vida melhoraram considerávelmente uma 
vez que a renda duplicou, outros criaram novos 
negócios, melhorias das casas e dieta alimentar. 
E olha que foi possível garantir a participação 
elevada de mulheres (25% do total dos 
beneficiários).

da cadeia de valor da pesca e aquacultura, com 
envolvimento inclusivo das comunidades¬; 
e sensibilizar os actores econômicos sobre a 
necessidade de alinhar o desenvolvimento das 
atividades econômicas com a sustentabilidade dos 
recursos marinhos.
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O que te levou a abraçar este desafio?

Como te sentes em fazer parte do programa?

O que se pode esperar dos próximos ciclos do progama?

R: Saber que algumas comunidades teriam as 
suas vidas melhoradas, e consequentemente, se 
tornariam independentes financeiramente, foi o 
meu maior incentivo.

R: É uma honra fazer parte desse programa, 
pois não existe maior satisfação que ver 
os benefeciários com as condições de vida 
melhoradas. Sinto-me feliz em saber que 
contribuí para o sucesso deste grande projecto.

R: Tendo em consideração as lições apredidas, 
espera-se nos próximos ciclos do programa, 
acções que permitam melhorar a participação 
da mulher; maior participação dos pescadores 
de forma a permitir a substituição de artes, 
embarcações e motores para a melhoria da 
competitividade do sector; incentivar os PCRs 
a participar do esquema de financiamento 
com iniciativas comerciais de maior impacto e 
tendentes ao associativismo formal; fazer gestão 
do Mecanimos de Diálogo e Reclamação (MDR) 
de forma alinhada com a unidade do projecto e 
ajustar o calendário de chamadas e tempos de 
nossas respostas para assegurar que não haja 
atrasos.

Quais foram os resultados alcançados na Janela 1 e 2?

Por que é importante a questão de gênero 
para o programa?

R: Posso-lhe garantir que os resultados 
esperados, foram alcançados. Na Janela 1 foram 
financiados 905 Homens e 308 Mulheres. 
Nampula com 299 beneficiários, Zambézia 
400 e por fim a província de Sofala com 514. 
E na Janela 2, foram financiados 4 Planos de 
Negócios, sendo 1 na província de Sofala, 1 na 
Zambézia e 2 em Nampula.

R: Por muito tempo, a sociedade sempre 
acreditou que os homens tinham mais facilidade 
em lidar com trabalho remunerado, em 
administrar o salário do mês e assumir cargo de 
chefia da família. Esse pensamento justificava 
a subordinação feminina e relações desiguais 
entre Mulheres e Homens.
Hoje em dia, esse pensamento sofreu mutações, 
o homem assim como a mulher, gozam dos 
mesmos direitos e oportunidades. Por isso, 
surgiu a ideia de integrar a mulher no programa, 
para reforçar a igualdade de gênero. As 
mulheres desempenham um papel fundamental 
no sector e estão presentes em toda a cadeia 
de valor (colheita, processamento, transporte e 
comercialização).
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A pesca ilegal, não reportada e não 
regulamentada é uma das maiores 
preocupações do sector pesqueiro 

no país, pois, é uma acção que empobrece as 
unidades populacionais, destrói os habitats 
marinhos, distorce a concorrência, coloca 
os pescadores honestos numa situação de 
desvantagem e enfraquece as comunidades 
costeiras, provocando um problema ambiental 
pelo impacto que causa à biodiversidade marinha, 
pescaria clandestina, tornando-se desta forma, 
em um problema econômico.
Para o efeito, no passado dia 2 de Julho, o 
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
(MIMAIP) em coordenação com os Serviços 
Províncias de Actividade Económicas, Polícia 
Costeira, Lacustre e Fluvial e a Administração 
Marítima, levou a cabo uma operação relâmpago 
de fiscalização com vista a combater a pesca 
ilegal na Albufeira da Cahora Bassa, província 
de Tete.
A operação iniciou as 23:00 horas e prolongou-
se até às 6:00horas da manhã, culminando com 
o levantamento de três Autos de Notícia contra 
igual número de embarcações semi- industriais, 

MIMAIP aperta cerco a pesca ilegal 
na Albufeira de Cahora Bassa

por pesca em áreas não autorizadas. Aos 
infractores foi-lhes aplicada uma multa de cerca 
de dois milhões de meticais.
A actividade de fiscalização tinha em vista, 
reduzir as acções que ameaçam a biodiversidade 
marinha. Com efeito, está comprovado 
cientificamente que pescar acima da capacidade 
populacional dos recursos, pode resultar na 
extinção das espécies alvo da sobrepesca, 
pondo em causa a possibilidade das gerações 
vindouras explorarem os mesmos recursos para 
sua segurança alimentar.
De acordo com a equipa de fiscalização envolvida 
na operação, a actividade pesqueira mal praticada 
é uma acção que causa destruição do ambiente 
marinho. Um exemplo considerável desta 
actividade é o uso de redes não apropriadas, tal 
como a rede mosquiteira, visto que este tipo de 
rede, quando jogada ao mar, captura espécies 
sem valor comercial, causando prejuízos a vida 
marinha.
Durante a operação, foram igualmente 
apreendidas nove artes de pesca compostas por 
216 redes mosquiteiras, 16 botijas de 5 litros e 8 
lanternas, usadas para a pesca ilegal da Kapenta.
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Lançamento do programa de Restauração do Mangal

Sob o lema “Mangal Restaurado, 
Moçambique Resiliente” decorreram, 
no passado dia 26 de Julho, em 

Chuabo Dembe, Cidade de Quelimane, 
província da Zambézia, as Cerimônias Centrais 
de lançamento do Programa Nacional de 
Restauração do Mangal. 

O programa tem como objectivo acelerar 
a implementação das metas e prioridades 
vertidas na Estratégia para a Gestão do Mangal 
2020/2024 e travar a acentuada degradação 
deste valioso ecossistema.

As cerimônias foram presididas pela Ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pesca, Augusta Maíta, 
onde revelou que o programa abrangerá 22 
distritos de sete províncias costeiras do país 
e tem como previsão repor pelo menos 5000 
hectares de floresta de Mangal, até 2022. “ Como 
país, os nossos esforços devem ser conjugados 
no sentido de até 2022, plantarmos os 5000 
hectares que nos comprometemos perante as 
Nações Unidas, referiu.

De uma forma concreta, o programa comportará 
a intervenção à escala nacional, em cerca de 

três mil hectares de mangal, durante um ano, 
e,  paralelamente, serão implementadas acções 
prioritárias da Estratégia de Gestão do Mangal, 
bem como estabelecer mecanismos de gestão 
e conservação do ecossistema do mangal. 
Acrescentou.

Para além da Ministra, fizeram parte das cerimónias, 
Governador da Zambézia, Representantes da 
Procuradoria-Geral da República, Embaixadora 
de Suécia, parceiros de cooperação e quadros do 
sector do Mar, Águas Interiores e Pesca.

As cerimónias decorreram igualmente nas províncias 
de Cabo Delgado, Nampula, Sofala, Inhambane, 
Gaza e Maputo.
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BioMec é vencedor do 1º desafio de Redes de Pesca

No passado dia 04 de Agosto de 2021, BioMec 
foi anunciado como o vencedor do 1º desafio 
“Redes de Pesca”, lançado pela MozAzul 
Inovação, no dia 19 de Agosto de 2020.
O desafio tinha como objectivo buscar soluções 
inovadoras para a reutilização e transformação 
de redes de pesca recolhidas e degradadas, bem 
como a recolha de redes perdidas ou descartadas 
no oceano.

BioMec, apresentou a ideia de transformar 
resíduos plásticos colectados no mar (redes de 
pesca à base de nylon) em próteses ortopédicas 
de alta performance. Este Projecto mereceu 

destaque, pelo facto de trazer beneficios para a 
sociedade, bem como para a economia azul.
Com este projecto o vencedor pretende criar 
maior e melhor abrangência a próteses, visto 
que no país, 90% da população com membros 
amputados e que carecem deste apoio não 
tem acesso a este serviço, quer pelos elevados 
preços, quer pelo longo tempo de espera. 
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Lucas, empreendedor do sector pesqueiro na 
Cidade de Quelimane, província da Zambézia.  
Lucas, foi sempre movido pela necessidade de 
querer aplicar os conhecimentos adquiridos com 
a sua experiência e ajudar os outros. Comerciante 
sonhador há muitos anos, Lucas sempre 
sonhou em ser um empreendedor de sucesso.  

Em 2019, o empreendedor, já tinha uma estrutura 
de negócio minimamente cobiçável. Fornecia 
peixes nos mercados do seu distrito. Contudo, a 
sua notabilidade e os resultados das suas acções 
não respondiam aos seus anseios, pois, Lucas 
sonhava em alavancar ainda mais o seu negócio 

“Graças ao MaisPeixe virei um empregador”

e criar condições para empregar outros jovens.  
Depois de muitos anos, como um simples pescador 
e comerciante, motivação em alta e uma estrutura 
de negócio activa, Lucas tornou-se elegível 
para o programa de financiamento “MaisPeixe”, 
onde ganhou Motores e arca frigorifica.  
 
Com o que ganhou, o novo grande empreendedor 
de sucesso, viu o seu sonho tornando realidade. 
Lucas conseguiu alavancar o seu negócio, 
contratou mais de 11 colaboradores da sua 
cidade, mudando não só, a sua vida, assim como, 
a vida de várias famílias.
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MaisPeixe Sustentável
Histórias de Sucesso

¨ “Sempre sonhei em ter um negócio que pudesse beneficiar não só a mim, mas também aos 
outros. Hoje, com o que ganhei do MaisPeixe, o meu sonho se torna real, pois, consigo criar 

condições para sustentar a minha família e promover emprego para os outros.” 
Hoje, vejo o meu negócio robustecido. O negócio cresceu em qualidade e quantidade e o sonho 

realizado.”

OBRIGADO MAISPEIXE  

Lucas Alexandre Tome
Oferta: Motores e arca frigorifica. 
Província: Zambézia
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UM FUTURO AZUL 
PARA TODOS

Av: Emilia Daússe nº 591, RC
Email: info@proazul.gov.mz - Web: www.proazul.gov.mz

Tel:+258 21 300571/68/81 - Cell: +258 823026820 - Fax: +258 
2130058


